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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE

GERECHTELIJK JAAR 1980-1981

Nr.1

Nr.2
2• KAMER- 2 september 1980

2• KAMER- 2 september 1980

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING CASSATIEMIDDELEN STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAADZAAMHEJD VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL
ONAANTASTBARE
BEOORDEUNG.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEJDENE MISDRIJVEN - MIDDEL OAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN- Sl'RAF
NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR EEN
ANDER MISDRIJF NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL(l).

STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL VERZOEK DOOR DE RECHTER AFGEWEZEN OMDAT . (• SOCIALE VOORZORG • C.V. T. CROMPHAur E.A.;
HIJ DIE MAATREGEL NIET NODIG ACHT OM HOOGSTOEL ~· CLOCHERET E.A.; DE VOLKSVERTOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN - GEEN ZEKERING T. HOOGSTOEL E.A.; CROMPHAur
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIT. CLOCHERET E.A.)
GING.

1" en 2" Behoudens afwijkende bepaling
beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de
overgelegde stukken en het nut van
aanvullende onderzoeksdaden; uit de
enkele omstandigheid dat de rechter,.
na verwerping van stukken als zijnde
onbelangrijk, zodanige onderzoeksdaad verworpen heeft omdat zij niet
noodzakelijk is om tot zijn overtuiging
te komen, valt geen miskenning van'
het recht van verdediging af te Jeiden

(1).
(VANDENBOSCH
T. c THE DINERS CLUB BENELUX • N.V.)

2 september 1980 2• kamer Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.

Nr.3
2• KAMER -2 september 1980

2 september 1980 2• kamer
Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend 1° WEGVERKEER- VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN GESI'ELD
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon

- Gelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Peeters, Antwerpen.

BIJ ART. 38, § 2, WEGVERKEERSWET EN UITGESPROKEN
WEGENS
OVERTREDING
VAN
ART. 48, 1°, VAN DIE WET- DUUR VAN DE
Sl'RAF.

(1) Zie Cass., 11 april 1978 (A.C~ 1978, 919).
met voetnoot F.D.; zie Cass., 6 dec. 1979 (A.C.,
(1) Cass., 20 mei en 11 juni 1980 (A.C~
1979-80, nr. 227).
1979-80, nrs. 591 en 636).

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENVERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT
TOT STUREN - VERNIETIGING WEGENS
ONWE'ITIGHEID VAN DE STRAF - VOLLEDIGE
V];;RNIETIGIN(} MET. VERWJJ2;ING,

'v~ vervalle~verklazing van
· het recht tot sturen, die de rechter mag uitspreken overeenkomstig
art. 38, § 2, Wegverkeerswet, in geval
van overtreding van art. 48, 1', van die
wet, wordt door de rechter uitgesproken hetzij voorgoed, heizij voor ee'n
duur van ten minste vijftien dagen en
ten hoogste twee jaar (1).

1• JJe ·strat

ging, betekent de burgerlijke partij
haar cassatieberoep rechtsgeldig aan
de
eerstbedoelde
samengevoegde
gemeente die, naaz· Juid van art. 15
KB. 3 okt. 1975, bekrachtigd bij art. 1,
2•; wet van· 30 dec. 1975, alle bezittingen, rechten; Jasten en verpliChtingen
heeft overgenomen van de vroegere
gemeente waarmee zij is gefusioneerd.
(VANDORMAEL
·• T. (}EMEENTEBESTUUR VAN LONCIN)
ARREST ( vertaling)

2• De vernietiging wegens onwettigheid
HET HOF; - Gelet op het bestrevan de vervallenverklaring van het den arrest, op 20 februari 1980 door
recht tot sturen is een volledige ver- het Hof van Beroe:p te Luik _gewenieti._rtif1g met. ve.rwijzing (2) .....
zen;
,, , , _ ..., , _.,.,. (DE <?J:lANJ?E; .·

.... ~~EUR D~S KONINGS ~

.
B~U(}GE)

2 september , 1980 ·-"- 2" --•.Kamer. ·-

Voorzitter:: de h. Soetaert, waarnemend
voorzitter• '""""'.· Verslaggever : de h. ·Caene:peel ,;;...,;. Gelijkluidende ·conclusie van 'de
h;• Velu, advocaat"generaal -"- Advocaat :
mr. Verhaeghen, Brugge.

·

Nr.4

1ci 'y(,>O):tZiENING·.-- IN.

CASSATIE
. ·vom.;;·sTiiAFtiKEN. ~ BUaGERLLlKE PAR·
. TiJ;:ErsERES - EXPLOOT VAN BE~KENING --:
SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN - GEVOLGEN.
2° GEMEENTE - VoOaZIENING IN CASSATIE- VORM- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
PARTIJ - EXPLOOT VAN BETEKENING SAMENVOEGING VAN GEMEENTEN- GEVOLGEN.

r

en 2• Door op het politiecommissariaat

van de gemeente, ·die de i·echtSopvolgster is van een daarmee samenge_. voegde'gemeeiite, de akte·van. beteke~
·.:. ning'af' te geven van het cassatiebec: .• roep · gericht. ·tegen de Jaatstbedoelde
-· ·gemeente, ·- :: welke als •·- burgerrechte:-,Jijk aansprakelijke ·was gedagvaard
wegens feiten door een harer. aangestelden_ geple~gd v66r de samenvoe-

·Over bet door verweerster vootgedragen. middek van niet-ontvankelijkheid,
hieruit afgeleid ·, dat zowel de ·verklaring
van_ , voorziening in - cassatie van
22 februari 1980 als de betekening van
die voorziening op 21 maart 1980 gedaan
werden aan · bet gemeentebestuur van
Loncin, terwijl krachtens .artikel 341;1•,
van ·-· bet
koriinkNk b~sluit : , van
17 ·september 19J5, .dat }la bekrachtiging
dopr de wet yail 30 d.ecember . 1975 in
werking is . getredEm op 23janua,ri 1976,
de.· gemeenten J\ns,. Alleur .en Loncin
samengevoegd werden tot een nieuwe
gemeente, Ans genaamd, dat, aangezien
de verklaring en de .betekenhig ·van de
.voorziening geschied zijn aan een niet
meer •· bestaande persoon, ze nietig zijn
en niet rechtsgeldig een cassatieprocedure·. tegen verw'eerster kunilen .inleiden;
dat de gemeente Ans de verplichtingen
die de gemeente Loncin v66r bet van
kracht worden van de samenvoeging had
aangegaan, heeft overgenomen, zodat de
-partijen; die een nieuw geding aanspannen of die een rechtsmiddel aanwenden
na het van kracht worden van ~de
samenvoeging, zulks moeten doen tegen
de bestaande rechtspersoon, op straffe
van niet-ontvankelijkheid :

Overwegende dat de voorziening
van · eiser _gericht is tegen · h~t op
20 februari 1980 gewezen arrest van
h,et. Hof van Beroep .te Luik -_.in de
zaak v:an het .openbaar ministerie
eri de burgerlijke partij Eugene
Vandqrmael,_ tha.ns eiser, tegen twee
be}daagden, en. het burgerrechtelijk aaJisprakelijke gemeentebe~tuur
. (l)'en(d) Cass:, 14 sept.Wro (.ti:c.;)9n; .4).: van Lo:llcin, thans verweerster, -en

-,__ -==-=-- - - - - -

-----~l

-3enkel gericht is tegen de beschikking van dat arrest waarbij « op
burgerrechtelijk gebied, de gemeente Loncin (Ans) als burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten het geding wordt gesteld »;
Dat de betekening van de voorziening ten aanzien van het gemeentebestuur van Loncin geschied is aan
de heer Gilbert Libert, agentinspecteur van politie van de
gemeente Ans;
Overwegende dat eiser, door
afgifte aan een politieagent van de
gemeente Ans van de akte van
betekening van de voorziening die
gericht was tegen het gemeentebestuur van Loncin, dat als burgerrechtelijk aansprakelijke partij is
gedagvaard wegens feiten, door een
van zijn aangestelden gepleegd v66r
de samenvoeging van de gemeenten
Loncin en Ans, zijn voorziening
rechtsgeldig heeft betekend aan de
gemeente Ans die, naar luid van
artikel 15 van het bij artikel 1, 2",
van de wet van 30~ december 1975
bekrachtigde koninklijk besluit van
3 oktober 1975, aile bezittingen,
rechten, lasten en verplichtingen
van de vroegere gemeente Loncin
heeft overgenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 september 1980 2" kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier; Swennen, Luik.
Nr.5
2" KAMER- 3 s.eptember 1980

REGELING VAN RECHTSGBIED
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBU EEN VERDACHTE WEGENS
ALS WANBEDRUVEN OMSCHREVEN FElTEN
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WORDT VERWEZEN - VONNISGERECHT DAT
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EEN
VAN DE MISDRUVEN EEN NIEI' GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD IS EN DE ANDERE
MISDRUVEN SAMENHANGEND ZUN - TOEZICHT VAN HET HOF - BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWUSDE GEGAAN - BESLISSING WAARBU DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, GEGROND LUKEND VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWUZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens als
wanbedrijven omschreven feiten naar
de correctionele rechtbank heeft verDat het middel van nietwezen en de correctionele rechtbank
ontvankelijkheid niet kan worden
zich .onbevoegd heeft verklaard omdat
aangenomen;
een van de feiten een niet gecorrectionaliseerde misdaad is en de andere
Over het door verweerster voormisdrijven samenhangend zijn, verniegedragen middel van niet-onttigt het Hoi, het rechtsgebied regevankelijkheid, hieruit afgeleid dat in
Jende, de beschikking van de raadkade op de griffie van het Hof ingekomer en verwijst de zaak naar de
men memorie van eiser, burgerlijke
kamer van inbeschuldigingstelling, zo
partij, niet wordt vermeld dat een
beide beslissingen in kracht van
advocaat bij het Hof van Cassatie is
gewijsde zijn gegaan en de beslissing
opgetreden;
waarbij de rechtbank zich onbevoegd
heeft verklaard, gegrond lijkt(l).

Overwegende dat de memorie
van eiser, · burgerlijke partij, op
18 maart 1980 op de griffie van het
Hof werd neergelegd zonder de
ambtelijke tussenkomst van een
advocaat bij het Hof en derhalve
niet ontvankelijk is;

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU
T.TIREL)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsDat eiser overigens geen middel - - - - - - - - - - - - . . . . . , . - - (1) Cass., 25 okt. 1976 (A.C., 1977, 238).
aanvoert;

-4gebied, op 25 juli 1980 door de
procureur des Konings te Neufchateau ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchiiteau, bij beschikking
van 27 juni 1980, Bernard Tirel,
bediende, geboren te Periers op
30 november 1951, wonende te Brussel, Vanderkinderestraat 532, gedetineerde, naar de correctionele rechtbank verwezen heeft ter zake dat
hij :
1" op 15 mei 1980, te Bastenaken,
een hem niet toebehorende wagen
« Peugeot 504 ,. bedrieglijk heeft
ontvreemd ten nadele van Joseph
Massen, met de bedoeling er tijdelijk gebruik van te maken,
2" op 15 mei 1980, te Bastenaken,
een bedrag van ongeveer drieduizend frank en een anorak, welke
hem niet toebehoorden, bedrieglijk
heeft weggenomen te nadele van
Willy Kaiser,
a· in samenhang daarmee, op
15 mei 1980, te Aarlen, een hem
niet toebehorende wagen « Ford
Taunus » bedrieglijk heeft ontvreemd ten nadele van een onbekend gebleven persoon, om er tijdelijk gebruik van te maken;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Neufchateau zich bij
op tegenspraak gewezen vonnis van
9 juli 1980 onbevoegd heeft verklaard, op grond dat uit een proces-verbaal dat na de beschikking
van de raadkamer bij het dossier
was gevoegd, alsmede uit de ter
terechtzitting afgelegde verklaringen van de beklaagde gebleken is
dat de in de derde telastlegging
vermelde diefstal gepleegd werd
« met braak van de garagepoort »,
dat derhalve op dat feit een criminele straf stond en dat de feiten,
bedoeld in de eerste en de tweede
telastlegging, met dat feit samenhangend waren;
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer en het vonnis
van de correctionele rechtbank in
kracht van gewijsde zijn gegaan en
dat uit hun tegenstrijdigheid een

geschil over rechtsmacht is ontstaan, dat de loop van het gerecht
belemmert;
Overwegende dat het in de derde
telastlegging bedoelde feit, zoals het
door de correctionele rechtbank
werd gekwalificeerd, de misdaad
schijnt op te leveren waarvan
sprake is in artikel 467 van het
Strafwetboek en dat de in de eerste
en de tweede telastlegging omschreven feiten samenhangend schijnen
te zijn met bovengenoemd feit;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vemietigt
de op 27 juni 1980 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Luik.
3 september 1980 2" kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal.

Nr.6
1" KAMER- 4 september 1980
1° INKOMSTENBELASTINGEN-

AANSLAG VAN AMBTSWEGE- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP HET BEDRAG WAAROP
BELASTING IS GEHVEN ONTVANKELLJK
MIDDEL- VOORWAARDE.

2° CASSATIEMIDDELEN

DIRECI'E
BELASTINGEN MIDDEL DAT AAN HET
BESTREDEN ARREST EEN RECHTSDWALING
ZONDER
VERWJJT
RECHTSDWALING
INVWED OP HET BESTREDEN BESCHIKKENDE
GEDEELTE - NIET ONTVANKELLJK MIDDEL
(1).

1---------------....,
(1)
Cass.. 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 147).
Zie

-51" en 2• Wanneer de belastingplichtige
van ambtswege is belast, terwijl uit
het bestreden arrest blijkt dat de
belastingplichtige niet hee:ft doen gelden dat die aanslag willekeurig was en
dat hij van het bedrag van zijn
belastbare inkomsten het bewijs niet
hee:ft geleverd aan de hand van de
gegevens die hij voor het hof van
beroep had voorgelegd of waarvan het
hoi van beroep de overlegging zou
hebben bevolen, zijn, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk de cassatiemiddelen van de eiser, waarbij hij
kritiek oelent op de vaststellingen van
de belastbare grondslag door vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen en aan het hoi verwijt dat het een
stuk uit de debatten heeft geweerd,
omdat het als nieuw was aan te
merken en werd ingediend buiten ·de
termijn van art. 282 W.LB., waarmee
hij wilde bewijzen dat hij ten gevolge
van zijn gezondheidstoestand niet zo'n
· aanzienlijke inkomsten kon hebben
als die waarop de belasting ambtshalve was geheven (2).
(PLOUY T. BELGISCHE SJ:AAT- MIN. VAN FIN.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over de beide middelen samen, het
eerste afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 871 en
volgende van bet Gerechtelijk Wetboek,
inzonderheid 877 tot 882, 258, 259, 260,
261, 264, 276, 278, 280, 282, 283, 284 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van bet algemeen ·rechtsbeginsel
dat de rechten van de verdediging moeten worden geeerbiedigd,
doordat, eerste onderdeel, bet arrest
reeds bij aanvang van de debatten
weigert rekening te houden met de
fotokopie van de op de terechtzitting van
30 mei 1979 neergelegde geneeskundige
attesten, omdat die stukken " nieuw ,.
zouden zijn en niet zouden zijn neergeIegd binnen de termijn van artikel 28 2
van bet Wetboek van de InkomstenbeIastingen,
terwijl eiser in zijn conclusie aanvoerde " dat men bij bet lezen van stuk
7 van bet dossier vaststelt dat, volgens

de bevindingen van de belastingambtenaren zelf, concluant ernstig ziek was;
dat zij aldus vaststellen dat concluant
onsamenhangend
spreekt,
ziekelijk
zenuwachtig is ... ,., hetgeen impliceert
dat die neergelegde stukken geen
nieuwe stukken zijn, omdat zij geen
andere inhoud hebben dan die van bet
reeds bij bet dossier gevoegde stuk dat
ze enkel verduidelijken, en terwijl de
overweging van bet arrest c dat daaraan
moet worden toegevoegd dat verzoeker
tijdens de administratieve behandeling
dit aspect van bet probleem slechts even
heeft aangeroerd, doch nooit gewag
heeft gemaakt van die erge zenuwinzinking waaraan hij zou lijden "• enerzijds,
bevestigt dat de ziekte van de belastingplichtige tijdens de administratieve
behandeling werd aangevoerd, hoewel
die ziekte nader moest worden omschreven in een stuk dat na de termijn van
artikel 282 van bet Wetboek van de
lnkomstenbelastingen werd neergelegd,
hetgeen geoorloofd is, daar dit stuk
aldus niet nieuw is, en, anderzijds, niet
passend antwoordt op de bewijsvoering
in de conclusie die gegrond is op stuk
7 van bet dossier van geintimeerde, dat
zich in bet belastingdossier moet bevinden;
tweede onderdeel, bet arrest eenvoudig weigert rekening te houden met de
neergelegde geneeskundige attesten,
omdat ze nieuw zouden zijn en niet
zouden zijn neergelegd binnen de termijn van artikel 282 van bet Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,

terwijl, gelet op het feit dat eiser zijn
tweede middel op die geneeskundige
attesten grondde, bet hof van beroep
ambtshalve had moeten optreden en, na
te hebben onderzocht of die stukken
doorslaggevend konden zijn voor de
oplossing van bet geschil, de partijen
had moeten gelasten hun bewijsmateriaal over te leggen, te meer daar bet hof
van beroep voile rechtsmacht heeft en
de werkelijke fiscale toestand van de
belastingplichtige moet vaststellen;

/let tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
248, 256, 257 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van
bet Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben « dat de belastingplichtigen, die
als vergelijkingspunten hebben gediend,
respectievelijk geboren zijn in 1920,
ambachtsman te
Kain,
in
1921,
(2) Zie Cass., 19 maart 1968 (A.C., 1968, 947); ambachtsman te Luingne, en in 1931 en
17 mei 1973 (ibid., 1973, 898).
1941, voor de feitelijke vereniging te

-----------------!

-6Komen »,en« dat eiser, door de nadruk
te leggen op de kwestie van de leeftijd,
vooral kritiek uitbrengt op bet inkomen
van zijn persoonlijke arbeid dat bij de
berekening van de belastbare grondslag
voorkomt in de post "Arbeid van de
patroon"; dat die post voor de litigieuze
aanslagjaren
respectievelijk
werd
geraamd op 264.703 frank "• en
278.810 frank "• vaststelt « dat uit stuk
16 van bet administratief dossier blijkt
dat die post voor bet aanslagjaar
1971
243.750
frank
(Luingne),
302.708 (Kain) en 2 x 247.650 frank
(Komen) bedroeg, en voor het aanslagjaar 1972 253.500 (Luingne), 316.651 frank
(Kain) en 2 x 266.280 frank (Komen) »,
en hieruit afleidt « dat uit die cijfers
duidelijk blijkt dat de jongste ambacbtslieden (feitelijke vereniging te Komen)
een lager inkomen hebben gehad dan
hetgeen aan eiser werd toegekend; dat
hieruit volgt dat de leeftijd geen doorslaggevend element is geweest bij de
voortbrenging van de inkomsten "•
terwijl : 1o op grond van artikel 248
van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen moest worden aangetoond wat
« het belang " is van de « arbeid van de
patroon "• hetgeen de onbekende is in de
bewijsvoering, 2° en niet of de Ieeftijd al
dan niet een invloed had op het bedrag
van de arbeid van de patroon, hetgeen
op een andere wijze wordt beoordeeld,
en wei in de zin dat de leeftijd inderdaad een invloed beeft op dat bedrag,
3° immers, als de leeftijd dienaangaande
geen invloed beeft, de post arbeid van de
patroon bij twee vergelijkingspunten
lager is dan de voor eiser in aanmerking
genomen post, zodat artikel 248 van bet
Wetboek van de lnkomstenbelastingen
niet is toegepast volgens de voorwaarden
van de wet die drie vergelijkingspunten
vereist:

Dat uit het arrest blijkt dat eiser
aileen maar kritiek heeft uitgebracht op de vergelijking van zijn
inkomsten met die van soortgelijke
belastingplichtigen en zich heeft
beroepen op zijn gebrekkige gezondheidstoestand en op het leeftijdsverschil tussen hem en de
soortgelijke belastingplichtigen en
dat hij niet heeft aangevoerd dat de
aanslag van ambtswege willekeurig
was gevestigd;
Overwegende dat eiser in zijn
middelen niet betoogt dat de aanslag willekeurig was en evenmin dat
hij door het door hem overgelegde
bewijsmateriaal, of datgene waarvan
het hof van beroep de overlegging
zou hebben bevolen, het juiste
bedrag van zijn inkomsten zou hebben bewezen;
Dat de middelen derhalve, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 september 1980 - 1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Krings, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Claeys-Bouuaert.

Nr.7

1" KAMER- 4 september 1980
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder deswege te worden
bekritiseerd, dat eiser van ambts- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
wege door de administratie werd
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESUSSING DIE EEN VORDERING GEDEELTEbelast omdat hij zijn aangiften in de
LUK AFWUST, ZONDER TE AN'IWOORDEN OP
inkomstenbelastingen voor de aanEEN MIDDEL wAARoP DIE ALDus AFGEWEslagjaren 1972 en 1973 buiten de
ZEN VORDERING WAS GEGROND - NIET
voorgeschreven termijn had ingeGEMOTIVEERDE BEsussiNG (1).
diend, dat hij « het bewijs van het
(CUVEUER T. oosMANs)
juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten » niet levert, hetgeen hij
4 september 1980 - 1" kamer
volgens artikel 257 van het Wetboek Voorzitter : ridder de Scbaetzen, afdevan de Inkomstenbelastingen moet _li_·n_g_sv_o_o_rz_i_tte_r_ _-:ve_r._-s_'la_'lf._'K'_e_V<_er_:_m_e_vr_.
doen, en « dat hij ervan heeft 1
(1) Cass., 9 sept. 1977 (A.C., 1978, 35).
afgezien dat te doen »;

-7Raymond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Ansiaux,
DeBruyn.
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HUUR VAN DIENSTEN -

ONTBINDING
DOOR DE OPDRACHTGEVER - BURGERLIJK
WETBOEK, ART. 1794- TOEPASSING VAN DIE
BEPALING- VOORWAARDE.

Wegens haar algemene bewoordingen is
de bepaling van art. 1794 B. W. van
toepassing op onverschillig welk
materieel of intellectueel werk, op
voorwaarde dat het gaat om de aanneming van een werk dat door zijn
voorwezp of door een uitdrukkelijke
tijdsduur bepaald is (1).
(ARTIC N.V., BIANCA N.V.
T. REPRESENTATIONS WOLFF P.V.BA.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

de clausule van de overeenkomst van
21 oktober 1968, waarin is bepaald « dat
aile andere voorwaarden die thans van
kracht zijn onveranderd blijven " een
schuldvernieuwing
«
inter
novas
personas " tot gevolg heeft, daar de
partijen verweerster in de plaats van
wijlen Raymond H. Wolff hadden gesteld
en overeengekomen waren het contract
van huur van diensten in stand te
houden, althans wat de handelsbetrekkingen van de vennootschap Artie met
de groep Sarma, Groothuis en Bourse
betreft, volgens welk contract met name
commissielonen moesten worden betaald
zolang de eiseressen aan die groep
zouden leveren, met verwerping van de
opmerkingen van de eiseressen op grond
dat « de schuldvernieuwing inter novas
personas ten deze geen aanleidihg gaf
tot een contract met drie, daar de
vroegere medecontractant, R.H. Wolff,
overleden was en de rechten en verplichtingen van de makelaar, wegens de
persoonlijke aard van zijn werkzaamheden, niet overgingen op zijn erfopvolgers, dat de afwezigheid van R.H. Wolff
of van zijn erfgenamen bij de overeenkomst van 21 oktober 1968 de schuldvernieuwing niet in de weg stond "•
terwijl de schuldvernieuwing een
vroegere geldige verbintenis veronderstelt; het arrest, door vast te stellen dat
het contract tussen de eiseressen en
R.H. door het overlijden van R.H. Wolff
was geeindigd, ook vaststelt dat er, op
het .moment van de ondertekening van
de overeenkomst van 21 oktober 1968,
geen vroegere geldige overeenkomst
bestond die voor schuldvernieuwing in
aanmerking kon komen, zodat het
arrest, door niettemin te beslissen dat er
schuldvernieuwing was en door daaruit
af te leiden dat de clausules van de
overeenkomst van 21 oktober 1968 verwijzen naar de overeenkomst die met
R.H. Wolff zelf was gesloten, of althans
door de overeenkomst van 21 oktober
1968 uit te leggen in het Iicht van een
schuldvernieuwing, het wettelijk begrip
« schuldvernieuwing ,. schendt en bovendien op tegenstrijdige gronden berust :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1271, 1272,
1273, 1274 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om de verbintenissen van de eiseressen vast te stellen en
eerste eiseres te veroordelen om verweerster schadeloos te stellen voor de
winstderving ten gevolge van de ontbinding
van
de
overeenkomst van
21 oktober 1968, en tweede eiseres om
krachtens die overeenkomst commissielonen te betalen, beslist, na te hebben
vastgesteld, enerzijds, dat het contract
tussen eerste eiseres en R.H. Wolff een
contract was " intuitu personae " dat in
principe eindigde door de dood van een
Overwegende dat het arrest vastvan dE;! partijen en, anderzijds, dat de
overeenkomst van 21 oktober 1968 tus- stelt dat op 21 oktober 1968, na het
sen eerste eiseres en verweerster na het overlijden van Raymond H. Wolff,
overlijden van Wolff werd gesloten, dat tussen zijn weduwe, die zaakvoer-

- - - - - - - - - - - - - - - - l . s t e r was geworden van de perso(1) Zie Cass., 13 okt. 1910 (Bull. en Pas., nenvennootschap
met
beperkte
1910, I, 443) en de conclusie van het O.M. Men aansprakelijkheid
Representations
zie ook de concl. van de adv.-gen. Krings voor
het bovenstaande arrest in Bull. en Pas., 1981, Wolff en de naamloze vennootschap
Artie, een overeenkomst is gesloten
I, 7.

-8waarin werd bepaald « dat de commissielonen aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wolff zouden worden verminderd van 3,5 pet. tot 2,5 pet. op
de netto-omzet met de groep Sarma,
Groothuis en Bourse in ijs en roomijs ... en van 3 pet. tot 2 pet. op de
netto-omzet met deze groep in diepvriesprodukten, terwijl alle andere
voorwaarden die thans van kracht
zijn, onveranderd blijven »;
Overwegende dat het arrest er
vervolgens op wijst dat die overeenkomst met name tot gevolg heeft
gehad dat verweerster als makelaarster optrad tussen de vennootschap
Artie en de aangeslotenen van de
groep Storesco en dat de vermelding
« alle andere voorwaarden die
thans van kracht zijn, blijven
onveranderd » stellig verwijst naar
de vroeger met R.H. Wolff gesloten
overeenkomsten; dat eiseressen « de
inhoud van de akten miskennen
wanneer zij bij conclusie ontkennen
dat de voorwaarden, waarvan
sprake is in de overeenkomst van
21 oktober 1968, de voorwaarden
zouden zijn die met name op
1 juni 1959 aan wijlen R.H. Wolff
werden toegekend (behalve wat het
percentage van de commissielonen
betreft) »;
Overwegende dat het arrest op
die gronden beslist dat de partijen
de overeenkomst van 21 oktober
1968 hebben gesloten onder dezelfde
voorwaarden als die welke in de
vroegere overeenkomsten waren
vastgesteld;
Dat hieruit volgt dat, ook al had
het arrest ten onrechte geoordeeld
dat die overeenkomst een schuldvernieuwing was door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Representations
Wolff » in de plaats te stellen van
wijlen R. H. Wolff, voormelde beslissing, die steunt op de voorwaarden
van de vroegere overeenkomsten,
niettemin wettelijk verantwoord zou
zijn;
Dat het middel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1794 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de overeenkomst tussen
de eiseressen en verweerster een makelaarscontract is dat moet worden
beschouwd als een huur van diensten,
beslist dat artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op dat
contract, zodat eerste eiseres dat contract geldig mocht verbreken ·op voorwaarde dat zij de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Representations Wolff schadeloos stelde « voor
al haar uitgaven, al haar arbeid en alles
wat zij bij die aanneming had kunnen
winnen " en eerste eiseres veroordeelt
om aan verweerster, wegens winstderving, een bedrag te betalen dat gelijk is
aan de helft van de commissielonen voor
heel de periode waarin de levering aan
de groep Storesco zou kunnen plaatshebben, welke periode het arrest op
10 jaar schat,
terwijl de makelaarsovereenkomst,
wegens haar eigen karakter, ad nutum
en zonder vergoeding kan worden verbroken onder voorbehoud dat de verbreking niet intempestief is en artikel 1794
van het Burgerlijk Wetboek dus geen
toepassing kan vinden op dat contract,
zodat het arrest dat artikel schendt :
Over de
middelen
van
nietontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en afgeleid uit het feit, enerzijds,
dat het middel niet zegt in welk opzicht
artikel 97 van de Grondwet zou geschonden zijn en, anderzijds, dat het middel
zonder belang is voor tweede eiseres,
daar de bestreden beslissing voor haar
geen toepassing maakt van artikel 1794
van het Burgerlijk Wetboek:

Overwegende dat het middel niet
vermeldt in welk opzicht artikel 97
van de Grondwet zou geschonden
zijn;
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat de tussen verweerster en
tweede eiseres gesloten makelaarsovereenkomsten werden verbroken;
dat het integendeel laatstgenoemde
veroordeelt om die overeenkomsten
uit te voeren;
Dat, derhalve, de beslissing van
het arrest, die toepassing maakt van
artikel 1794 van het Burgerlijk Wethoek, eiseres niet kan bezwaren en

-9dat het middel te haren opzichte bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Dat de middelen van nietontvan.kelijkheid gegrond zijn;
Wat het overige van het middel
betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geoordeeld, zonder deswege
te worden bekritiseerd, dat de
makelaarsovereenkomst tussen eerste eiseres en verweerster een huur
van diensten was, beslist dat eerste
eiseres ingevolge artikel 1794 van
het Burgerlijk Wetboek het recht
had dat contract eenzijdig te verbreken op voorwaarde dat zij de personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid Representations
Wolff schadeloos stelde « voor al
haar uitgaven, al haar arbeid, en
alles wat zij bij die aanneming had
kunnen winnen » en eerste eiseres
veroordeelt
om
laatstgenoemde
wegens winstderving een bedrag te
betalen dat gelijk is aan de helft
van de commissielonen die zij had
kunnen ontvangen tijdens
de
gemiddelde duur van . de lopende
contracten, die het op tien jaar
vaststelt;
·
Overwegende dat artikel 1794 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
de opdrachtgever de aanneming
tegen vaste prijs door zijn enkele
wil kan verbreken, ook al is het
werk reeds begonnen, mits hij de
aannemer schadeloos stelt voor al
zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles
wat hij bij die aanneming had
kunnen winnen;
Overwegende dat die bepaling
wegens haar algemene bewoordingen van toepas.;ing is op onverschillig welk materieel of intellectueel
werk, op voorwaarde dat het gaat
om de aanneming van een werk dat
door zijn voorwerp of door een
uitdrukkelijk tijdsduur bepaald is;
Overwegende da~ het arrest weliswaar vaststelt dat de betrokken
makelaarsovereenkomst een huur
van diensten is, doch noch uit zijn
analyse van die overeenkomst en

met name van de clausule, volgens
welke het commissieloon verschuldigd is zolang de groep die de
vennootschap Sa,rma met andere
distributiebedrijven vormt bij Artie
koopt, noch uit enige andere overweging blijkt dat dit contract
betrekking heeft op een bepaalde
arbeid of een arbeid voor een
bepaalde tijd;
Dat het arrest derhalve geen wettelijke verantwoording geeft voor
zijn beslissing om artikel 1794 van
het Burgerlijk Wetboek op die
makelaarsovereenkomst toe te passen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
eerste eiseres veroordeelt om, overeenkomstig artikel 1794 van het
Burgerlijk Wetboek, aan verweerster een bedrag plus de interest te
betalen en het uitspraak doet over
de kosten van de vordering van
verweerster tegen die eerste eiseres;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover
zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
4 september 1980 _ 1• kamer _
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Ansiaux,
·Bii.tzler.
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1° VOEDINGSWAREN

STOFFEN
BESTEMD VOOR DIERENVOEDING - HANDEL
EN GEBRUIK - KONINKLLJK BESLUIT VAN
12 JULI 1972 - TOEPASSINGSGEBIED.

I

-102° ARBITRAGE

SCHEIDSRECHTERLIJKE
BESLISSING WAARBIJ EEN BEPALING VAN
OPENBARE ORDE WORDT MISKEND
GERECHTELIJK W"ETBOEK, ARTIKEL 1704, 2, a
- VERNIETIGING.

ao

OPENBARE ORDE BURGERWKE
ZAKEN
CONTRACI'UELE BEPALINGEN
WAARVAN DE RECHTER TOEPASSING MAAKT,
BESTAANBAAR MET DE OPENBARE ORDE VASTSTELLING DAARVAN ENKEL VEREIST ALS
DE TEGENPARTIJ DE VRAAG OPWERPT.

4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN
REDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

1• De

bepalingen van het KB. van
12 juli 1972 betreffende de handel en
het gebruik van stoffen bestemd voor
dierenvoeding zijn niet toepasselijk op
waren in fabricage, al zijn het waren
die verkocht worden onder een in de
codex opgenomen benaming. (Artt.
2 en 6, a•, K.B. van 12 juli 1972.)

a· Hoewel scheidslieden, zoals elke
andere rechter, geen contractueel
beding mogen toepassen dat afwijkt
van een bepaling van openbare orde,
zijn zij echter niet gehouden uitdrukkelijk vast te stellen dat de stelling
van de partij die zij in het gelijk
stellen de openbare orde niet schendt,
wanneer geen betwisting daaromtJ·ent
aan hun oordeel wordt onderwozpen.

2• en

(OSCAR VERDEGEM N.V.
T. JULIEN DEBAILLIE EN WNEN N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 april 1979 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 1108, 1109, 1110,
11a1, 11aa, 1134, 11a5 van bet Burgerlijk
Wetboek, 1, 2, 6, a•, van bet koninklijk
besluit van 12 juli 1972 betreffende de
handel en bet gebruik van stoffen
bestemd voor dierenvoeding, en 1704, 2,
a, vail bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, na vastgesteld te hebben dat verweerster aan
eiseres diermeel leverde, overeenstemmende met de normen van bet contract,

------------------1
(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C.,1979-80, nr. 627).

maar met een vetgehalte van gemiddeld
meer dan 15 pet. in plaats van maximum
12 pet. volgens de normen van de codex
gevoegd bij bet koninklijk besluit van
12 juli ·1972, de vordering van eiseres,
strekkende tot vernietiging wegens strijdigheid met de openbare orde, van de
scheidsrechterlijke uitspraak van de
Al).twerpse Syndicale Kamer voor de
Handel in Veevoeders, Rijst en Peulvruchten, ongegrond verklaart, zulks op
grond : dat de scheidsrechters uitspraak
deden over de contractuele verhouding
tussen de partijen, zonder stelling te
·nemen aangaande bet al of niet bestaan
van een strafbaar feit wegens overtreding van de bepalingen van bet koninklijk besluit van 12 juli 1972; dat de
scheidsrechterlijke uitspraak zich mocht
beperken tot de bepaling van deze
contractuele verhouding; dat de scheidsrechters uitspraak deden aangaande een
betwisting tussen fabrikanten van veevoeder, nu eiseres aankocht als fabrikimt en met bet oog op de verwerking;
dat eiseres volgens bet contract zelf bet
risico heeft gedragen van een verwerking, daar zij uiteindelijk instemde met
de voorwaarde, gesteld door de verkoper,
zonder mogelijke dwaling; dat eiseres
zelf verweerster in dwaling bracht door
haar bedoeling om te refereren naar de
codex geheim te houden; dat verweerster
kon menen dat bet geleverde diermeel
nog binnen bet stadium van de fabricage
voor verwerking moest dienen, alvorens
als eigenlijke dierenvoeding gecommercialiseerd te worden; dat de scheidsrechterlijke uitspraak derhalve, zonder in
strijd te zijn met de openbare orde, kon
vaststellen dat de goederen, door eiseres
ontvangen, overeenstemden met de contractuele voorwaarden en dat de overeenkomst niet als zodanig, en niet door
haar uitvoering, noodzakelijk nietig
moest worden verklaard,

terwijl, eerste onderdeel, bet koninklijk besluit van 12 juli 1972 betreffende
de handel en bet gebruik van stoffen
bestemd voor dierenvoeding van openbare orde is; aan de wetten die de
openbare orde betreffen door bijzondere
overeenkomsten geen afbreuk kan worden gedaan; rechters noch scheidsrechters contractuele bedingen mogen toepassen die afwijken van een bepaling
van openbare orde, zodat het hof van
.beroep, door te beslissen dat de scheidsrechterlijke uitspraak zich mocht beperken tot de bepaling van de contractuele
verhouding tussen partijen zonder stelling te nemen over bet al dan niet
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bestaan van een overtreding van de
bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit, de in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt, de
artikelen li09 en 1110 van het Burgerlijk
Wetboek uitgezonderd;
tweede onderdeel, diermeel, volgens
de normen van de codex, gevoegd bij het
genoemde
koninklijk
besluit
van
12 juli 1972, dat van openbare orde is,
ten hoogste 12 pet. vet in de droge stof
mag bevatten; de levering door verweerster van diermeel met een vetgehalte
van gemiddeld meer dan 15 pet. strijdig
is met de bepalingen van dit koninklijk
besluit, zodat het hof van beroep, door te
beslissen dat de verkoopovereenkomst,
door haar uitvoering niet noodzakelijk
nietig moest worden verklaard, de in het
middel
aangevoerde
wetsbepalingen
schendt, de artikelen 1109 en 1110 van
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd;
derde onderdeel, de toepasselijkheid
van de codex, gevoegd bij het meergenoemde koninklijk besluit van 12 juli
1972, dat van openbare orde is, niet kan
worden uitgesloten; eiseres, dienvolgens,
verweerster niet diende op de hoogte te
brengen van haar bedoeling om naar de
codex te refereren, zodat het hof van
beroep, door te beslissen dat eiseres
verweerster in dwaling bracht door haar
bedoeling om naar de codex te refereren
geheim te houden, de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen schendt;
vierde onderdeel, het litigieuze diermeel tussen partijen werd verhandeld en
dienvolgens moest beantwoorden aan de·
in de codex voorgeschreven normen; de
omstandigheid dat eiseres de waar aankocht met het oog op de verwerking
ervan, hieraan geen afbreuk doet, zodat
het hof van beroep, door te beslissen dat
de overeenkomst niet als zodanig en niet
door haar uitvoering, nietig moest worden verklaard, nu eiseres het diermeel
aankocht met het oog op de verwerking,
de in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt, de artikelen 1109 en
1110 van het Burgerlijk Wetboek
uitgezonderd :

Overwegende dat het middel aan·
het arrest verwijt dat het de vordering afwijst, waardoor eiseres de
vernietiging aanvroeg van een
scheidsrechterlijke uitspraak die de
verkoop door verweerster aan eiseres van diermeel met een vetgehalte
van meer dan 15 pet. geldig verklaart, hoewel de « codex » of tabel

van stoffen bestemd voor dierenvoeding, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 12 juli 1972 betreffende
de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierenvoeding,
met betrekking tot de handelsbenaming « diermeel » vermeldt in de
kolom c : « vet, ten hoogste, 12 pet.
in de droge stof »;
het
Wat
betreft:

tweede

onderdeel

Overwegende dat, naar luid van
artikel 1704, 2, a, van het Gerechtelijk Wetboek, een scheidsrechterlijke uitspraak kan worden vernietigd indien zij in strijd is met de
openbare orde;
Overwegende dat
artikel
2,
tweede lid, van het koninklijk
.besluit van 12 juli 1972 bepaalt dat
de in de codex opgenomen stoffen
niet mogen worden verhandeld dan
onder de in kolom a van die codex
bepaalde benaming en dat zij
bovendien onder meer moeten
beantwoorden aan de in kolom c
voorgeschreven normen; dat de
bepalingen van dit koninklijk
besluit van openbare orde zijn, doch
dat bedoeld besluit krachtens zijn
artikel 6, 3", niet van toepassing is
op waren in fabricage;
Overwegende dat, hoewel het
arrest ook aanneemt dat verweerster « kon menen » dat het ·geleverde diermeel nog binnen het stadium van de fabricage voor verwerking moest dienen alvorens als
eigenlijke dierenvoeding te worden
gecommercialiseerd, uit de overige
motivering van het arrest blijkt dat
het hof van beroep heeft geoordeeld
dat, ten deze, de verkoop van diermeel, gesloten « tussen fabrikanten
van veevoeder, waar (eiseres) aankocht als fabrikant en met het oog
op de verwerking, zoals herhaaldelijk in haar besluiten vooropgesteld » en waarbij eiseres « volgens het contract zelf het risico
heeft gedragen van een verwerking », werkelijk als een verkoop van waren in fabricage kon
worden beschouwd;

-12Overwegende dat het begrip en dat de verkochte stoffen mits« waren in fabricage » door het dien als waren in fabricage konden
koninklijk besluit van 12 juli 1972 worden beschouwd;
niet wordt omschreven en dat
Dat het onderdeel, dat kritiek
bedoelde beoordeling van het hof oefent op een ten overvloede gegevan beroep de gebruikelijke beteke- ven reden van het arrest, niet
nis van die bewoordingen niet mis- ontvankelijk is wegens het ontbrekent;
ken van belang;
Dat het arrest de in het onderdeel
ingeroepen wettelijke bepalingen
niet schendt;
Om die redenen, verwerpt de
Dat het onderdeel niet kan wor- voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
den aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
5 september 1980 1" kamer Overwegende dat, nu het konink- Voorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzitlijk besluit van 12 juli 1972 niet op ter - Verslaggever : baron Vin~otte Gelijkluidende conclusie van de h. Balwaren in fabricage van toepassing let,
Advocaten :
is, het besluit geen toepassing kon mrs. advocaat-generaal
Bii.tzler, De Gryse.
vinden op de verkoop van zulke
waren aan een fabrikant, zij het
onder een in de codex opgenomen
benaming;
Dat het onderdeel faalt naar Nr. 10
recht;
Wat het eerste onderdeel betreft :
1• KAMER- 5 september 1980
Overwegende dat scheidslieden,
zoals elke andere rechter, gewis OVEREENKOMST - WEDERKERIG CONgeen contractuele bedingen mogen TRAer- NIET-NAKOMING VAN VERBINTENIS
toepassen die afwijken van een DOOR EEN DER PARTLJEN- RECHT VAN DE
JEGENS WIE DE VERBINTENIS NIET IS
bepaling van openbare orde, doch PARTLJ
UITGEVOERD OM DE UITVOERING ERVAN TE
dat zij, wanneer geen betwisting VORDEREN WANNEER DIE MOGELLJK IS,
daaromtrent aan hun oordeel wordt OFWEL DE ONTBINDING VAN DE OVEREEN·onderworpen, niet ertoe zijn gehou- KOMST TE VORDEREN (1).
den uitdrukkelijk te preciseren dat
(DEBERGH, VAN MECHELEN
de stelling van de partij die zij in
T. GOETSCHALCKX, CONVENTS)
het gelijk stellen de openbare orde
ARREST
niet schendt;
Overwegende dat het arrest vastHET HOF; - Gelet op het bestrestelt dat voor de scheidslieden « de
vraag naar de strafbaarheid niet den vonnis, op 13 maart 1979 in
hoger beroep gewezen door de
werd gesteld »;
Dat het onderdeel niet kan wor- Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
den aangenpmen; .
Over het middel, afgeleid uit de schenWat het derde onderdeel betreft :
van de artikelen 1134, 1135,
Overwegende dat, zoals uit het op ding
1184 van bet Burgerlijk Wetboek,
het tweede onderdeel gegeven ant- en 1138, 2" en 3", van bet Gerechtelijk
woord blijkt, het arrest de verwer- Wetboek,
ping van de vordering tot vernietiging van de scheidsrechterlijke uit(1) Cass., 24 juni 1920, redenen (Bull. en
spraak wettelijk verantwoordt door Pas.,
I, 24);· zie Cass., 21 nov. 1974 (A.C.,
aan te nemen dat het diermeel 1975, 1921,
350); DE PAGE, Traite, dl. II, nrs. 883
verkocht werd om door de koper, en 885, biz. 842-843, en nr. 897, biz. 851;
die fabrikant is, te worden verwerkt, RP.D.B., v" Obligations, nrs. 199-203.

-13Overwegende dat uit de vaststelsteeds de uitvoering hebben gevorderd lingen van het vonnis blijkt dat de
van de verbintenissen van de verweer- verweerders, aan wie de eisers een
ders, inzonderheid van de verplichting onroerend goed in huur hadden
tot betaling van de vervallen huurgelden,
de ontbinding met schadevergoeding uit- gegeven, hun verplichtingen als
spreekt van de tussen partijen gesloten huurders niet zijn nagekomen, en
huurovereenkomst en de door de eisers dat de eisers de uitvoering van de
gevorderde gedwongen uitvoering niet overeenkomst vorderden;
toestaat op grond van de overwegingen :
Overwegende dat het vonnis niet« dat de argumentatie van (de verweer- temin de huurovereenkomst ontbonders) ex artikelen 1157 en 1162 van het
Burgerlijk Wetboek eveneens wegvalt, den verklaart en de verweerders
aangezien artikel 18 van het kontrakt veroordeelt tot de forfaitaire schaniet voor tweeerlei zin vatbaar is en er devergoeding die bedongen was in
geen twijfel omtrent de toepasbaarheid geval van ontbinding van het convan artikel 1184 van het Burgerlijk tract ingevolge de schuld of het in
Wetboek kan bestaan; dat· de rechter gebreke blijven van de huurders;
geenszins gebonden is door de keuze die dat deze beslissing stoelt op de in
de eisers op basis van artikel 1184 van het middel weergegeven redenen,
het Burgerlijk Wetboek maken, doch vrij
en soeverein beslist over de verbreking alsook op de consideransen dat de
of de uitvoering van de overeenkomst », uitvoering van de overeenkomst een
groter nadeel dan de ontbinding zou
terwijl, in geval van wanprestatie door betekenen voor de verweerders, die
een schuldenaar die verbintenissen heeft te goeder trouw een opzegging
aangegaan in een wederkerige overeen- tegen een te vroege datum hebben
komst, zijn schuldeiser de keuze heeft gegeven, en dat, nu de verweerders
tussen het vorderen van de gedwongen het goed hebben verlaten, de eisers
uitvoering van de overeenkomst of het in de onmogelijkheid zijn gesteld
vorderen van de ontbinding van de een rustig genot aan de verweerders
overeenkomst met betaling van een te verschaffen, zodat zij hun eigen
schadevergoeding; wanneer, zoals ten
deze, de schuldeiser de uitvoering van de verplichtingen niet hebben kunnen
overeenkomst vordert, de rechter door nakomen;
deze keuze gebonden is en niet de
Dat die redenen de bestreden
ontbinding van de overeenkomst met beslissing niet wettelijk verantwoorschadevergoeding
kan
uitspreken; den en dat uit de vaststellingen van
slechts wanneer de schuldeiser de ont- het vonnis niet kan worden afgeleid
binding met schadevergoeding vordert,
de rechter vrij beoordeelt of de wan- dat de niet-uitvoering door de eisers
prestatie van de schuldenaar wel erg van hun contractuele verplichtingen
genoeg is, of de overeenkomst wel dade- foutief was, zodat de ontbinding van
lijk dient te worden ontbonden en of de overeenkomst niet op de houding
daarnaast nog een schadevergoeding van laatstgenoemden kon steunen;
moet worden toegekend :
Dat het vonnis, dat de keus weigert in acht te nemen die de wet
Overwegende dat, volgens arti- voorbehoudt aan de partij jegens
kel 1184, tweede lid, van het Bur- wie de verbintenis van de andere
gerlijk Wetboek, in het geval dat partij foutief niet is uitgevoerd,
een van beide partijen in een aldus artikel 1184, tweede lid, van
wederkerig contract haar verbin- het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
tenis niet nakomt, de partij jegens
wie de verbintenis niet is uitgevoerd
de keus heeft om ofwel de andere
partij te noodzaken de overeen-. Om die redenen, vernietigt het
komst uit te voeren, wanneer de bestreden vonnis; beveelt dat van
uitvoering mogelijk is, ofwel de dit arrest melding zal worden
ontbinding van de overeenkomst te gemaakt op de kant van de vernie.tigde beslissing; houdt de kosten
vorderen, met schadevergoeding;
doordat het vonnis, hoewel de eisers
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aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen, zitting houdend in hoger beroep.
5 september 1980 1e kamer Voorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzitter - Verslaggever : baron Vin~otte Gelijkluidende conclusie (2) van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. C. De Baeck.

ZEKERDE TOT TERUGVORDERING
BEDRAGEN DIE ZLJN UITGEKEERD
SLACHTOFFER VAN HET ONGEVAL
ZAAKT DOOR EEN GROVE FOUT
VERZEKERDE.

VAN DE
AAN HET
VEROORVAN DE

1• Wanneer een voorziening is ingesteld

tegen een partij die door de bestreden
beslissing buiten de zaak is gesteld om
een reden waa1tegen de voorziening
niet is gericht, kan de oproeping van
die partij gelden als vordering tot
bindendverklaring van het arrest (1).
2" De

Nr.ll
1• KAMER- 5 september 1980

RECHTBANKEN -

BURGERLLJKE ZAKEN
- BESLISSING WAARBLJ EEN NIET BLJ DAGVAARDING OF CONCLUSIE GEVORDERDE WETTELLJKE RENTE WORDT TO~EKEND OF
WAARBLJ WE'ITELLJKE RENTE WORDT TOEGEKEND OVER EEN PERIODE DIE VOORAFGAAT
AAN DIE WAARVOOR ZLJ IS GEVORDERD ONWETl'IGE BESLISSING (1).
(DEBRAUWERE T. VAN GUCHT, VERLINDEN)

vordering van de verzekeraar
tegen de verzekerde tot terugbetaling
van de uitkeringen gedaan aan de
getroffene van een ongeval veroorzaakt door een grove fout van de
verzekerde is gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde en
op zijn grove fout; hoewel de verzekeraar pas na schadeloosstelling van de
getroffene die terugbetaling kan vorderen, ontstaan zijn recht op terugbetaling en de correlatieve verplichting
van de verzekerde reeds op het ogenblik van het ongeval (2).
(• EUROBEL • N.V. T. KENNES, HERMANS)
ARREST

5 september 1980 1" kamer HET HOF; - Gelet op het bestreVoorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzit- den arrest, op 11 januari 1979 door
ter Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- het Hof van Beroep te Brussel
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr~ gewezen;
De Gryse.
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1130, 1134, 1135,
1165, 1168, 1181, 1185, 1409, 2" (oud), van
het Burgerlijk Wetboek, 23, 24 van het
Gerechtelijk Wetboek, 16 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, die
Nr.12
titel X van het boek I van het Wetboek
van Koophandel vormt, en 11, lid 2, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
1• KAMER- 5 september 1980
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
1° TUSSENKOMST
BURGERLLJKE inzake motorrijtuigen,
ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING
doordat het arrest de door eiseres
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST ingestelde vordering tot betaling van een
-VORM.

2° VERZEKERING -

LANDVERZEKERING
- JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE VORDERING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DEVER-

Nota arrest nr. 10 :

Nota's arrest nr. 12 :
(1) Zie Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978-79,
140).
(2) Zie Cass., 20 nov. 1970 (A.C., 1971, 261),
9 nov. 1972 (ibid, 1973, 240), 9 nov. 1973 (ibid.,
1975, 289) en 17 okt. 1974 (ibid., 1975, 234) :

(2) Zie de concl. van . het O.M. in R. W., over de aanvang van de verjaringstermijn van
de vordering van de verzekeraar tegen de
verzekerde tot terugbetaling van de uitkerinNota arrest nr. 11 :
gen aan de getroffene van een ongeval ten
gevolge van een grove fout van de verzekerde.
(1) Zie Cass., 2 mei 1974 (A. C., 1974, 966).

1980-1981, kol. 1323 e.v.

-15bedrag van 526.588 frank verwerpt op
grond : dat het ten deze niet dienend is
dat eiseres bij dagvaarding van
25 maart 1970 een verhaal uitoefende
tegen Kennes Felix met betrekking tot
reeds uitbetaalde en in de toekomst nog
uit te betalen bedragen, aangezien zij
deze slechts kon opvorderen na ze op
grond van een haar tegenstelbare rechterlijke beslissing te hebben uitbetaald,.
wat geschiedde op 15 mei 1973; dat de
schuld van de verzekerde tegenover de
verzekeraar niet is ontstaan op het
ogenblik van het ongeval, zoals reeds
werd beslist tussen partijen door de·
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt,
en dat eiseres zich tevergeefs beroept op
het ontstaan van een recht op verhaal
tijdens de huwelijksgoederengemeenschap bestaande tussen haar verzekerde
en zijn echtgenote, recht dat zou zijn
onderworpen aan een tijdsbepaling,
zijnde de betaling van de verzekeraar
aan de benadeelde; dat eiseres trouwens
toegeeft dat deze persoonlijke schuld
van de man geenszins zeker en eisbaar
was v66r de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap wegens het
overlijden van de vrouw,
terwijl, eerste onderdeel, Kennes Felix
zich bij het tijdens de gemeenschap met
eiseres gesloten verzekeringscontract
verbonden had, in geval van grove fout,
de door eiseres aan derden betaalde
schadevergoeding terug te betalen; de
door eiseres teruggevorderde som van
526.588 frank deel uitmaakt van de
vergoeding die door eiseres van Kennes
Felix, wegens de door hem bij het
ongeval van 2 augustus 1968 begane
zware fout, werd teruggevorderd, zodat
Kennes Felix zich tijdens de gemeenschap verbonden had deze bedragen,
terug te betalen en de schuld derhalve
tot het passief der gemeenschap, die
slechts op 13 juli 1971 ontbonden werd,
behoorde (schending van de artikelen 1134, 1135, 1165, 1409, 2" oud), van
het Burgerlijk Wetboek, 16 van de wet
van 11 juni 1874, en 11, lid 2, van de wet
van 1 juli 1956);
tweede onderdeel, het feit dat de
schuld van Kennes Felix ten bedrage
van 526.588 frank op het ogenblik van de
ontbinding van de gemeenschap nog niet
zeker en eisbaar was, daar eiseres dit
bedrag slechts op 15 mei 1973 aan het
slachtoffer van het ongeval had uitbetaald, niets afdoet aan bet feit dat
Kennes Felix zich v66r de ontbinding
der gemeenschap verbonden had deze
schuld terug te betalen en, deze verbin-

tenis, ·ten gevolge van zijn op 2 augustus
1968 begane zware fout, v66r de ontbinding der gemeenschap ontstaan was,
zodat ook het bedrag van 526.588 frank
tot het passief van de gemeenschap
behoort (schending van de artikelen 1130, 1134, 1135, 1165, 1168, 1181,
1185 en 1409, 2" (oud), van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, bet vonnis van
29 juni 1976 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt, waardoor
beslist werd de zaak naar de Rechtbank
van Leuven te verwijzen, geen eindvonnis is en derhalve geen gezag van
gewijsde heeft; daarbij het feit dat de
kwestieuze schuld na de ontbinding van
de gemeenschap zou ontstaan zijn er
zich geenszins tegen verzet dat Kennes
Felix zich er vroeger toe verbonden
heeft ze te betalen (schending van de
artikelen 23, 24 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1134, 1135, 1165 en 1409,
2" (oud), van het Burgerlijk Wetboek):
Overwegende dat geen middel
d
d ·
h t
wor t aangevoer m zoverre
e
arrest verweerder buiten de zaak
stelt omdat hij geen erfgenaam is;
dat de voorziening gericht tegen
verweerder enkel kan gelden als
oproeping tot bindendverklaring van
het te wijzen arrest, zoals trouwens
door eiseres in ondergeschikte orde
wordt gevraagd;
Wat de eerste twee onderdelen
betreft ':
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door eiseres tegen
verweerster gevorderde som door
haar aan de getroffene, op grond
van een gerechtelijke beslissing, op
15 mei 1973 werd uitbetaald, terwijl
de tussen de vader en de moeder
van verweerster bestaande huwelijksgoederengemeenschap door het
overlijden van haar moeder op
17 maart 1971 werd ontbonden;
Overwegende dat op het ogenblik
van het ongeva] de verzekeraar
tegenover de gelaedeerde partij
gehouden was tot schadevergoeding;
dat op hetzelfde ogenblik Felix
Kennes op grond van de verzekeringsovereenkomst en van zijn
grove fout gehouden was tot terugbetaling van aile bedragen die de

-16verzekeraar later zou moeten uitke- 250.000 FRANK - OPZEGGINGSTERMIJN DOOR
DE RECHTER VASTGESTELD - OMSTANDIGren aan de gelaedeerde partij;
HEDEN DIE IN AANMERKING MOETEN WOROverwegende dat, zo weliswaar de DEN GENOMEN.
verzekeraar pas later, na gerechtehet jaarloon van de bediende
lijke beslissing die de schade heeft Wanneer
meer dan 250.000 frank bedraagt en de
vastgesteld, tot betaling aan de
opzeggingstermijn voor de beeindiging
gelaedeerde is overgegaan, zulks
van de arbeidsovereenkomst moet
niet wegneemt dat zijn recht op
worden vastgesteld door de rechter,
terugvordering ten aanzien van zijn
moet deze de duur ervan bepalen met
verzekerde en de correlatieve verinachtneming van de op het tijdstip
van de kennisgeving van de opzegging
bintenis van deze laatste reeds -bij
het ongeval is ontstaan, dus v66r · voor de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaardige en pashet overlijden van de echtgenote
sende dienstbetrekking te vinden;
van Kennes;
hij mag geen rekening houden met
Overwegende dat op de enkele
gedragingen van de bediende na de
kennisgeving van de opzegging (1).
gronden dat de huwelijksgoederen(Art. 15, § 2, Arbeidsovereenkomstengemeenschap was ontbonden voordat eiseres had betaald en dat de wet Bedienden.)
schuld van de verzekerde bij die
(MABE N.V. T. MAHIEU)
ontbinding nog niet eisbaar was
ARREST
geworden, het arrest niet wettelijk
beslist dat eiseres geen verhaal
heeft tegen verweerster;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1979 door
Dat de onderdelen gegrond zijn;
·het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, 15, §§ 2 en 3,
20 van de bij koninklijk besluit van
20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende
het
bediendencontract,
gewijzigd door de wet van 21 november 1969 en door het koninklijk
besluit van 6 juni 1975, 824, 1044,
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 1337,
1338 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder 200.857 frank te
betalen als bijkomende opzeggingsvergoeding op grond dat met de houding
5 september 1980 1• kamer
van verweerder, na de opzegging en
Voorzitter : de h. Janssens, wnd. voorzit- lopende de opzeggingsperiode, bij het
ter Verslaggever : de h. Sury - bepalen van de vergoeding waarop de
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- ontslagen bediende aanspraak kan
Advocaten
let, advocaat-generaal maken, geen rekening kan gehouden
mrs. Houtekier en De Bruyn.
worden; dat bij haar schrijven van
1 september 1977 eiseres zelf erkent dat
zij een vergoeding voor het beeindigen
van het contract verschuldigd is; dat in
Nr.l3
acht genomen het feit dat verweerder bij
de beeindiging van de overeenkomst
37 jaar oud was, dat hij een ancienniteit
3" KAMER- 8 september 1980
had. van 7 1/2 jaar, dat hij. de functie
ARBEIDSOVEREENKOMST
BE-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verklaart het thans gewezen arrest
bindend voor verweerder Rene Hermans; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.

DIENDE OVEREENKOMST VOOR ONBE- 1. (1) Cass., 17 sept. 1975 (A.C., 1976, 82) en
PAALDE. TJJD - JAARLOON VAN MEER DAN 122 juni 1977 (ibid., 1977, 1092).

-17uitoefende van chef-beenhouwer en dat jong doch ervaren personeel in
hij een jaarlijkse wedde had van dienst wensen te nemen;
494.040 frank, de opzeggingstermijn die
Overwegende dat het arrest op dit
eiseres had moeten naleven, dient
middel antwoordt, nu het de leeftijd
gesteld te worden op 10 maanden,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij van verweerder samen met zijn
conclusie staande hield, zonder op dit ancienniteit en zijn bij eiseres uitpunt door bet arrest tegengesproken te geoefende functi~ in aanmerking
worden, dat verweerder vrijwillige fou- neemt om de opzeggingstermijn te
ten had gepleegd, dat zijn gedrag tijdens bepalen;
de opzeggingsperiode getuigde van
Dat het onderdeel feitelijke
kwade wil en opzet, en dat hij zich
grondslag
mist;
herhaaldelijk ziek liet verklaren, geen
medische certificaten inleverde en gee:p.
aandacht meer schonk aan de werkrege-·
ling; bet arrest ten onrechte weigert, bij
het vaststellen van de aan verweerder
als hogere bediende toekomende opzeggingsperiode, met deze fouten en gedragingen rekening te houden (schending
van de artikelen 14, 15, §§ 2 en 3, 20 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1955);
tweede onderdeel, bet feit dat eiseres
bij brief van 20 (lees 1) september 1977
erkend heeft dat verweerder recht had
[)P een opzeggingsvergoeding geenszins
inhoudt dat eiseres bet recht de door
verweerder gevorderde duur van de
)pzegging te betwisten zou verzaakt
hebben; verzakingen niet worden vermoed; daardoor de rechten van de veriediging van eiseres worden miskend en
ieze motieven de beslissing geenszins
verantwoorden (schending van de
artikelen 824, 1044, 1045 van bet Gerechtelijk Wetboek, 1337, 1338 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet
en van bet algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, eiseres bij conclusie
uitdrukkelijk staande hield dat de
[)mstandigheid dat verweerder 37 jaar
:md was geen beletsel uitmaakte om een
nieuwe betrekking te vinden, daar vele
::mdernemingen immers jong doch ervaren personeel in dienst wensten te
nemen; bet arrest de leeftijd van verweerder toch in aanmerking neemt zonier op dit verweermiddel te antwoorden
~schending van artikel
97 van de
3rondwet):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in con~lusie staande hield dat het criterium « leeftijd », met omzichtigheid
m zin voor realiteit moet gehanteerd worden en dat de omstandigheid dat verweerder 37 jaar oud was
~een beletsel uitmaakte om een
nieuwe dienstbetrekking te vinden,
iaar vele ondernemingen immers

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 15, § 2,
van de wetten betreffende het
bediendencontract,
gecoordineerd
op 20 juli 1955, voorschrijft dat,
wanneer
het
jaarlijks
loon
250.000 frank overschrijdt en geen
overeenkomst werd gesloten ten
vroegste op het ogenblik waarop de
opzegging wordt gegeven, de door
de werkgever in acht te nemen
opzeggingstermijn wordt vastgesteld
door de rechter;
Overwegende dat eiseres in conclusie had aangevoerd dat bij het
·vaststellen van de duur van de
opzeggingstermijn rekening diende
te worden gehouden met het foutieve gedrag van verweerder nadat
hij was opgezegd;
Overwegende dat de rechter de
duur 'van de opzeggingstermijn
moet vaststellen met inachtneming
van de op het tijdstip van de
kennisgeving van de opzegging voor
de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaardige en passende dienstbetrekking te vinden;
dat hij geen rekening mag houden
met gedragingen van de bediende
na de kennisgeving van de opzegging;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres bij haar schrijven
van 1 september 1977 erkent dat zij
een vergoeding voor het beeindigen
van het contract verschuldigd is;

-18962, 992, 1007, 1042, 11a8, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, 9, 4", van de bij
koninklijk besluit van ao november 19a5
gecoordineerde wetten op de vennootschappen, vormend titel IX van boek I
van het Wetboek van Koophandel, gewijzigd door de wet van 24 maart 1978, 52,
§ _1, van de bij koninklijk besluit van
18 juli Hi66 gecoordineerde wetten oo
Om die redenen, verwerpt de het gebruik van de talen in bestuurszavoorziening; veroordeelt eiseres in, ken, 1, 2, 5, 10. van het decreet van
19 juli 197a van de Cultuurraad voor de
de kosten.
Nede~landse
Cultuurgemeenschap tot
regelmg van het gebruik van de talen
8 september 1980 a· kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings- voor de sociale betrekkingen tussen de
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil- werkgevers en de werknemers, alsmede
lon - Gelijkluidende conclusie van de h. van de door de wet en de verordeningen
Lenaerts, advocaat-generaal Advo- voorgeschreven akten en bescheiden van
de ondernemingen, 14, 15, 18, 20 van de
caat: mr. A. Houtekier.
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, gewijzigd door de
wetten van 10 .december 1962 en
21 november 1969, 15 van de wet van
ao juli 196a tot instelling van het statuut
Nr.14
":an de handelsvertegenwoordigers, 6,
lid 1, van het Verdrag tot Bescherming
a• KAMER- 8 september 1980
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend
BEWIJS - BURGERLJJKE ZAKEN _ RECHTER op 4 november 1950 te Rome en goedgeDIE ZLJN BESLISSING STEUNT OP FEITELJJKE keurd door de wet van 1a mei 1955, en
GEGEVENS DIE NIET TER DISCUSSIE VAN 97 van de Grondwet en van bet algePARTIJEN HEBBEN GESTAAN EN WAARVAN meen rechtsbeginsel van de eerbiediging
HJJ BUITEN t>E TERECHTZITTING KENNIS van de rechten van de verdediging,
HEEFT GEKREGEN.
· doordat het arrest ambtshalve de nietigheid vaststelt van het franstalig aanDe rechter mag zijn beslissing niet doen getekend schrijven van 29 september
steunen op feitelijke gegevens die niet 1975, voor recht zegt dat eiseres op deze
ter- discussie van partijen hebben datum zonder dringende reden onmidgestaan en waarvan hij buiten de dellijk een einde aan de arbeidsovereenterechtzitting kennis heeft gekregen komst van verweerder heeft gemaakt en
(1).
. eiseres veroordeelt tot betaling van
opzeggings- en uitwinningsvergoedingen,
(RANK XEROX N.V. T. CARON)
alsmede van bijkomende commissieloARREST
nen en kosten, op grond : dat eisere>
. haar exploitatiezetel (en ook haar maatHET HOF; - Gelet op het bestre- schappelijke zetel) te Zaventem heeft, in
den arrest, op 27 februari 1979 door het Nederlandse taalgebied; dat aldus
naar luid van artikel 1 van bet decreei
h Arb ·d h f
et
ei s o te Brussel gewezen; van 19 juli 197a, de bepalingen van dii
Over het middel, afgeleid uit de schen- decreet op haar toepasselijk zijn; dat d<
ding van de artikelen 6, 1a15, 1a16 van bepalingen ervan van openbare orde zijr:
bet Burgerlijk Wetboek, 19, tweede lid, en de niet-naleving ervan de nietigheiC
70a, tweede lid, 774, 870, 8Jl, 876, 916, tot gevolg heeft; dat die nietigheiC
.ambtshalve door de rechter vastgestek
wordt; dat de in het Frans geschrever
ontslag ontslagbrief, in strijd met d(
(1) Cass., 28 maart 1968 (A.C., 1968, 987). Vgl. bepalingen van het decreet opgesteld
in strafzaken : Cass., 10 juni 1974 (A.C., 1974, absoluut nietig is ex twJC en word·
1112). Raadpl. • Over de Rechtsstaat •, rede
uitgesproken door de h. procureur-generaal geacht niet te hebben bestaan; da
Dumon op de plechtige openingszitting van daaruit volgt dat de rechter niet verma~
het Hof van Cassatie de 3e sept. 1979, nrs. 23 acht te slaan op bet in de verkeerde taa
en 24.
opgestelde document,

Dat het echter daaruit niet afleidt
dat eiseres het recht heeft verzaakt
om de door· verweerder gevorderde
opzeggingstermijn te betwisten;
Dat
het
onderdeel
feitelijke
grondslag mist;

------------------1.
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-19terwijl, eerste'-onderdeel, het feit dat
eiseres haar exploitatiezetel te Zaventem
zou hebben uit geen enkel element van
de procedure waarop de rechters kunnen
steunen, blijkt; dit feit noch in de
conclusies van partijen noch in andere
stukken wordt vermeld, zodat dit feit,
dat aan de grondslag van de bestreden
beslissing ligt, de uitdrukking is van een
persoonlijke kennis van de rechters
verkregen buiten elke regelmatige
bewijsvoering om; aan de naleving van
deze bewijsregels geen afbreuk kan worden gedaan, omdat de bepalingen van
het decreet van 19 juli 1973 tot de
openbare orde behoren (schending van
de artikelen 6, 1315, 1316 van het Burgerlijk Wetboek, 19, tweede lid, 774, 870,

30 juli 1963 en, voor zoveel als nodig, van
aile andere vermelde bepalingen) :

Overlvegende dat noch uit het
arrest, noch uit enig ander processtuk blijkt dat het feitelijke gegeven
dat de exploitatiezetel te Zaventem
is gevestigd, aan tegenspraak werd'
onderworpen en dat het geen gegeven is waarvan de rechter kennis
heeft kunnen krijgen buiten de
terechtzitting;
Dat het derhalve onmogelijk is de
wettigheid van het arrest na te
gaan;
Dat het middel gegrond is;

871, 876, 916, 962, 992, 1007, 1042, 1138, 2°,

van bet Gerechtelijk Wetboek, 97 van.de
Grondwet, 1, 2, 5 en 10 van het decreet
Om die redenen, vernietigt het
van 19 juli 1973);
bestreden arrest; beveelt dat van
tweede onderdeel, het arrest geenszins onderhavig arrest melding zal worde procedurestukken of feitelijke ele- den gemaakt op de kant van de
menten aanduidt, waarop de ambtshalve
· ti d
b 1· ·
h dt d
gedane vaststelling, volgens welke eise- verme g e
es lssmg;
ou
e
res haar exploitatiezetel te Zaventem kosten aan en zegt dat erover door
zou hebben, steunt; exploitatiezetel en de feitenrechter zal worden beslist;
maatschappelijke zetel verschillende verwijst de zaak naar het Arbeidsbegrippen zijn en de vestiging van de hof te Antwerpen.
ene niet inhoudt dat de andere op
•
dezelfde plaats gevestigd is; zodat bet
8 s~ptember 1980 - . 3 kame~ -,
onmogelijk is de wettigheid van de Voor.::1tter : de h. Germers, afdelmg.sbestreden beslissing na te gaan (schen- ·voorz1tter - Ver_slaggever : de ~· Mahdding van de artikelen 97 van de Grond- _Ion - Andersluidende conclus1e (2) van
wet, 1, 2, 5, 10 van bet decreet van ·de h. Lenaerts, advocaat-generaal 19 juli 1973, 52, § 1, van bet koninklijk Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.
besluit van 18 juli 1966, 9, 4•, van bet·
koninklijk besluit van 30 november 1935
en 703, tweede lid, van bet Gerechtelijk Van dezelfde dag, een analoog arrest op
Wetboek);
voorziening ingesteld door dezelfde eiseres
.tegen een beslissing gewezen op dezelfde
derde onderdeel, bet feit dat eiseres datum door betzelfde arbeidsbof in zake
haar exploitatiezetel te Zaventem zou · Houart.
bebben, noch in eerste aanleg noch in
boger beroep aan enig tegensprekelijk
debat onderworpen is en dit feit uit geen . .Nr. 15
enkel regelmatig procedurestuk is gebleken, zodat eiseres zich omtrent dat voor
2• KAMER - 9 september 1980
de rechters beslissende feit niet heeft 0
kunnen verdedigen; daardoor haar rech- 1 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ten van verdediging miskend zijn en bet
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFproces te haren opzichte niet eerlijk
VORDERING- SCHULDIGVERKLARING- FEIgeweest is (schending van artikel 6, lid 1, '
. ·
van bet verdrag van 4 november 1950 en
(2) Het openbaar ministerie was van oordeel
van bet algemeen recbtsbeginsel);
dat in burgerlijke zaken bet Hof aileen kan
vierde onderdeel, het arrest eiseres ·nagaan of bet door de recbter in aanmerking
ten onrechte veroordeelt om aan ver- 1genomen feit blijkt uit een van de regelmatig
stukken bedoeld in art. 1100
weerder een opzeggingsvergoeding en overgelegde
Ger.W.; uit de enkele omstandigbeid dat bet
een uitwinningsvergoeding te betalen betrokken feit niet uit zulk stuk blijkt, volgt
(schending van de artikelen 14, 15, 18, niet dat bet niet ter discussie van partijen
20 van bet koninklijk besluit van beeft gestaan en de recbter op zijn persoon20 juli 1955 en 15 van de wet van lijke kennis steunt.

-20TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN
VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING (1). (ART. 97 GW.)

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN
TOT EEN ONDERZOEK VAN FElTEN WAARVOOR
HET NIET BEVOEGD IS- NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL(2).

PARTIJ - GEEN BETEKENING - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1). (ART. 418 SV.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. PIETERS)

9 september 1980 - 2" kamer
Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE 1JlTLEG.
GING VAN DE BESTREDEN BESLISSING
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST (3).

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL DOOR DE BEKLAAGDE HIERUIT
AFGELEID DAT DE HEM OPGELEGDE STRAF
MINDER BEDRAAGT DAN HET WETI'ELIJK
MINIMUM- N!ET ONTVANKELIJK MIDDEL (4).

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE -

Nr.17
2• KAMER- 9 september 1980
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF-

VORM- VOORZIENING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKE - VOORZIENING
NIET BETEKEND NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING (5).

VORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ ONBEANTWOORD GEBLEVEN NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING (1).
(ART. 97 GW.)

(JORENS, c RIVER CARGO • P.V.BA, c REDERIJ
JORENS-DE WACHTER • P.V.B.A., • INTERNA •
P.V.BA)

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

9 september 1980 - 2" kamer Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal. caat: mr. T. Van Rompaey, Antwerpen.

GEVALLEN WAARIN DE WET BEPAALT DAT DE
GELDBOETE ZOVEEL MAAL MOET WORDEN
TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS BIJ HET
MISDRIJF BETROKKEN ZIJN - TELASTLEGGING DIE EEN ENKEL MISDRIJF OPLEVERT EEN ENKELE STRAF- GELDBOETE ONWETl'IG
IN ZOVERRE ZE TAV. EEN BEPAALDE WERKNEMER IS UITGESPROKEN- VOLLEDIGE CASSATIE EN VERWIJZING (2).
(MEUNIER, c RANDSTAD • N.V.)

Nr.16
2" KAMER- 9 september 1980
VOORZIENING IN CASSATIE _

ARREST
HET HOF; -

Gelet op het bestre-

voRM den arrest, op 4 januari 1980 door
_ sTRAFZAKEN _ vooRZIENING vAN HET het Hof van Beroep te Gent geweBESTUUR VAN FINANCIEN, VERVOLGENDE zen;

Nota's arrest nr. 15 :
Nota arrest nr. 16 :

(1) Cass., 6 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 565).
(2) Cass., 15 en 16 april en 20 mei 1980 (A.C.,
1979-80, nrs. 516, 522 en 589).
(3) Cass., 26 feb. en 12 maart 1980 (A.C.,
1979-80, nrs. 400 en 444).
(4) Zie Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr.
591).
(5) Cass., 3 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 622).

(1) Cass., 16 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 112).
Nota's arrest nr. 17 :
(1) Zie Cass., 6 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr.
564).

(2) Zie Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 398),
19 sept. 1979 en 29 april 1980 (ibid, 1979-80,
nrs. 39 en 549).

-21I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de vordering ongegrond is verklaard met betrekking tot het sub
B, 1 en 2, ten laste gelegde :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;

fuistheid of de oD.juistheid van de classificatie van een onderneming bij een
bepaald paritair comite,

terwijl de eisers bij conclusie op
omstandige wijze aanvoerden, met
betrekking tot de telastlegging B : dat
bet lang niet zo duidelijk is, en zelfs
helemaal niet zeker, dat de onderneming
·van Buerman inderdaad zou ressorteren
onder bet paritair comite van bet bouwII. In zoverre de voorziening bedrijf; dat immers de activiteit van
~ericht is tegen de veroordeling Buerman blijkt te zijn : « handel in en
Jitgesproken wegens het sub A ten bet plaatsen van zonnetenten, vouwdeuren en reepgordijnen »; dat dit slechts
:aste gelegde :
heel van verre iets met de bouw heeft te
Overwegende dat de substantiEHe · maken doch veeleer met decoratie bin){ op straffe van nietigheid voorge- nenhuisinrichting, ameublement; d~t de
>chreven rechtsvormen in acht zijn uitzendkrachten die door Buerman wer;:enomen en de beslissing overeen- den gevraagd, ..., helemaal geen bouwwmstig de wet is gewezen ·
vakkers waren, doch handlangers of
'
helpers, zodat ook daaruit helemaal niet
kon afgeleid worden dat bet bier ging
III. In zoverre de voorziening om een onderneming ressorterend onder
~ericht is tegen de veroordeling bet paritair comite van bet bouwbedrijf;
ilitgesproken wegens het sub B, (...) (p. 6) dat de omstandigheid dat
de naamloze vennootschap Hertel3 tot 7, ten laste gelegde :
Insulation onder de bevoegdheid viel van
Over het middel, afgeleid uit de schen- bet paritair comite van bet bouwbedri-jf
iing van de artikelen 578, 3", van bet (...) uit de benaming ... geenszins viel af
;}erechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij te leiden (wat betekent insulation?);
1rtikel 67 der wet van 5 december 1968, evenmin uit de aard van de ter vervanl, § 1, 2, 4, 7, 8, 17, 19, 20, 25, 40.2", van de ging gevraagde uitzendkrachten; dat
.vet van 28 juni 1976 houdende voorlo- .daar bijkomt dat de naamloze vennoot:>ige regeling van de tijdelijke arbeid, de schap Hertel-Insulation, en in bet bijJitzendarbeid en bet ter beschikking zonder haar verantwoordelijke, de beer
;tellen van werknemers ten behoeve van Karman, zich ervan bewust zijn geweest
;:ebruikers, 1 van bet koninklijk besluit dat er een probleem kon zijn en, naar
fan 27 mei 1977 houdende verbod van zeggen van Karman, inlichtingen hebben
tewerkstelling van werklieden-uitzend- gevraagd bij de confederatie van bet
k:rachten in de ondernemingen die onder bouwbedrijf; dat men hem daar zou
ie bevoegdheid van bet paritair comite bevestigd hebben dat in de gegeven
mor bet , bouwbedrijf ressorteren, en omstandigheden de tewerkstelling van
)7 van de Grondwet,
uitzendkrachten toegelaten was (...); ...
doordat het arrest de telastleggingen dat bet vaak zeer moeilijk is uit te
8-3 tot en met B-7 bewezen verklaart, maken onder welk paritair comite een
mder meer op grond : dat de beklaagde onderneming ressorteert; dat bet zelfs
·...) geen enkele hoedanigheid heeft om voor de gespecialiseerde organen niet
gaan onderzoeken of een onderne- alti~d gemakkelijk is, ten blijk~ bet
ning terecht of ten onrechte werd adVIes nr. 592 op donderdag 19 me1 1978
ngedeeld bij een bepaald paritair uitgebracht door de Nationale Arbeids~omite; dat dergelijke vorderingen ( ...) raad, ~n wa~i! blijkt ( ...) dat er geen
;lechts kunnen worden ingeleid door een wettehJke cr1tena daaromtrent bestaan
.ndividu, werkgever of werknemer, of ... en dat er e~stig~ rechtso!lzekerheid
ioor een organisatie, voor de bevoegde hee~st; waaru1t e1sers met aileen
1rbeidsgerechten (...) doch geenszins afle1dden : dat bet voor de beklaagde
loor een derde· dat de derde zoals bet vrijwel uitgesloten is, uit te maken of
litzendbureau, (...) zich dient 'te houden een bepaalde ondern~ming ... al dan niet
1an de feitelijk bestaande toestand of ter ond.er. de be':o~gdhe1d van een bepaald
~ake aan de indeling van de twee par1tair coml1il ressorteert, zodat dan
1etrokken ondernemingen bij bet pari- ook de goede trouw (dient) te worden
air comite voor bet bouwbedrijf en (...) aanvoerd, maar tevens hierdoor zonder
:een beoordelingsrecht heeft nopens de omwegen betwistten dat voormelde

:e

-22ondernemingen wel onder de bevoegdheid van bedoeld paritair comite ressorteerden, en het aangevochten arrest,
door te overwegen dat « de beklaagde
geen enkele hoedanigheid heeft om te
gaan onderzoeken of een onderneming
terecht of ten onrechte werd ingedeeld
bij een bepaald paritair comite, aangezien dergelijke vorderingen slechts kunnen ingeleid worden door een individu,
werkgever of werknemer, of door een
organisatie .... (en dus niet door een)
derde, zoals het uitzendbureau " ...
hierop geen antwoord verstrekt en, derhalve, niet regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de Grondwet), temeer daar het aldus op onwettige
wijze eiseres weigert de hoedanigheid
van werkgever toe te kennen en, bijgevolg, bovendien niet wettelijk is gemotiveerd (schending van de artikelen 578,
a•, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
gewijzigd bij artikel 67 der wet van
5 december 1968, I, § 1, 2, 4, 7, 8, 17, 19,
20, 25, 40.2•, van de wet van 28 juni 1976
en 1 van het koninklijk besluit van
27 mei 1977) :

te weten Van Bogaert Philippe,
uitgezonden bij de onderneming
Buerman, onwettig is, deze onwettigheid tot gevolg heeft dat de
gehele straf, uitgesproken wegens
de feiten sub B, niet wettelijk is
verantwoord;
Om die redenen en ongeacht het
overige van het middel, dat niet tot
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het de eisers veroordeelt wegens de
feiten sub B en in de kosten;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt de eisers in
de helft van de kosten; laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

Overwegende dat de eisers bij
9 september 1980 2" kamer
conclusie het verweer hebben Voorzitter
en verslaggever : de h. Soegevoerd omtrent de onderneming taert, waarnemend voorzitter - GeBuerman, dat in het middel is. lijkluidende conclusie van de h.
aangehaald; ·
Declercq, advocaat-generaal AdvoOverwegende dat het arrest noch caat: mr. Biitzler.
met de in het middel aangehaalde
consideransen noch met enige
andere considerans aangeeft waar- ·
uit de rechters afleiden dat de
onderneming Buerman werkelijk Nr.18
onder het paritair comite voor het
bouwbedrijf ressorteerde; dat het
2" KAMER- 9 september 1980
aldus niet antwoordt op het op dat
punt omstandige verweer van de
1° VERWIJZING VAN EEN RECHTeisers;
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAFDat het middel in zoverre
ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDENKING - VERgegrond is;
ZOEK VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ Dat, nu· het arrest slechts een · VERPLICHTE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE (I).
straf uitspreekt, bestaande in een; (ART.
542, TWEEDE LID, SV.; ART. 478 GER.W.)
hoofdgevangenisstraf van vijftien
dagen Em een vijfmaal toegepaste 2° VERWIJZING VAN EEN RECHTgeldboete van honderd frank of een
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAFvervangende gevangenisstraf van. ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDENKING - VEReen maand, wegens overtreding van ZOEK VAN DE BEKLAAGDE GERICHT TEGEN
de in het middel vermelde wetsbeHET HOF VAN BEROEP WAARBIJ VERVOLGINGEN AANHANGIG ZIJN- VERZOEK DAT GEEN
palingen betreffende de uitzendarbeid ten aanzien van vijf werkne- • BETREKKING HEEFT OP HET HOF, DOCH
mers, en nu de geldboete ten aanzien van een van die werknemers, (1) Cass., 25 april1979 (A.C., 1978-79, 877).

-23strijdig was met de bepalingen van
VERZOEK de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de
gezondheid der verbruikers op het
stuk van de voedingsmiddelen en
andere produkten;

ENKEL OP DE LEDEN VAN EEN KAMER VAN

HET HOF- NIET ONTVANKELIJK
(2). (AR1T. 542 E.V. SV.)
(DE COCK)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het op
Overwegende dat de schendingen
23 juli 1980 ter griffie van het Hof van de rechten van verdediging van
neergelegde verzoekschrift, strek- verzoeker volgens hem hierop neerkende om : 1o de tegen verzoeker komen dat dezelfde kamer van dat
onder de samengevoegde notitie- hof van beroep, bij twee arresten
nummers 18.445/79/10, 13.505179, achtereenvolgens van 19 januari
13.506/79 en 19.127179 ingestelde 1979 en 8 juni 1979, geweigerd heeft
vervolgingen, door de Correctionele' kennis te nemen van een tegenvorRechtbank te Dendermonde bij von- dering van verzoeker;
nis van 30 juni 1980 samen berecht
met
de
zaak
notitienummer
15.064/80 die door verzoeker bij _ I. In zoverre het verzoek is i~?e
rechtstreekse dagvaarding was inge- diend door verzoeker als burgerhJke
leid, te onttrekken aan het Hof van partij :
Beroep te Gent, waarbij de zaken
thans aanhangig zijn, onder meer
Overwegende dat het verzoek,
ingevolge het hoger beroep van ingediend zonder de medewerking
verzoeker, en zulks op grond van van een advocaat bij het Hof, niet
gewettigde verdenking overeen- ontvankelijk is;
komstig artikel 542, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering,
II. In zoverre het verzoek is
2° deze zaken te doen verwijzen naar
verzoeker
als
een ander hof van beroep en wei, ingediend door
wegens samenhang met een voor- beklaagde:
gaande zaak, verwezen na cassatie,
Overwegende dat uit de door vernaar het Hof van Beroep te Antwer- zoeker aangevoerde middelen niet
pen;
blijkt dat de verdenking is gericht
Overwegende dat het verzoek tegen het Hof, maar integendeel dat
hierop neerkomt dat het Hof van zij enkel de magistraten betreft die
Beroep te Gent « op regelmatige zitting hebben gehad in de kamer
wijze de rechten van verdediging waarin de eerder vermelde zaken
schendt » van verzoeker en derhalve werden beslist;
« geen vertrouwen kan verschaffen
waarbij het, ingevolge het onderDat het verzoek mitsdien niet
zoek van de hierboven genoteerde ontvankelijk is;
zaak (zaken), de voorschriften van
artikel 107 van onze grondwet zou
eerbiedigen »; dat verzo~ker met
deze laatste zinsnede bedoelt, zoals
hij uiteenzet, dat de Correctionele
Om die redenen, verwerpt de
Rechtbank te Dendermonde, bij
haar ·vonnis van 30 juni 1980, toe- voorziening; veroordeelt eiser in de
passing heeft gemaakt van artikel 1 kosten.
van het koninklijk besluit van
27 juli 1978 tot vaststelling van de 9 september 1980 - 2" kamer lijst van de in voedingsmiddelen Voorzitter en verslaggever : de h. Soetoegelaten toev()egsels, ofschoon dit taert, waarnemend voorzitter - Gelijk---------------:--1/uidende conclusie van de h. Declercq,
(2) Zie Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 646).

advocaat-generaal.

-24Nr.19
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lo RECHTERLIJKE ORGANISATIE

SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK RECHTER DIE NIET ALLE ZI'ITINGEN HEEFT.
BIJGEWOOND WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD - NIETIGHEID VAN HET VONNIS (1).
(ART. no, EERSTE LID, GER.W.)
2° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLmERECHTBANK NIETIG - VONNIS IN HOGER
BEROEP VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK, DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT,
EVENEENS NIETIG (2).
3° VOORZIENING IN CASSATIE VORM- STRAFZAKEN- BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ, EISERES - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - NIET BETEKEND AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (3). (ART. 418 SV.)
4° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKENSTRAFVORDERING - CASSATIE VAN DE
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE - BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF NIET
REGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN
- BESLISSING WAARBIJ EEN PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD, ZONDER BESTAANSREDEN (4).
(DEBAY, • ULTRA RAPIDE • P.V.B.A., WAGNER)
ARREST
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 maart 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

A. Op de voorziening van eerste
en derde eiser :

bank te Halle op 14 december 1979
gehouden terechtzitting, waarop volgens de vermeldingen van het proces-verbaal de eisers hun middelen
van verdediging voordroegen bij
monde van hun advocaat, die COnclusies neerlegde, vaststelt dat als
VOOrzitter zitting houdt de heer
Robert Vanheghen, terwijl het proces-verbaal van de terechtzitting
van 11 januari 1980, waarop het
vonnis werd uitgesproken, en het
vonnis zelf de heer Marcel Roobaert
als voorzitter vermelden;
Overwegende dat daaruit volgt
dat de rechter, die het beroepen
vonnis heeft gewezen, niet alle zittingen over de zaak heeft bijgewoond; dat dit vonnis derhalve door
nietigheid is aangetast;
Overwegende dat het bestreden
.vonnis, hetwelk voormeld vonnis
niet tenietdoet maar integendeel in
al zijn beschikkingen bevestigt, deze
nietigheid ovemeemt;

B. Op de voorziening van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie, tegen
wie zij gericht is; dat de voorziening
derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende nochtans dat de
vernietiging die, op de voorziening
van eerste en derde eiser, hierna
wordt uitgesproken, tot gevolg heeft
dat de beslissing waarbij eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk wordt
verklaard voor de kosten, geen
bestaansreden meer heeft;

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 779, eerste
Om die redenen, en ongeacht de
lid, van het Gerechtelijk Wetboek:
door eerste en derde eiser ingeroeOverwegende dat het proces- pen middelen die niet tot cassatie
verbaal van de door de Politierecht- zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het eerste en derde eiser
(1) en (2) Cass., 3 mei 1978 (A.C:, 1978,
1040). Zie Cass., 26 sept. 1979 (ibid., 1979-80, veroordeelt; verwerpt de voorziening
van eiseres; stelt vast dat de beslisnr. 61).
sing waarbij eiseres civielrechtelijk
(3) Cass., 25 sept. 1979 (A.C:, 1979-80, nr. 52).
aansprakelijk wordt verklaard, voor
(4) Cass., 24 juni 1980 (A.C:, 1979-80, nr. 668); de kosten .geen bestaansreden meer
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-25heeft; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Leuven,
zitting houdend in hoger beroep.

(LANCKOHR, TRANSPORTS REGIONAUX
S.A.D.A.R. N.V. T. RAMPEN, DE EUROPESE
VERENIGING B.O.V., EUROMEX N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 februari 1980 in
9 september 1980 2• kamer - hoger beroep gewezen door de CorVoorzitter : de h. Soetaert, waarnemend rectionele Rechtbank te Verviers;
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
I. In zoverre de voorzieningen
Declercq, advocaat-generaal Advo- gericht zijn tegen de beslissing op
caat : mr. Louis Krack.
de strafvordering, tegen beklaagde
Rampen ingesteld,
1. door de eisers Lanckohr, medebeklaagde, en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de
naamloze vennootschap Transports
Nr. 20
regionaux SA.D.A.R. :
Overwegende dat de eisers niet
2• KAMER- 10 september 1980
bevoegd zijn om zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien;
1° VOORZIENING IN CASSATIE
PERSONEN BEVOEGD OM ZiCH IN CASSATIE
Dat de voorzieningen niet ontvanTE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIE- kelijk zijn;
NING VAN EEN BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR
2. door eiseres naamloze venHEM BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJKE
reg10naux
- VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN nootschap Transports
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN S.A.D.A.R., burgerlijke partij :
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN
Overwegende dat de voorziening
MEDEBEKLAAGDE - NIET ONTVANKELLJKE slechts ontvankelijk is in zoverre zij
VOORZIENING (1).
gericht is tegen de veroordeling in
de kosten;
2° VOORZIENING IN CASSATIE PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
Dat eiseres dienaangaande geen
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIE- middel aanvoert;
NING VAN DE BURGERLLJKE PARTLJ - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING _ oNTVANKELLJKHEID BEPERKT
II. Wat het overige van de voorTOT DE VEROORDELING VAN DE BURGER- zieningen betreft:
LLJKE PARTLJ IN DE DOOR HET OPENBAAR
Over het middel, afgeleid uit de schenMINISTERIE GEMAAKTE VERVOLGINGSKOSding van de artikelen 97 van de GrondTEN(2).
wet, 12.4, 39, eerste en tweede lid, van
3° WEGVERKEER
WEGVERKEERS- bet koninklijk besluit van 1 decemREGL. 1975, ART. 39 - AUTOBUS DIE BINNEN ber 1975 houdende algemeen reglement
EEN BEBOUWDE KOM ZLJN HALTEPLAATS op de politie van bet wegverkeer,
VERLAAT- VERPLICHTING VOOR DE ANDERE 1382 en 1383 van bet Burgerlijk WetBESTUURDERS DE BUSBESTUURDER GELE- hoek,
doordat het vonnis, waarbij eiser tot
GENHEID TE LATEN ZLJN HALTEPLAATS TE
VERLATEN - VERPLJCHTING ENKEL VOOR DE een geldboete van 50 frank veroordeeld
BESTUURDERS DIE DEZELFDE RICHTING VOL- wordt en in de kosten verwezen wordt
wegens overtreding van artikel 12.4 van
GEN ALS DE AUTOBUS.
bet Wegverkeersreglement, eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart
(1) Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972, 335); 14 okt. voor de geldboete en de kosten, doch
1974 (ibid., 1975, 201) en 14 feb. 1979 (ibid., beslist dat verweerster Rampen aan de
1978-79, 705); zie Cass., 14 nov. 1979 en 27 feb. eerste eiser geen voorrang diende te
1980 (ibid., 1979-80, nrs. 177 en 406).
verlenen en de autobus mocht inhalen,
(2) Cass., 13 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 687).
bijgevolg de burgerlijke partijstelling
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-26van eiseres tegen verweerster Rampen
niet gegrond verklaart, doch daarentegen beslist dat de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters, naamloze vennootschap Europese Vereniging
B.O.V. en naamloze vennootschap Euromex, tegen de eisers gegrond zijn, en
laatstgenoemden uit dien hoofde hoofdelijk veroordeelt om aan verweerster,
naamloze vennootschap Europese Vereniging
B.O.V.,
bet
bedrag
van
86.132 frank te betalen, verhoogd met de
wettelijke interesten vanaf 16 augustus
1978 en met de kosten van beide instanties, en om aan verweerster, naamloze
vennootschap Euromex, bet bedrag van
5.000 frank te betalen, verhoogd met de
wettelijke interesten vanaf de dag van
bet ongeval en met de kosten, op de
_gronden dat « Lanckohr (thans eiser)
niet aileen zijn halteplaats moest vedaten, doch ook een keermaneuver moest
uitvoeren op de rijbaan en daartoe de
doorgang voor de weggebruikers volledig
moest blokkeren; dat hij wei bet recbt
had om van zijn halteplaats weg te
rijden om zicb opnieuw in de verkeersstroom te voegen, mits hij zich daarbij
hield aan de voorschriften van artikel 39
van bet Wegverkeersreglement, krachtens welk artikel de weggebruiker die
achter hem nadert, moet stoppen om
hem doorgang te verlenen; dat bij zijn
voorrang echter niet mocht gebruiken
om te keren; dat Rampen geen doorgang
moest verlenen ... voor (dat) maneuver
... ; dat zij de autobus mocht inhalen ... »,

onmiskenbaar toegeeft dat de litigieuze
botsing zicb heeft voorgedaan toen eiser
reglementair van zijn halteplaats wegreed; w:aaruit volgt dat, waar bet vonnis
beslist dat eiser, ofschoon hij zijn halteplaats verliet, zijn voorrang niet mocht
gebruiken om rechtsomkeer te maken
en dat verweerster Rampen geen voorrang diende te verlenen en de autobus
mocht inhalen, aan voormeld artikel 39
een voorwaarde toevoegt die in bet
artikel niet voorkomt en alleszins de
algemene gelding miskent van ·de voorrang die de autobusbestuurder op grond
van deze bepaling geniet, wanneer hij
zijn halteplaats verlaat (schending van
alle vooraan in bet middel aangehaalde
wettelijke bepalingen, met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de motivering van
net vonnis althans in bet ongewisse laat
of de rechtbank beslist heeft dat de
litigieuze botsing zich heeft voorgedaan
op bet ogenblik dat de bestuurder nog
van zijn halteplaats aan bet wegrijden
was in de zin van artikel 39 van bet
Wegverkeersreglement, dan wel daarna,
en terwijl bet vonnis niet regelmatig met
redenen omkleed is doordat bet berust
op een dubbelzinnige motivering die
toezicht op de wettelijkheid ervan en
inzonderheid toetsing aan artikel 39.
onmogelijk maakt (scbending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat beide
betreft:

onderdelen

samen

terwijl, eerste onderdeel, artikel 39 .
van bet Wegverkeersreglement bepaalt
Overwegende dat artikel 39 van
dat elke bestuurder, die binnen de het Wegverkeersreglement bepaalt,
bebouwde kom dezelfde richting volgt enerzijds, dat « elke bestuurder die
als een autobus, die autobusbestuurder binnen de bebouwde kom dezelfde
de gelegenheid moet Iaten zijn halte- richting volgt als een autobus,
plaats te verlaten wanneer hij zijn
voornemen kenbaar heeft gemaakt om die autobusbestuurder gelegenheid
zijn voertuig opnieuw in beweging te moet Iaten zijn halteplaats te verlabrengen en dat hij daartoe moet vertra- ten wanneer hij met de richtingsgen en, zo nodig, stoppen; de autobusbe- aanwijzers zijn voornemen heeft
stuurders in dat geval en in afwijking kenbaar gemaakt zijn voertuig
van de bepalingen van artikel 12.4 geen. opnieuw in beweging te brengen »,
voorrang moeten verlenen aan bet anderzijds, dat « ingeval en in
acbteropkomend verkeer; deze voorrangsregel een algemene strekking afwijking van de bepalingen van
heeft, geldt ongeacht of de autobusbe- artikel 12.4 de autobusbestuurders
stuurder de voorschriften van bet Weg- geen voorrang moeten verlenen aan
verkeersreglement in acbt neemt.-en van de andere bestuurders die dezelfde
toepassing is zodra hij zijn halteplaats richting volgen »;
verlaat; en terwijl bet bestreden vonnis
Dat deze bepalingen slechts van
ten deze, door erop te wijzen dat eiser
Lanckohr niet alleen zijn halteplaats toepassing zijn op de bestuurders
moest verlaten, doch ook een keerma- die dezelfde richting volgen als een
neuver .moest uitvoeren, impliciet doch autobus;
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ben gewezen dat eiser Lanckohr
niet aileen zijn halteplaats moest
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verlaten, doch op de rijbaan ook een
keermaneuver moest uitvoeren en REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
daartoe de doorgang voor de weggeARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERbruikers volledig moest afsnijden,
LLJKE RECHTSVORDERING - BURGERLLJKE
PARTLJ DIE SUBSIDIAIR OM EEN ONDERhet vonnis beslist dat eiser wei het
HET
ZOEKSMAATREGEL VRAAGT VOOR
recht had om zijn halteplaats te
GEVAL DAT DE RECHTER ANDERS NIET TOT
verlaten om zich opnieuw in de
EEN OVERTUIGING KON KOMEN - BESLIS.
verkeersstroom te voegen, mits hij
SING WAARBLJ DE RECHTER DE BEKLAAGDE
zich daarbij hield aan de voorschrifWEGENS TW1JFEL VRLJSPREEKT EN ZICH
ten van artikel 39 van het WegverONBEVOEGD VERKLAART OM UITSPRAAK TE
keersreglement,
krachtens ·welk
DOEN OP DE BURGERLLJKE RECHTSVORDEartikel de weggebruiker die achter
RING ZONDER TE ANTWOORDEN OP DE AANVULLENDE CONCLUSIE VAN DE BURGERLLJKE
hem nadert, moet stoppen om hem
PARTLJ - NIET MET REDENEN OMKLEDE
voorrang te verlenen, doch dat hij
BESLISSING (1).
die voorrang niet mocht gebruiken
om rechtsomkeer te maken waar(GATTO T. WUYTS)
door hij de doorgang blokkeerde
ARREST(verUUing)
van verweerster die de autobus
mocht inhalen op voorwaarde dat
zij daarbij de bus noch de andere
HET HOF; - Gelet op het bestreweggebruikers hinderde;
den vonnis, op 20 februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de CorDat het vonnis aldus een juiste rectionele Rechtbank te Charleroi;
toepassing maakt van de in het
middel vermelde bepalingen, inzonOver het middel, aangevoerd in de op
derheid van artikel 39 van het 9 mei 1980 neergelegde memorie en
Wegverkeersreglement,
en
niet afgeleid uit de schending van artikel 97
berust op een dubbelzinnige reden- van de Grondwet,
geving;
doordat de rechtbank zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
Dat geen onderdeel van het mid- burgerlijke partijstelling van eiser, op
del kan worden aangenomen;
grond dat « zowel de beklaagde als de
burgerlijke partij een zodanige versie
En overwegende dat, wat de geven van de toedracht van het ongeval
beslissing betreft die is gewezen op dat ze, indien ze juist werd bevonden, de
de tegen eiser Lanckohr ingestelde tegenpartij volledig aansprakelijk zou
strafvordering, de substantiEHe of op zijn en dat, nu aile objectieve gegevens
straffe van nietigheid voorgeschre- ontbreken die de ene versie geloofwaardiger zouden kunnen maken dan de
ven rechtsvormen in acht zijn geno- andere, de rechtbank in de onmogelijkmen en de beslissing overeenkom- heid verkeert de aansprakelijkheden af
stig de wet is gewezen;
te bakenen en dus moet vaststellen dat
er twijfel bestaat omtrent de vraag wie
voor de botsing aansprakelijk is, welke
twijfel aan de beklaagde ten goede moet
Om die redenen, verwerpt de komen •,
terwijl, eerste onderdeel, de rechtbank
voorzieningen; veroordeelt iedere
met die overwegingen niet antwoordt op
eiser in de kosten van zijn voorzie- eisers
conclusie ten betoge dat er een
ning.
aantal welbepaalde objectieve materiiHe
10 september 1980 2" kamer
Voorzitter: baron Richard- Verslagge(1) Zie in het tegenovergestelde geval :
ver : de h. Screvens - Gelijkluidende Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 838); zie ook'
conclusie van de h. Colard, advocaat- wanneer het gevraagde aanvullend onderzoek
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn; overbodig blijkt : Cass., 10 okt. 1978 (A.C.,
1978-79, 167).
Bayart; van Heeke.
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het bewijs kunnen opleveren dat,
zoals eiser betoogt, alleen verweerder aansprakelijk was voor het
tw dt
d · h t
ongeva1, an oor
op e 1n e
eerste onderdeel vermelde conclusie;
Overwegende evenwel dat het
vonnis, na aldus de hoofdconclusie
van eiser te hebben verworpen,
b k
· t
beslist dat de recht an
me
bevoegd is om uitspraak te doen
over de door eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zonder
daarbij te antwoorden op de tweede
conclusie waarin hij verzocht om
het verhoor van de door hem aangewezen getuige, voor het geval dat,
zo deze onderzoeksmaatregel niet
werd genomen, de rechter niet in
staat zou ziJ"n om ziJ"n overtuiging te
vormen;
:Oat in dat opzicht het middel
gegrond is;

I

elementen voorhanden waren (schade
over de gehe_le linkerflank v~n e~sers
vrachtwagen, mgedeukt doch met u1t de
sc:har~ieren gelic~t portier! de omsta~digheid_ dat de cabme van e1sers ~oertuig
breder IS dan de laadbak), waaru1t bleek
dat verweerder gebotst was tegen eisers
vrachtwagen, diens linker kant en inzonderheid het linkerportier
had
« geschuurd », tegen het bestuurdershokje was gereden, zodat hij volledig
aansprakelijk was voor het ongeval;
waaruit volgt dat het bestreden vonnis
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie de rechtbank verzocht om een
getuige op te roepen en te verhoren
omtrent de toedracht van het ongeval,
voor het geval dat ze zich door eisers
uiteenzetting van de feiten niet volledig
overtuigd achtte; waaruit volgt dat het
vonnis, nu het zonder nadere uitleg het
door eiser in zijn conclusie gedane
voorstel om een getuige van het ongeval
te horen, passeerde, niet regelmatig met•
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat eiser, om zijn
versie van het gebeurde te doen
aannemen en die van verweerder te
doen verwerpen, in zijn conclusie
betoogde dat « de objectieve gegevens van de zaak », die hij in zijn
middel omstandig heeft aangegeven,
de schuld en de aansprakelijkheid
van verweerder aantoonden; dat het
vonnis op die conclusie antwoordt
dat er strijdigheid bestaat tussen de
door verweerder en de door eiser
aangevoerde feiten en dat heiden
een zodanige versie geven van de
omstandigheden van het ongeval
:dat, indien ze juist werd bevonden,
de tegenpartij volledig aansprakelijk
zou zijn, waarna het vonnis beslist
dat « nu alle objectieve gegevens
ontbreken die de ene versie geloofwaardiger zouden kun:nen maken
dan de andere » het onmogelijk
geworden is de aansprakelijkheden
vast te stellen;
Overwegende dat het vonnis, door
vast te stellen dat de door eiser
aangevoerde objectieve gegevens, na

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de memorie die op
12 maart 1980 op de griffie van het
Hof werd neergelegd zonder de
ambtelijke tussenkomst van een
advocaat bij het Hof van Cassatie,
vernietigt het bestreden vonnis, in
zoverre de rechtbank zich daarbij
onbevoegd verklaart om uitspraak
te doen over de door eiser tegen
verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de helft van de
kosten en laat de andere helft ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdend in hoger beroep.
10 september 1980 -

2" kamer -

Voorzitter: baron Richard- Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende
conclusie van de h. Colard, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse;

Houtekier.
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op het door hem tegen deze beslissing regelmatig gedane verzet bij
vonnis
van 13 april. 1979 van
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dezelfde rechtbank andermaal bij
1° VERZET - STRAFZAKEN - BLJ VERSTEK verstek tot dezelfde straf veroordat dit vonnis op
GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET OPEN- deeld werd;
BAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS 25 april 1979 werd betekend aan
GEKOMEN BESLISSING OP HET HOGER eiser, die daartegen nog dezelfde
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN dag hoger beroep heeft ingesteld;
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET VONNIS OP dat de procureur des Konings van
VERZET- VERZWARING VAN DE BLJ VERSTEK
dezelfde beslissing op 27 april 1979
UITGESPROKEN STRAF- ONWETTIGHEID (1).
in hoger beroep is gekomen; dat die
2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - hogere beroepen bij het bestreden
ontvankelijk worden verBLJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN arrest
HET OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER klaard en de hoofdgevangenisstraf
BEROEP IS GEKOMEN - BESLISSING OP HET van een jaar op vijftien maanden
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MI- wordt gebracht;
NISTERIE EN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET
Overwegende dat, nu het openVONNIS OP VERZET- VERZWARlNG VAN DE
baar ministerie geen hoger beroep
BLJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF ONWETTIGHEID.
had ingesteld tegen het verstekvonnis van 25 mei 1977, het hof van
3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN - beroep de toestand van eiser niet
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VER- mocht verzwaren door hem een
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFzwaardere straf op te leggen dan die
VORDERING - OMVANG TA.V. DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLLJKE RECHTSVOR- welke bij die beslissing was uitgesproken;
DERING(2).
(DEPARIS T.

c

DESITA • N.V.)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 187,
188, 202 en 203 van het Wetboek van
Strafvordering :

Overwegende dat eiser bij vonnis
van 25 mei 1977 van de Correctio- ·
nele Rechtbank te Nijvel bij verstek
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van een jaar en tot een
geldboete van vijftig frank; dat hij

----------------------------1
(1) Cass., 25 sept. 1979 en 30 april 1980

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering leidt tot de
vernietiging van de niet .definitieve
beslissing die op de burgerlijke
rechtsvordering werd gewezen, hoewei de voorziening in dat opzicht
niet ontvankelijk is daar ze te vroeg
werd ingesteld;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.

10 september 1980 - 2" kamer Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende
(2) Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1096) en conclusie van de h. Colard, advocaat5 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr; 3).
·
generaal.
(A.C.,

1979-80, nrs. 55 en 554).
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(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK T. GRENIER)
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VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMLJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING
TEGEN EEN EINDARREST OP TEGENSPRAAK.

Buiten het geval van art. 40, vierde lid,.
wet van 15 juni 1935 en het geval van
overmacht is te Jaat ingediend de
voorziening die in strafzaken tegen
een eindarrest op tegenspraak is ingesteld na het verstrijken van de term1jn
bepaald in art. 373 Sv. (1).
(MONTIRONI, VION T. cORDIER)

10 september 1980 2• kamer
Voorzitter: baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal.

Nr. 24

z• KAMER- 10 september 1980
o WETTEN EN BESLUITEN _ TOEP•~
1
=SING IN DE TLJD - VERJARING - STRAFZAKEN - NIEUWE WET WAARBLJ DE VERJARINGSTERMLJN VAN DE STRAFVORDERING
WORDT VERLENGD - DADELLJK TOEPASSELLJK OP DE STRAFVORDERING DIE NOG NIET
IS VERJAARD OP DE DAG VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE wET.

2° VER.JARING _

STRAFZAKEN _ NIEUWE
WET WAARBLJ DE VERJARINGSTERMLJN VAN
DE STRAFVORDERING WORDT VERLENGD _
ONMIDDELLLJK VAN TOEPASSING OP DE
STRAFVORDERING DIE NOG NIET IS VERJAARD OP DE DAG VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE WET.

1" en 2" Krachtens het beginsel dat een

nieuwe wet dadelijk toepasselijk is,
moet de nieuwe w~t die de verjaringstermijn van de strafvordering verlengt,
worden toegepast op iedere strafvordering die is ontstaan v66r de dag
waarop die wet in werking is getreden
en op die dag nag niet is verjaard (1).

-----------------!
Nota arrest nr. 23 :.
(1) Cass., 13 sept. 1978 (AC:, 1978-79, 43).
Nota arrest nr. 24 :
(1) Cass., 7 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 570).

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1980 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van bet Burgerlijk Wetboek, 2 van bet Strafwetboek,
66 van de wet tot economische herorientering van 4 augustus 1978, waarbij bet
eerste lid van artikel 39 van de wet van
· 27 juni 1969 wordt vervangen, 2 en 3 van
l}et Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet hof van beroep de strafvordering, wegens de telastlegging ter
zake dat verweerder in 1976, 1977 en
1978 verzuimd heeft om als werkgever,
· aangestelde of lasthebber, bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid
aangifte te doen van bet geheel der
lonen betreffende 104 werknemers
(telastlegging 1) verjaard heeft verklaard, op grond dat de termijn die ten
deze van toepassing was gebleven, was
vastgesteld op een jaar na bet feit
waaruit de vordering is ontstaan en
zulks krachtens artikel 39, eerste lid, van
de wet van 27 juni 1969,
terwijl artikel 66 van de wet tot
economische herorientering van 4 augustus 1978 die in bet bijvoegsel van bet
Belgisch Staatsblad van 17 augustqs 1978
was bekendgemaakt en op 27 augustus
1978 in werking was getreden, artikel 39,
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969
· door de volgende tekst vervangen heeft :
« de publieke recbtsvordering wegens
Overtreding van de bepalingen van deze
wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan
verjaart_ door ver~oop van drie ~aar na
bet fe1t waaruit de vordern~g is
. c;mtstaan », zodat, bebalv:e wat de m bet
Jaar 1976 gepleegde fe1ten betreft, de
verjaringstermijn van drie jaar moest
worden toegepast op die overtreding
welke immers op 27 augustus 1978 nog
niet verjaard was, zulks overetmkomstig
de bepaling van artikel 3 van bet
Gerecbtelijk Wetboek die mede van toepassing is op de strafrecbtspleging, in
zoverre deze, kracbtens artikel 2 van bet
Gerecbtelijk Wetboek, niet geregeld is
door niet uitdrukkelijk opgebeven wetsbepalingen of door recbtsbeginselen
waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met de toepassing van artikel 3,
alsook overeenkomstig bet algemeen
beginsel dat met name in artikel 2 van

-31bet Burgerlijk Wetboek is neergelegd en
Om die redenen, vernietigt bet
volgens hetwelk de wet onmiddellijk bestreden arrest, in zoverre daarbij
toepassing vindt :
de strafvordering wegens de telast-

legging 1 verjaard wordt verklaard;
Over\vegende dat, wat de telast- verwerpt de voorziening voor bet
legging A betreft, verweerder ver- overige; beveelt dat van dit arrest
volgd werd ter zake dat bij in 1976, melding zal worden gemaakt op de
1977 en 1978, met overtreding van kant van de gedeeltelijk vernietigde
de artikelen 14, 17, § 2, 21 en 35, 1", beslissing; veroordeelt verweerder
van de wet van 27 juni 1969 tot in drie vierde van de kosten; laat de
herziening van de besluitwet van overige kosten ten laste van de
28 december 1944 betreffende de Staat; verwijst de aldus beperkte
maatschappelijke zekerheid der ar-. zaak naar het Hof van Beroep te
beiders, verzuimd beeft om in zijn . Brussel.
hoedanigheid van werkgever, aange10 september 1980 - 2° kamer
stelde of lasthebber, bij de Rijks- Voorzitter
: baron Richard - Verslaggedienst voor Maatschappelijke Zeker- ver : de h. Screvens - Gelijkluidende
heid aangifte te doen van het geheel conclusie van de h. Colard, advocaatvan de door 104 werknemers ont- generaal.
vangen lonen;
Overwegende dat blijkens het
arrest de laatste overtreding werd
vastgesteld op 7 maart 1978, zodat
de verjaring van de strafvordering,
althans wegens een deel van de
overtreding, niet was bereikt op
27 augustus 1978, dag van de
inwerkingtreding van de wet tot
economische herorientering van
4 augustus 1978, waarvan bet
artikel 66 de verjaring van een op
drie jaar heeft gebracht;

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op voorziening van de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Luik tegen
een tweede arrest van dezelfde datum van het
Hof van Beroep te Luik in zake Grenier en
Electrification du batiment et de l'industrie.

Nr. 25

2" KAMER- 10 september 1980

1° CASSATIE-

STRAFZAKEN- VOORZJE-

Overwegende dat op grond van NING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETVAN STRAFVORDERING, ART. 441 het beginsel dat de nieuwe wet BOEK
VEROORDELING WEGENS EEN VERJAARD MISonmiddellijk wordt toegepast, arti- DRLJF - VERNIETIGING ZONDER VERWLJZING
kel 66 van de wet van 4 augustus (1).
1978 moet worden toegepast op alle
BESLISSING
rechtsvorderingen die zijn ontstaan 2° DRONKENSCHAP
v66r de dag van de inwerkingtre- WAARBLJ EEN OPDRACHTGEVER BURGERding ervan en die op die dag nog RECHTELIJK AANSPRAKELLJK WORDT VERniet zijn verjaard; dat bijgevolg het KLAARD VOOR DE TEGEN ZLJN AANGESTELDE
GELDBOETE WEGENS DRONhof van beroep, door te beslissen UITGESPROKEN
KENSCHAP- ONWETTIGHEID.
dat deze wetsbepaling ten deze niet
toepasselijk was, genoemd beginsel (PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CAS.
SATIE IN ZAKE DEDONDER, MARTINI-ROSSI N.V.)
heeft miskend;
Dat het middel gegrond is;

ARREST(verUUing)

HET HOF; - Gelet op de hierna
En overwegende dat, wat het
overige betreft, de substantiele of op volgende vordering van de procustraffe van nietigheid voorgeschre- reur-generaal in het Hof van Cassaven rechtsvormen in acht zijn geno- tie :
men en de beslissing overeenkom-1---------------(1) Cass., 1 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 494).
stig de wet is gewezen;
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·. « Aan de tweede kamer van het klaard; te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt
Hof van Cassatie :
» De ondergetekende procureur- op de kant van de gedeeltelijk
generaal heeft de eer hierbij uiteen vernietigde beslissing en te beschikte zetten dat de minister van Justi- ken dat er geen grond is tot verwijtie
hem
bij
schrijven
van zing.
» Brussel, 6 juni 1980.
4 · juni 1980, Bestuur der Wetgeving,
nr.
7/130.836/445/AP/Pres.-PD/JD,
» Voor de procureur-generaal,
bevel heeft gegeven bij het Hof
» De advocaat-generaal,
overeenkomstig artikel 441 van het
» (get.) Colard »;
Wetboek ·van Strafvordering aangifte te doen van het in kracht
Gelet op artikel 441 van het
van gewijsde gegane vonnis van Wetboek van Strafvordering;
16 januari 1980, van de Politierechtbank te Chimay, voor zover dat
Met aanneming van de gronden
vonnis Dedonder Andre Charles, van deze vordering, vernietlgt het
handelsagent, geboren op 15 augus- aangegeven vonnis van 16 januari
tus 1943 te Rumes, wonende te 1980, van de Politierechtbank te
Enghien, chemin de Thoricourt 6, Chimay, in zoverre Andre Dedonder
veroordeelt tot een geldboet<:! van daarbij tot een geldboete veroortwintig frank wegens openbare deeld wordt wegEms openbare drondrohkenschap, welk feit op 24 no- kenschap (telastlegging B) en in
vember 1978 werd gepleegd te Chi- zoverre de naamloze vennootschap
may (telastlegging B).
Martini-Rossi voor die geldboete
» Daar de verjaring van de straf- burgerrechtelijk
aansprakelijk
vordering niet werd geschorst, is wordt verklaard; beveelt dat van dit
deze veroordeling, die meer dan een · arrest melding zal worden gemaakt
jaar na de overtreding is uitgespro- op de kant van de gedeeltelijk
ken, in strijd met de wet, inzonder- vernietigde beslissing; beschikt dat
heid met de artikelen 21 tot 25 van er geen grond is tot verwijzing.
de wet van 17 april 1878, krachtens
welke artikelen de strafvordering op
10 september 1980 - 2• kamer de dag van het vonnis verJ· aard was. Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende
» Onwettelijk is tevens de beslis- conclusie van de h. Colard, advocaatsing · van het vonnis waarbij de generaal.
naamloze vennootschap MartiniRossi, Vandenboogaerdestraat 108,
te Sint-Jans-Molenbeek, voor die
geldboete burgerrechtelijk aanspra- Nr. 26
kelijk wordt verklaard, aangezien
geen enkele wettekst dit geval van
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
1" KAMER- 11 september 1980
heeft geregeld.
1° EN 2° GOEDEREN - ONROEREND DOOR
BESTEMMING- BEGRIP.

Om die redenen, vordert de 1• De voorwerpen die de eigenaar van
een erf voor de dienst en de exploitaondergetekende procureur-generaal
tie van dat erf daarop geplaatst heeft,
dat het den Hove behage het aangezijn
onroerend door bestemming (1).
geven vonnis te vernietigen, in (Art. 524
B.W.)
zoverre voornoemde daarbij tot een
geldboete wordt veroordeeld wegens I---------------de telastlegging B en in zoverre de
(1) (2) DE PAGE, Traite, V, nr. 671, biz. 612;
naamloze vennootschap Martini- DuMoN, Les animaux immeubles par destination, Rev. crit. jur. beige, 1953, blz. 125-126,
Rossi voor die geldboete burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver-. (Zie vervolg nota volgende biz.)
»

-33Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 516, 517, 524,
527, 528 van het Burgerlijk Wetboek,
20, 4" en 5", van de wet van
16 december 1851 houdende herziening
van de wet op de hypotheken, zijnde
titel XVIII van hoek III van bet Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van
29 juli 1957, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de vijf
• KRIEG • P.V.B.A. T. MERSCH - CURATOR IN vrachtwagens, die de gefailleerde venlET FAILLISSEMENT c BISCUITERIES PAQUOT • nootschap op haar erf heeft geplaatst
I.V., • NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KRE- voor de dienst en de exploitatie ervan,
DIET AAN DE NIJVERHEID • N.V.)
onroerend zijn door bestemming en dat
het door eiseres aangevoerde voorrecht
ARREST ( vertaling)
voor de kosten, gemaakt tot hun behoud,
dus niet meer geldt, omdat bet afschrift
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de facturen betreffende die kosten
len arrest, op 26 rnaart 1979 door niet op de griffie van de rechtbank van
tet Hof van Beroep te Luik gewe- koophandel is neergelegd, zulks op
grond dat het onroerend worden van het
en;
roerend goed niet aileen wordt verant-

l" Met toepassing van art. 524 B. W.

worden roerende goederen door
bestemming onroerend, wanneer de
roerende goederen door de eigenaar
voor de exploitatie van het erf dat
speciaal daartoe is ingericht, zijn aangewend, onverschillig of die voorwerpen noodzakelijk of gewoon nuttig zijn
voor die exploitatie (2).

'ALLY, Reflexions sur I'immobilisation par
estination industrielle ou commerciale, Rev.
rit. jur. belge, 1962, biz. 199 e.v., inz. biz. 201,
?epertoire notarial, lie dl-2, Les biens,· nr. 76,
lz. ·82, contra GALOPIN, Cours de droit civil sur
?S biens, Ia propriete et les servitudes, nr. 28,
n LAURENT, Principes, V, nr. 439, biz. 544.
In de eerste twee onderdelen van het middel
ijst de vraag of het voldoende is dat de
Jerende goederen, in het algemeen, en veroermaterieel, in het bijzonder, aangewend
:>or de dienst van een industrieel erf nuttig
ijn, om onroerend te zijn door bestemming,
1 de zin van art. 524 B.W. M.a.w. of die
·etsbepaling vereist dat de bedoeide roerende
Jederen voor het erf nodig zijn en niet aileen
taar nuttig.
Het Hof heeft voordiim nooit de gelegenheid
~had zich over dat probieem uit te spreken.
Art. 524 B.W. bepaalt : • Voorwerpen die de
genaar van een erf voor de dienst en de
cploitatie van dat erf daarop geplaatst heeft,
jn onroerend door bestemming. Zo zijn
~ navoigende voorwerpen onroerend door
~stemming, wanneer de
eigenaar deze
lpiaatst heeft voor de dienst en de exploitatie
m het erf : ... Het gereedschap dat nodig is
>Or de exploitatie van smederijen, papierfa:ieken en andere fabrieken ... •
Eiseres heeft in de ontwikkeling van haar
emorie betoogd dat uit het onderzoek van de
,chtsieer en rechtspraak voigt dat het
~bruik van de roerende zaken nodig en
wntbeerlijk moet zijn om die zaken onroend door bestemming te maken.
In werkelijkheid blijkt dat er zowel in de
chtsleer als in de rechtspraak onenigheid
'er dat punt bestaat.
De meeste Franse rechtleer met I'LANioL en
PERT ( Traite pratique de droit civil fran~ais,
Ill, 2" uitg., nr. 84, biz. 84-85}, AUBRY en
m-ESMEIN (Droit civil fran~ais, 7 uitg., d. II,
. 17, biz. 30), MARTY en RAYNAUD (Droit civil,
uitg., d. I, nr. 315-316, biz. 495-496), en de

meeste rechterlijke beslissingen, waaronder
talrijke arresten van het Franse Hof van
Cassatie (Cass. fr., 31 juni 1879, D. 1880, I, 273,
9 nov. 1885, D. 1886, I, 125, 23 maart 1926, D.,
1928, 1, 22 en 19 okt. 1938, D.H. 1938, biz. 613)
beklemtonen dat het onroerend worden door
bestemming een fictie is, zodat de desbetreffende regels op beperkende wijze moeten
worden uitgelegd (vgl. CoLIN & CAPITANT, JtJL.
uar DE LA MoRANDJERE, Traite de droit civil,
1957, d. I, nr. 657). Daaruit Ieidt men in
Frankrijk af dat het roerend goed siechts
onroerend door bestemming wordt, wanneer
het op een rechtstreekse en noodzakelijke
wijze voor de dienst en de expioitatie van het
erf wordt aangewend, gelet op de aard en de
behoeften van dat erf.
De meerderheid van de Beigische auteurs
daarentegen, waaronder de Nove/Jes (Droit
civil, di. III, nr. 57), DE PAGE, (Traite de droit
civil, d!. V, nr. 671), FALLY, (• Reflexions sur
I'immobilisation par destination industrielle ou
commerciale •, Rev. crit. jur. beige 1961,
biz. 199 e.v.), Le Repertoire notarial (dl. II, Les
biens, nr. 76; contra, LAURENT, Principes de
droit civil, d!. V, nr. 439, biz. 544 tot 546;
GALOPIN, Cours de droit civil sur les biens, Ia
propriete et les servitudes, nr. 28) en de
meeste beslissingen van de rechtscolleges in
.feitelijke aanleg houden voorai rekening met
het doelgericht aspect van de fictie, dat de
uitleg zoniet de verantwoording ervan vormt :
t.w. het onroerend goed beschermen door de
juridische verbrokkeling te beietten van de
hoofd- en bijzaken die, economisch, een
geheel vormen (FALLY, op. cit., biz. 200-201). In
Beigie gaat men er dus blijkbaar hoofdzakelijk
van uit dat er vooral rekening dient te worden
. gehouden met het feit dat de expioitatie een
economische eenheid vormt en dat het bijgevoig voidoende is te zeggen dat de roerende
goederen nuttig zijn en dus onroerend door
bestemming wanneer zij door de eigenaar voor

(Zie vervolg nota volgende biz.)

-34woord door het feit dat het onontbeerlijk
of zelfs noodzakelijk is voor de dienst en
de exploitatie van het erf; dat het nut
ervan volstaat; dat het nutsverband een
abstracte verhouding is die een derde
kan waarnemen aan de hand van de
inrichting van het erf waaruit blijkt dat
de exploitatiemiddelen die zich in de
zaak bevinden, voor de dienst ervan
worden aangewend; dat de ondernemer
thans op grond van economische overwegingen kan beslissen zijn produktiecyclus te vergroten en zelf zijn prodUkten te verdelen; dat het bijgevolg strookt
met de bedoeling van de wetgever te
overwegen dat de voertuigen die door de
industrieel worden gebruikt om de produkten aan zijn klanten te leveren,
nuttige bijzaken zijn voor de exploitatie
van het bedrijf zoals deze eigenaar van

het erf het wil en de bestanddelen ervan
inricht en zoals het objectief blijkt; dat
ten deze de gefailleerde vennootschap
welbepaalde voedingswaren vervaardigde in haar toebehorende lokalen, die
zij aan die activiteit had aangepast; dat
zij haar produkten met vijf vrachtwa· gens aan haar klanten leverde en aldus
naast een produktiebedrijf een distributiebedrijf had opgericht; dat binnen de
gefailleerde vennQotschap een werkregeling was uitgewerkt tussen het industrieel en commercieel erf en het transportmaterieel dat uitsluitend voor het
vervoer van de door haar geproduceerde
produkten werd gebruikt; dat de vrachtwagens gestald waren in een loods die
behoorde tot het erf waar de z~tel van
de gefailleerde vennootschap was gevestigd; dat zij wegens hun bijzondere

de exploitatie van het speciaal daart<ie ingerichte erf worden aangewend. Die stelling is
aangenomen door het bovenstaand arrest.
In de tekst van het eerste lid van art. 524
B.W. wordt geen enkel onderscheid gemaakt
tussen de voor het erf noodzakelijke voorwerpen en die welke gewoon nuttig zijn. De
gebruikelijke betekenis van de bewoordingen
c plaatsen voor de dienst van • is plaatsen om
tot iets te dienen, d.w.z. om nuttig te zijn voor
... De woorden • plaatsen voor de exploitatie
van • impliceren evenmin dat er een noodzakelijkheidsverband bestaat. Doch uit het feit
d,at art. 524, bij de opsomming van voorbeelden van bepaalde toepassingen van het beginsel, het gereedschap vermeldt dat nodig is
voor de exploitatie van fabrieken, zou men
door een louter exegetische uitlegging kunnen
afleiden dat de aanwending noodzakelijk en
niet gewoon nuttig moet zijn (LAURENT, Principes de droit civil, dl. V, nr. 439, blz. 544 tot

fussent separes de celui-ci contre son gre. Il
semble, des lors, qu'une utilite certaine, joinb;
a !'intention du proprietaire, reponde suffi·
samment au vreu de la loi • (DE PAGE, ·op. cit.
dl. V, nr. 671). Fally schreef in dezelfde zin
• L'article 524 a une portee generale et l'esprii
de la loi est de proteger par Ia fiction dE
. l'immobilisation tout ce que le proprietaire <
groupe dans l'interet de l'exploitation dt
fonds. Peu importe que l'objet mobilier utile i
!'exploitation ne soit pas indispensable, car 11
dissociation de l'immeuble s'operera generale·
ment au prejudice de l'interet. que la loi veu
pieusement proteger. La seule conditioi
requise est que les droits des tiers ne soien
pas leses et que l'utilite de l'objet pour It
service du fonds se traduise par des signe:
exterieurs • (FALLY, op. cit., blz. 201).
In de wetsgeschiedenis komt niets doorslag
gevends voor dat daarmee in strijd is.

546).

De context van artikel 524, eerste lid, kan
inderdaad twijfel doen rijzen. De bewoordingen van de wet moeten evenwel worden
uitgelegd met inachtneining van het onderwerp en het doel van de wet.
Het onroerend worden door bestemming is
een fictie die in de geest van de wetgever aan
een welbepaalde econoinische noodzaak
beantwoordt : de juridische samenhang bewaren van alle bestanddelen die de exploitatie
van het erf vormen, beletten dat de exploitatie,
wanneer een van die bestanddelen wordt
weggenomen, door die verbrokkeling een
belangrijke schade lijdt. (Zie o.m. de studie
van proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen. bij het
Hof van Beroep te Gent, onder H.v.b. Gent,
13 maart 1952, Rev. crit. jur. beige, 1953,
blz. 125-126).
Zoals De Page leert « a travers la fiction
trop rigide de l'immobilisation par destination,
la loi entendait simplement empecher que les
biens que le proprietaire a groupes dans
!'interet de I'exploitation de son fonds ne

Met l.oepassing van art. 524 zou men du:
kunnen zeggen dat roerende goederen doo
bestemming onroerend worden, als zij door d<
eigenaar van het erf worden aangewend, voo
de exploitatie van het erf, dat speciaal daarto
is ingericht, onverschillig of zij noodzakelijk o
gewoon nuttig zijn voor die exploitatie (zi
HANsENNE, • Examen de jurisprudence •, Re1
·t. · belg, 1977 blz 83
·
84 90)
cri JUT.
e,
• · e.v., mz. - ·
Nu het in dit geval meer bepaald gaat om d
vraag of het materieel dat dient om d
produkten van de exploitatie aan het cliente1
te leveren, a1 dan niet behoort tot de goedere
die onroerend zijn door bestemming, hee
eiseres in de ontwikkeling van haar memori
de leer aangevoerd van professor Galopin, d'
steunt op de tekst van de wet op de mijne
krachtens welke enkel de paarden • di
gebruikt worden voor werken in de onde1
grond van Inijnen • worden beschouwd a
paarden aangewend voor de exploitatie.

(Zie vervolg nota volgende biz.}

-35aanwending voor de dienst en de exploitatie van het erf economisch onafscheidelijk ermede verbonden waren,
terwijl, eerste onderdeel, voorwerpen
die de eigenaar van een industrieel erf
voor de dienst en de exploitatie van dat
erf daarop geplaatst heeft, onroerend
zijn door bestemming, op voorwaarde
dat die voorwerpen nodig zijn voor de
dienst en de exploitatie van dit erf, gelet
op de aard en de noden van de uitgevoerde bedrijvigheid; het arrest ten
onrechte beslist dat bet nutscriterium
volstaat om die voorwerpen onroerend te
maken (schending van de artikelen 516,
517, 524, 527, 528 van het Burgerlijk
Wetboek en 20, 4" en 5", van de wet van
16 december 1851);
tweede onderdeel, eiseres in haar
aanvullende conclusie
uitdrukkelijk
betoogde dat de vijf vrachtwagens niet
.nodig waren voor de exploitatie van bet
industrieel erf van de gefailleerde vennootschap; immers, het vervoer van de
geproduceerde voedingswaren op talrijke
wijzen kon worden opgelost; het feit dat
de vennootschap die vrachtwagens had
ingericht overeenkomstig de vereisten
van een dergelijk vervoer niet betekent
dat die vrachtwagens nodig waren, gelet
op de aard en de noden van de litigieuze
bedrijvigheid, en de bestreden beslissing
niet verantwoordt (schending van de
artikelen 516, 517, 524, 527, 528 van het
Burgerlijk Wetboek en 20, 4" en 5", van
de wet van 16 december 1851);
derde onderdeel, het arrest beslist,
enerzijds, dat de litigieuze vrachtwagens,
gelet op de industriiHe organisatie van
de gefailleerde vennootschap, nuttige

--------------------!
Het door die wet gemaakte onderscheid kan
zeker niet veralgemeend worden, vooral daar
het onroerend kenmerk van de mijnen een
zeer specifiek juridisch stelsel vormt.
Zoals De Page verder schrijft, vermindert de
waarde van een industriele of handelsonderneming, wanneer het bestelmaterieel wordt
weggenomen • qu'elle a approprie a ses
besoins et a son amenagement, ce materiel
isole sera, le plus souvent, deprecie de meme.
L'immobilisation par destination trouvera son
application dans Ia mesure ou une depreciation soit du fonds, soit du materiel est a
craindre, c'est-a-dire dans Ia mesure ou le
materiel etait specialement adapte a !'exploitation du fonds. La bicyclette d'une boucherie,
d'une pharmacie, !'automobile d'une cremerie
ne seront pas en principe des immeubles par
destination; mais les triporteurs, les charrettes
de boulangers, les camions d'une exploitation
laitiere ou d'une brasserie le seront presque
toujours • (DE PAGE, op. cit., dl. V, nr. 676).
J.V

bijzaken zijn voor bet erf en, anderzijds,
dat zij, gelet op dezelfde organisatie,
onafscheidelijk met de exploitatie van
het erf verbonden zijn; het arrest de
litigieuze begrippen heeft verward en
zijn motieven duister en tegenstrijdig
zijn (schending van de artikelen 524 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat artikel 524 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
de voorwerpen die de eigenaar van
een erf voor de dienst en de exploitatie van dat erf daarop geplaatst
heeft, onroerend zijn door bestemming;
Overwegende dat, met toepassing
van die wetsbepaling, roerende goederen door bestemming onroerend
worden, wanneer de roerende goederen door de eigenaar voor de
exploitatie van het erf dat speciaal
daartoe is ingericht, worden aangewend, onverschillig of die voorwerpen noodzakelijk of gewoon nuttig
ziJ'n voor de genoemde exploitatie·,
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de gefailleerde vennootschap welbepaalde voedingswaren
vervaardigde in de haar toebehorende lokalen, die zij aan haar
activiteit had aangepast, dat ziJ' haar
produkten met vijf vrachtwagens
aan haar klanten leverde en aldus
naast haar produktiebedrijf een distributiebedrijf had opgericht; dat de
vennootschap Krieg een factuur van
31 mei 1969 voor isolatiewerken aan
een van haar voertuigen overlegt ... ;
dat daaruit volgt dat de gefailleerde
vennootschap een dienstwerkregeling had uitgewerkt tussen het
industrieel en commercieel erf en
het vervoermaterieel dat uitsluitend
voor het vervoer van de door haar
g~produceerde produkten werd gebtuikt; dat uit het proces-verbaal
van het beslag van 6 september 1974
blijkt dat de vrachtwagens gestald
waren in een loods die behoorde tot
het erf waar de zetel van de gefailleerde vennootschap was gevestigd;
dat zij, door hun speciale bestemming voor de dienst en de exploitatie van het erf, daarmee onafscheidelijk economisch verbonden waren,

-36zodat het bedrijf ernstig in het ORDE RAKEN EN EVENMIN DWINGEND ZIJN,
gedrang zou zijn gekomen, of zelfs OF OP ZODANIG RECHTSBEGINSEL - MIDDEL
belemmerd zijn door de verkoop na DAT NIET AAN DE FEITENRECHTER IS VOORGELEGD EN WAARVOOR HIJ EVENMIN OP
inbeslagneming »;
EIGEN INITlATIEF HEEFT BESLIST - NIEUW
Overwegende dat, door aldus erop MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2).
te wijzen, enerzijds, dat de derden
(BUITEN
konden zien dat het erf ingericht 3° AANSPRAKELIJKHEID
was voor de exploitatie ervan en, OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN GEBOUW - BURGERLIJK
anderzijds, dat de distributievrachtwagens door het gefailleerde bedrijf WETBOEK, ART. 1384, EERSTE LID - AANgebruikt werden voor de dienst van SPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER VAN
die exploitatie, het arrest, dat ove- DEZAAK.
rigens niet aan de aangevoerde 4° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
tegenstrijdigheid lijdt door te zegOVEREENKOMST) SCHADE TEN
gen dat die vrachtwagens bijzaken GEVOLGE VAN HET GEBREK VAN DE ZAAKwaren die zo nuttig waren voor de. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER
exploitatie dat zij daarmee eco- VAN DE ZAAK- BEWARING- BEGRIP.
nomisch onafscheidelijk verbonden
waren, wettelijk beslist dat de 3" De aansprakelijkheid voor een zaak,
name een gebouw, wordt door
genoemde voertuigen onroerend met
art. 1384, eerste lid, B. W. niet ten Jaste
door bestemming waren en geen
van de eigenaar doch van de bewaarvan de in het middel bedoelde
der van de zaak gelegd (3).
wetsbepalingen schendt;
De aansprakelijkheid voor een
Dat het middel niet kan aangeno- 4" gebrekkige
schadeverwekkende zaak
men worden;
is ten Jaste van de persoon die van de

zaak gebruik maakt voor zijn rekening
en het genot ervan heeft of ze
Om die redenen, verwerpt de · bewaart, met recht van toezicht leiding en controle (4). (Art. 1384, eerste
voorziening; veroordeelt eiseres in

lid, B.W.)

de kosten.
11 september 1980 -

1" kamer -

(BELMANS T. ROSSEEL)

Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond- ·
Decharneux - Gelijkluidende conclusie

van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Houtekier; Ansiaux.

Nr. 27
1• KAMER- 11 september 1980

1° BEWIJS -

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 27 juni 1978 en
9 januari 1979 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank -van
Eerste Aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet vonnis van 27 juni 1978,
met wijziging van de beslissing van de
eerste rechter, de rechtsvordering van

BEWIJS DOOR GESCHRIFTBEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLUKE ZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG UITLEGGING NIET ONVERENIGBAAR MET DE
(2) Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 915) en
ZIN EN DE DRAAGWLJDTE VAN HET VERSLAG 25 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 138).
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
(3) Cass., 21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I,
ERVAN (1).
427) en de noten 1 en 2, en 27 juni 1958 (ibid.,
BURGER- 1958, I, 1205) en de noot 1.
2° CASSATIEMIDDELEN LLJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WET(4) Cass., 18 april 1975 (A.C., 1975, 917) en de
TELIJKE BEPALINGEN DIE NIET DE OPENBARE noot 1, en 23 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 196).
- - - - - - - - - - - - - - - - Zie ook cone!. proc.-gen. L. Cornil, toen
adv.-gen., Cass., 25 maart 1943, R.CJ.B., 1948,
(1) Cass., 18 okt. 1974 (A.C., 1975, 238).
biz. 167.

-37efseres tegen verweerder afwijst welke de waterinsijpelingen toegeschreven
steunde op artikel 1384, eerste lid, in werden aan lekken in de Ieidingen
fine, van bet Burgerlijk Wetboek, en en dat een aangestelde van de
doordat bet vonnis van 9 januari 1979
bijgevolg eiseres in de kosten veroor- verwerende partij Manneback heeft
deelt die voor verweerder op 5.925 frank . uitgelegd dat bepaalde sanitaire
worden begroot, op grond dat " hoewel installaties waterlekken vertoonden
de deskundige de aard en de omvang die werden ontdekt bij de aankoop
van de door (eiseres) geleden schade van het gebouw en sedertdien werhe~ft ~unnen vaststellen en hoewel hij den hersteld, anderdeels vaststelt
duidehJk heeft gezegd dat de insijpelin- " dat sommige sanitaire toestellen
gen te wijten zijn aan waterlekken in werden verplaatst, dat andere werhet gebouw van (verweerder), hij daar- d
b" ·
1
entegen de oorzaken van de litigieuze en IJgep aatst en nog andere weginsijpelingen niet nader heeft kunnen genomen, kortom dat de toestand
bepalen; dat met andere woorden niet is elke controle onmogelijk maakt »;
aangetoond dat bet gebouw (van ver0v
weerder) gebrekkig was, ... dat men ten
erwegende dat het vonnis,
deze niet weet waar, waarom en hoe de waarin wordt gezegd dat, zo de
waterlekk~n in bet gebouw (van ver- deskundige heeft kunnen vaststellen
weerder) z1ch hebben voorgedaan "• .,
dat de schadelijke waterinsijpelinterwij/ de deskundige in zijn versl~g gen veroorzaakt werden door watermet name bet volgende heeft ge- lekken in verweerders gebouw, hij
schreven : « Er is overigens gezegd dat niet de oorzaken van die insijpelinde insijpelingen die toegeschreven wer- gen heeft kunnen aantonen en men
den aan Iekken in de waterleiding her- niet weet waar, hoe en waarom de
steld werden, wat trouwens door ver- waterlekken in genoemd gebouw
weerder zelf wordt bevestigd. Bij ons · h h bb
tweede contradictoir bezoek hebben wij ZlC
e en voorgedaan, aldus aan
inderdaad ter plaatse een werkman of het deskundigenverslag geen zin en
opzichter ontmoet die aangesteld was draagwijdte verleent die onverenigdoor de beer Manneback en die heeft baar zijn met dat stuk en de
bevestigd dat bepaalde sanitaire installa- bewijskracht ervan niet miskent;
ties inderdaad lekken vertoonden die bij
Dat .het middel feitelijke grondde aankoop van bet gebouw werden
opgemerkt en sindsdien hersteld. Zoals slag m1st;
.
.
.
reeds is gezegd lijkt de uitleg van de
Over. het derde mul.del, afgeleid u1t de
verweerder of zijn aangestelden aannemelijk volgens welke er inderdaad · s.che~du?-g van de artikel~n 1384, eerste
bepaalde Iekken waren in zijn gebouw, hd, m fme, .~720, tweede hd, en 1754 van
waardoor op een of andere verdieping bet BurgerhJk Wetboek,
doordat bet bestreden vonnis van
water is blijven staan dat door de muur
is gesijpeld en in bet gebouw van eiseres 27 juni 1978, met wijziging van de
schade heeft veroorzaakt »; uit die beslissing van de eerste rechter, de
passage van bet deskundigenverslag dui- rechtsvordering van eiseres tegen verdelijk blijkt dat de deskundige de schade weerder. op_ gr~md van artikel 1384,
aan bet gebouw van eiseres heeft toege- eerste hd, 11!. fine, van bet Burgerlijk
schreven aan lekken in de waterleidin- Wetboek afwi]st en doordat bet bestregen van verweerders gebouw; bet vonnis d~n vo~nis van 9 januari 1979 bijgevolg
van 27 juni 1978 bijgevolg, door te e1seres m de kosten veroordeelt die voor
zeggen dat de deskundige noch de verweerder op 5.925 frank worden
oorzaken noch de juiste oorsprong van begroot, op grond, met name, « dat zelfs
de litigieuze « waterlekken , kon bepa- in de onderstelling dat (verweerders)
len, aan genoemd verslag een zin en een gebouw een gebrek zou hebben verd!-:aagwijdte verleent die onverenigbaar toond, I?-iet is aangetoond dat hij bet
ZIJn met de bewoordingen ervan en gebrekk1ge bestanddeel van bet gebouw
bijgevolg zijn bewijskracht schendt :
onde.r zijn bewaring had; dat, volgens de
Belgische rechtspraak, bewaring de
ruime betekenis heeft van macht, rechOverwe~~n~e dat de deskundige, tens of feitelijk, over de zaak samen met
hoewel hiJ m de in het middel bet gebruik ten eigen bate; dat in de
weergegeven beschouwingen van meeste gevallen dus de huurder en niet
het deskundigenverslag zegt dat de eigenaar de bewaarder van bet

-38dat het feit dat verweerder, als
eigenaar, volgens haar bewaarder
van het gebouw was, zou volgen uit
het feit dat de verhuurder, krachtens artikel 1720 van het Burgerlijk
Wetboek, de herstellingen, behalve
de herstellingen ten laste van de
huurder, moet doen;
Dat het middel in zoverre het de
schending van de wetsbepalingen
van de artikelen 1720 en 1754 van
het Burgerlijk Wetboek aanvoert,
nieuw is en dus niet ontvankelijk
·aangezien het niet steunt op bepalingen die van openbare orde of
dwingend zijn;
Overwegende dat voor het overige, luidens artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, de
aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak die schade berokkent,
niet ten laste is van de eigenaar van
de verhuurde zaak als dusdanig
doch ten laste van de bewaarder,
dat wil zeggen degene die gebruik
maakt van de zaak voor zijn rekening en het genot ervan heeft of ze
bewaart met recht van toezicht,
leiding en controle;
Overwegende dat het vonnis dat,
enerzijds, zegt dat het bewijs dat
een persoon bewaarder is van de
zaak, moet geleverd worden door
hem die schade heeft geleden en
vergoeding vraagt op grond van
artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, en, ander:?:ijds,
op grond van de feitelijke omstandigheden steunt die het preciseert,
zonder schending van de bepaling
van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, heeft kunnen
beslissen dat eiseres niet heeft aangetoond dat verweerder bewaarder
van de zaak was;
Dat het middel dienaangaande
Over het door verweerder opge- niet kan worden aangenomen;
worpen
middel
van
niet-ontOver het tweede middel, afgeleid ui1
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat
het middel nieuw is in zoverre het de schending van artikel 1384, eerste lid.
een schending van de artikelen 1720 in fine, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis van
en 1754 van het Burgerlijk Wetboek
27 juni 1978, met wijziging van de
aanvoert:
beslissing van de eerste rechter, de
Overwegende dat eiseres voor de rechtsvordering van eiseres tegen verfeitenrechter niet heeft aangevoerd weerder op grond van artikel 1384,
gebouw is; dat de eigenaar slechts aansprakelijk kan worden verklaard, wanneer is aangetoond dat hij de leiding,
het toezicht en de controle over het
gebrekkige bestanddeel heeft behouden;
dat (verweerder) ten deze aantoont dat
zijn gebouw aan vijf huurders was
verhuurd; dat de oorspronkelijke vordering, aangezien (eiseres) niet aangetoond
heeft dat (verweerder) de bewaarder
was, wat hem betreft niet gegrond moet
worden verklaard »,
terwijl de bewaarder van een gebrekkige zaak, volgens artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, degene
is die ze voor zijn eigen rekening
gebruikt of bewaart met recht van
toezicht, leiding en controle; zo de huurder in beginsel door het huurcontract de
bevoegdheden verkrijgt waardoor hij
bewaarder van de gehuurde zaak wordt,
die overdracht evenwel slechts gebeurt
in zoverre het onderhoud van de zaak
niet ten laste van de verhuurder is
gebleven; de verhuurder ingevolge de
artikelen 1720, tweede lid, en 1754 van
het Burgerlijk Wetboek gedurende de
huurtijd alle herstellingen moet doen die
nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder; uit
die bepalingen blijkt dat de verhuurder,
behoudens andersluidend beding, de
bewaarder van de verhuurde zaak blijft
en ten aanzien van derden instaat voor
de schade ten gevolge van de gebreken
van die zaak, behoudens de gebreken die
te wijten zijn aan een gebrek aan
onderhoud door de huurder; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis van
27 juni 1978 door, zonder acht te slaan
op de inhoud van de overgelegde huurovereenkomsten, te beslissen dat niet is
aangetoond dat verweerder de bewaarder was van het gebrekkige bestanddeel
van zijn gebouw, aangezien hij dat aan
vijf
huurders
had
verhuurd
en
dat « meestal " de huurder en niet
de verhuurder de bewaarder van
het gebouw is, de in de aanhef van
het middel vermelde wetsbepalingen
schendt:

-39eerste lid, in fine, van het Burgerlijk
Wetboek afwijst, en doordat het bestreden vonnis van 9 januari 1979 bijgevolg
eiseres in de kosten veroordeelt die voor
verweerder op 5.925 frank worden
begroot, op grond dat « hoewel de
deskundige de aard en de omvang van
de door (eiseres) geleden schade heeft
kunnen vaststellen en hoewel hij duidelijk heeft gepreciseerd dat de insijpelingen te wijten zijn aan waterlekken van
het gebouw van (verweerder), hij daarentegen de oorzaken van de litigie:uze
insijpelingen niet heeft kunnen pr~cis~
ren; dat met andere woorden met IS
aangetoond dat bet gebou:w v:an ~osseel
gebrekkig was; dat het met IS uitgesloten dat die lekken te wijten waren aan
een fout van een bewoner van bet
gebouw die op grond van artikel 1382
van bet Burgerlijk Wetboek zou moeten
bewezen worden »,
terwijl een zaak gebrekkig is wanneer
zij een abnormaal kenmerk vertoont dat
schade kan berokkenen, ongeacht of dat
kenmerk te wijten is aan een fout van
een derde of een onbekende oorzaak
heeft· de rechter bijgevolg, nu hij vaststeld~ dat het gebouw van eiseres
beschadigd werd door waterlekken in
verweerders gebouw, niet zonder scherrding van bet wettelijk begrip gebrek van
de zaak kon beslissen dat niet was
bewezen dat verweerders gebouw een
gebrek vertoonde, aangezien men niet
kan uitsluiten dat de waterlekken veroorzaakt werden door een bewoner van
dat gebouw; overigens hij die een zaak
onder zijn bewaring heeft, krachtens
artikel 1384, eerste lid, in fine, van het
Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is
voor de schade te wijten aan het gebrek
van die zaak, ongeacht de oorzaak van
het gebrek; dat vermoeden van aansprakelijkheid enkel kan teniet gedaan worden door te bewijzen dat er tussen de
schade en het gebrek van de zaak geen
oorzakelijk verband bestaat; het vonnis
van 27 juni 1978 dus met miskenning
van die regels beslist dat verweerder, zo
de waterlekken in zijn gebouw te wijten
zouden zijn aan de fout van een derde,
de schade ten gevolge van die lekken
niet zou moeten vergoeden, hetzij omdat
zijn gebouw in die onderstelling geen
gebrek vertoont, hetzij omdat. _aileen .~ij
aan wie die lekken te WIJten ZIJn,
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, daarvoor aansprakelijk is :

middel volgt dat de bestreden
beslissing wettelijk verantwoord
wordt met de considerans dat niet
is aangetoond dat verweerder de
zaak onder zijn bewaring had;
Dat het middel dus, ook al was
het gegrond, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zou zijn;
Om .die redenen, ve1werpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 september 1980 1• kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter- Verslaggever: mevr. RayrnondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Bruyn; Houtekier.

Nr.28
1• KAMER- 11 september 1980
VOORZIENING

IN

CASSATIE

AFSTAND- BURGERLIJKE ZAKEN- HET HOF
VERLEENT DAARVAN AKTE.

In burgerlijke zaken verleent het Hoi
akte van de door een advocaat bij het
Hoi van Cassatie gedane a/stand van
de voorziening in cassatie (1). (Artt.
824 en 1112 Ger.W.)
(BERNARD T. ALEX HOLDING N.V.)

11 september 1980 1" kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, eerste voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

Nr.29
1• KAMER- 12 september 1980
HUWELIJKSCONTRACT -

HUWELIJKSSTELSELS VAN V66R DE WET VAN 14 JULI I976
- WETTELIJKE GEMEENSCHAP - BURGER-

(1) Cass., 14 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 443)

Overwegende dat uit het ant- met voetnoot E.K., 11 jan. en 30 maart 1979
woord op het eerste en het derde (ibid., 1978-79, 528 en 900).

-40LLJK WETBOEK, ART. 1463 - UIT DE ECHT
GESCHEIDEN VROUW - AANVAARDING VAN
DE GEMEENSCHAP- BEGRIP.

Zo, onder het stelsel van de wettelijke
gemeenschap van v66r de wet van
14 juli 1976, de rechter weliswaar,
wanneer de uit de echt gescheiden
vrouw tijdens de bij art. 1463 B. W.
bepaalde termijn een daad heeft verricht waaruit zou kunnen worden
afgeleid dat zij de bedoeling heeft
gehad de gemeenschap te aanvaarden,
de bedoeling welke onder die daad
schuilt mag uitleggen aan de hand van
feiten welke die termijn voorafgaan of
daarop volgen, kunnen die feiten op
zichzelf nochtans geen aanvaarding
van de huwelijksgemeenschap tijdens
de genoemde termijn opleveren (1).
(KEYSERS T. WOUTERS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1463 (oud) van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond-

eveneens geldt; dat zulk een aanvaarding niet mag afgeleid worden uit feiten
van v66r of na de opgelegde termijn; dat
dergelijke feiten in aanmerking komen
om de zin te· interpreteren van de
handelingen verricht door de vrouw
binnen bedoelde termijn; dat eiseres, die
bij de feitelijke scheiding het echtelijk
dak verliet, niet bewijst noch aanbiedt te
bewijzen binnen de gestelde termijn op
enige wijze haar bedoeling betuigd te
hebben de huwelijksgemeenschap te
aanvaarden, zelfs niet door het treffen
van bewarende maatregelen,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar akte van boger beroep uitdrukkelijk staande hield, zonder op dat punt te
worden tegengesproken, dat zij ervari
blijk had gegeven de gemeenschap te
willen aanvaarden door in het gedinginleidend exploot van 15 juni 1973 de
'vereffening en verdeling van de gemeenschap te vragen; dit uitdrukkelijk stelling nemen, hoewel daterend van v66r
de wettelijk gestelde termijn, voldoende
is om stilzwijgende aanvaarding te staven en het arrest deze ten onrechte
verwerpt (schending van artikel 1463
[oud] van het Burgerlijk Wetboek);
tw(j!ede onderdeel, ...
Wat het eerste onderdeel betreft :

we}oordat het arrest eiseres vervallen
Overwegende dat het arrest, na te
verklaart van het recht de huwelijksge- hebben geconstateerd dat het vonmeenschap, die met verweerder bestaan nis waarbij de door verweerder bij
heeft, te aanvaarden en de zaak verwijst tegenvordering ingestelde eis tot
naar notaris Van Hove te Beerse om de echtscheiding
werd
toegestaan,
staat van vereffening op te stellen, overgeschreven werd in de registers
overeenkomstig deze beschikking, op van de burgerlijke stand, vaststelt
grond : dat krachtens artikel 1463 van d t ·
· t b
.. t
h
het Burgerlijk Wetboek de vrouw die de a elseres me
eWlJS noc aangemeenschap aanvaardt, dit moet doen biedt te bewijzen, binnen de door
binnen de termijn van drie maanden en artikel 1463 van het Burgerlijk Wetveertig dagen vanaf de overschrijving hoek bepaalde termijn, die het prevan de echtscheiding; dat, in geval van ciseert, op enige wijze haar bedoeniet-aanvaarding v66r het verstrijken ling te hebben betuigd de huwevan die termijn, zij geacht wordt van de lijksgemeenschap te aanvaarden;
gemeenschap afstand te hebben gedaan;
Overwegende dat het onderdeel
dat dit vermoeden van afstand onweerlegbaar is en een verval inhoudt van bet erop neerkomt te beweren dat de
recht de gemeenschap te aanvaarden; stilzwijgende aanvaarding van de
dat de termijn voor de uitoefening van huwelijksgemeenschap
door
de
het optierecht van eiseres ten deze liep vrouw kan worden afgeleid uit de
van 29 januari 1975 tot en met enkele omstandigheid dat zij buiten
7 juni 1975; dat eiseres niet blijkt- tijdens de genoemde termijn een bepaalde
deze termijn uitdrukkelijk te hebben d d h ft
· h
ee verne t;
aanvaard; dat evenwel een stilzwijgende aa
aanvaarding, zo die ondubbelzinnig is,
Overwegende dat, zo de rechter
---....,..------------lweliswaar, wanneer de uit de echt
(1) Zie Cass., 23 maart 1933 (Bull. en Pas., gescheiden vrouw tijdens de bij
1933, I, 178) en 30 sept 1965 (ibid., 1966, I, 142). artikel 1463 van het Burgerlijk Wet-
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boek bepaalde termijn een daad
heeft onderworpen, zijn de bij verstek
beslissende rechters niet verplicht op
heeft verricht waaruit de bedoeling
dat middel te antwoorden (1).
zou blijken om de huwelijksgemeenschap te aanvaarden, de
(OZDEMIR, BALABAN T. FRANCOIS, EVERS)
bedoeling welke onder die daad
ARREST
schuilt, mag uitleggen aan de hand
van feiten welke die termijn voorafHET HOF; - Gelet op het bestregaan of volgen, deze feiten op
zichzelf geen aanvaarding van de den vonnis, op 26 maart 1979 in
huwelijksgemeenschap tijdens de hoger beroep gewezen door de
genoemde termijn kunnen opleve- Rechtbank van Eerste Aanleg te
Tongeren;
ren;
Over het middel, afgeleid uit de schenDat het onderdeel faalt naar
ding van de artikelen 97 van de Grondrecht;
wet en, voor zoveel als nodig, 742, 745,
Wat het tweede onderdeel be- 746, 748 en 780, meer in het
bijzonder 780, a•, van het Gerechtelijk
treft:
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 september 1980 - 1" kamer Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 30
1• KAMER- 12 september 1980
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN -

Wetboek,
doordat de feitenrechters het hoger
beroep van de eisers ongegrond verklaren en het beroepen vonnis, waarbij
het deskundigenverslag van Wetsels
bekrachtigd werd en de afpaling van de
onroerende goederen van partijen volgens het plan Wetsels werd bevolen, in
al zijn beschikkingen bevestigen, op
grond dat de verweerders toepassing
vorderen « van artikel 751 van het
Gerechtelijk Wetboek en dat de uitspraak van de eerste rechter de rechtbank als juist en billijk voorkomt •,
terwijl, hoewel de eisers niet verschenen op de terechtzitting van
29 januari 1979, de rechtbank diende te
antwoorden op de middelen van de
regelmatig door de eisers genomen conclusie, die neergelegd werd ter griffie op
26 mei 1978, ten betoge dat bet deskundigenverslag van Wetsels, waarbij de
scheidingslijn tussen de eigendommen
van partijen werd bepaald volgens de
lijn ~C, in rode kleur aangeduid op het
bijgevoegde plan, op verscbillende punten aanvechtbaar was en dat een aantal
nieuwe elementen aan bet Iicht waren
gekomen die een grondig nieuw onderzoek noodzakelijk maakten, namelijk :
1• dat de akte van aankoop door de
gebroeders Fran!;!ois van een onroerend

BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE VAN ElSER IN HOGER BEROEP
NEERGELEGD TER GRIFFIE ElSER IN
HOGER BEROEP NIET VERSCHENEN VOOR DE 1"":---~-----------
RECHTERS IN HOGER BEROEP - RECHTERS
(1) Zie Cass., 7 dec. 1972 (A.C., 1973, 339) en
NIET VERPLICHT TE AN'IWOORDEN OP HET IN
de noot 1, getekend F.D.; Cass., 16 jan.
DIE CONCLUSIE UITEENGEZETTE MIDDEL.
1976 (ibid., 1976, 577) en de noten 2 en 3, get.

Wanneer de eiser in hoger beroep zijn
conclusie neergelegd heeft ter griffie
maar voor het rechtscollege in hoger
beroep niet is verschenen en derhalve
het in die conclusie uiteengezette middel niet ter terechtzitting aan de
beoordeling van dat rechtscollege

E.K.; DE CoRTE, Sancties tegen een onwillige
procespartij, in Tijdschr. voor Privaatrecht,

1971, biz. 217 tot 266, inzonderheid nr. 25,
biz. 231-232, in vertaling gepubliceerd in AnnaJes de la Faculte de droit de Liege, 1972,
biz. 365 tot 424, inzonderheid nr. 25,
biz. 386-387; F'ErrwE!s, Droit judiciaire prive,
deel I, druk 1976, nr. 234.

-42kwam, - het hoger beroep van de
eisers toelaatbaar doch ongegrond
verklaart en het beroepen vonnis
bevestigt, maar niet antwoordt op
het door de eisers bij conclusie van
26 mei 1978 aangevoerde verweer
waarvan het middel melding maakt;
Overwegende dat de eisers, toen
appellanten, de middelen welke zijn
uiteengezet in hun op 26 mei 1978
ter griffie neergelegde conclusie,
niet op de terechtzitting ter beoordeling van de rechters in hoger
beroep hebben voorgelegd; dat die
rechters derhalve niet verplicht
waren op die middelen te antwoorden;
Dat het middel faalt naar recht;

goed, waarvan thans een gedeelte eigendorn is van de eisers, het goed kenmerkte door een schuin aflopende punt
in het noorden, terwijl het plan Wetsels
een recht doorlopende punt aangeeft;
2" dat uit het onderzoek van de opeenvolgende kadastrale noteringen kan afgeleid worden dat het onroerend goed van
de eisers moet worden afgemeten vanaf
de grens Staeren; 3" dat, zo men het plan
Wetsels zou aannemen, eerste verweerder aan de eisers grond zou verkocht
hebben die niet zijn eigendom was;
4" dat bij nauwkeurig onderzoek van de
akte-verdeling tussen de gebroeders
Fran~ois blijkt dat aan de kant van de
Cicilweg een lengte verdeeld werd van
51 meter, terwijl de onverdeeldheid, bij
de akte van aankoop, slechts met
50 meter aan de Cicilweg paalde; 5" dat
de eisers een woon- en handelshuis
hebben aangekocht terwijl volgens het
verslag Wetsels het enkel een woonhuis
zou zijn, en 6" dat de koopprijs, die de·
eisers betaalden voor hun onroerend
goed, niet in verhouding is tot de
eigendom die hun werd toegerneten door
het verslag Wetsels, waaruit volgt dat
een vergelijking met andere verkopen
zich opdringt, zodat de feitenrechters,
door het hoger beroep van eisers ongegrond te verklaren, het beroepen vonnis
in al zijn beschikkingen te bevestigen
en zodoende het verslag Wetsels te
bekrachtigen, en de afpaling van de
onroerende goederen van partijen volgens het plan Wetsels te bevelen, zonder
de regelmatig door de eisers genomen
conclusie te beantwoorden, meer in het
bijzonder in verband met de grieven in
deze conclusie opgeworpen tegen het
deskundigenverslag en het daarbij
gevoegde plan, de in het middel aangehaalde grondwetsbepaling schenden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
12 september 1980 1" kamer Voorzitter: de h. Janssens, waamemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
Gelijkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.

Nr. 31
1" KAMER- 12 september 1980

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BUR-

GERLLJKE ZAKEN- AFW11ZING VAN DEVORDERING GEGROND OP EEN EXCEPl'IE DIE DE
PARTLJEN NIET HADDEN INGEROEPEN, ZONDER HEROPENING VAN DE DEBATTEN GER.W., ART. 774, TWEEDE LID - BEPALING
VAN TOEPASSING OP DE RECHTER IN HOGER
BEROEP(l).

Overwegende dat de rechtbank,
uitspraak doende met toepassing
van artikel 751 van het Gerechtelijk
Wetboek, - na te hebben vastgesteld dat de eisers, toenmalige
appellanten, niet waren verschenen
ter terechtzitting van 30 okto- 2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURber 1978, noch ter terechtzitting van GERLLJKE ZAKEN - GER.W., ART. 774, TWEEDE
29 januari 1979 die voor toepassing LID - VERPLICIITING VOOR DE RECHTER DE
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN
van artikel 751 van het Gere<:;htelijk ALVORENS
DE VORDERING AF TE WLJZEN OP
Wetboek te hunnen aanzien waren GROND VAN EEN EXCEPTIE DIE DE PARTLJEN
vastgesteld, en dat de verweerders VOOR HEM NIET HADDEN INGEROEPEN de toepassing van deze wetsbepa- EXCEPl'IE - BEGRIP.
ling vorderden, en na te hebben
geoordeeld dat de uitspraak van de
(1) Cass., 25 juni 1976 (A.C., 1976, 1204) en
eerste rechter juist en billijk voor- de noot 1.

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

-432• De rechter is verplicht de heropening

van de debatten te bevelen wanneer
hij de vordering geheel of gedeeltelijk
afwijst op grond van een exceptie die
de partijen voor hem niet hadden
ingeroepen, met name op grond van
een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, uitsluiting, nietontvankelijkheid of enige andere
exceptie in de zin van art. 774, tweede
lid, Ger. W., maar niet wanneer hij de
gehele of gedeeltelijke afwijzing van
de vordering steunt op de feitelijke
omstandigheden die aan zijn oordeel
zijn onderworpen (2). (Art. 774, tweede
lid, Ger.W.)
{H... T.T...)

tweede onderdeel, het arrest, door de
vraag van eiser tot bewijs van de nieuw
gequoteerde feiten te verwerpen zonder
de debatten te heropenen, om eiser de
mogelijkheid te bieden desaangaande te
concluderen, de rechten van de verdediging miskent (schending van artikel 774,
tweede lid, 1042 en 1261, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en van bet
algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat eiser bij conclusie voor het hof van beroep vroeg
dat hij zou worden gemachtigd tot
het bewijs van nieuw gequoteerde
feiten, naast de feiten waarvan het
hem door het beroepen vonnis was
toegestaan het bewijs te leveren;

ARREST

Overwegende dat het arrest die
vraag afwijst op grond dat de nieuw
HET HOF; - Gelet op het bestre- gequoteerde feiten « zonder enig
den arrest, op 18 juni 1979 door het verband zijn met de oorspronkelijke
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- grieven, zodat het bewijs ervan niet
toelaatbaar is »;
zen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 774, tweede
lid, 1042 en 1261, eerste lid, van bet
Gerechtelijk Wetboek en van bet algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat bet arrest bet verzoek van
eiser tot uitbreiding van de door hem te
bewijzen feiten tot staving van zijn
vordering tot echtscheiding verwerpt op
grond dat, wat betreft de nieuwe gequoteerde feiten, de eerste veertien dateren
van na de neerlegging van bet verzoekschrift en de laatste twee, die reeds
voorheen plaatsvonden, slechts later ter
kennis kwamen; dat zij zonder enig
verband zijn met de oorspronkelijke
grieven, zodat het bewijs ervan niet
toelaatbaar is,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
geenszins ingeroepen had dat de door
eiser nieuw gequoteerde feiten niet tot
bewijs konden toegelaten worden daar
zij zonder verband waren met de oorspronkelijke grieven, zodat bet arrest,
alvorens deze vraag van eiser regelmatig
om die reden te kunnen afwijzen, de
debatten had moeten heropenen (schending van de artikelen 774, tweede lid,
1042 en 1261, eerste lid, van het Gererechtelijk Wetboek);

Overwegende dat weliswaar de
rechter verplicht is de heropening
van de debatten te bevelen wanneer
hij de vordering geheel of gedeeltelijk afwijst op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet
hebben voorgedragen, met name op
grond van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, uitsluiting, niet-ontvankelijkheid of
enige andere exceptie in de zin van
artikel 774, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat zulks
echter niet het geval is wanneer de
rechter, zoals ten deze, op grond
van feitelijke omstandigheden die
aan zijn oordeel zijn onderworpen,
beslist dat de nieuw gequoteerde
feiten « zonder enig verband zijn
met de oorspronkelijke grieven »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 231, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
807, 915, 1042, 1068, 1254 en 1261, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, ...
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, .. .
(2) Cass., 25 juni 1976, vermeld in de noot
derde onderdeel, ...
1 en de noot 2.

-44Dat het middel niet kan worden van 5 januari 1976 betrefferide de budgettaire voorstellen 1975-1976,
aangenomen;
doordat bet arrest, na te hebben
vastgesteld dat « (verweerster) samen
Om die redenen, verwerpt de met haar man mede een personenvenvoorziening; veroordeelt eiser in de nootschap met beperkte aansprakelijkheid Fotoprint heeft opgericht volgens
kosten.
een op 3 mei 1960 voor notaris Cornelis
12 september 1980 1" kamer verleden akte, waarvan bet uittreksel,
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend dat in de bijlagen tot bet Belgisch
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury Staatsblad van 27-28 mei 1960 is verGelijkluidende conclusie van de h. Tille- schenen, als vennoten vermeldt : b) de
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : beer Louis Jean Foulon, drukker, en zijn
mr. Houtekier.
in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenote, Mevr. Louise Henriette
Josephine Vanderheiden, zonder beroep
.~. dat (verweerster) gedurende de litigieuze periode in die vennootschap een
Nr. 32
beroepsbezigheid heeft uitgeoefend », en
zonder te ontkennen dat, zoals eiser
3" KAMER- 15 september 1980
zulks in zijn conclusie benadrukte, de
bezoldigingen aan verweerster tijdens de
SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTANDI- litigieuze periode « rechtstreeks door de
GEN - BIJDRAGEPLICHT - WERKEND VEN- personenvennootschap
met beperkte
NOOT IN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET aansprakelijkheid » waren toegekend,
VOOR- vervolgens beslist dat « (verweerster)
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WAARDE.
haar activiteit heeft uitgeoefend hetzij
krachtens een arbeidsovereenkomst met
Opdat een vennoot in een personenven- de vennootschap, hetzij als helpster van
nootschap met beperkte aansprakelijk- de man-zaakvoerder van de vennootheid als een werkend vennoot kan schap; dat in beide gevallen verweerster
worden beschouwd, is niet vereist dat niet onderworpen was aan bet sociaal
zijn activiteit binnen de genoemde statuut der zelfstandigen » en bijgevolg
vennootschap het karakter heeft van aan eiser zijn rechtsvordering tot betaeen beheer of een Jeiding in de strikte ling van de sociale zekerheidsbijdragen
betekenis van die woorden (1). (Art. 9, voor de jaren 1968 en 1969 ontzegt, en
§ 1, eerste lid, K.B. nr. 38, 27 juli 1967.) verklaart dat bet incidenteel boger
(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE- beroep van verwecrder om hem buiten
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. VANDERHEI- bet geding te stellen zonder voorwerp is,
op grond dat • de hoedanigheden samen
DEN, FOULON)
van werknemer en van houder van
aandelen geenszins de specifieke kenARREST ( vertaling)
merken van een werkend vennoot zijn;
... dat onder werkend vennoot moet
HET HOF; - Gelet op het bestre- worden verstaan degene wiens activiteit
den arrest, op 10 maart 1978 door bestaat in de uitoefening van de aan de
het Arbeidshof te Brussel gewezen; hoedanigheid van vennoot verbonden
bevoegdheden die essentieel de vennootOver het middel, afgeleid uit de schen- schap kunnen verbinden door de verding van de artikelen 97 van de Grond- richtingen die hij doet; dat elke andere
wet, 1708, 1710, 1779, 1780 van het activiteit niet de hoedanigheid van venBurgerlijk Wetboek, 3, inzonderheid § 1, noot vereist en daarmee dus geen vereerste en tweede lid, 6, 7, 1", van het band houdt; dat in dit geval alleen de
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, man van verweerster de vennootschap
houdende inrichting van het sociaal kon beheren en deze kon verbinden; dat
statuut der zelfstandigen en 20, 1", van verweerster als vennoot dus geen enkel
het Wetboek van de Inkomstenbelastin- ander recht had dan een deelname in de
gen, zoals dit laatste artikel van kracht winst; dat haar activiteit in de vennootwas v66r de wijziging ervan bij de wet schap derhalve geen verband hield met
haar hoedanigheid van vennoot en bijge(1) Zie Cass., 6 feb. 1968 (A.C., 1968, 752); volg geen werkzaamheid in die hoedaCass., 16 jan. 1978 (ibid., 1978; 550).
nigheid kon zijn »,

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

-45terwijl, eerste onderdeel, aan het sociaal statuut der zelfstandigen is onderworpen ieder natuurlijk persoon die in
Belgie een beroepsbezigheid uitoefent
uit hoofde waarvan hij niet door een
arheidsovereenkomst of door een statuut
verhonden is; ieder persoon die in Belgie
een heroepshezigheid uitoefent die
inkomsten kan opleveren, hedoeld in
artikel 20, 1•, van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen, geacht wordt, tot
hewijs van bet tegendeel, onderworpen
te zijn; winsten wegens de persoonlijke
arheid van een deelgenoot in de zin van
artikel 20, 1•, van bet Wethoek van de
Inkomstenbelastingen worden geinaakt
door een vennoot, die als zodanig geacht
wordt te voldoen aan de vereisten om
onderworpen te zijn aan bet sociaal
statuut der zelfstandigen, wanneer hij,
na fondsen te hebhen helegd in een
personenvennootschap met heperkte
aansprakelijkheid, er een werkelijke en
vaste activiteit uitoefent om een kapitaal, dat gedeeltelijk het zijne is, te doen
renderen, zonder dat vereist is dat zijn
activiteit bet karakter heeft van een
bestuur of een heheer, in de enge zin
van die termen, of dat ze de uitoefening
is van aan de hoedanigheid van vennoot
verhonden hevoegdheden; waaruit volgt
dat bet arrest niet kon heslissen dat
verweerster niet de hoedanigheid van
werkend vennoot had, op de enige grond
dat aileen haar man de vennootschap
kon heheren en deze kon verhinden en
dat, derhalve, de activiteit van verweerster in de vennootschap niet de uitoefening was van aan haar hoedanigheid van
vennoot
verbonden
bevoegdheden
(schending van de artikelen 3, § 1, eerste
en tweede lid, van bet koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van bet sociaal statuut der zelfstandigen en 20, 1•, van bet Wethoek van de
Inkomstenhelastingen, zoals dit laatste
artikel van kracht was v66r de wijziging
ervan hij de wet van 5 januari 1976);

gewerkt als helpster van haar man, die
zaakvoerder van die vennootschap was
(schending van de artikelen 20, 1•, van
bet Wethoek van de Inkomstenhelastingen, zoals deze hepaling van kracht was
v66r de wijziging ervan hij de wet van
5 januari 1976, 6 en 7, 1•, van het
koninklijk hesluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting- van bet sociaal
statuut der zelfstandigen);
derde onderdeel, noch de in bet middel weergegeven gronden noch enige
andere grond van het arrest antwoorden
op de conclusie waarin eiser aanvoerde
dat bet wettelijk niet mogelijk is dat
« de echtgenote van de zaakvoerder van
een personenvennootschap met heperkte
aansprakelijkheid de helpster van haar
man is in die vennootschap, waarvan ze
heiden lid zijn; ... (dat immers) een
zaakvoerder van een personenvennootschap met heperkte aansprakelijkheid,
wanneer haar statuten daarover niets
zeggen, niemand bet heheer in zijn
plaats kan doen waarnemen, daar de
hem opgedragen taak in wezen persoonlijk is; ... dat, gelet op bet feit dat de
echtgenote haar man heeft bijgestaan in
uitvoeringstaken, deze, zonder dat ze
een overdracht van bevoegdheden veronderstellen, verricht zijn in de plaats van
de zaakvoerder, die ze zelf enkel voor
rekening van de personenvennootschap
met heperkte aansprakelijkheid had
kunnen vervullen; dat de echtgenote
derhalve voor de personenvennootschap
met heperkte aansprakelijkheid werkte;
dat bet feit dat de zaakvoerder, wiens
taak ze zodoende verlichtte, haar echtgenoot is, niets wijzigt aan de vaststelling
dat de door haar verstrekte hulp ten
goede komt aan de personenvennootschap met heperkte aansprakelijkheid;
dat de geleverde arbeid, derhalve, niet
kan worden heschouwd als uitsluitend in
het helang van de man te zijn verricht "
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, wanneer de echtgeloten heiden vennoten zijn en aile twee
n een zelfde vennootschap werken, de
me niet kan worden heschouwd als de
1elper van de andere in de zin van
1rtikel 6 van bet koninklijk besluit
1r. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich.ing van bet sociaal statuut der zelfstanligen en zich dus niet kan heroepen op
le vrijstelling van artikel 7, 1•, van
latzelfde hesluit, waaruit volgt dat bet
trrest op voormelde gronden niet wettig
wn heslissen dat verweerster in de
'ennootschap Fotoprint enkel had

vierde onderdeel, bet arrest niet wijst
op enige omstandigheid waaruit volgt
dat verweerster haar activiteiten uitoefende in een verhouding van ondergeschiktheid jegens de vennootschap
Fotoprint; bet arrest derhalve niet wettig
kon heslissen dat verweerster met voormelde vennootschap een arheidsovereenkomst had gesloten (schending van de
artikelen 1708, 1710, 1779 en 1780 van het
Burgerlijk Wethoek en 3, § 1, eerste lid,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen); op dit

-46punt de beslissing althans niet genoeg- Nr. 33
zaam met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 3, § 1, eerste lid, van het
koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, onder zelfstandige wordt verstaan « ieder natuurlijk persoon die
in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet
door een arbeidsovereenkomst of
door een statuut verbonden is »;
Overwegende dat het arrest
beslist dat verweerster geen werkend vennoot was in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij mede heeft
opgericht en waarvoor zij werkte,
op grond dat aileen haar man de
vennootschap kon beheren en dat
het daaruit afleidt dat zij haar
activiteit heeft uitgeoefend, hetzij
krachtens een arbeidsovereenkomst,
hetzij als helpster van haar man;
Overwegende dat, opdat een vennoot in een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, die
er zijn beroepsactiviteit uitoefent,
als een werkend vennoot zou kunnen worden beschouwd, het niet
vereist is dat die activiteit het
karakter heeft van een beheer met
de bevoegdheid om de vennootschap
te verbinden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
15 september 1980 - 3" kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

3" KAMER- 15 september 1980
(Twee arresten)

1° SOCIALE ZEKERHEID -

MLJNWERKERS - RECHTSVORDERING TOT BETALING
VAN NALATIGHEIDSINTERESTEN VERSCHULDIGD AAN HET NATIONAAL PENSIOENFONDS
VOOR MIJNWERKERS WEGENS TE LATE BETALING VAN BIJDRAGEN- VERJARING- GEEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEIEND UIT EEN OVERTREDING VAN DE
ARTT. 77 EN 78 MIJNWERKERSPENSIOENWET
1947- GEVOLG.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN BURGERLIJK WETBOEK, ART. 2277 - VIJFJARIGE VERJARJNG - AL HETGEEN BETAALBAAR IS BIJ HET JAAR OF BLJ KORTERE
TERMIJNEN- TOEPASSINGSSFEER.

3° SOCIALE ZEKERHEID -

MIJNWERKERS - RECHTSVORDERING VAN HET NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS
TOT BETALING VAN DE DOOR DE WERKGEVERS VERSCHULDIGDE BLJDRAGEN - VERJARING- TERMIJN.

4° SOCIALE ZEKERHEID -

MIJNWERKERS- OPSLAG VAN DE BIJDRAGEN WEGENS
TE LATE BETALING- AARD.

5° SOCIALE ZEKERHEID -

MLJNWERKERS - RECHTSVORDERING TOT BETALING
VAN DE OPSLAGEN VAN SOCIALE ZEKERHEIDSBLJDRAGEN EN DE NALATIGHEIDSINTEREST WEGENS TE LATE BETALING VAN DE
BIJDRAGEN- VERJARJNG- TERMLJN.

1• Art. 86, vierde lid, Mijnwerkerspen-

sioenwet 1947, dat bepaalt dat de
burgerlijke rechtsvordering die uit de
bij de artt. 77 en 78 van de genoemde
wetten voortvloeien, verjaren na twintig jaar, is niet van toepassing op de
rechtsvordering tot betaling van nalatigheidsinterest wegens te late betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 2bis Sociale Zekerheidswet
Mijnwerkers 1945; artt. 77, 78 en 86,
vierde lid, K.B. 25 feb. 1947.) (Eerste
zaak.)
2" De bepaling van art. 2277 B. W. val-

gens welke interest van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen
betaalbaar is bij het jaar of bij kortere
termijnen, verjaart door verloop van
vijf jaren, is in beginsel toepasselijk in
aile gevallen waarin de prestaties of

-47inkomsten een als dusdanig betaalbare vierde lid, van de besluitwet van
schuld tot voorwerp hebben (1). 25 februari 1947 tot samenvoeging en
(Tweede geval.)
wijziging van de wetten betreffende bet
pensioenstelsel voor de mijnwerkers en
3" De rechtsvordering van het Nationaal de ermee gelijkgestelden, 2, 3, § 1, 6",
Pensioenfonds voor Mijnwerkers tot vijfde, zesde en zevende lid, van de wet
betaling van de door de betrokken van 28 april 1958 tot wijziging van
werkgevers verschuldigde bijdragen voormelde besluitwet van 10 januari 1945
verjaart door verloop van vijf jaren (2). en van de op 9 maart 1951 gecoordi(Art. 2277 B.W.) (Impliciet.) (Tweede neerde wetten betreffende bet jaarlijks
zaak.)
verlof der loonarbeiders, 43, § 1, 1",
4" De opslagen van de sociale zeker- en 43, § 2, van bet koninklijk besluit (II)
heidsbijdragen die verschuldigd zijn van 28 mei 1958 tot vaststelling van bet
door de werkgevers die deze bijdragen statuut van bet Nationaal Pensioenfonds
niet binnen de bepaalde termijn heb- voor mijnwerkers, inzake inricbting van
ben gestort, verschillen in beginsel de rust- en weduwepensioenregeling,
niet van die bijdragen en vormen
doordat bet arrest beeft beslist dat de
slechts een verhoging van hun bedrag. recbtsvordering van eiser, die betaling
(Art. 2bis Sociale Zekerbeidswet Mijn- vorderde van de litigieuze nalatigbeidswerkers 1945; art. 1 K.B. 7 jan. 1960.) interest, niet viel onder de twintigjarige
(Tweede zaak.)
verjaring van artikel 86, vierde lid, van
de besluitwet van 25 februari 1947 tot
5" De rechtsvordering van het Nationaal samenvoeging en wijziging van de wetPensioenfonds voor Mijnwerkers tot ten betreffende bet pensioenstelsel voor
betaling van de opslagen van de de mijnwerkers en de ermee gelijkgesociale zekerheidsbijdragen en de stelden, docb dat op die recbtsvordering
nalatigheidsinterest wegens te late de vijfjarige verjaring van artikel 2277
betaling verjaart door verloop van vijf van bet Burgerlijk Wetboek van toepasjaren. (Art. 2277 B.W.; art. 2bis Sociale sing was, en bijgevolg bet boger beroep
Zekerbeidswet 1945; art. 1 K.B. 7 jan. niet gegrond verklaart en bet vonnis van
1960.) (Impliciet.) (Tweede zaak.)
de eerste recbter bevestigt, op grond :
dat de wetsovertredingen die vallen
Eerstezaak
onder de twintigjarige verjaring van
artikel 86 van de besluitwet van
(CHARBONNAGES DE NO~L SART CULPART
25 februari 1947 «worden omscbreven in
T. NATIONAAL PENSIOENFONDS
de artikelen 77 en 78 van diezelfde
VOOR MIJNWERKERS)
besluitwet en bestaan in de niet-·
ARREST ( vertaling)
betaling; binnen de reglementaire termijnen,' van de werkgeversbijdragen en
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de afhoudingen op bet loon », dat
den arrest, op 26 oktober 1978 door die overtredingen, welke uitsluitend
het Arbeidshof te Brussel gewezen; betrekking bebben op bijdragen en
afhoudingen, niet tot de litigieuze inteOver het middel, afgeleid uit de scben- rest kunnen worden uitgebreid, nocb
ding van de artikelen 2264, 2277 van bet door enige analogie ..., nocb door een
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, § 6, vierde lid, uitlegging van een zogenaamde bedoe2bis
van
de
besluitwet
van ling van de wetgever, daar hij een
10 januari 1945 betreffende de maat- inbreuk, namelijk de niet-betaling binscbappelijke zekerbeid van de mijnwer- nen de reglementaire termijnen, niet
kers en ermee gelijkgestelden, 1, 2, 3, kon doen gelden voor bedragen voor de
4 van de wet van 2 januari 1960 tot betaling waarvan bij niet een dergelijke
wijziging van die besluitwet van termijn beeft ingesteld "•
10 januari 1945, 1, 2, 3 van bet koninklijk
terwijl de opslag van 10 percent op de
besluit van 7 januari 1960 ter uitvoering niet binnen de reglementaire termijnen
van artikel 2bis van de besluitwet van betaalde bijdragen en de nalatigbeids10 januari 1945 betreffende de maat- interest van 10 percent per jaar, die op
scbappelijke zekerbeid van de mijnwer- de acbterstallige bijdragen kunnen workers en ermee gelijkgestelden, 77, 78, 86, den geeist vanaf de zestiende dag volgend op de maand waarvoor ze verscbuldigd zijn, zoals wordt bepaald in de
(1) Cass., 26 juni 1969 (A.C., 1969, 1072).
artikelen 2, § 6, en 2bis van de besluit(2) Zie bet arrest vermeld in noot 1.
wet van 10 januari 1945 betreffende de
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-48maatschappelijke zekerheid van de
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
en 1, eerste en tweede lid, van bet
koninklijk besluit van 7 januari 1960,
civiele sancties zijn tot wettelijke
bestraHing van de werkgever die de
sociale zekerheidsbijdragen, bedoeld in
de besluitwet van 10 januari 1945, niet
heeft betaald binnen de termijn van
.artikel 2, § 6, tweede lid, van dezelfde
besluitwet; die nalatigheidsinterest, zoals
de opslag van 10 percent, dus verschuldigd is uit hoofde van een wetsovertreding als bedoeld in de artikelen 77 en
78 van de besluitwet van 25 februari
1947 en, aangezien het derhalve gaat om
een schuld ten gevolge van een overtreding van die artikelen 77 en 78, de
rechtsvordering van eiser tot betaling
van die litigieuze nalatigheidsinterest, in
de zin van artikel 86, vierde lid, van de
besluitwet van 25 februari 1947, « een
burgerlijke rechtsvordering » is die uit
de bij de artikelen 77 en 78 van dezelfde
besluitwet bedoelde overtredingen voortvloeit en, bijgevolg, wettelijk verjaart na
twintig jaar, en terwijl bet arrest, dater
anders over beslist op niet ter zake
dienende gronden welke, in elk geval,
die beslissing niet wettelijk kunnen
verantwoorden, aldus alle voormelde
wettelijke bepalingen miskent en daardoor schendt :
Overwegende dat de artikelen 77
en 78 van de· besluitwet van
25 februari 1947 tot samenvoeging
en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel voor de
mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden, die van kracht zijn gebleven ingevolge artikel 43, § 2, van het
koninklijk besluit van 28 mei 1958
tot vaststelling van het statuut van
het Nationaal Pensioenfonds, inzake
inrichting van de rust- en weduwepensioenregeling, strafbaar stellen
het feit dat de werkgever of zijn
aangestelde, hetzij de sociale zekerheidsbijdragen, hetzij de afhoudingen op het loon van hun personeel
niet binnen de reglementaire termijnen stort;
Overwegende dat die strafbepalingen eng moeten worden uitgelegd
en niet mogen worden uitgebreid
tot de niet-betaling van de nalatigheidsinteresten die op die bijdragen
of die afhoudingen verschuldigd
zijn;

Dat hieruit volgt dat artikel 86,
vierde lid, van die besluitwet van
25 februari 1947, waarin wordt
bepaald dat de burgerlijke rechtsvorderingen die uit de bij de
artikelen 77 en 78 bedoelde wetsovertredingen voortvloeien, verjaren
na twintig jaar, niet van toepassing
is op de door eiser ingestelde vordering tot betaling van de nalatigheidsinterest, daar deze vordering
geen uit een overtreding voortvloeiende burgerlijke rechtsvordering is
in de zin van voormelde besluitwet;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 september 1980 3• kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Closon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. DeBruyn en VanRyn.

Tweedezaak
(CHARBONNAGES DE MAURAGE N.V.
T. NATIONAAL PENSIOENFONDS
VOOR MIJNWERKERS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; -

Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1977 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewe.zen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, inzonderheid § 6, 2bis van de besluitwet van
10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, 1 van bet
koninklijk besluit van 7 januari 1960 ter
uitvoering van bovengenoemde besluitwet van 10 januari 1945, 2219, 2261, 2262,
2277, inzonderheid vierde en vijfde lid,
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen, enerzijds, dat de wetgeving
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers geen uitzonderlijke verjaringstermijn bepaalt voor
de rechtsvordering tot betaling van de
bijdragen, bijdrageopslagen en nalatigheidsinterest die aan bet Nationaal Pen-

-49sioenfonds voor Mijnwerkers verscbuldigd zijn en, anderzijds, dat bet bijgevolg passend was te verwijzen naar de
bij de artikelen 2260 en volgende van bet
Burgerlijk Wetboek bepaalde regels,
beslist dat de door bet Fonds tegen
eiseres, bij dagvaarding van 15 januari 1974 ingestelde vordering tot betaling van bijdrageopslagen en nalatigbeidsinterest op bijdragen die op
20 februari 1961 vervallen zijn en op
15 juni 1963 met vertraging betaald
werden, niet verjaard is daar ze aan de
dertigjarige verjaring onderworpen is en
niet aan de vijfjarige verjaring, bepaald
bij artikel 2277 van bet Burgerlijk Wetboek, die door eiseres in conclusie is
aangevoerd,
terwijl de eindbepaling van artikel 2277 van bet Burgerlijk Wetboek
toepasselijk is, ook wanneer de wetgever
er niet uitdrukkelijk naar verwijst, op
aile scbulden die, zoals de bijdragen,
bijdrageopslagen en nalatigbeidsinterest
die door de kolenmijnontginners aan bet
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers verscbuldigd zijn, uitkeringen of
inkomsten die betaalbaar zijn bij bet
jaar of bij kortere termijnen tot voorwerp bebben; door vast te stellen, enerzijds, dat de wettelijke opslagen " van
het begin af een kapitaal uitmaken
geldend als sanctie van bet niet betalen
van de bijdragen en deel uitmakend van
:lie bijdragen zonder de scbuldvordering
:e bernieuwen naarmate de tijd
rerloopt " en, anderzijds, na aangenonen te bebben dat « de wettelijke
nteresten van moratoire aard, zoals die
ll'elke door bet Fonds zijn gevorderd,
loor verloop van vijf jaar zouden moe:en verjaren "• dat er tocb geen aanleiling bestaat tot toepassing van
trtikel 2277 van bet Burgerlijk Wetboek
•P grond dat " deze interesten deel
litmaken van een scbuldvordering waar·an de betaling normaal in een enkele
;eer moest gebeuren, ongeacbt de
lffistandigbeid dat de kolenmijn, van
taar kant, de bijdragen beeft ontvangen
raarvan de terugbetaling gevorderd is
Is periodieke uitkeringen », bet arrest
tiet wettelijk de beslissing verantwoordt
olgens welke de vordering tot inning
an de wettelijke opslagen en van de
alatigbeidsinteresten verjaart door ver>op van dertig jaar en niet van vijf
1ar :

werkers verschuidigde bijdragen,
die op 20 februari 1961 vervallen
waren, op 15 juni 1963, dit is buiten
de termijnen, betaaid werden en dat
de vordering van bovengenoemd
Fonds, ingesteid bij dagvaarding
van 15 januari 1974, betrekking
heeft op de bijdrageopsiagen die
verschuidigd zijn wegens de betaling van de bijdragen buiten de
termijn en op de interest wegens
b t I"
t
rt ·
e a mg me ve ragmg;
Overwegende dat artikei 2bis,
ingevoegd in de besiuitwet van
10 januari 1945 betreffende de
. maatschappelijke zekerheid van de
mijnwerkers en ermee gelijkgesteiden bij de wet van 2 januari 1960,
bepaalt dat de werkgevers die de
· te b t I"
· t b"
d b""
verels
e a mg me mnen e lJ
koninklijk besiuit bepaaide termijnen doen, aan bet Nationaai Pensioenfonds voor Mijnwerkers een
bijdrageopsiag en een naiatigheidsinterest verschuidigd zijn waarvan
bet bedrag en de voorwaarden van
betaling bij koninklijk besiuit vastgesteid worden;
Dat bet koninklijk besiuit van
7 januari 1960 ter uitvoering van die
bepaling voorschrijft dat de werkgever die de bijdragen niet binnen de
vastgesteide termijn heeft betaaid,
h de
·
b b
I
ge ou n lS tot
ij eta ing van
10 pet. van hun bedrag en, bovendien, van naiatigheidsinterest;
Overwegende dat uit die teksten
bl" ·kt d
·
I
lJ
at, m geva van betaling met
vertraging en als burgerlijke sanctie, het bedrag van de verschuidigde
bijdragen verhoogd is en op die
bijdragen interest verschuidigd is;
Dat aidus de bijdrageopsiagen
principieei niet verschillend zijn
van de bijdragen zelf en siechts een
verhoging van hun bedrag uitmaken;

Overwegende dat, weliswaar, uitzonderlijke
bepalingen
bestaan
betreffende bet steisei van de bijdrageopsiagen en van de naiatigOverwegende dat bet arrest vast- heidsinterest, namelijk betreffende
telt dat de door eiseres aan bet de mogelijkbeid voor bet Nationaai
Iationaai Pensioenfonds voor Mijn- Pensioenfonds voor Mijnwerkers

-50om af te zien van de betaling van de
Overwegende dat het arrest, enerbijdrageopslagen in geval van over- zijds, door de bijdrageopslagen als
macht, maar dat geen enkele van een « kapitaal » te beschouwen en
die bepalingen toelaat aan te nemen niet als een verhoging van het
dat de opslagen en de interest bedrag van de bijdragen voor de
zouden geregeld zijn, wat betreft de toepassing van artikel 2277 van het
verjaring, door regels die verschil- Burgerlijk Wetboek, de juridische
lend zijn van die welke op de aard van die opslagen miskent;
bijdragen toepasselijk zijn;
Dat het, anderzijds, door bijgeyolg
te
beslissen dat de nalatigheidsinteOverwegende dat de bepalingenvan artikel 2277 van het Burgerlijk rest, hoewel hij door verloop van
Wetboek, volgens welke de interes- vijf jaar moet verjaren, niet aan de
ten van geleende sommen en al toepassing van artikel 2277 van het
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of Burgerlijk Wetboek onderworpen is,
bij kortere termijnen verjaren door omdat hij deel uitmaakt van een
verloop van vijf jaar, principieel schuldvordering die ter zelfdertijd
toepasselijk zijn in aile gevallen bijdrageopslagen en die interest
waarin de schuld uitkeringen of op omvat, en waarvan de betaling nordie wijze betaalbare inkomsten tot maal in een keer moest gebeuren,
zijn beslissing niet wettelijk verantvoorwerp heeft;
woordt;
Overwegende dat het arrest
Dat het middel gegrond is;
beslist dat de door de werkgever
aan het Nationaal Pensioenfonds
voor Mijnwerkers verschuldigde bijOm die redenen, zonder dat er
dragen periodieke uitkeringen zijn grond bestaat tot onderzoek van het
en dat de bijdrageopslagen en tweede middel dat tot geen ruimere
de nalatigheidsinterest wettelijke cassatie kan leiden, vernietigt het
accessoria zijn bij de met vertraging bestreden arrest, behalve in zoverre
betaalde bijdragen en van dezelfde het het hoger beroep ontvankelijk
aard zijn en deel uitmaken van die verklaart; beveelt dat van dit arrest
bijdragen;
melding zal worden gemaakt op de
Dat het niettemin de toepassing kant van de gedeeltelijk vernietigde
van artikel 2277 van het Burgerlijk beslissing; houdt de kosten aan en
Wetboek op de bijdrageopslagen zegt dat de feitenrechter erove1
verwerpt op grond dat « ze, als zal beslissen; verwijst de aldm
accessoria van een uitkering, van beperkte zaak naar het Hof var
het begin af een kapitaal uitmaken Beroep te Brussel.
geldende als sanctie van het niet15 september 1980 a· kamer betalen van de bijdragen en er deel Voorzitter
: de h. Gerniers, afdelingsvan uitmaken zonder de schuldvor- voorzitter - Verslaggever : de h. Meeu1
dering te hernieuwen naarmate de - Gelijkluidende conclusie : van de h
tijd verloopt »;
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Van Ryn.
Dat het arrest, hoewel het beslist
dat de wettelijke interest van moratoire aard, zoals die welke door het
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers gevorderd zijn, moeten verjaren door verloop van vijf jaar,
niettemin beslist dat, nu de interes- Nr. 34
ten deel uitmaken van de schuldvordering waarvan de betaling nor2" KAMER- 16 september 1980
maal in een keer moet gebeuren,
artikel 2277 van het Burgerlijk Wet- WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF hoek niet toegepast moet worden;
BEGRIP.
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in artikel 33, § 1, 1", van de Wegverkeerswet, is de bestuurder van een
voertuig, die, wetend dat dit voertuig
oorzaak van dan wei aanleiding tot
een ongeval op de openbare weg is
geweest, de vlucht neemt om zich aan
de dienstige vaststellingen te onttrekken, zeJfs als hij zich achteraf terug
ter plaatse van het ongeval begeeft (1).
(ROELS)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 1980 in·
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;

terwijl het zich verwijderen van de
plaats van het ongeval, na er zich van
bewust te zijn geweest een aanrijding te
hebben veroorzaakt of er aanleiding toe
te hebben gegeven, niet noodzakelijkerwijze een vluchtmisdrijf betekent, zodat
het bestreden vonnis om die aangehaalde reden niet mocht zeggen dat
eiser bezwaarlijk kan loochenen de
vlucht te hebben genomen, te meer
omdat in casu het opzet om zich door de
vlucht aan de dienstige vaststellingen te
onttrekken, bestreden werd in eisers
conclusies, die onder meer inhielden
« dat eiser zich huiswaarts heeft begeven, een driehonderdtal meters verder
ten einde zijn echtgenote niet onnodig
ongerust te stellen wegens Ianger uitblijven gezien deze toevallig wegens een
ernstige medische aandoening ten huize
werd verpleegd, en ten einde warmere
kleding te gaan aantrekken gezien het
de avond der aanrijding nogal kil was en
eiser slechts in kostuum was gekleed·
dat hij na deze doeleinden verwezenlijkt
te hebben, terug naar de plaats van het
ongeval is gekomen met een aangifteformulier van een verkeersongeval zoals·
door de verzekeringsmaatschappij voorgec;Irukt, er niemand meer aantrof, terug
hu1swaarts keerde, enkele tijd later
ondervraagd werd door de politie, die
het in de brieventas van eiser stekende
aangifteformulier nog heeft kunnen
bemerken, eiser daarbij verwonderd
zijnde dat de bestuurder van het aangereden voertuig zich niet aan de hand der
achtergelaten identiteit zonder tussenkomst van de politie tot hem had
gewend; dat men niet inziet hoe een
betichte, die werkelijk het inzicht zou
hebben de vlucht te nemen, nog de
moeite. z~u doen om " te doen alsof " hij
een briefJe achterlaat : een persoon die
de vlucht wil nemen doet zulks gewoonlijk meteen zonder zich om formaliteiten
te. be~?mmeren; dat bij beoordeling van
misdnJven zoals deze, de personaliteit
van de betichte toch ook belang heeft »,
zonder dat het vonnis deze feiten en
omstandigheden in verband met het
~pzet om zich aan de dienstige vaststellmgen te onttrekken, op enigerlei wijze
beantwoordt;

Over het middel, afgeleid uit de sch~nding van de artikelen 97 van de Grondwet, 33, § 1, 1", van de Wegverkeerswet,
52.2, 2", van het Wegverkeersreglement,
9 van de Grondwet en 2 van het
Strafwetboek,
doordat het vonnis eiser schuldig verklaart aan overtreding van artikel 33,
§ 1, 1", van de Wegverkeerswet en eisers
veroordeling uitsluitend grondt op een
eerste overweging dat, na te hebben
vastgesteld dat eiser de aanrijding met
een ander voertuig niet betwist, hij
bezwaarlijk kan loochenen dat hij, zich
welbewust van de aanrijding, toch de
vlucht heeft genori1en, en op een tweede
overweging dat een getuige gezien heeft
dat de aanrijding gebeurde, dat eiser uit
zijn wagen stapte, eerst naar de schade
van zijn wagen ging kijken en vervolgens een beweging deed alsof hij een
kaartje tussen de ruitewissers van het
aangereden voertuig stak, de getuige de
nummerplaat noteerde, en eiser is doorgereden, en op een derde overweging dat
de verbalisant geen briefje heeft aangetroffen tussen de ruitewisser van het
aangereden voertuig, en op een laatste
overweging dat, na te hebben vastgesteld
dat eiser zelf heeft erkend huiswaarts te
zijn gereden en een vijftiental minuten
ter plaatse te hebben gewacht op de
komst van de bestuurder van het aangereden voertuig, het zonderling voorkomt
dat hij verzuimde tijdens de wachttijd
de nodige gegevens van het aangereden
en terwijl eiser in zijn conclusie had
voertuig te noteren om eventueel later voorgehouden zich af te vragen hoe de
aangifte te doen van het ongeval, hetzij getuige De J. objectief van op zijn plaats
bij de politie, hetzij bij zijn verzekeraar, met zekerheid zou kunnen verklaren dat
eiser enkel deed also£ hij iets achter de
ruitewisser van het aangereden voertuig
(1) Raadpl. Cass., 25 jan. 1978 (A.C., 1978, stak, de getuige immers rechts van het
628) en 7 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 274).
aangereden voertuig opgesteld zijnde,
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ruitewisser werd gestoken, zonder dat
bet bestreden vonnis desbetreffend op
enigerlei wijze die conclusie beantwoordt;
en terwijl eiser in zijn conclusie had
voorgehouden dat bet feit dat bet door
hem achtergelaten briefje onder de ruitewisser ter plaatse door de verbalisant
niet meer kon worden aangetroffen,
moet te wijten zijn aan de weersomstandigheden van bet ogenblik, mede rekening houdend met de lokalisatie van bet
voertuig ter hoogte van de plage vlak
naast de Schelde, zonder dat bet vonnis
hierop antwoordt, zich ertoe beperkend
bet feit van de afwezigheid van bet
briefje vast te stellen;
en terwijl bet vonnis als motief om de
telastlegging bewezen te verklaren,niet
mocht zeggen dat bet zonderling voorkomt dat eiser verzuimde de nodige
gegevens van bet aangereden voertuig te
noteren om eventueel later a~ng~ te
do~~ van ~et .. on~eval hetziJ biJ de
pohtie, hetziJ biJ ZIJn ve~zekeraar, zo~der te antwoorden op e1sers conclus1e
die voorhield dat eiser in de overtuiging
verkeerde dat de bestuurder van bet
aangereden voertuig aan de hand van de
achtergelaten identiteit met hem contact
zou opnemen, en zonder te antwoorden
op de conclusie die voorhield dat eiser
terug ter plaatse was geweest met een
aangifteformulier, en zonder voornoemd
artikel 52.2, 2", te schenden dat bet
noteren van de nodige gegevens van bet
aangereden voertuig niet voorschrijft zo
een schadelijdende partij niet aanwezig
is, doch enkel de wel aanwezige betrokken personen oplegt hun naam en adres
op te geven en deze inlichtingen zo
haast mogelijk rechtstreeks of door tussenkomst van politie of rijkswacht mede
te delen, deze termijn niet als verstreken
te aanzien zijnde voor eiser, wetende dat
zulk een termijn 24 uren bedraagt voor
ongevallen die lichamelijk letsel hebben
veroorzaakt
bij
toepassing
van
artikel 52.2. 3", van bet Wegverkeersreglement, en zonder artikel 9 van de
Grondwet en artikel 2 van bet Strafwetboek te schenden, aangezien nietaangifte van een ongeval bij zijn verzekeraar geen misdrijf uitmaakt, en derhalve bet eventueel plegen van zulk een
feit door eiser geen motief van bet
vonnis mocht uitmaken :

eiser wegens vluchtmisdrijf veroordeelt op grond dat : de getuige De
J. zag dat eiser na het ongeval uit
ziJ"n wagen stapte, eerst naar de
schade van zijn wagen ging kijken
en vervolgens een beweging deed
alsof hiJ. een kaartie tussen de
•
ruitewissers van het aangereden
voertuig stak; de getuige merkte dat
eiser enkel deed alsof en de getuige
het nummer van de plaat noteerde;
door de verklaring van de verbalisant gebleken is dat er geen briefje
d
ff
tu
d
·te
w~r aangetro en
ssen e rul ~
'"?sser van de aangerede~ au~,
·mser ze.lf erkende dat hlJ hmswaarts IS g.~reden, ..er~an toe~oe
gende dat hlJ een VlJftiental mmuten gewacht had op de komst van
de bestuurder van het aangereden
voertuig, maar het zonderling voorkomt dat hij verzuimde tijdens de
wachttijd de nodige gegevens van
het aangereden voertuig te noteren
.
d
··
om. ~ventu~~l ~angifte te oen biJ de
pohtie of biJ ZIJn verzekeraar;
Overwegende dat het vonnis door
die motivering aanneemt, enerzijds,
dat eiser geen kaartje achter de
ruitewisser van het aangereden
voertuig heeft gestoken, en, anderzijds, impliciet doch zeker, dat de
getuige De J. heeft kunnen zien dat
eiser geen kaartje achter die ruitewisser stak; dat het aldus eisers
conclusie beantwoordt in zoverre
eiser staande hield dat hij -een
kaartje achter de ruitewisser had
gestoken, dat de getuige De J. niet
had kunnen bemerken of eiser
zulks deed, dat het feit dat door de
verbalisant geen briefje achter de
ruitewisser werd aangetroffen, te
wijten moest zijn aan de weersomstandigheden van het ogenblik, en
dat eiser in de overtuiging verkeerde dat de bestuurder van het
aangereden voertuig aan de hand
van de achtergelaten identiteit met
hem contact zou opnemen;

Overwegende dat het vluchtmisOverwegende dat het vonnis, na drijf voltooid is wanneer de
te hebben vastgesteld dat eiser de bestuurder, wetende dat hij oorzaak
auto van een derde had aangereden, van dan wei aanleiding tot een
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::~m zich aan de dienstige vaststellin~en te onttrekken;
2• KAMER- 16 september 1980
Dat het vonnis, op grond van zijn AANSPRAKELLJKHEID
(BUITEN
5enoemde vaststellingen, oordeelt OVEREENKOMST) - ONOPZE'lTELJJKE
iat aile bestanddelen van het misDAAD TE WIJTEN AAN DE SAMENLOPENDE
irijf waren voltrokken op het ogenFOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN HET
Jlik dat eiser van de plaats van het SLACHTOFFER - BWEDVERWANTEN IN
mgeval huiswaarts reed; dat het op
OPKLIMMENDE LJJN EN BROERS EN ZUSTERS
~rond van die vaststellingen aldus
VAN HET SLACHTOFFER DIE VAN DE
BEKLAAGDE VERGOEDING VORDEREN VAN
1eeft kunnen oordelen;
Dat de omstandigheid dat eiser,
•olgens zijn conclusie, na huisvaarts te zijn gekeerd, zich terug
er plaatse van het ongeval heeft
>egeven met een door de verzekeingsmaatschappij voorgedrukt aan:ifteformulier, niet uitsluit dat het
nisdrijf bestaat; dat, wegens hun
:enoemde vaststellingen en beslising, de rechters niet gehouden
v-aren eisers conclusie op die punen nader te beantwoorden;

DE MORELE SCHADE DIE ZIJ PERSOONLJJK
TEN GEVOLGE VAN HET OVERLJJDEN HEBBEN GELEDEN - BEKLAAGDE TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE ENKEL GEHOUDEN IN
EVENREDIGHEID MET DE ZWAARTE VAN ZIJN
EIGEN FOUT {1).
{SAMYN T. VANDORPE J. EA.)

16 september 1980 - 2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Dassesse.

Overwegende ten slotte dat de
echtbank eisers verzuim de nodige
egevens nopens het aangereden
oertuig te noteren met het oog op Nr.36
en latere aangifte bij politie of
·erzekeraar, geenszins als een mis2• KAMER- 16 september 1980
:rijf beschouwt, maar enkel in aanaerking neemt als een bijkomende 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
eden om eisers vluchtmisdrijf ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER NIET
,ewezen te achten;
HERNOMEN VOOR DE RECHTERS IN HOGER
Dat het middel niet kan worden
BEROEP - RECHTERS IN HOGER BEROEP
angenomen;
NIET VERPLICHT EROP TE ANTWOORDEN {1).
(ART. 97 GW.)
En overwegende dat de substan.ele of op straffe van nietigheid 2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN oorgeschreven rechtsvormen in BESLISSING VAN VERWIJZING NAAR DE CORcht zijn genomen en de beslissing RECTIONELE RECHTBANK - BESUSSING DIE
DE ZAAK BIJ DIE RECHTBANK AANHANGIG
vereenkomstig de wet is gewezen;
MAAKT- DAGVAARDING TEN VERZOEKE VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE- WETTIGHEID.

3° ·RECHTBANKEN -

Om die redenen, verwerpt de
Jorziening; veroordeelt eiser in de
osten.

STRAFZAKEN

-

ZAAK DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
IN BEHANDELING GENOMEN EN VERDAAGD
NAAR EEN BEPAALDE DATUM - DAAROPVOLGENDE DAGVAARDING TEN VERZOEKE

16 september 1980 - 2• kamer Nota arrest nr. 35 :
?orzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor(1)
Cass.,
tter - Verslaggever : de h. Caenepeel en noot 2. 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 515)
· Gelijkluidende conclusie van de h.
Nota arrest nr. 36 :
llekaerts, advocaat-generaal - Advolat · mr. Dreessen, Antwerpen.
(1) Cass., 7 dec. 1977 (A.C., 1978, 421).
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zijn minderjarige dochter, veroordeelt;
2" Hoewel de feiten die aanleiding geven
Overwegende dat het arrest aileen
tot vervolging bij de correctionele maar beslist over de burgerlijke
rechtbank aanhangig worden gemaakt rechtsvorderingen en, behoudens
door de beslissing waarbij de raadskamer de beklaagde naar de correctio- een lichte wijziging, het beroepen
nele rechtbank verwijst (2), is niette- vonnis bevestigt;
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR EEN
VROEGERE DATUM DAN DIE WAARNAAR DE
ZAAK WERD VERDAAGD- WE'ITIGHEID.

min wettig de daaropvolgende dagI. In zoverre de voorzieningen
vaarding waarbij het openbaar ministerie a.m. die verdachte voor die gericht zijn tegen verweerder in
rechtbank daagt op een datum waarop eigen naam:
de zaak behandeld zal worden (3).
Overwegende dat het arrest de
3" Wanneer de correctionele rechtbank

die een zaak in behandeling heeft
genomen, de zaak heeft verdaagd naar
een bepaalde datum, is de dagvaarding, ten· verzoeke van het openbaar
ministerie voor verschijning op een
vroegere datum dan die waarnaar de
zaak werd verdaagd, niettemin strijdig
met de bepalingen van het Wetboek
van Strafvordering.
(VAN MULDER, WALRAEVENS, PAUWEJ.S
T. COMMERMAN)
ARREST

HET I:iOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het beroepen
vonnis, na de tegen de eisers ingestelde strafvordering wegens verjaring vervallen te hebben verklaard
en na op civielrechtelijk gebied te
hebben beslist dat de eisers, door de
vruchtafdrijving te plegen die de
dood van verweerders echtgenote
heeft veroorzaakt, een fout hebben
begaan die schade heeft veroorzaakt, de eisers op de burgerlijke
rechtsvorderingen van verweerder,
handelende in eigen naam en als
(2) Raadpl. Cass., 6 april 1971 (A.C., 1971&
745); Rep. prat dr. belge, deel X, druk 1939, v
Procedure penale, nrs. 493 en 602, 1".
(3) Cass., 23 jan. 1894, redenen en de
conclusie van de h. procureur-generaal Mesdach deter Kiele (Bull. en Pas., 1894, I, 95), en
29 okt. 1928 (ibid., 1929, I, 7); zie : Rep. prat.
dr. beige, deel X, druk 1939, v" Procedure
penale, nr. 494; SIMON, Strafvordering, deel I,
druk 1949, nr. 617; BRAAS, Precis de proc. pen.,
deel II, druk 1951, nr. 670.

eisers tot betaling van een voorschot voor de post begrafeniskosten
en van een vast bedrag voor andere
posten veroordeelt en de zaak met
betrekking tot de begrafeniskosten
terug naar de eerste rechter verwijst; dat zodanige beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat zij evenmin uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen verweerder, handelende als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige
dochter:
Overwegende dat eiseres Pauweh
geen middel aanvoert;
Over het middel van eiseres _ Var
Mulder, afgeleid uit de schending van dt
artikelen 182 van het Wetboek var
Strafvordering, gewijzigd bij artikel 1
95", van de wet van 10 juli 1967, er
97 van de Grondwet,
doordat de eerste rechter, door het bi.
conclusie van 21 juni 1978 opgeworper
incident bij de grond van de zaak u
voegen, impliciet uitspraak heeft gedaa1
op de toen door eiseres opgeworpe1
exceptie; deze voeging impliceert dat d4
eerste rechter de rechtsgeldigheid erken
van de dagvaarding door de procureu
des Konings betekend voor de zittin1
van 7 juni 1978; op een datum met dez•
dagvaarding als vertrekbasis niet allee1
het incident maar tevens de grond va1
de zaak voor pleidooien werd gesteld
het arrest de houding en meteen he
vonnis van de eerste rechter bevestigt,

---
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van Strafvordering bepaalt dat een zaak
bij de correctionele rechtbank aanhangig
wordt gemaakt door de verwijzing door
de raadkamer of door rechtstreekse
dagvaarding; beide wijzen van rechtsingang niet mogen worden gecumuleerd;
een rechtstreekse dagvaarding niet mag
worden gelanceerd zo de onderzoeksrechter gevorderd werd, wat verwijzing
doqr de raadkamer impliceert; geen
enkele tekst het openbaar ministerie het
recht geeft opnieuw te dagvaarden; a
contrario het openbaar ministerie dat
recht dan ook niet heeft; als de strafvordering eenmaal bij de rechtbank is
aangebracht, niet het openbaar ministerie, maar wei de rechtbank zelf over
de vordering beschikt; dit algemeen
principe trouwens teruggevonden wordt
in een aantal expliciete regelingen, lm
van de rol van het openbaar ministerie,
en van de rol van de rechter; volgens
artikel 26 van de wet van 20 april 1874
de procureur des Konings een verslag
dient op te sturen aan de procureurgeneraal betreffende alle zaken waarover de raadkamer niet binnen zes
maanden heeft gestatueerd, en dit verder verbonden is met een hele procedure
van rechtstreekse tussenkomst; als de
zaak eenmaal bij de correctionele rechtbank aanhangig is gemaakt, het openbaar ministerie dit recht niet meer
heeft; de dagvaarding in kwestie een
rechtstreekse tussenkomst is; zo ook het
openbaar ministerie niet de politie van
de zitting heeft, maar wel de rechter;
en over het tweede middel van eiser,
afgeleid uit de schending van artikel 182
van het Wetboek van Strafvordering,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
10 juli 1967,
doordat, in conclusie voor de eerste
rechter, herhaald voor het hof van
beroep, duidelijk werd verwezen naar de
onregelmatigheid van de zogenoemde
herdaging (zie conclusie van 26 januari
1979 voor eiser); het vonnis van
10 oktober 1978, dat de grond van de
zaak raakt, geen vermelding maakt naar
het beslechten van het incident dat door
de rechtbank zelf bij de grond van de
zaak was gevoegd bij haar vonnis van
27 juli 1978; het incident, beantwoord
door het hof van beroep, erin bestond
dat de rechtbank op eigen initiatief de
zaak uitstelde op 6 december 1977,
daarna in voortzetting op 20 maart 1978,
uiteindelijk, om reden van afwezigheid
van sommige getuigen, de zaak verdaagde bij uitspraak naar 3 oktober

1978; het openbaar ministerie echter
opnieuw dagvaardde voor de zitting van
6 juni 1978 onder de motivering dat de
belangen - van een toekomstige burgerlijke partij moesten worden
gevrijwaard; dit een drogreden is, daar
deze belangen evenzeer op de door de
rechtbank
bepaalde
zitting
van
3 oktober 1978 konden worden behartigd; echter het ambt van de procureur
des Konings niet gemachtigd was een
rechtstreekse dagvaarding te lanceren
nadat door de raadkamer van de correctionele rechtbank de zaak in haar geheel
bij de bevoegde strafrechtbank was aanhangig gemaakt; als de vordering aldus
voor de rechtbank is gebracht, het
openbaar ministerie niet meer over deze
vordering beschikt en alleen de rechtbank zelf hierover beslist; anders oordelen een onaanvaardbare inmenging in de
bevoegdheid van de rechtbank vanwege
het openbaar ministerie uitmaakt; dit
laatste niet meer welkdanige bevoegdheid heeft de loop van de behandeling
van een zaak, ten gronde aanhangig
gemaakt voor de bevoegde correctionele
rechtbank, te wijzigen :

Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser voor het hof
van beroep verklaard heeft zijn in
eerste aanleg genomen conclusie te
herhalen; dat het hof van beroep
derhalve niet gehouden was die
conclusie te beantwoorden;
Overwegende dat eiseres Van
Mulder, bij conclusie in hoger
beroep, opwierp dat de burgerlijke
partijstelling van verweerder voor
de eerste rechter op 7 juni 1978
nietig was, omdat een nieuwe
« dagvaarding » van het openbaar
ministerie tegen die datum, nadat
de rechtbank op 20 maart 1978 de
zaak voor verdere behandeling tot
3 oktober 1978 had verdaagd, nietig
was;
Overwegende dat artikel 182 van
het Wetboek van Strafvordering
geenszins verbiedt dat de beklaagde,
na verwijzing door de raadkamer
naar de rechtbank, door het openbaar ministerie zou worden gedagvaard; dat integendeel de beklaagde,
na verwijzing, door het openbaar
ministerie wordt gedagvaard met
het doel een dag voor .de behande,.

-----------
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Om die redenen, verwerpt de
artikel 182 van het Wetboek van voorzieningen; veroordeelt de eisers
Strafvordering evenmin het open- in de kosten.
baar ministerie verbiedt, nadat de
16 september 1980 - 2" kamer zaak reeds door de rechtbank in Voorzitter
: de h. Chatel, afdelingsvoorbehandeling is genomen, opnieuw te zitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel
dagvaarden, telkens wanneer het - Gelijkluidende conclusie van de h.
van oordeel is dat dit in het belang Tillekaerts, advocaat-generaal - Advovan een goede rechtsbedeling nood- caten : mrs. Roger De Rouck, Dendermonde, en De Croo, Oudenaarde.
zakelijk is;
Overwegende dat het hof van
beroep, vaststellend dat de zaak
door een beschikking van verwijzing van de raadkamer bij de correctionele rechtbank aanhangig was Nr.37
gemaakt, de door eiseres Van Mul2" KAMER- 17 september 1980
der opgeworpen exceptie op de volgende gronden verwerpt : latere
akten om de zaak op de rol te 1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
brengen, hebben alleen tot doel de - STRAFVORDERING - STRAF UITGESPROGEPLEEGD MET EEN
dag te bepalen waarop de zaak zal KEN VOOR EEN MISDRLJF
OMSTANDIGHEID - MIDDEL
worden behandeld; hoewel geen VERZWARENDE
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE VERenkele bepaling aan het openbaar ZWARENDE OMSTANDIGHEID - STRAF REEDS
ministerie uitdrukkelijk het recht WETTELLJK VERANTWOORD OP GROND VAN
verleent om bij deurwaardersakte HET MISDRLJF ZONDER DE VERZWARENDE
een andere dag te bepalen dan die OMSTANDIGHEID - MIDDEL NIET ONTVANKEwelke door de rechtbank is LLJK.
gefixeerd op een vorige zitting, « de 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
rechtbank alsdan niet samengesteld
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENzijnde », bestaat er ook geen die
STRLJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN EN HET
zulks aan het openbaar ministerie
BESCHIKKENDE GEDEELTE SCHENDING
verbiedt; de litigieuze dagstelling
VAN ART. 97 GW.- BEGRIP.
druist niet in tegen de algemene
principes van het Wetboek van 3° VERWIJZING NA CASSATIE Strafvordering, heeft niets gemeen STRAFZAKEN - CASSATIE BEPERKT TOT HET
met een « rechtstreekse dag- BESCHIKKENDE GEDEELDE DAT VERBEURDvaarding », is ook geen « recht- VERKLARING BEVEELT - VERBEURDVERKLAstreekse tussenkomst » en heeft RING DIE NIET KON WORDEN UITGESPROKEN
DOOR HET GERECHT WAARNAAR DE ZAAK
niets te maken met de politie van WERD
VERWEZEN -: CASSATIE ZONDER VERde zitting;
WLJZING.
Overwegende dat het arrest aldus
Wanneer een straf is uitgesproken
de conclusie van eerste eiseres Van 1" wegens
een misdrijf met een verzwaMulder beantwoordt en artikel 182
rende omstandigheid, is niet ontvanvan het Wetboek van Strafvordering
kelijk, bij gebrek aan belang, de
niet schendt;
vordering tot vernietiging van de
beslissing op de strafvordering,
Dat de middelen niet kunnen
gegrond op een middel dat enkel
worden aangenomen;
Over het eerste middel van eiser,
afgeleid uit de schending van artikel 97
van de Grondwet,

betrekking heeft op de verzwarende
omstandigheid, terwijl de straf wettelijk verantwoord blijft door het misdrijf zonder de verzwarende omstandigheid (1). (Artt. 411 en 414 Sv.)

. (1) Zie Cass., 29 nov. 1977 (A.C., 1978, 363) en
Dat het middel niet kan word en de in noot 1 geciteerde arresten; 6 feb.
aangenomen;
11979 (ibid, 1978-79, 641).
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2" Tegenstrijdig en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is het
arrest dat beslist over de verbeurdverklaring en waarbij, enerzijds, de
m:klaagde wordt veroordeeld wegens
d1efstal met geweld of bedreiging,
gepleegd met de omstandigheid dat de
schuldige gebruik heeft gemaakt van
een gestolen voertuig om de diefstal te
vergemakkelijken of te kunnen vluchten, anderzijds, verbeurdverklaring
van dat voertuig wordt uitgesproken
op grond van de vaststelling dat dit
voertuig eigendom is van de veroordeelde (2). (Art. 97 Gw.)
3" Er bestaat geen grond tot verwijzing,
wanneer gedeeltelijke cassatie is uitgesproken wegens onwettigheid van
een verbeurdverklaring en het rechtscollege, waarnaar de zaak werd verwezen, die verbeurdverklaring niet wettig
kon bevelen, omdat definitief is beslist
dat het onwettig verbeurdverklaarde
voorwerp niet de eigendom is van de
veroordeelde (3). '(Art. 429, laatste lid,
Sv.)

(DUMONT, LEBRUN)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. Wat de voorziening van Dumont
betreft:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser uit hoofde van de telastlegging B veroordeeld wordt (valsheid
:in geschriften en gebruik van valse
stukken):
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(2) Zie Cass., 2 mei 1979 (A.C.,l978-79, 1048). gevangenisstraf en een geldboete, beslist het
Hof, met toepassing van de leer c van de
gewettigde straf •, dat bet middel dat enkel
(3) Zie Cass., 31 okt. 1979 (A.C., 1979-80, betrekking beeft op de omstandigheid dat de
nr. 148).
scbuldige een gestolen voertuig beeft gebruikt
In tal van arresten heeft het Hof beslist dat niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken v~
er geen grond bestaat tot verwijzing wanneer belang,. omdat de straf van twee jaar gevaneen beslissing slechts vernietigd wordt in genzetti~g en 125 frank boete wettelijk verantzoverre de rechter in strijd met de wet woord 1s door het misdrijf • diefstal met
verbeurdverklaring heeft bevolen. (Zie o.m. geweld of bedreiging •, onverminderd die
Cass., 20 dec. 1965, Bull. en Pas., 1966, I, 542; verzwarende omstandigheid.
19 feb. 1968, A.C., 1968, 799; 16 juni 1969, ibid,
Het Hof verwerpt dus bet cassatieberoep in
1969, 1032; 28 okt. 1969, ibid, 1969, 205; 31 okt. zoverre de eiser kritiek oefent op de beslissing
1979, ibid, 1979-80, nr. 148).
waarbij hij tot die straf wordt veroordeeld en
I.e. valt moelijk te zeggen dat de rechter als gevolg van de verwerping verkrijgt de
vc;>lgens de wet geen verbeurdverklaring mocbt kracbt van gewijsde.
mtspreken. De vernietiging is uitsluitend
Daaruit volgt dat de eiser definitief veroorgegrond op tegenstrijdigheid tussen twee overwegingen van het arrest waarbij de rechter de deeld is tot een gevangenisstraf van twee jaar
beklaagde veroordeelt wegens diefstal met e!l een geldboete van 125 frank wegens
geweld of bedreiging met de omstandigheid diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd
met de omstandigbeid dat hij een gestodat de schuldige een gestolen voertuig heeft o.m.
len voertuig beeft gebruikt om de diefstal te
gebruikt, enerzijds, en erop wijst dat bet vergemakkelijken
of te kunnen vlucbten.
voertuig eigendom is van de veroordeelde.
Indie~. ~et ~of, dat de vernietiging wegens
Het voertuig kan niet gesto!en zijn en
tegelijkertijd eigendom zijn van de veroor- tegenstri]digbe1d, beperkt tot de beslissing tot
deelde. Het een sluit het ander uit, maar het verbeurdverklaring, de aldus beperkte zaak
Hof kan zelf niet bepalen wat verkeerd is verwees naar een ander hof van beroep zou
vermits het niet bevoegd is om feitelijk~ dat bof niet vrij kunnen oordelen zoais de
gegevens na te gaan en te beoordelen; bet rechter die bet bestreden arrest beeft gewebeperkt zicb tot de vaststelling dat er een zen.
Het verwijzingsbof zou geen beoordelingstegenstrijdigbeid bestaat en tot de vernietiging
van de beslissing betreffende de verbeurdver- vrijbeid ~~bben. Binnen d~ grenzen waarbij •
klaring op grond van tegenstrijdige en der- de zaak biJ dat bof aanhang~g is, zou bet enkel
kunnen uitspraak doen over de verbeurdverbalve onregelmatige mojivering.
De eiser beeft de nadruk gelegd op die klaring en zou in dat verband enkel kunnen
tegenstrijdigheid in het middel tot staving van zeggen dat er geen termen aanwezig waren tot
zijn voorziening. Doch, in zoverre bet cassatie- verbeurdverklaring. lmmers, de verwijzigingsberoep gericht is tegen de veroordeling tot
(Zie vervolg nota volgende biz.)

-58II. Wat bet overige van de voor- plaat DUE 640 een gestolen voertuig
was, het arrest, niet zonder overduidelijk
ziening betreft :
met zichzelf in tegenspraak te zijn, kon
Over het middel, afgeleid uit de schen- beslissen dat dezelfde BMW met numding van de artikelen 97 van de Grond- merplaat DUE 640 « aan de veroordeelde
wet, 471, 472 van het Strafwetboek en Eddie Dumont , toebehoorde en der182 van het Wetboek van Strafvordering, halve moest worden verbeurdverklaard :
doordat het arrest, bij bevestiging van
a) In zoverre de voorziening
het beroepen vonnis, de telastlegging A,
met name in zoverre daarbij de beklaag- gericbt is tegen de beslissing waarden ten laste wordt gelegd dat ze bij eiser wegens de telastleggingen
gebruik hebben gemaakt van een gesto- A en C veroordeeld wordt tot een
len voertuig om hun vlucht te verzeke- gevangenisstraf en tot een geldren, bewezen verklaart en het voorts het boete:
« aan de veroordeelde Dumont Eddie
Overwegende dat het arrest, na te
toebehorend , voertuig verbeurd verhebben vastgesteld dat de tegen
klaart,
terwijl, eerste onderdeel, in zoverre eiser bewezen verklaarde telastleghet gebruikte voertuig, naar het Hof zelf gingen A en C wegens eenbeid van
heeft vastgesteld wel degelijk aan de opzet een collectief misdrijf vormen,
eerste beklaagde toebehoorde, het op de eiser tot een enkele gevangenisstraf
weg van het Hof lag om, hetzij de van twee jaar en tot een geldboete
beklaagden aan te zoeken vrijwillig te van 125 frank veroordeelt;
verschijnen uit hoofde van de gewijzigde
Overwegende dat, aangezien bet
telastlegging A (vervanging van de
vierde
verzwarende
omstandigheid middel enkel betrekking beeft op
bedoeld in artikel 472 door de ·zesde een van de verzwarende omstandigverzwarende omstandigheid waarvan beden van bet misdrijf A van diefsprake in artikel 471), hetzij de beklaag- stal met geweld of bedreiging,
den opnieuw te dagvaarden op basis van namelijk bet gebruik door eiser van
de naar behoren verbeterde telastleg- een gestolen voertuig om de diefstal
ging A; het arrest aldus de artikelen 471, te vergemakkelijken of zijn vlucht
472 van het Strafwetboek en 182 van het
te verzekeren, bet middel niet ontWetboek van Strafvordering schendt;
vankelijk
is bij gebrek aan belang,
tweede onderdeel, na de telastlegging A bewezen te hebben verklaard, nu de opgelegde gevangenisstraf en
zoals ze in de beschikking van verwij- de geldboete wettelijk verantwoord
zing geformuleerd en in de beslissing blijven op grond van de misdrijven
van de correctionele rechtbank overge- A, zonder die verzwarende omstannomen is, dat wil zeggen, na te hebben digheid, eil C(diefstal);
overwogen dat de BMW met nummerEn overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigbeid
rechter zou daartoe moeten kunnen vaststellen voorgescbreven rechtsvormen in
dat het voertuig eigendom is van de veroor- acht ziJ"n genomen en de beslissing
deelde en zulks mag hij niet doen omdat de
veroordeling wegens een misdrijf waarvan de overeenkomstig de wet is gewezen;
omschrijving insluit dat een gestolen voertuig
b ) In zoverre de voorziening
is gebruikt, kracht van gewijsde heeft gekregen.
gericbt is tegen de beslissing waarDie omschrijving is definitief; zij heeft bij de verbeurdverklaring bevolen
kracht van gewijsde erga omnes en de verwij- wordt van de auto die gediend beeft
zingsrechter kan er niets aan veranderen. Hij tot of bestemd was voor bet plegEm
zou geen keuze hebben en zou enkel kunnen
f
vaststellen dat een van de wettelijke voor- van bet misdrij A :
waarden niet is vervuld, nl. dat het verbeurdOverwegende dat bet bof van
verklaarde voertuig eigendom is van de ver- beroep niet zonder tegenstriJ" digbeid
oordeelde.
Verwijzing is dus niet verantwoord a1s het enerzijds de verbeurdverklaring
Hof een onwettige verbeurdverklaring vernie- beeft kunnen bevelen van bet « aan
tigt en het verwijzingsgerecht geen enkele de
veroordeelde Eddie Dumont
mogelijkheid heeft ze wettelijk uit te spreken. toebeborend , voertuig, terwijl het
In dat uitzonderlijke geval geschiedt de ver- anderziJ" ds eiser veroordeeld beeft
nietiging zonder verwijzing.
E.L. wegens diefstal met geweld of

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

-5917 september 1980 - 2• kamer bedreiging, met name met de verzwarende omstandigheid dat hij Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorgebruik heeft gemaakt van: « een zitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie (4) van mevr.
gestolen voertuig of enig ander al Liekendael,
- Advodan niet met een motor aangedre- caten : mrs.advocaat-generaal
de Haan en Van Espen,
ven gestolen tuig om de diefstal te Brussel.
vergemakkelijken of de vlucht van
de daders te vergemakkelijken »;
Dat het middel gegrond is;
II. Wat de voorziening van Lebrun Nr. 38
betreft:
Overwegende dat eiser Lebrun
2" KAMER- 17 september 1980
hetzelfde middel aanvoert als eiser
Dumont en dat het enkel betrekking 1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN BESCHIKKING VAN DE
heeft op een van de verzwarende
RAADKAMER WAARBLJ EEN VERDACHTE, MET
omstandigheden van het misdrijf A
AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANvan diefstal met geweld of bedreiDIGHEDEN, VERWEZEN WORDT NAAR DE CORging, namelijk dat eiser van een
RECTIONELE RECHTBANK WEGENS VERSCHILgestolen voertuig gebruik heeft LENDE MET GEWELD OF BEDREIGING
gemaakt om de diefstal te vergeGEPLEEGDE AANRANDINGEN OP DE EERBAARHEID, OMSCHREVEN ALS OVERTREDINmakkelijken of om zijn vlucht te
verzekeren; dat het middel niet GEN VAN ART. 373, EERSTE LID, SW., EN
ontvankelijk is bij gebrek aan WEGENS ANDERE MISDRLJVEN - ONBEVAN HET VONNISGEbelang, nu de gevangenisstraf en de VOEGDVERKLARING
HIEROP GEGROND DAT, NU EEN VAN
geldboete wettelijk verantwoord RECHT,
DE AANRANDINGEN IS GEPLEEGD OP EEN
blijven op grond van het misdrijf A
MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN
zonder bovengenoemde verzwa- JAAR, OOK HET TWEEDE LID VAN GENOEMD
rende omstandigheid;
ARTIKEL IS OVERTREDEN, HETGEEN STRAFBAAR IS MET OPSLUITING, DAT DIT FElT NIET
En overwegende dat de substan- IS GECORRECTIONALISEERD EN DAT DE OVEtiele of op straffe van nietigheid RIGE. MISDRLJVEN SAMENHANGEND ZLJN voorgeschreven rechtsvormen in BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWLJSDE
acht zijn genomen en de beslissing GEGAAN- TOEZICHT VAN HET HOF- IMPLICIETE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
overeenkomstig de wet is gewezen;
DAT ER VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
AANWEZIG ZLJN OOK VOOR DE AANRANDING
VAN DE EERBAARHEID OP EEN MINDERJARIGE- VERNIETIGING VAN HET VONNIS EN
VERWLJZING NAAR DEZELFDE DOCH ANDERS
SAMENGESTELDE CORRECTIONELE RECHTBANK(!).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
<< de verbeurdverklaring uitgesproken wordt van de aan eiser Dumont - - - - - - - - - , . . . - - - - - - Nota arrest nr. 37 :
toebehorende BMW met nummerplaat DUE 640 »; verwerpt de voor(4) Het O.M. had subsidiair geconcludeerd
zieningen voor het overige; beveelt in de zin van het arrest. Het had in hoofdzaak
beslist dat de vernietiging ook de veroordeling
dat van dit arrest melding zal wor- tot
gevangenisstraf en een geldboete moest
den gemaakt op de kant van de vernietigd worden, aangezien zowel die vergedeeltelijk vernietigde beslissing; oordeling als de verbeurdverklaring wegens
veroordeelt eiser Dumont in drie tegenstrijdige redenen onregelmatig was en
beide beslissingen derhalve mochten vernievierde van de kosten van zijn voor- tigd
worden. (Zie Cass., 13 en 21 maart 1972,
ziening; laat het overige vierde ten A.C., 1972, 655 en 694; 3 mei 1976, ibid, 1976,.
987;
11 mei 1977, ibid, 1977, 932; 20 feb. 1980,
taste van de Staat; veroordeelt eiser
Lebrun in de kosten van zijn voor- ibid., 1979-80, nr. 383.)
Nota arrest nr. 38 :
ziening; zegt dat er geen aanleiding
i.s tot verwijzing.
(1) Zie Cass., 10 sept. 1973 (A.C.; 1974, 28).

-60Overwegende dat de raadkamer
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIK- van de Rechtbank van Eerste AanKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EEN leg te Brussel, bij beschikking van
VERDACHTE, MET AANNEMING VAN VERZACH- 7 maart 1980, met aanneming van
TENDE OMSTANDIGHEDEN, VERWEZEN WORDT verzachtende omstandigheden wat
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
de telastlegging .A betreft, Louis
WEGENS EEN MISDAAD EN WANBEDRLJVENBESCHIKKING WAARBIJ HET GEHEEL DER Baeyens, geboren op 24 augustus
FElTEN VERKEERDELIJK ALS WANBEDRLJVEN 1956 te Brussel, naar de CorrectioWORDT OMSCHREVEN - CORRECI'IONALISE- nele Rechtbank te Brussel verwezen
uit hoofde van tussen
RING VAN DE MISDAAD GELDT OOK VOOR heeft,
ANDERE OMSCHRJJVINGEN VAN HETZELFDE 9 oktober 1979 en 15 december 1979,
FEIT- VOORWAARDEN.
in het gerechtelijk arrondissement
Brussel, A) meermalen, met name
3° RECHTBANKEN STRAFZAKEN op
10 oktober 1979, in de nacht van
CORRECI'IONELE RECHTBANK OF POLrriERECHTBANK - DE RECHTER IS VERPLICHT 30 november op 1. december 1979 en
AAN HET BIJ HEM AANHANGIGE STRAFBAAR in de nacht van 7 op 8 december
FEIT ZIJN WETTELIJKE OMSCHRIJVING TE 1979, aanranding op de eerbaarheid,
met geweld of bedreiging, te hebben
GEVEN.
gepleegd op de persoon van Helene
2" Wanneer het onderzoeksgerecht een
verdachte, met aanneming van ver- Moraitis, B) op 14 december 1979,
zachtende omstandigheden, wegens hetzij mondeling, hetzij bij een
een misdaad en wanbedrijven verwe- naamloos of ondertekend geschrift,
zen heeft naar de correctionele recht- Helene Moraitis, onder een bevel of
bank en daarbij het geheel der feiten onder een voorwaarde, te hebben
verkeerdelijk omschreven heeft als bedreigd met een aanslag op persowanbedrijven, geldt de correctionalise- nen of op eigendommen waarop een
ring van de misdaad ook voor aile criminele straf gesteld is; C) meeromschrijvingen van het feit, op voorwaarde dat dit feit wettelijk kan malen, met name op 10 oktogecorrectionaliseerd worden en de ber 1979, op 30 november 1979 en in
eventuele verzwaring van de bij de de nacht van 7 op 8 december 1979,
wet gestelde straf niet het gevolg is in het openbaar, de zeden te hebben
van een omstandigheid waarmee het geschonden door handelingen die de
onderzoeksgerecht niet bekend was of eerbaarheid
kwetsen,
D)
op
geen rekening had gehouden (2).
10 oktober 1979, opzettelijk slagen
a• De politierechtbank of de correctio- of verwondingen te hebben toegenele rechtbank waarbij een strafbaar bracht aan Helene Moraitis;
feit aanhangig is, is zowel in eerste
Overwegende dat de Correctionele
aanleg als in hoger beroep verplicht Rechtbank te Brussel zich bij vonhieraan zijn wettelijke omschrijving te nis van 18 juni 1980 onbevoegd
geven, met inachtneming van het heeft verklaard, op grond dat « aanrecht van verdediging (3).
gezien het slachtoffer op 16 oktober
1958 geboren is, de op 10 oktober
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL
'1979 gepleegde feiten, bedoeld in
IN ZAKE BAYENS)
de
telastlegging
A,
ingevolge
ARREST ( vertaling)
artikel 373, tweede lid, van het
Strafwetboek strafbaar zijn met
HET HOF; - Gelet op het ver- opsluiting; ... dat deze feiten niet
zoekschrift tot regeling van rechts- · zijn gecorrectionaliseerd » en dat er
gebied, op 5 augustus 1980 door de samenhang bestaat tussen die feiten
procureur des Konings te Brussel en de overige aan beklaagde ten
laste gelegde feiten;
ingediend;
(2) Zie Cass., 2 mei 1978 (ibid., 1978, 1022) en
de noten 1 en 2, biz. 1023.
(3) Cass., 20 dec. 1976 (A. C., 1977, 445).

Overwegende dat de beschikking
en het vonnis in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun
tegenstrijdigheid een .geschil ove1

-61rechtsmacht is ontstaan dat de loop
van het gerecht belemmert; dat er
grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat de aanranding
van de eerbaarheid, op _10 oktober
1979 met geweld of bedreiging
gepleegd op de persoon van Helene
Moraitis, vermeld wordt onder de
sub A ten laste gelegde feiten die de
raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, verwezen heeft naar de correctionele
rechtbank; dat de raadkamer het
geheel van de sub A ten laste
gelegde feiten omschreven heeft als
overtreding van artikel 373, eerste
lid, van het Strafwetboek;
Dat de raadkamer slechts een
voorlopige omschrijving geeft aan
de feiten die zij bij het vonnisgerecht aanhangig maakt, zodat het
vonnisgerecht, onder voorbehoud
van het recht van verdediging, de
juiste definitieve omschrijving dient
te geven aan de feiten waarover het
uitspraak moet doen;
Dat, aangezien de correctionalisering betrekking had op de op
10 oktober 1979 gepleegde aanranding van de eerbaarheid, zoals dat
misdrijf in de beschikking is
omschreven, de correctionele rechtbank bevoegd was om kennis te
nemen van dat feit dat door haar is
omschreven als aanranding van de
eerbaarheid, met geweld of bedreiging gepleegd op de persoon van
een minderjarige, die ten tijde van
de feiten al meer dan voile 16 jaar
oud was;
Overwegende dat uit de gedingstukken schijnt te volgen dat de
overige feiten waarvoor de beklaagde naar de correctionele rechtbank werd verwezen, samenhangend zijn met de sub A ten laste
gelegde feiten;

zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verWi.jst
de zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te
Brussel.
17 september 1980 2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de- h. Bosly Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 39
2• KAMER- 17 september 1980
REGELING

VAN

RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT VERWLJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECI'IONELE RECHTBANK, MET AANNEMING VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN, WEGENS EEN MISDAAD
DIE DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT NIET
KAN GECORRECTIONALISEERD WORDEN BESUSSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING
VAN HET VONNISGERECHT - BESUSSINGEN
IN KRACHT VAN GEWLJSDE GEGAAN- VASTSTELLING VAN HET HOF OAT DE BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWLJSDE ZLJN GEGAAN
EN OAT HET FElT EEN NIET TE CORRECTIONALISEREN MISDAAD LLJKT TE ZLJN - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWLJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELUNG (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE HANNECART)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 25 juli 1980 door de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Bergen gericht aan de
procureur-generaal in het Hof van
Cassatie;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, bij beschikking van
19 januari 1979, met aanneming
Om die redenen, beslissende tot van verzachtende omstandigheden,
regeling van rechtsgebied, vernietigt Georges Hannecart, geboren op
het vonnis van 18 juni 1980 van de 1---.....,...--~--------
::::orrectionele Rechtbank te Brussel; (1) Cass., 20 sept. 1976 (A.C, 1977, 78); zie
)eveelt dat van dit arrest melding Cass., 6 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 12).

-622 mei 1931 te Cuesmes, naar de Nr.40
correctionele rechtbank verwezen
heeft, uit hoofde van in de nacht
2" KAMER- 17 september 1980
van 2 op 3 augustus 1978, te Bergen
(Cuesmes) aan Eric Demolin opzet- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
telijk doch zonder het oogmerk om
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORte doden slagen of verwondingen te
DELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
hebben toegebracht, die nochtans
VERMELDING VAN DE WETI'ELIJKE BEPALINde dood hebben veroorzaakt;
GEN WAARIN DE BESTANDDELEN VAN HET
MISDRLJF ZLJN OPGEGEVEN - NIET MET
Overwegende dat het Hof van
REDENEN OMKLEDE BESLISSING (1).
Beroep te Bergen zich bij arrest van
24 juni 1980 onbevoegd heeft ver- 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFklaard, onder meer op grond dat
VORDERING- VEROORDELING OP DE STRAFde omstandigheden waaronder de
VORDERING- GEEN VERMELDING VAN EEN
beklaagde heeft gevuurd « getuigen
WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF
van zijn wil om te doden » en dat
STELT - NIET MET REDENEN OMKLEDE
« dergelijk misdrijf een misdaad is
BESLISSING (2).
die door het hof van assisen moet
(THOLLEBEEK)
worden berecht »;
17 september 1980 2" kamer Overwegende dat de beschikking Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvooren het arrest in kracht van gewij sde zitter - Verslaggever : de h. Stranard zijn gegaan en dat uit hun tegen- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liestrijdigheid een geschil over rechts- kendael, advocaat-generaal.
macht is ontstaan dat de loop van
het gerecht belemmert;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging schijnt te volgen dat het aan de beklaagde ver- Nr.41
weten feit de in artikel 393 van het
Strafwetboek bedoelde misdaad zou
2" KAMER- 17 september 1980
kunnen opleveren, waarop !evenslange dwangarbeid staat en derhalve niet in een wanbedrijf kan 1° RECHTEN VAN DE MENS- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
worden omgezet;
ART. 14- BEGRIP.

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de Op 19 januari 1979 gegeven.
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Bergen.

2° VOORZIENING IN CASSATIE STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST BEvEL TOT ONMIDDELLLJKE AANHOUDING VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELENDE
BESLISSING VERWORPEN - VOORZIENING
TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG (1).
1• Uit de enkele omstandigheid dat een
arrest vermeldt dat de beklaagde misbruik heeft gemaakt van de gastvrij-

1---------------Nota's arrest nr. 40 :

(1) Cass., 17 okt. 1978 (A.C:, 1978-79, 188).

(2) Cass., 5 juni 1979 (A.C:, 1978-79, 1161); zie
17 september 1980. 2" kamer - Cass. 7 maart 1979 (ibid, 1978-79, 805) en
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- 22 april 1980 (ibid, 1979-80, nr. 533).
zitter - Verslaggever : de h. Kreit Nota arrest nr. 41 :
Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
(1) Cass., 13 mei 1980 (A.C:, 1979-80, nr. 583).

-63Overwegende dat het arrest eiser
niet discrimineert;
. Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

heid van de Belgische overheid kan
niet worden afgeleid dat de rechter
art. 14 Europees Verdrag Rechten van
de Mens heeft geschonden, volgens
welk artikel het genot van de rechten
en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn
vermeld, verzekerd is zonder enig
onderscheid, op welke grond ook, zoals
nationale afkomst (2).
(CHIARELLI)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; .....;. Gelet op het bestreden arrest, op 29 juli 1980 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen,;
I. In zoverre de beslissing gericht
is tegen de veroordelende beslissing:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
·schending van artikel 97 van de Grondwet,

Overwegende dat het arrest met
die consideransen nauwkeurig aangeeft op welke feitelijke gegevens
het zijn beslissing grondt en aldus
antwoordt op eisers conclusie
waarin andere of daarmee strijdige
gegevens vermeld worden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat de veroordelende beslissing wegens de verwerping van de ertegen gerichte voorziening in kracht van gewijsde is
gegaan; dat, derhalve, de tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding
gerichte voorziening geen belang
meer heeft en mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 september 1980 - 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Chome en Vidick, Brussel.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 14 van bet
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden,
doordat het arrest vermeldt dat eiser Nr.42
misbruik heeft gemaakt van de gastvrijheid van de Belgische overheid,
2" KAMER- 17 september 1980
terwijl artikel 14 van genoemd Verdrag elke discriminatie wegens nationale
1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGL.
afkomst verbiedt :
1975 -

AL DAN NIET TE VOORZIENE HINDER-

Overwegende dat het arrest met NIS - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHbovenvermelde considerans aan TER - BEOORDELING ALLEEN ONAANTASTeiser « het genot niet ontzegt van de BAAR WANNEER ZJJ VAN FEITELIJKE AARD IS.
rechten en vrijheden die zonder 2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAenig onderscheid verzekerd wor- KEN - GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER
den » door het in het middel AFGELEID UIT DE DOOR HEM VASTGESTELDE
vermelde Verdrag;
FElTEN- TOEZICHT VAN HET HOF.
1• De beoordeling door de feitenrechter
(2) Zie Cass., 6 okt. 1976 (A.C., 1977, 145).

of een door een weggebruiker uitge-

-64/Oerd maneuver al dan niet kon wordoordat de rechtbank, enerzijds, eiser
den voorzien, is aJJeen onaantastbaar wegens de hem ten laste gelegde feiten
als zij van feitelijke aard is (1).
strafrechtelijk veroordeelt en Gillain
vrijspreekt, en anderzijds, eiser op bur2" A1 staat het aan de feitenrechter de gerlijke rechtsvorderingen veroordeelt
feiten vast te stellen waarop hij zijn om aan Gillain het provisioneel bedrag
beslissing grondt, toch dient het Hof van 22.000 frank en aan Stephany het
van Cassatie na te gaan of die feiten bedrag van 15.000 frank te betalen,
de door de rechter in rechte eruit waarna de rechtbank zich onbevoegd
afgeleide gevolgtrekking wettigen (2).
verklaart om uitspraak te doen over de
door eiser tegen Gillain ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond dat
(GUlLY T. GILLAIN, STtPHANY;
Guily aangezet heeft vooraleer de slagSTEPHANY T. GUILLY, GILLAIN)
bomen van de overweg volledig opgehaald waren en onder de slagbomen
ARREST ( vertaling)
door is gereden; dat hij in het midden
van het kruispunt stond, op de plaats
RET HOF;- Gelet op het bestre- van de botsing, op een ogenblik dat het
den vonnis, op 21 februari 1980 in verkeerslicht in de rue de la Gare,
boger beroep gewezen door de Cor- waaruit hij gereden kwam, nog gedurende vier seconden rood was, terwijl de
rectionele Rechtbank te Luik;
pijl in de door Gillain gevolgde richting
nog steeds op groen stond; dat Gillain
I. Betreffende de voorziening van slechts aan de « wettige ,. weggebruikers
voorrang diende te verlenen; dat Guily
Guily:
voor haar een niet te voorziene hindernis is geweest, zodat Guily de volledige
A. In zoverre de voorziening aansprakelijkheid draagt voor het ongegericht is tegen de beslissing op de val,
tegen verweerster Gillain ingestelde
, terwijl, eerste onderdeel, de enkele
strafvordering;
omstandigheid dat eiser Guily het kruisOverwegende dat eiser, beklaagde punt onregelmatig was opgereden niet
en burgerlijke partij, in geen kosten noodzakelijkerwijze impliceerde dat zijn
van die rechtsvordering veroordeeld maneuver voor Gillain een niet te voorwerd en derhalve niet bevoegd is zien gebeuren was (schending van de
om zich tegen die beslissing in artikelen 10.1.1" en 3", 61.1.5" van het
koninklijk besluit van 1 december 1975);
cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvanketweede onderdeel, het bestreden vonlijk is;
nis, buiten de door eiser begane schending van de wettelijke bepaling, geen
enkele andere omstandigheid aanwijst
B. In zoverre de voorziening waaruit kan worden afgeleid dat eiser
gericht is tegen de beslissing op de ,voor Gillain een niet te voorziene hintegen eiser ingestelde strafvordering dernis was; deze beslissing derhalve niet
en tegen de beslissing op de door van feitelijke aard is en onwettig en
hem tegen verweerster Gillain inge- onvoldoende met redenen is omkleed
stelde burgerlijke rechtsvordering : (schending van de artikelen 10.1.1" en 3",
61.1.5" van het koninklijk besluit van
Over het middel, afgeleid uit de schen- 1 december 1975 en 97 van de Grondding van de artikelen 10.1.1" en 3", wet);
61.1.5" van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen
derde onderdeel, de omstandigheid dat
reglement op de politie van het wegver- verweerster Gillain het kruispunt opgekeer en 97 van de Grondwet,
reden was op het ogenblik dat de pijl
nog op groen stond en dat zij slechts
moest
stoppen voor
de
overige
(1) Cass., 5 feb. 1968 (A.C., 1968, 742); zie « wettige ,. weggebruikers, niet beteCass., 24 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 586), en kende dat zij niet moest stoppen voor
17 juni 1980 (ibid, 1979-80, nr. 650).
Guily, vermits deze een te voorziene
(2) Cass., 5 feb. 1968, vermeld in noot 1; zie }Jindemis vormde, ook al was hij het
kruispunt
onregelmatig
opgereden
Cass., 17 juni 1980, vermeld in noot 1.

-----------------!

-65(schending van de artikelen 10.1.1" en 3",
Dat de voorziening niet ontvankeen 61.1.5" van bet koninklijk besluit van lijk is;
1 december 1975) :
Betreffende de drie onderdelen
samen:
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat eiser aangezet heeft vooraleer de slagbomen van de overweg
volledig opgehaald waren, onder de
slagbomen door is gereden en in het
midden van het kruispunt stond, op
ie plaats van de botsing, op een
Jgenblik dat « het verkeerslicht in·
ie rue de Ia Gare (waaruit hij
5ereden kwam) nog gedurende vie!
;econden op rood stond »;
Dat het vonnis, zonder een van de
n het middel aangevoerde bepalin~en te schenden, uit die omstandigleden heeft kunnen afleiden dat
~iser voor verweerster Gillain een
1iet te voorziene hindernis is
~eweest; dat het aldus zijn beslismet redenen
;ing regelmatig
>mkleedt en naar recht verantllloordt;
Dat geen onderdeel van het midlei kan worden aangenomen;
En ove.rwegende dat, wat de
>eslissing op de tegen eiser inge:telde strafvordering betreft, de
:ubstantii:He of op straffe van nietigleid voorgeschreven rechtsvormen
n acht zijn genomen en de beslis:ing overeenkomstig de wet is
:ewezen;
C. In zoverre de voorziening
:ericht is tegen de beslissingen op
le door de verweersters tegen eiser
ngestelde burgerlijke rechtsvordeingen:
Overwegende dat eiser afstand
:eeft gedaan van zijn voorziening;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van eiser Guily, in zoverre die
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen;
verwerpt
de
voorziening van eiser Guily voor het
overige, alsook de voorziening van
eiseres Stephany; verwijst de eisers,
ieder van hen, in de kosten van zijn
voorziening.
17 september 1980 -

2• kamer -

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat :

mr. Houtekier.

Nr.43
2" KAMER- 17 september 1980
VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN GETUIGE MET GESLOTEN
DEUREN GEHOORD DOOR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK GEDINGSTUKKEN WAARUIT
NlET KAN WORDEN OPGEMAAK:r OF ART. 96
GW. IS IN ACHT GENOMEN - NlETIG VONNlS
ONWETTELLJK AFGELEGDE VERKLARING
DOOR HET HOF VAN BEROEP NlET GEWEERD
- NlETIGHEID VAN HET ARREST.

Wanneer een getuige door de correctionele rechtbank met gesloten deuren is
gehoord en uit de gedingstukken niet
blijkt dat het sluiten van de deuren
regelmatig is bevolen, is nietig het
arrest op het hoger beroep dat de
wettigheid van het vonnis overneemt,
omdat het de onwettelijke getuigenverklaring niet uit de debatten weert
(1). (Art. 96 Gw.; artt. 155, 190 en
211 Sv.)

(V.... s ...)
ARREST ( vertaling)
II. Wat de voorziening van Ste•hany betreft :
HET iiOF;- Gelet op het bestreOverwegende dat uit de stukken den arrest, op 31 maart 1980 door
raarop het Hof vermag acht te het Hof van -Beroep te Luik gewelaan, niet blijkt dat eiseres, burger- zen;
jke partij, haar voorziening heeft 1-------------.. . . .- oen betekenen aan de partijen (1) Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 488) en
14 maart 1979 (ibid., 1978-79, 825).
~gen wie ze is gericht;

-660ver het middel, ambtshalve afgeleid Nr. 44
uit de schending van de artikelen 96 van
de Grondwet, 154, 155, 189 en 190 van
het Wetboek van Strafvordering :
2• KAMER- 17 september 1980
1° VOORWPIGE HECHTENIS-

BEVEL

Overwegende dat in het proces- ror AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN
verbaal van de terechtzitting van VIJF DAGEN
WET
VOORWPIGE
13 maart 1979 van de correctionele HECHTENIS 1874, ART. 4 - AANWLJZINGEN VAN
rechtbank wordt vermeld dat « de SCHULD- REDENGEVlNG- BEGRIP.
rechtbank het sluiten der deuren
beveelt voor het verhoor van de 2° VOORWPIGE· HECHTENIS - BEVEL
getuige » R... Carine en dat na dit ror AANHOUDING EN BEVESTIGING BINNEN
DAGEN
VERDACHTE
ZONDER
verhoor de terechtzitting opnieuw VIJF
GEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS « openbaar verklaard werd »;
VASTSTELLING DIE HET BEVEL EN DE BE-

ERVAN VOLDOENDE VERANTOverwegende
dat
uit
geen VESTIGING
WOORDT.
gedingstuk blijkt dat de correctionele rechtbank in haar beslissing, 3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
waarbij bevolen werd de zaak met - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN
gesloten deuren te behandelen, OVERVWEDE GEGEVEN REDEN - NIET ONTvastgesteld heeft dat de openbaar- VANKELIJK MIDDEL (1).
heid van de debatten gevaar ople- 1o Hoewel de onderzoeksgerechten bij
verde voor de orde of de goede
bevestiging van het aanhoudingsbevel
zeden;
hun beslissing overeenkomstig de

Overwegende dat het arrest zonder die getuigeverklaring uit de
debatten te weren, iedere eiser veroordeelt wegens aanranding van
de eerbaarheid, zonder geweld of
bedreiging gepleegd op de persoon
of met behulp van de persoon van
R... Carine, kind_ beneden de voile
leeftijd van zestien jaar, en wegens
openbare schennis van de goede
zeden, gepleegd in tegenwoordigheid van deze minderjarige; dat het
arrest hierdoor de nietigheid van
die getuigeverklaring overneemt en
derhalve zelf nietig is;

artt. 1, 2 en 4 Wet Voorlopige Hech-

tenis met redenen dienen te omkleden, behoeven zij evenwel, bij ontstentenis van conclusie dienaangaande,
niet vast te stellen dat er schuldaanwijzingen bestaan {2).
2°

Wanneer het feit een correctionele
gevangenisstraf van drie maanden 01
een zwaardere straf ten gevolge kaL
hebben, Jevert de vaststelling dat dt
verdachte geen gekende woon- of verblijfplaats heeft, voldoende grand OJ
voor het verlenen van een aanhoudingsbevel en de bevestiging ervan
(Artt. 1 en 4 Wet Voolopige Hechtenis.;
(KINDERMANS)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 augustw
1980 gewezen door de kamer var
inbeschuldigingstelling van het Ho
van Beroep te Bergen;
Over de eerste twee middelen sameL
afgeleid, het eerste, hieruit dat het ho
van beroep het aanhoudingsbevel be
vestigt hoewel er geen concrete gegeven

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

17 september 1980 - 2" kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor(1) Cass., 24 okt. 1978 (ibid, 1978-79, 217).
zitter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie(2) Zie Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 695:
en 25 juni 1980 (ibid., 1979~80, nr. 678).
kendael, advocaat-generaal.
_

-67voorhanden zijn, die de schuld van eiser Nr. 45
aantonen; het tweede, hieruit dat, om
een persoon in voorlopige hechtenis te
1• KAMER _ 18 september 1980
nemen, zijn schuld moet vaststaan :
Overwegende dat aanwijzingen RECHTBANKEN - BURGERLLJKE ZAKEN
van schuld voldoende ZIJn om een - RECHTSMACHT- OMVANG- BE'IWISTING
persoon in voorlopige hechtenis te - BE'IWISTING UITGESLOI'EN DOOR DE CONCLUSIE VAN DE PARTIJEN- GEEN RECHTSnemen;
MACHT.
Dat, bij ontstentenis van concluIn
burgerlijke zaken kan de rechter
sie dienaangaande, het arrest het
geen aan de openbare orde vreemde
bestaan van dergelijke aanwijzingen
betwisting opwerpen waarvan de conniet behoefde vast te stellen;
clusies van de partijen het bestaan
uitsluiten (1). (Art. 1138, 2", Ger.W.)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat bet hof van beroep de voorlopige
hechtenis van eiser mede grondt .op
diens gerechtelijk verleden, terwijl bet
gerechtelijk verleden van een persoon
niet in aanmerking mag worden genomen vooraleer over zijn schuld is
beslist:

(PIRARD T. SEVENOO)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 februari 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;

Overwegende dat het aanhoudingsbevel, waarvan de motivering,
volgens de vaststelling van het
arrest, gegrond is en ten overvloede
is gegeven, er onder meer op wijst
dat eiser « op die dag geen gekende
woon- of verblijfplaats meer heeft »;
dat met deze vaststelling de beslissing om het aanhoudingsbevel te
verlenen en het te bevestigen, voldoende verantwoord wordt;
Dat het middel opkomt tegen
motieven van het aanhoudingsbevel
welke geen invloed hebben op de
wettigheid ervan, en derhalve niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1354 en 1356 van bet Burgerlijk Wethoek,
doordat bet vonnis, om bet bedrag van
verweerders bijdrage in bet onderhoud
en de opvoeding van de dochter van de
partijen op 4.500 frank per maand vast
te stellen « gelet op de respectieve
inkomsten en noden van partijen • en de
rechtsvordering van eiseres voor bet
overige te verwerpen, met name hierop
steunt « dat eiseres in plaats van een
huurprijs van 5.032 frank (lasten inbegrepen) te blijven betalen voor de huisvesting in de Modelwijk van de Lakense
Haard, oordeelkundig verkozen heeft
een lening aan te gaan om een klein
"huisje in te richten en sa.men met haar
dochter te betrekken, van welk huisje zij
eigenares is geworden ingevolge een
notariiHe akte van schenking van
16 januari 1965; dat de semestriele
terugbetalingen van die lening lopen van
2 juni 1977 tot 2 december 1996 en, voor
de periode van 2 december 1977 tot
2 december 1981, 11.100 frank per semester bedragen •,
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de - - - - - - - - - - - - - - - - kosten.
(1) Cass., 31 maart 1978 (AC~ 1978, 865); zie
17 september 1980 _

2" ka.mer

Cass., 16 okt. 1969 (ibid~ 1970,
13 juni 1975 (ibid~ 1975, 1090 en de noot

169),
3);

nr.

zie • De motivering van de vonnissen en

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- arresten en de bewijskracht van de akten ••
zitter - Verslaggever : de h. Screvens - plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon,
Gelijklwdende conclusie van mevr. Lie- toen eerste adv.-gen., voor het Hof van
kendael, advocaat-generaal.
1 sept. 1978, nr· 46.

-68terwijl verweerder in zijn verzoekschrift
van
boger
beroep
van
18 november 1977 zelf schreef dat eiseres « op 26 februari 1976 een hypothecaire lening heeft gesloten aflosbaar in
20 jaar per semestriiHe schijven van
56.680 frank voor de verbouwing van
haar huis »; eiseres in haar conclusie
eveneens sprak over die lening zonder
het bedrag van 56.680 frank per semester
te betwisten dat door verweerder zelf
werd aangevoerd; daaruit volgt dat bet
vonnis, door te zeggen dat de terugbetalingen van die lening 11.100 frank per
semester bedragen, over een feitelijk
gegeven een geschil opwerpt waarvan
het bestaan werd uitgesloten door het
impliciet akkoord tussen de partijen, dat
niet strijdig is met een regel van openbare orde, en de bewijskracht van verweerders verzoekschrift van boger
beroep en van de conclusie van eiseres
miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het bovendien de wettelijke bewijswaarde miskent van de desbetreffende bekentenis vervat in verweerders verzoekschrift van boger
beroep (schending van de artikelen 1354
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek) :

vonnis,
dat
genoemd
geschil
opwerpt, de bewijskracht van de
voornoemde akten miskent (2);
Dat het middel dienaangaande
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel, zitting houdend in
hoger beroep.
· 18 september 1980 -

1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Charles, eerste advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Kirkpatrick.

0\rerwegende dat het vonnis, na Nr.46
erop te hebben gewezen dat eiseres
oordeelkundig had beslist een
1• KAMER- 18 september 1980
lening aan te gaan om een huis in
te richten dat zij als gift had AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
ontvangen, zegt dat de semestrHHe
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJKterugbetalingen van die }ening tusHElD WEGENS DE DAAD VAN EEN ZAAK DIE
sen 2 juni 1977 en 2 december 1996
MEN ONDER ZLJN BEWARING HEEFI'- BURgeschieden en « voor de periode. van
GERLIJK WEI'BOEK. ART. 1384, EERSTE LID 2 juni 1977 tot 2 december 1981
GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.
11.100 frank per semester be- Men is aansprakelijk voor de schade ten
dragen »;
gevolge van de daad van een zaak die
Dat het vonnis zegt dat de uitke-' men onder zijn bewaring heeft, voor
zover bewezen is dat die schade is
ring op grond van aile gegevens van
veroorzaakt door een gebrek van die
de zaak op het door het vonnis
zaak (1). (Art. 1384, eerste lid, ~.W.)
bepaalde bedrag moest vastgesteld l - - - - - - - - - - - - - worden;
Nota arrest nr. 45 :
Overwegende dat, door zonder
(2) In het middel was uitsluitend sprake van
redengeving aan te nemen dat schending van de bewijskracht van de akten
tijdens de aanvangsperiode van vier en niet van art. 1138, 2", Ger.W., hoewel dit de
en een half jaar de semes- enige gepaste wettelijke bepaling was. Wellicht
dat de reden waarom het onderhavig arrest
tritHe terugbetalingen door eiseres is
niet zijn gewone rechtspraak heeft gevolgd.
11.100 frank bedragen, terwijl in (Zie de in noot 1 vermelde openingsrede, inz.
verweerders akte van hoger beroep nr. 46, en noot 232).
en in de conclusie van de partijen
Nota arrest nr. 46 :
elk geschil over het bedrag van
(1) Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978, 610); zie
56.680 frank tijdens de hele duur concl. proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen.,
van de lening uitgesloten werd, het voor genoemd arrest.

------
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-69die schade kan teweegbrengen, gebrekkig is, zonder in feite na te gaan of ten
deze de installaties van eiseres een
abnormale eigenschap vertoonden, met
HET HOF; - Gelet op het bestre- name gelet op de aard van de industrie
len vonnis, op 1 juni 1979 in laatste (schending van aile in het middel
lanleg gewezen door de Vrederech- bedoelde bepalingen en inzonderheid
van artikel 1384, eerste lid, van het
er van het kanton Seraing;
Burgerlijk Wetboek):
Over het middel, afgeleid uit de schen- ·
Overwegende dat artikel 97 van
ling van de artikelen 1384, inzonderheid
erste lid, van het Burgerlijk Wetboek de Grondwet met de aangevoerde
n 97 van de Grondwet,
.grief niets uitstaande heeft; dat het
doordat het vonnis, nadat het had middel, in zoverre het de schending
1eslist dat het koetswerk van verweer- van die bepaling aanvoert, niet ont.ers voertuig werd beschadigd door vankelijk is;
teerslag uit de fabrieken van eiseres,
Overwegende dat voor het overige
egt dat de vordering ontvankelijk en
aansprakelijkheid die artiegrond is en eiseres bijgevolg veroor- de
.eelt tot betaling van het bedrag van kel 1384, eerste lid, van het Burger.150 frank in hoofdsom, vermeerderd lijk Wetboek ten laste legt van de
1et de wettelijke intrest vanaf bewaarder van de zaak, vereist dat
december 1977, op grond dat « nu de schade aan een gebrek van die
:1dustriiHe instailaties, buiten elk onge-. zaak te wijten is;
al, wat ten deze is uitgesloten, stofdeelOverwegende dat het vonnis, om
jes verspreiden die met name het koetsrerk van
autovoertuigen
kunnen eiseres aansprakelijk te verklaren
1eschadigen, zij een gebrekkige zaak voor de schade aan verweerders
ijn in de zin van artikel 1384, eerste lid, voertuig door de neerslag van stofn fine, van bet Burgerlijk Wetboek, deeltjes uit haar industrHHe installa•ehalve wanneer de exploitant aantoont ties, zegt dat, « nu industrHHe instalat die uitwasemingen onvermijdelijk
ijn; dat zulks niet aangetoond wordt laties, buiten elk ongeval dat ten
oor (eiseres) en dat bijgevolg niet deze door verweerster (eiseres) is
ehoeft onderzocht te worden of de uitgesloten, stofdeeltjes verspreiden
ergoeding van de litigieuze schade op die met name het koetswerk van'
rond van burenhinder sensu stricto kan autovoertuigen kunnen beschadigen,
evorderd worden ... »,
zij een gebrekkige zaak zijn in de
(COCKERILL N.V. T. CROSARA)
ARREST ( vertaling)

terwijl het gebrek in de zin van
rtikel 1384, eerste lid, in fine, van het
:urgerlijk Wetboek elke abnormale
igenschap van de zaak is die schade
an veroorzaken;

daaruit volgt dat het vonnis, op de
onclusie waarin eiseres betoogde dat
aar installaties « ruim voldeden ,. aan
e reglementaire normen en aan de
Kploitatievergunningen, dat geen enkele
bnormale werking werd vastgesteld,
och dat het niettegenstaande de maat~gelen tegen de pollutie « materieel
nmogelijk is elke stofontwikkeling uit
! sluiten bij de werking van een
tderurgische installatie "• zijn .beslis:ng, volgens welke de installaties van
lseres een gebrek vertoonden in de zin
an artikel 1384, eerste lid, van het
urgerlijk Wetboek, niet wettelijk kon
erantwoorden aileen op grond van de
lgemene overweging dat elke indus·iiHe installatie die neerslag veroorzaakt

zin van artikel 1384, eerste lid, in
fine van het Burgerlijk Wetboek,
behalve wanneer de exploitant aantoont dat die uitwasemingen onvermijdelijk zijn; dat zulks niet aangetoond wordt door verweerster »;
Dat het vonnis, door aldus het
gebrekkig karakter van de genoemde installaties alleen uit het
bestaan zelf van de schade af te
leiden,· zonder na te gaan of de
schadelijke neerslag te wijten was
aan een gebrek van die installaties
of aan hun slechte werking en door
dienaangaande alleen hierop te
steunen dat eiseres, bewaarder van
de zaak, niet aantoonde dat een
dergelijke schade onvermijdelijk
was, zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

_,::-:.:=-::-_::_

-70Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst ae
zaak. naar de Vrederechter van het
eerste kanton te Luik, zitting houdend in laatste aanleg.
18 september 1980 -

1" kamer -

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
Raymond-Decharneux- Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
L. Simont.

Nr.47
1" KAMER-18 september 1980

BETEKENING

VAN

EXPLOTEN

BEI'EKENING VAN EEN EXPLOOT AAN EEN
PARTIJ DIE IN HET BUITENLAND VERBLLJFI'
EN IN BELGIE EEN WOONPLAATS HEEFI'
GEKOZEN
GERECHTELLJK WETBOEK,
ART. 40- TOEPASSINGSVEREISTEN.

lngevolge art. 40, vierde lid, Ger. W. is de
betekening in het buitenland of aan de
procureur des Konings ongedaan,
indien de partij, op wier verzoek ze is
verricht, de woonplaats of de verbh'jfplaats of de gekozen woonplaats van
de geadresseerde in Belgie of, in
voorkomend geval, in het buitenland
kende(1).
(VANDER TAELEN T. 1-RZIBOROWSKI)
ARRFSI' ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over bet door verweerster tegen de
voorziening opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid

---------------1
(1) Cass., 10 dec. 1971 (A.C., 1972, 361),
28 juni 1979 (ibid., 1978-79, 614); zie RA.sm, La
procedure de premiere instance dans le Dxle
judiciaire, blz. 20. Betreffende de eigenlijke
gevolgen van de keuze van woonplaats, z1e
DE PAGE, I, blz, 452, nr 335.

dat de betekening van de voorziening in
cassatie ongedaan is met toepassing van
artikel 40 van bet Gerechtelijk Wetboek,
omdat zij is gedaan aan de procureur
des Konings te Brussel en in de Bondsrepubliek Duitsland waar verweerster
verbleef, terwijl zij in Belgie woonplaats
had gekozen en eiser die woonplaats
kende:
Overwegende dat in de betekening van het bestreden arrest aan
eiser op verzoek van verweerster,
bij exploot van 2 augustus 1979,
wordt vermeld dat de woonplaats
van laatstgenoemde te Overijse was
gevestigd, dat zij te « Hamburg
54 (Duitsland), Lantfordenerweg 1 »
verblijft, en woonplaats gekozen
had ten kantore van de optredende
gerechtsdeurwaarder;
Overwegende dat de woonplaatskeuze, die is gedaan in de betekening van een gerechtelijke beslissing, voor alle akten geldt die daarmee samenhangen, met name vom
de rechtsmiddelen die tegen die
beslissing kunnen worden aangewend;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat, nu verweerste1
op 19 juni 1979 ambtshalve uii
de bevolkingsregisters van · dE
gemeente Overijse was geschrapt
het verzoekschrift tot cassatie bi;
exploot van 29 oktober 1979 aan dE
procureur des Konings te Brusse:
werd betekend en door diem
bemiddeling aan de voorzitter var
het Amtsgericht te Hamburg ir
de Bondsrepubliek Duitsland; da·
bovendien de gerechtsdeurwaardeJ
bij een ter post aangetekende brie:
het afschrift van de betekenin!
gestuurd heeft aan het adres da
door verweerster was opgegeven al:
dat van haar verblijfplaats te Hamburg;
Overwegende dat, naar luid var
artikel 40, vierde lid, van he
Gerechtelijk Wetboek, de beteke·
ning in het buitenland of aan d1
procureur des Konings ongedaan is
indien de partij, op wier verzoek z1
verricht is, de woonplaats of d'
verblijfplaats of .de gekozen woon
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plaats van de geadresseerde in Belgie of, in voorkomend geval, in het
buitenland kende;
Overwegende dat, met toepassing
van die bepaling, de betekening van
het verzoekschrift verricht aan de
procureur des Konings in het buitenland, terwijl eiser door het
exploot van de betekening van het
bestreden arrest de gekozen woonplaats van verweerster in Belgie
kende, ongedaan is;
Dat het middel van nietontvankelijkheid gegrond is;

geen afbreuk aan de door art. 5 van
die wetten gestelde regel volgens
welke uit de indiening van het verzoek
tot gerechtelijk akkoord van rechtswege voorlopig schorsing ten voordele
van de schuldenaar van gelijk welke
Jatere daad van uitvoering volgt,· die
regel heeft geen andere draagwijdte
dat het gehele bedrag van de schuldvorderingen uit hoofde van belastingen en andere openbare Jasten onverkort te behouden, in tegenstelling met
de particuliere schuldvorderingen, die
voor vermindering vatbaar zijn, zodat,
na de uitvoering van het akkoord, de
schuldeiser die over een schuldvordering uit hoofde van belasting beschikt,
zelfs buiten het geval van art. 34 van
die wetten, het totaal bedrag van zijn
schuldvordering nog kan eisen {1).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
2" In geval van gerechtelijk akkoord met
kosten.
18 september 1980 - 1• kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr.
Raymond-Decharneux- Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.

Nr.48
1" KAMER- 19 september 1980
1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD GERECHTELIJK
AKKOORD - GECOORDINEERDE WE'ITEN VAN
25 SEPI'. 1946, ART. 29, 'IWEEDE LID, 1° GERECHTELLJK AKKOORD ZONDER INVLOED
OP DE BELASTINGEN EN ANDERE OPENBARE
LASTEN- DRAAGWLJDTE VAN DIE BEPALING.

boedelafstand kunnen de schuldvorderingen waaraan aileen een algemeen
voorrecht op de roerende goederen
verbonden is, niet worden verhaald
door de schuldeiser; die schuldvorderingen maken deel uit van de failliete
boedel, en alleen de overeenkomstig
de wet aangewezen vereffenaar kan de
roerende goederen verkopen met het
oog op voldoening van die schuldvorderingen, onverminderd, bij de verdeling, de aangevoerde voorrechten {2).
(Artt. 30 en 32 wett. op het gerechtelijk akkoord 25 sept. 1946.)

(SEVENS Q.Q. c V-FORM INTERNATIONAL • N.V.
T. BELGISCHE STAAT, TOURNEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1979 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 5, 29, in het
2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE- bijzonder 29, eerste lid, en 29, tweede lid,
MENTSAKKOORD EN GERECHTE- 1" en 2", 30, 32 van de bij besluit van de
LIJK AKKOORD
GERECHTELLJK Regent van 25 september 1946 gecotirdineerde wetten op het gerechtelijk
AKKOORD MET BOEDELAFSTAND - SCHULDakkoord, 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet
VORDERINGEN MET EEN ALGEMEEN VOORvan 16 december 1851,
RECHT OP DE ROERENDE GOEDEREN doordat het arrest de vordering afwijst
SCHULDVORDERINGEN DIE DEEL UITMAKEN
VAN DE FAILLIETE BOEDEL - ALLEEN DE waardoor eiser de nietigverklaring en
VEREFFENAAR BEVOEGD OM ZE TE VERHALEN.

1" Art. 29, tweede lid, 1", van de bij KB.

(1) Zie Cass., 11 april 1940 (Bull. en Pas.,
1940, I, 116) en 27 maart 1952 (A.C., 1952, 412).

van 25 sept. 1946 gecoi5rdineerde wet(2) Zie Cass., 4 febr. 1980 (A.C., 1979-80,
ten op het gerechtelijk akkoord doet nr. 339).

-72gewezen concordataris onverwijld kan
dagvaarden ter vereffening van het saldo
van zijn schuldvordering, in tegenstelling tot de gewone schuldeisers die geen
recht op volledige uitbetaling kunnen
doen gelden tenzij zij het bewijs leveren
dat de gewezen concordataris tot een
betere toestand is teruggekeerd; de uitzondering van artikel 29, tweede lid, 1•,
op het algemeen principe, neergelegd in
artikel 29, eerste lid, daarentegen geenszins betekent dat de fiscus tot individuele uitvoeringsmaatregelen kan overgaan zonder de tenuitvoerlegging van
het akkoord af te wachten; door te
beslissen dat verweerder wegens de
fiscale aard van zijn schuldvordering uit
artikel 29, tweede lid, 1", het recht putte
om over te gaan tot de gedwongen
verkoping van het roerend bezit van
eiseres, die een gerechtelijk akkoord met
boedelafstand had aangevraagd en bekomen, het arrest de uitzondering met
betrekking tot de belastingen en andere
openbare lasten door artikel 29, tweede
lid, 1", op de algemene regel vervat in de
artikelen 5 en 29, eerste lid, uitlegt op
een wijze die de wettelijke draagwijdte
van deze uitzondering te buiten gaat en
zodoende zowel bet artikel 29, tweede
lid, 1", als de artikelen 5 en 29, eerste lid,
terwijl, eerste onderdeel, het indienen van de bij besluit van de Regent van 25
van het verzoekschrift tot het bekomen september 1946 gecoordineerde wetten
van het akkoord door een handelaar van op het gerechtelijk akkoord schendt;
rechtswege ten behoeve van deze laatste
tweede onderdeel, in geval van gerecheen voorlopige schorsing van alle verdere akten van tenuitvoerlegging mede- telijk akkoord met boedelafstand alle,
brengt (artikel 5 van de gecoordineerde al dan niet algemeen bevoorrechte,
wetten op het gerechtelijk akkoord) en schuldeisers van de concordataris, met
de homologatie van het akkoord door de de enige uitzondering van de pand- en
rechtbank van koophandel bet akkoord hypotheekhoudende schuldeisers, deel
bindend maakt voor alle schuldeisers uitmaken van de massa aan wie de
van de concordataris (artikel 29, eerste boedel wordt afgestaan; de vereffenaar,
lid), met inbegrip van de schuldeisers die krachtens artikel 30 van de bij
die voor bet akkoord niet hebben besluit van de Regent van 25 sepgestemd; artikel 29, tweede lid, evenwel tember 1946 gecoordineerde wetten op
in drie uitzonderingen op deze algemene het gerechtelijk akkoord moet worden
regel voorziet; krachtens artikel 29, aangesteld door het vonnis van homolotweede lid, 1", het akkoord geen uitwer- gatie, aldus zowel de chirographaire. als
king heeft op c de belastingen en andere de algemeen bevoorrechte schuldeisers
openbare lasten, alsmede de dijk- en vertegenwoordigt, die bijgevolg niet
polderlasten »i de aldus bepaalde uitzon- meer afzonderlijk en individueel kunnen
dering op het algemeen principe uitge- optreden; krachtens artikel 32 van
drukt door artikel 29, eerste lid, met dezelfde wetten de vereffenaar uitsluibetrekking tot de belastingen en andere tend bevoegd is om te handelen in naam
openbare lasten, alleen betekent dat en voor rekening van de gezamenlijke
deze schuldvorderingen buiten ·toepas- schuldeisers, waaronder de algemeen
sing blijven van de schuldverminderin- bevoorrechte schuldeisers, en uitsluitend
gen die in voorkomend geval door de gelast is met de verkoping van het
gewone schuldeisers in het kader van roerend en onroerend bezit dat bet
het akkoord aan de concordataris wer- voorwerp uitmaakt van de boedelafstand
den toegestaan, met als gevolg dat na en met de verdeling van de opbrengst
uitvoering van het akkoord de fiscus de ervan onder de gezamenlijke schuldeiopheffing van het uitvoerend beslag
nastreefde dat eerste verweerder op
11 mei 1978 bij ministerie van tweede
verweerder liet leggen op de roerende
goederen van eiseres uit hoofde van
verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde, boeten en kosten, niettegenstaande het verzoek tot gerechtelijk akkoord ingediend door eiseres op
31 maart 1978 en gehomologeerd door de
Rechtbank van Koophandel te Gent op
20 juni 1978, op grond dat : 1" " ... bet
gerechtelijk akkoord, dat bindend is
voor alle schuldeisers, nochtans krachtens artikel 29, tweede lid, 1", van bet
besluit van de Regent van 25 september 1946 geen uitwerking (heeft) met
betrekking tot de belastingen - waaronder de B.T.W. - en andere openbare
lasten »i 2" c ... de schuldvordering van
(eerste
verweerder)
bovendien
is
gewaarborgd door een algemeen voorrecht op alle roerende goederen van
(eiseres) tot zekerheid van de voldoening
van de belasting, de interesten en de
kosten (artikel 29, tweede lid, 2") "i 3" « ...
wat de andere bevoorrechte schuldeisers
betreft, het aan hen is om voor hun
belangen te zorgen en desnoods tussen
te komen bij de evenredige verdeling "•
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-73sers die hij vertegenwoordigt met toegevoegde waarde, met boeten en
inachtneming van de algemene voor- kosten;
rechten; door te beslissen dat eerste
Overwegende dat het arrest de
verweerder, wegens het algemeen roerend voorrecht dat de voldoening van vordering afwijst op grond, enerzijn schuldvordering waarborgt, uit zijds, dat het gerechtelijk akkoord,
artikel 29, tweede lid, 2", van de gecoor- dat bindend is voor aile schuldeidineerde wetten op het gerechtelijk sers, nochtans krachtens artikel 29,
akkoord het recht putte om over te gaan tweede lid, 1", van de bij besluit van
tot de gedwongen verkoping van het de Regent van 25 september 1946
roerend bezit dat deel uitmaakte van de gecoordineerde
wetten op het
boedel afgestaan door eiseres aan haar
gezamenlijke schuldeisers, het arrest gerechtelijk akkoord, geen uitwervoormeld artikel 29, tweede lid, 2", dat king heeft met betrekking tot de
niet toepasselijk is in geval van gerech- belastingen en andere openbare
telijk akkoord met boedelafstand, op lasten, en, anderzijds, dat de schuldverkeerde wijze uitlegt en bijgevolg deze vordering van eerste verweerder
wettelijke bepaling schendt; het arrest gewaarborgd is door een algemeen
voorts eveneens de artikelen 5 en 29, voorrecht op aile roerende goederen
eerste lid, van dezelfde wetten schendt, van de belastingplichtige tot zekerdoor van de algemene regel vervat in
deze beide wettelijke bepalingen af te heid van de voldoening van de
wijken buiten de gevallen ·waarin door belasting, de intresten en de kosten
de wet zelf is voorzien; het arrest ten en derhalve onder toepassing van
slotte de uitsluitende bevoegdheid door artikel 29, tweede lid, 2", van voorde wet toegekend aan de vereffenaar om melde gecoordineerde wetten valt;
de gezamenlijke schuldeisers te verOverwegende, enerzijds, dat artegenwoordigen, de afgestane boedel te
gelde te maken en de opbrengst van de tikel 29, tweede lid, 1", van deze
verkoop onder de gezamenlijke schuldei- wetten geen afbreuk doet aan de
sers te verdelen, miskent door de door artikel 5 van die wetten
gedwongen verkoping van de in beslag gestelde regel volgens welke uit de
genomen goederen door eerste verweer- indiening van het verzoek tot
der toe te staan en het aan de andere gerechtelijk akkoord van rechtsbevoorrechte schuldeisers van eiseres wege voorlopige schorsing ten voorover te Iaten voor hun belangen te dele van de schuldenaar van gelijk
zorgen en desnoods tussen te komen bij
de evenredige verdeling (schending van welke latere daden van uitvoering
de artikelen 30 en 32 van de bij besluit volgt; dat de bepaling van artikel 29,
van de Regent van 25 september 1946 tweede lid, 1•, geen andere draaggecoordineerde wetten op het gerechte- wijdte heeft dan het gehele bedrag
lijk akkoord en, voor zoveel als nodig, van de schuldvorderingen uit hoofde
van de artikelen 7, 8 en 9 van de van belastingen en andere openbare
Hypotheekwet van 16 december 1851) :
lasten onverkort te behouden, in
tegenstelling met de private schuldWat beide onderdelen samen vorderingen die voor vermindering
betreft:
vatbaar zijn, zodat, na de uitvoering
van het akkoord, de schuldeiser die
Overwegende dat het arrest vast- over een schuldvordering uit hoofde
stelt dat eiser, als vereffenaar over van
belasting beschikt, zelfs buiten
het gerechtelijk akkoord met boe- het door artikel 34 van voornoemde
delafstand van de naamloze ven- wetten beoogde geval, het totaal
nootschap V-Form International, bedrag van zijn schuldvordering nog
een vordering heeft ingeleid tot kan eisen;
nietigverklaring en opheffing van
Overwegende, anderzijds, dat in
het uitvoerend beslag dat eerste
verweerder, bij ministerie van geval van gerechtelijk akkoord met
tweede verweerder, op de roerende boedelafstand, de schuldvorderingen
goederen van voormelde vennoot- die, zoals ten deze, aileen met een
schap had doen leggen, uit hoofde algemeen voorrecht op de roerende
van verschuldigde belasting over de goederen bevoorrecht zijn, niet vat-

i -:-_ -_ --~

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

- 74--'
baar zijn voor daden van uitvoering 2° RECHT VAN VERDEDIGING - BURdoor de schuldeiser; dat deze GERLLJKE ZAKEN - GEDWONGEN TUSSENschuldvorderingen deel uitmaken KOMST TOT VRIJWARING- PARTLJ DIE NIET
van de massa en dat alleen de BETROKKEN WAS BLJ DE HOOFDVORDERING,
NA DE UITVOERING VAN EEN
overeenkomstig de wet aangewezen OPGEROEPEN
BLJ VONNIS OP DIE VORDERING BEVOLEN
vereffenaar bevoegd is om tot de DESKUNDIGENONDERZOEK - OPROEPING
verkoop van de roerende goederen TOT VRLJWARING UITSLUITEND GEGROND OP
over te gaan met het oog op de DE VASTSTELLINGEN EN BESLUITEN VAN DAT
betaling van die schuldvorderingen, DESKUNDIGENONDERZOEK - VERWERPING
met inachtneming, bij de uitdeling, VAN DE OPROEPING TOT VRLJWARING OP
GROND DAT DE VASTSTELLINGEN VAN DE
van de ingeroepen voorrechten;
DESKUNDIGE NIET ALS BEWLJS IN AANMERDat het middel gegrond is;
KING KUNNEN KOMEN TA.V. DE TOT VRLJWARING OPGEROEPENE ZONDER HUN RECHT
VAN VERDEDIGING TE MISKENNEN- WETTIGHEID (2).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
BURGERarrest melding zal worden gemaakt 3° CASSATIEMIDDELEN
LLJKE
ZAKEN
MIDDEL
AFGELEID
uri' MISop de kant van de vernietigde KENNING VAN DE BEWLJSKRACHT VAN
EEN
beslissing; houdt de kosten aan en CONCLUSIE
- RECHTER DIE OVER HET BLJ
zegt dat erover door de feitenrech- CONCLUSIE VOORGEDRAGEN MIDDEL UITter zal worden beslist; verwijst de SPRAAK HEEFr GEDAAN ZOALS HLJ ZULKS
zaak naar het Hof van Beroep te HAD MOETEN DOEN INDIEN HLJ DE AANGEGEVEN MISKENNING NIET HAD BEGAAN - MIDAntwerpen.
19 september 1980 1" kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter- Verslaggever: de h. MeeusGelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en ClaeysBouuaert.

DEL NIET ONTVANKELLJK BLJ GEBREK AAN
BELANG(3).
(FEYEN T. COENDERAERTS,
• KIELSE ASPHALTFABRIEK • P.V.BA.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Nr. 49
1• KAMER- 19 september 1980
1° TUSSENKOMST

BURGERLLJKE
ZAKEN - GEDWONGEN TUSSENKOMST TOT
VRLJWARING - PARTLJ DIE NIET BETROKKEN
WAS BLJ DE HOOFDVORDERING, TOT VRLJWARING OPGEROEPEN NA DE UITVOERING VAN
EEN BLJ VONNIS OP DIE VORDERING BEVOLEN
DESKUNDIGENONDERZOEK OPROEPING
TOT VRLJWARING UITSLUITEND GEGROND OP
DE VASTSTELLINGEN EN BESLUITEN VAN DAT
DESKUNDIGENONDERZOEK VERWERPING
VAN DE OPROEPING TOT VRLJWARING OP
GROND DAT DE VASTSTELLINGEN VAN DE
DESKUNDIGE NIET ALS BEWLJS IN AANMERKING KUNNEN KOMEN TA.V. DE TOT VRLJWARING OPGEROEPENE ZONDER HUN RECHT
VAN VERDEDIGING TE MISKENNEN- WETI'IGHEID (I).

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

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1316, 1317, 1319,
1320, 1322, 1341, 1348, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 972, 973, 978, 979,
980, 983, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 25 van titel IV van boek I van het
Wetboek van Koophandel, zoals vastgesteld door de wet van 15 december 1872,
en 97 van de Grondwet en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de· verdediging,
doordat het arrest, na beslist te hebben dat eiser en architect Vanhout ieder
de helft van de door de gemeente Retie
geleden schade moeten dragen en eiser
veroordeeld te hebben tot betaling aan
de gemeente Retie van een provisioneel
bedrag van 240.947 frank, de door eiser
tegen de verweerders Conderaerts en de

(1) en (2) Zie Cass., 10 april 1970 (A.C:, 1970,
731) en de noten 2 en 3, en 3 maart 1980 (A.C.,
(3) Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 852); zie
1979-80, nr. 415).
Cass., 5 april1979 (ibid., 1978-79, 931).
.

-75personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Kielse Asphaltfabriek » ingestelde vordering tot tussenkomt en vrijwaring verwerpt op grond :
dat eiser het bewijs van de aan deze
verweerders verweten gebreken dient te
leveren en inoet aantonen dat die door
hun fouten veroorzaakt werden; dat de
verweerders elke aansprakelijkheid van
de hand wijzen en de door de deskundige vastgestelde gebreken betwisten en
terecht doen gelden dat het deskundigenverslag van ir. architect Van der
Voort, waarop de gemeente Retie zich
tot staving van haar vordering ten laste
van eiser en va:n architect Vanhout
beroept, hun niet tegenstelbaar is; dat de
verweerders immers bij de door deze
deskundige uitgevoerde expertise ·niet
betrokken werden; dat. deze niettegenstelbaarheid zowel voor de door de
expert vastgestelde feiten als voor de
door hem in zijn verslag gedane conclusie geldt; dat, zo niet, het recht van
verdediging van de verweerders zou
miskend zijn; dat dan ook het deskundigenverslag niet als bewijselement kan
dienen tot staving van de vordering in
tussenkomst en vrijwaring van eiser ten
laste van de verweerders, terwijl de
feiten welke in dit verslag vermeld
worden, niet als basis voor conclusies
welke tussen eiser en zijn onderaanne,mers tegensprekelijk zouden zijn, kunnen aangewend worden; dat anderzijds,
zoals terecht door de eerste techter
gesteld en niet door partijen betwist
wordt, een nieuw deskundigenonderzoek
met betrekking tot gebreken van de
dakwerken uitgesloten is; dat inderdaad
de gemeente Retie de nodige herstellingswerken heeft Iaten uitvoeren en
geen ·gebreken meer kunnen vastgesteld
worden,

tweede onderdeel, het in aile geval
onmogelijk is vast te stellen of het arrest
oordeelt dat de rechten van de verweerders ook geschonden zouden worden
wanneer het verslag louter als vermoeden zou gelden en het arrest alzo
onvoldoende en onduidelijk gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel en van de artikelen 1316, 1348 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek);
derde ond{!rdeel, eiser in zijn conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk
staande hield dat, op basis van de
gegevens van het verslag van ir. architect Van der Voort, elke deskundige,
wiens aanstelling hij vroeg, thans nog
tot tegensprekelijke conclusies kon
komen; dat het arrest, door te beslissen
dat niet door partijen betwist werd dat
een nieuw deskundigenonderzoek over
de gebreken van de dakwerken uitgesloten was, de bewijskracht van deze conclusie miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat de eerste twee onderdelen
betreft:
Overwegende dat het arrest
beslist dat bet deskundigenverslag
niet tot bewijs tegen de verweerders
kan dienen, zowel wat de door de
deskundige vastgestelde feiten als
wat de door hem geformuleerde
besluiten betreft, omdat, zo niet, in
de omstandigheden die bet arrest
preciseert, bet recht van verdediging van de verweerders zou worden miskend;
Overwegende dat bet arrest aldus,
zonder dubbelzinnigheid, te kennen
geeft dat, in de gegeven omstandigheden, bet recht van verdediging
ook zou zijn miskend indien de
vaststellingen van de deskundige als
vermoeden zouden worden aangehouden; dat bet arrest door die
redengeving de beslissing regelmatig motiveert en wettelijk verantwoordt;
Dat de onderdelen niet kunnen
aangenomen worden;

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
het gerechtelijk deskundigenverslag niet
tegensprekelijk met de verweerders
werd opgesteld en hun als dusdanig niet
tegenstelbaar is, geenszins inhoudt dat
:lit verslag niet als vermoeden tegenover
:le verweerders, wa:t betreft de door de
gerechtelijke deskundige vastgestelde
Eeiten, zou kunnen gelden en daardoor
het recht van verdedigin~ van de verweerders niet miskend is (schending van
:le artikelen 1316, 1317, 1319, 1320, 1322,
1341, 1348, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 25 van het Wetboek van KoopWat bet derde onderdeel betreft:
ilandel, 972, 973, 978, 979, 980, 983 en
Overwegende dat eiser in zijn
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
ran het aangehaalde algemeen rechtsbe- conclusie deed gelden dat, op basis
~insel);

van de door bet deskundigenverslag

-76ling of voorlopige afkeuring op Jichavastgestelde feiten, iedere deskunmelijke grand te hebben afgezien
dige nog tot tegensprekelijke besluiomdat hij zich op een bepaalde datum
ten kon komen;
niet voor inobservatiestelling heeft
Overwegende dat het arrest
aangemeld, wanneer uit geen aan de
beslist dat, nu het deskundigenverherkeuringsraad overgelegd stuk blijkt
dat hij voor inobservatiestelling op de
slag aan de verweerders niet tegenaan$egeven datum werd opgeroepen
stelbaar is, ook wat de vastgestelde
(1). (Art 49 Diensplichtwet.)
feiten betreft, deze feiten niet als
basis voor besluiten die tussen eiser
(BRINCKMAN)
en de verweerders tegensprekelijk
zouden zijn, kunnen worden aangeARREST
wend;
Dat het arrest aldus over het bij
HET HOF;- Gelet op de bestreconclusie voorgedrageri middel uit- den beslissing, op 4 juli 1980 gewespraak doet zoals het zulks had zen door de Herkeuringsraad van
moeten doen indien het de in het de provincie Antwerpen;
onderdeel aangevoerde miskenning
Over het middel, afgeleid uit de schenvan· de bewijskracht van die conclu- ding
van de artikelen 41, 42, 43, 44,. 45,
sie niet had begaan;
46, 47, 48 en 49 van de Dienstplichtwet,
Dat het onderdeel derhalve niet gecoordineerd op 30 april 1962, en van
ontvankelijk is bij gebrek aan de eerbiediging van de rechten van de
verdediging,
belang;
doordat de herkeuringsraad beslist :
dat de heer Peter Brinckman wordt
geacht, overeenkomstig artikel 49 van de
Dienstplichtwet, van zijn aanvraag van
vrijstelling te hebben afgezien », op
grond dat eiser zich op 16 juni 1980
« niet heeft aangemeld voor observatie,
zoals blijkt uit de nota van het militair
centrum»,
·terwijl eiser bij schrijven van
19 mei 1980 van het Provinciebestuur
van Antwerpen werd opgeroepen om
zich naar het militaire hospitaal te
Antwerpen te begeven, doch de oproepingsbrief geen datum vermeldde
waarop hij zich diende aait te melden,
hij zich daaromtrent niet ongerust
maakte, daar hem voordien door de
secretaris-verslaggever van de herkeuringsraad verzekerd was dat hij tijd had
tot oktober 1980 om een datum a£ te
spreken en hij niet wist noch kon weten
dat hij op 16 juni 1980 diende te
verschijnen, niet opgeroepen zijnde voo1
deze datum; ·
en terwijl uit het dossier moet blijker
dat de dienstplichtige opgeroepen werd
wat ten deze niet geschiedde :
«

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 september 1980 1" kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr.50
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DIENSTPLICHT -

VRIJSTELLING OF VOORLOPIGE
AFKEURING
OP
LICHAMELIJKE
GROND BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD
DAT
DE
DIENSTPLICHTIGE
GEACHT WORDT VAN ZIJN AANVRAAG TE
HEBBEN AFGEZIEN, OMDAT HIJ ZICH OP EEN
BEPAALDE DATUM NIET VOOR INOBSERVATIESTELLING HEEFT AANGEMELD - GEEN STUK
WAARUIT BLIJKT DAT DE DIENSTPLICHTIGE
VOOR DIE DATUM WERD OPGEROEPEN .ONWETTIGHEID.

Overwegende dat, zo een nie•
ondertekende aantekening op dE
brief van de secretaris-verslaggeve1
van
de
herkeuringsraad
var
14 mei 1980 vermeldt dat eiser zicl
Onwettig is de beslissing van de herkeu-·
ringsraad dat de dienstplichtige geacht
wordt van zijl) aanvraag om vrijstel-

(1) Cass., 31 okt. 1955 (A.C., 1956, 157).

-77betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, a8, gewijzigd door koninklijk besluit van 2 april 1970, en a9,
inzonderheid eerste, tweede en vierde
lid, van het koninklijk besluit van
ao maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der loonarbeiders,
doordat, hoewel het vaststelt dat de
eindejaarspremies aan· eiser door verweerster toegekend, loon zijn, het arrest
de. vordering tot betaling van vakantie-Om die redenen, vernietigt de geld op deze premies ongegrond verom de redenen : ·dat, nu in
bestreden beslissing; beveelt dat klaart
artikel a8 van het koninklijk beshiit van
van dit arrest melding zal worden ao maart 1967 van normale bezoldiging
gemaakt op de kant van de vemie- sprake is, hiermede wordt bedoeld · de
tigde beslissing; verwijst de zaak wedde die aan de bediende iedere
naar de Herkeuringsraad van de maand wordt betaald, zodat hierin niet
begrepen is de eindejaai:spremie die,
provincie Brabant.
overeenkomstig de wil van partijen, op
22 september 1980 - a· kamer - het einde van het jaar wordt uitgekeerd;
Voorzitter en verslaggever : de h. dat deze eindejaarspremie evenmin kan
Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijk- worden beschouwd als veranderlijke
luidende conclusie van de h. Lenaerts, wedde in de zin van artikel a9, waarin
advocaat-generaal.
de wedde wordt bedoeld die, door ze
afhankelijk te stellen van de omvang
van de gepresteerde arbeid, onderhevig
kan zijn aan maandelijkse merkelijke
schommelingen; dat de vaststelling dat
het bedrag van de eindejaarspremie
Nr.51
jaarlijks kan varieren, op zichzelf onvoldoende is om haar het hierboven
bedoelde karakter van veranderlijk loon
a• KAMER- 22 september 1980
toe te kennen; dat artikel a9, dat Diet los
JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIE- te denken is van artikel a8 waarin de
hoofdregel vervat ligt, enkel tot doel
GELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJK LOON
heeft een berekeningswijze in te voeren,
-BEGRIP.
die aan de bedienden met een geheel of
Voor de berekening van het aan een gedeeltelijk veranderlijke wedde een
bediende toekomende vakantiegeld vakantiegeld moet waarborgen dat
kan een eindejaarspremie niet worden gelijkwaardig is aan datgene dat in .de
aangemerkt als veranderlijk loon in de algemene regel van artikel a8 wordt
zin van het KB. van 30 maart 1967 om toegekend; dat, nu de eindejaarspremie
de enkele reden dat het bedrag van de Diet tot de notni.ale bezoldiging van
artikel a8 behoort, deze ook . niet in
premie elk jaar verschilt (1).
aanmerking komt wanneer artikel ail
(WELS T. FORD-WERKE A.G.)
dient toegepast te worden,
ARREST
terwijl, na in de eerste drie alinea's
het geval te hebben geregeld waarin het
HET HOF; - Gelet op het bestre- loon volledig veranderlijk is, artikel a9
het koninklijk
besluit van
den arrest, op 6 februari 1979 door van
ao maart 1967 in de laatste alinea, die
het Arbeidshof te Antwerpen gewe- een slechts gedeeltelijk veranderlijk loon
zen;
betreft, voorschrijft dat de bepalingen
Over het middel, afgelefd uit de schen- van artikel a8 van toepassing .zijn voor
het vast gedeelte, doch dat die van de
ding van de artikelen 9 van de op eerste drie alinea's van artikel a9 toepas2_8__jun
__
i _1_9_7_1_g_ec_o_o_rd_~_·n_e_e_rd_e__w_ette
__
nl selijk zijn op het veranderlijk gedeelte;
het loon van de bediende die, zoals eiser,
(I) Zie Cass., 18 dec. 1974 (A.C, 1975, 463).
buiten zijn maandelijks .. loon.. op het
niet heeft aangemeld in het miiitaire hospitaal, het uit geen aan de
herkeuringsraad overgelegd stuk
blijkt · dat eiser werkelijk op
16 juni 1980 voor observatiestelling
werd opgeroepen;
Dat derhalve de herkeuringsraad
zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

-78einde van het jaar een premie ontvangt 2° CASSATIE - TAAK VAN HET HOF waarvan het bedrag veranderlijk is,
BURGERLLJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISnoodzakelijkerwijze een gedeeltelijk ver,SING DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE
anderlijk karakter heeft; hieruit volgt GRONDT OP .EEN DOOR DE VOORZIENING
dat, overeenkomstig de volledig alge- GEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID
mene termen van artikel a9, de methode VAN HET HOF DEZE TE VERVANGJJ:N DOOR
van berekening, vastgesteld bij de eerste EEN RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE
drie alinea's van dit artikel ten einde het GEDEELTE RECHTVAARDIGT (1).
bedrag van het vakantiegeld- te bepaleri,
zoals eiser voorhield, diende te worden
toegepast op het veranderlijk gedeelte 1" De werknemer met een onvolledige
dienstbetrekking die op een dag, vastvan zijn loon, zodat door het tegenovergesteld ter vervanging van een feestgestelde te beslissen het aangevochten
dag die met een zondag of een gewone
arrest de in het middel vermelde wetteinactiviteitsdag samenvalt, wegens de
lijke bepalingen schendt; inzonderheid
aard van zijn dienstbetrekking norartikel a9 van het koninklijk besluit van
maal geen arbeid verricht, heeft geen
ao maart 1967 :
aansP..raak op een andere vervangingsdag (2). (Art. 6. Feestdagenwet.)
Overwegende dat een eindejaars-

premie niet kan worden aangemerkt
als veranderlijk loon in de zin van
artikel 39 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967, om de enkele
reden dat het bedrag ervan elk jaar
verschilt;
Dat het arbeidshof terecht overweegt dat de vaststelling dat het
bedrag van de eindejaarspremie
jaarlijks kan varieren, op zichzelf
onvoldoende is om ze de hoedanigheid van veranderlijk loon toe te
kennen;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 september 1980 - a· kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van
de h. Lenaerts, advocaat-'-generaal
Advocaten : mrs. Biitzler en Simont.
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1° ARBEID _

ARBEIDS- EN RUSTTLJDEN _

BETAALDE FEESTDAGEN- VERVANGINGSDAG
- WERKNEMER MET ONVOLLEDIGE DlENST_BETREKKING- BEGRlP.

(HENDRICKX T. PHILIPS N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden .vonnis, op 21 juni 1979 door de
de Arbeidsrechtbank te Hasselt in
laatste aanleg gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 4, 6 en 14 van de
wet van 4 januari 1974 betreffende de
feestdagen,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
de wettelijke feestdag van 1 mei 1977,
die met een zondag samenviel, bij beslissing van de ondememingsraad van verweerster werd vervangen door vrijdag
20 mei 1977 en dat eiseres, die slechts de
eerste vier dagen van de week werkte en
noo~t op vrijdag, deze feestdag niet
betaald kreeg en ook geen andere vervangingsdag genoot, de arbeidsrechtbank de vordering van eiseres, welke
ertoe strekte verweerster te horen veroordelen tot het betalen van de som van
1.052 frank, ongegrond verklaart, op
grond dat de termen « gewone
activiteitsdag " en « gewone inactiviteitsdag », die voorkomen in
artikel 6 van de wet betreffende de
feestdagen, dienen te worden gei:nterpreteerd als een collectief gegeven op het
vlak van de onderneming en dat vrijdag
(1) Cass., 3 nov. -1978 (A.C., 1978-79, 257); zie
Cass. 12 nov. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 168), met
concl•.van adv.-gen. Lenaerts.

(2) Zie de concl. O.M. bij dit arrest in R. W:,
1980-81, kol. 1259.

-79Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

20 mei 1977 een gewone activiteitsdag in
de onderneming van verweerster was,
terwijl de feestdag die met een zondag
of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, door een gewone activiteitsdag
wordt vervangen en de gewone activiteitsdag en de gewone inactiviteitsdag
een individueel gegeven ·zijn voor iedere
werknemer, zodat de arbeidsrechtbank,
door te beslissen dat de termen
« gewone activiteitsdag » en «. ·gewone
inactiviteitsdag • in. de wet betreffende
de feestdagen dienen te worden gelnterpreteerd als een collectief gegeven op
het vlak van de onderneming, .de·· in
het middel vermelde w'etsbepalingen
schendt:
.

22 september 1980 -

a·

kamer -

Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. MahilGelijkluidende conclusie van
lon -

de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
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TELEGRAAF EN TELEFOON -

IN
ARTIKEL 22 VAN DE WET VAN 13 OKTOBER 1930
OMSCHREVEN MISDRJJF- BESTANDDELEN.

Het misdrijf, omschreven in artikel 22
van de wet van 13 oktober 1930, tot
samenordening van de verschillende
wetsbepalingen op de telegrafie en de
telelonie met draad, vereist niet dat
degene aan wie het ten laste wordt
gelegd zell materieel de daad heelt
verricht die de beschadiging van een
werk of voorwerp ten dienste van een
telegraal- of telefoonlijn tot gevolg
heelt gehad; het is voldoende dat die
beschadiging veroorzaakt is door het
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg
van de beklaagde (1).
(DELEYE
T. REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 januari 1980 in
hciger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. . In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
. Over het middel, afgeleid uit de schen.ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 28, 38, 66, 67 van het Strafwetboek,
4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, en 22 van de wet van
13 oktober 1930 tot samenordening der
verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie met draad,
(1) Cass., 6 nov 1967 (A.C., 1968, 399).

-80trace, en zich gebeurlijk met de
telijk en civielrechtelijk gebied veroor- bevoegde dienst 'in verbinding te
deelt om, als persoon belast met het stellen om de juiste ligging te laten
toezicht op werken, bij gebrek aan aanduiden. .· Bij het uitvoeren der
voorzorg, onvrijwillig, enig werk of voorwerp ten . dienste van telefoon- of tele- werken moet hij omtrent de ligging
graaflijnen van algemeen nut te hebben duidelijke instructies geven aan de
vernield of beschadigd, op grond dat kraanman en toezicht houden op de
eiser, als aangestelde van de aannemer werkzaamheden om iedere beschader werken, de bevoegdheid en de plicht diging van de kabe1 te. voorkomen.
had initiatief en verantwoordelijkheid te Uit de gegevens van het strafbundel
nemen met het oog ·op het voorzichtig blijkt geenszins dat hij zulks heeft
uitvoeren der werken, en dat hij nagela- gedaan :o;
ten had de nodige inlichtingen in te
Overwegende dat het vonnis. aldus
winnen en, bij het uitvoeren der werken,
de nodige instructies te geven en het omstandig te kennen geeft dat eiser,
nodig toezicht te houden, zonder te die als aangestelde van de werkgeweerleggen dat, zoals eiser in zijn con- ver met het toezicht op de werken
clusie deed gelden, hij materieel de was belast en derhalve « de
schade niet veroorzaakte, aangezien bevoegdheid (had) om initiatief te
zulks gebeurde door de daad van R.R.,
en hij ook geen foutief maneuver had nemen en de plicht verantwoordelijkheid te dragen », de voor de
bevolen,
uitvoering
van de werken vereiste
t!Jrwijl, nu het onvrijwillig veroorzaktm van de kwestieuz~ schade door voorzorgsmaatregelen niet heeft
artikel
22
van
de
wet
van getroffen;
13 oktober 1930 . gestraft wordt met
Overwegende dat hieruit volgt dat
politiestraffen (bepaald door de arti- het vonnis eiser, wegens een perkelen 28 en 38 van het Strafwetboek) en soonlijk gebrek aan voorzorg, als
dus eeh overtreding uitmaakt, nu mededaderschap, in de zin van artikel 66 van dader van het hem ten laste gelegde
qet Strafwetboek, weliswaar aanwezig misdrijf veroordeelt;
..:Dordat het vonnis eiser op strafrech-

kah zijn in geval van overtreding, doch
alleen wanneer door de mededader een
positieve di1ad wordt verricht die de
overtreding voorafgaat of met haar
samengaat, en nu geen eDkele wettelijke
bepaling .gewaagt van medeplichtigheid,
in de zin van artikel '67 van het Strafwetboek, voorziet ·aah de overtreding, die
door artikel 22 van genoemde wet wordt
gestraft, hieruit volgt dat de door de
rech~rs ten laste van eiser aangehouden
mHatigheden niet toelieten hem op
grond van gezegd artikel 22 strafrechtelijk te veroordelen, en dat artikel 4 van
de wet van 17 april 1878 de rechters niet
toeliet eiser daarna op civielrechtelijk
gebied te veroordelen :

Overwegende dat het vonnis de
telastlegging . tegen eiser bewezen
verklaart onder meer op volgende
gronden : « De aanwezigheid van
kabels in een bewoonde wijk is voor
een werkleider normaal voorzienbaar. Het behoort hem dan ook, bij
afwezigheid van plannen, de indicien die de aanwezigheid van kabels
aanduiden, op te sporen, zo nodig
peilingen te doen naar ·het juiste

Dat dienvolgens het middel, in
zoverre het een schending van de
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek aanvoert, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, voor
zover het een schending van
artikel 22 van de wet van
13 oktober 1930 aanvoert omdat
eiser materieel de schade niet zou
hebben veroorzaakt en ook geen
foutief maneuver zou hebben bevolen, naar recht faalt, daar voormelde
wetsbepaling niet vereist dat degene
aan wie het misdrijf ten laste wordt
gelegd zelf materieel de daad heeft
verricht of bevolen die de beschadiging van een werk of voorwerp ten
dienste van een telegraaf- pf telefoonlijn tot gevolg heeft gehad, en
het volstaat dat die beschadiging is
veroorzaakt door een gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg van de
beklaagde;
Overwegende dat, in zoverre eiser
een schending van artikel 97. van de

-81}rondwet aanvoert omdat er niet BEDRIJF, ONI)ER AANNEMING VAN VERZACHN"erd geantwoord op zijn conclusie TENI)E OMSTANDIGHEDEN, NAAR DE
N"aarin hij opwierp dat hij materieel BEVOEGDE POLITIERECHTBANK VERWJJST GEPLEEGD BUITEN HET ARRONie schade niet had veroorzaakt en WANBEDRIJF
DISSEMENT - VERDACHTE DIE ZIJN VER)Ok geen foutief maneuver had BLLJFPLAATS NIET HEEFT IN HET ARRONDIS)evolen, het middel feitelijke grond- SEMENT EN DAAR NIET IS GEVONDEN ;lag mist, nu het vonnis die conclu- RAADKAMER VAN DAT ARRONI)ISSEMENT
;ie niet nader diende te beantwoor- NIET BEVOEGD {1).
ien, vermits eisers verweer .ingerolge de eerder aangebaalde beslis- 2° .REGELING VAN RECHTSGEBIED
;ing ter zake niet meer dienend :..... STRAFZAKEN .;.... VONNISGERECHT DAT VAN
EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT DOOR EEN
N"as;
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VONDat het middel niet kan worden. NISGERECHT DAT ZICH • RATIONE LOCI •
tangenomen;
ONBEVOEGD VERKLAART MISDRLJVEN
En overwegende dat de substan- GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLLJFPLAATS NIET
iele of op straffe van nietigbeid IN
HET ARRONDISsEMENT HEEFT EN DAAR
roorgeschreven recbtsvormen in NIET IS GEVONI)EN - REGELING VAN
tcht zijn genomen en de beslissing RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE
•vereenkomstig de wet is gewezen;
BESCHIKKING- VERWJJZING VAN DE ZAAK
II. In zoverre de voorziening
:ericht is tegen de beslissing op de
loor verweerster tegen eiser inge;telde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat uit bet antvoord op bet middel met betrekking
ot de strafvordering blijkt dat het
•onnis, met toepassing van de in
tet middel vermelde wetsbepalin:en, eiser wettelijk beeft kunnen
•eroordelen tot betaling van een
•ergoeding voor de ·schade die verveerster ten· gevolge van het tegen
tern aangehouden misdrijf beeft
:eleden;
Om die redenen, verwerpt de
·oorziening; veroordeelt eiser in de
:osten.
23 september 1980 - · 2• kamer roorzitter : baron Richard - Verslagge·er : de h. Vervloet - Gelijkluidende
onclusie van de h. Krings, advocaateneraal - Advocaat: mr. Bayart.
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NAAR DE BEVOEGDE
KONINGS(2)

PROCUREUR

DES

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN
T. HUYSMANS)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 17 juli 1980 door de
procureur des Konings te Antwerpen ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de' Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bij beschikking
van 24 maart 1980, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
Huysmans Eddy Pierre Maria Rita,
metaalbewerker, geboren te Lommel
op 8 juni 1956, wonende te Lommel,
Merelstraat 2, naar de bevoegde
politierechtbank heeft verwezen,
om, te Ranst op 25 juli 1979, door
gebrek aan voorzicbtigheid of voorzorg, maar zonder bet oogmerk de
persoon van een ander aan te randen, door bet veroorzaken van een
aan zijn persoonlijk toedoen te wijten verkeersongeval, onopzettelijk
slagen of verwondingen te hebben

(1) en {2) Zie Cass., 20 juli 1967 (A.C., 1967,
1320); 20 dec. 1971 (ibid, 1972, 398);
14 juni 1978 (ibid., 1978, 1207); zie Cass.,
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RAADKA- 27 maart 1939 {Bull. en Pas., 1939, I, 173) met
MER DIE EEN VERDACHTE WEGENS EEN WAN- voetnoten R.H.
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82toegebracht aan Guerrier de la beveelt dat van dit arrest melding
Gaste Jean-Pierre, De Browne de zal worden gemaakt op de kant van
Tiege Anne en Le Grelle Sabine;
de vernietigde beslissing; verwijst
Overwegende dat het openbaar de zaak naar de procureur des
ministerie Huysmans tevens heeft Konings bij de Rechtbank van Eervervolgd wegens overtreding van ste Aanleg te Mechelen.
artikel 10.1, 1", 2" en 3", van het
23 september 1980 - 2" kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Wegverkeersreglement;
Dat het ook de personenvennoot- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluischap met beperkte aansprakelijk- dende conclusie van de h. Krings, advoheid ·Sasme heeft doen dagvaarden .caat-generaal.
als civielrechtelijk aansprakelijke
partij voor haar aangestelde Buysmans;
Overwegende dat de Politierechtbank te Antwerpen zich bij vonnis Nr. 55
van 16 juni 1980 onbevoegd verklaarde om van de zaak kennis te
2• KAMER- 23 september 1980
nemen omdat « de feiten werden
gepleegd te Emblem, plaats die 1° VOORZIENING IN CASSATIE
behoort tot het arrondissement TERMIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING
Mechelen, zodat de rechtbank onbe- VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE AANLEG
GEWEZEN, WAARBIJ DE VERDACHTE NAAR DE
voegd is ratione loci»;
RECHTBANK IS VERWEZEN
Overwegende dat de beschikking -CORRECTIONELE
WEIGERING VAN DE RAADKAMER DE ZAAH
van de raadkamer en het vonnis TE VERWIJZEN NAAR DE MEEST NABIJE .CORvan de politierechtbank in kracht RECTIONELE RECHTBANK VAN DE DOOR DE
van. gewijsde zijn gegaan en dat uit VERDACHTE GEVRAAGDE TAALROL - CASSAhun onderlinge tegenstrijdigheid '11EBEROEP VOOR DE EINDBESLISSING - NIE'l
een geschil over rechtsmacht is ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1).
ontstaan dat de rechtsgang belem2° BEVOEGDHEID EN. AANLEG mert;
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAAD
Overwegende dat de gedingstuk- KAMER WAARBIJ DE VERDACHTE NAAR Dl
ken schijnen uit te wijzen dat het CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWE
aan Huysmans ten laste gelegde feit ZEN - BESCHIKKING TOT VERWERPING VM
gepleegd werd op het grondgebied DE CONCLUSIE TEN BETOGE DAT HET HOI
van de vroegere gemeente Emblem VAN ASSISEN HET BEVOEGDE VONNISGE
RECHT IS - BESCHIKKING NIET GEWEZE~
dat nog steeds tot het gerechtelijk OVER
DE · BEVOEGDHEID VAN DE ONQER
arrondissement Mechelen behoort, ZOEKSQERECHTEN
(2).
en dat de beklaagde niet verbleef
noch aangetroffen werd in het 3° VOORZIENING IN CASSATIE gerechtelijk arrondissement Ant- TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN Dl
KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLIN(
werpen;
Dat de raadkamer van de Recht- WAARBIJ HET VERZET TEGEN EEN BESCHIK
VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZIN<
bank van Eerste Aanleg te Antwer.,. KING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBAN!
pen derhalve ratione loci onbevoegd · WORDT VERWORPEN - BESCHIKKING El
was om de beklaagde Huysmans ARREST TOT VERWERPING VAN DE CONCLU
naar het vonnisgerecht te verwijzen; SIE WAARIN WORDT BETWIST DAT DE COfl
Om die .redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 24 maart 1980;

RECTIONELE RECHTBANK HET BEVOEGD:
VONNISGERECHT IS- ONMIDDELLIJKE VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK (3).

(1) Zie Cass., 2 sept. 1975 (A.C., 1976, 15) e
3 mei 1977 (ibid., 1977, 908).
(2) en (3) Cass.,l7 dec. 1974 (A.C., 1975, 457:

! _ -- - - - - -
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83 .,.(MARTOUEA)
ring, ook in zoverre de verwiJzmg
geschiedt zonder invrijheidstelling
ARREST
van de aangehouden verdachten;
Dat de aangevoerde bewering,
HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikkingen, op 8 augustus volgens welke het misdrijf onder de
1980 door de raadkamer van de bevoegdheid van het hof van assiRechtbank van Eerste Aanleg te sen zou vallen, evenmin een geschil
Brugge gewezen, en op de bestre- inzake bevoegdheid van het onderden arresten, op 20 augustus 1980 zoeksgerecht, in de zin van
door het Hof van Beroep te Gent, artikel 416, tweede lid, van het
kamer van inbeschuldigingstelling, Wetboek van Strafvordering, in het
leven roept;
gewezen:
Dat ·de voorzieningen derhalve
I. Op de voorzieningen van de niet ontvankelijk zijn;
eisers Ghislain Marc en Ghislain
Pierre tegen de beschikking van
Om die redenen, en ongeacht de
8 augustus 1980 van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aan- door Martou, Lambert, Ghislain
leg te Brugge in verband met het Marc en Ghislain Pierre neergegebruik der talen in gerechtszaken legde memories, die geen betreken op de voorzieningen van de king hebben op de ontvankelijkheid
eisers Lambert, Sampieri, Ghislain van de voorzieningen, verwerpt de
Marc en Ghislain Pierre tegen het voorzieningen; veroordeelt de eisers
arrest van 20 augustus 1980 van het in de kosten.
Hof van Beroep te Gent, kamer van
23 september 1980 - 2" kamer inbeschuldigingstelling, in hetzelfde Voorzitter
:
baron
Richard
verband:
Verslaggever : de h. Boon - GelijkluiOverwegende dat de beslissingen, dende conclusie van de h. Krings, advodie het voorwerp uitmaken van caat-generaal - Advocaten : mrs. De
voornoemde beschikking en van Kock en Graindorge, Brussel.
voornoemd arrest, geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering; dat zij evenmin uitspraak doen over een geschil inzake
bevoegdheid van het onderzoeksge- Nr.56
recht;
Dat de voorzieningen derhalve
2• KAMER- 24 september 1980
niet ontvankelijk zijn;
1° VERWIJZING VAN EEN RECHT-

II. Op de voorzieningen van de
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAFeisers tegen de beschikking van
ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING - AANVRAAG VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ 8 augustus 1980 van de raadkamer
VERPLICIITING EEN BEROEP TE DOEN OP
van de Rechtbank van Eerste AanEEN ADVOCAAT BJJ HET HOF VAN CASSATIE.
leg te Brugge en tegen het arrest
van 20 augustus 1980 van het Hof 2° VERHAAL OP DE RECHTER van Beroep te Gent, kamer van AMBTELLJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOinbeschuldigingstelling, in verband CAAT BJJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST.
met hun verwijzing naar de correc3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAtionele rechtbank :
RECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN MISOverwegende dat zodanige beslis- KENEN WANBEDRJJVEN IN DE UITOEFEsingen voorbereidende beslissingen DADEN
NING VAN HUN AMBT GEPLEEGD DOOR
zijn en beslissingen van onderzoek LEDEN VAN DE HOVEN VAN BEROEP, DOOR
in de zin van artikel 416, eerste lid, MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR MINISvan het Wetboek van Strafvorde- TERIE BJJ DIE HOVEN OF DOOR GEHELE
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"'--- 84RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG,
ARBEIDSRECHTBANKEN OF RECHTBANKEN
VAN KOOPHANDEL- ONTVANKELIJKHEIDVOORWAARDEN.

DE WETTELLJKE TERMLJN - OVERSCHRLJVING, TLJDENS HET CASSATIEGEDING, VAN
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN HET
VONNIS WAARBLJ DE ECHTSCHEIDING WORDT
TOEGESTAAN - VEROORDELING ZONDER
GEVOLG- BESLISSING VAN HET HOF.

1° De aanvraag tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere wegens
gewettigde verdenking, door een bur- 2° OVERSPEL - VOORZIENING TEGEN HET
gerlijke partij gedaan, is maar ontvan- VEROORDELEND ARREST BINNEN DE WETl'Ekelijk wanneer het verzoekschrift door LLJKE TERMLJN - OVERSCHRLJVING, TLJDENS
een advocaat bij het Hot van Cassatie HET CASSATIEGEDING, VAN HET BESCHIKis ondertekend (1). (Artt. 542, tweede
KENDE GEDEELTE VAN HET VONNIS WAARBLJ
lid, Sv. en 478 Ger.W.)
DE ECHTSCHEIDING WORDT TOEGESTAAN 2° Daar het verhaal op de rechter een VEROORDELING ZONDER GEVOLG - BESLISburgerlijk geding is, kan het enkel SING VAN HET HOF.
worden ingesteld bij een door een 1° en 2" Wanneer, inzake overspel, het
advocaat bij het Hot van Cassabeschikkende gedeelte van het vonnis,
tie ond.Jrtekend verzoekschrift (2).
waarbij de echtscheiding tussen de
(Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)
beledigde echtgenoot en de veroordeelde echtgenoot wordt toegestaan,
3° Een misdaad of een wanbedrijf in de
tijdens het cassatiegeding in de regisuitoefening van hun ambt gepleegd
ters van de burgerlijke stand is overdoor !eden van hoven van beroep, door
geschreven, zegt het Hot, zonder over
magistraten van het openbaar minisde tegen het veroordelend arrest binterie bij deze hoven of door gehele
nen de wettelijke termijn ingestelde
rechtbanken
van
eerste aanleg,
voorziening te beslissen, voor recht
arbeidsrechtbanken of rechtbanken
dat dit arrest zonder gevolg blijft en
van koophandel, kan niet rechtstreeks
beveelt het dat van zijn arrest melding
bij het Hot worden aangegeven dan
zal
worden gemaakt op de kant van de
wanneer de partij, die beweert benabestreden
beslissing (1). (Art. 390 Sw.;
deeld te zijn, ook een aanvraag tot
art. 2 wet van 17 april 1878.)
verhaal op de rechter indient of wanneer de aangifte incidenteel wordt
(S... T.L...)
gedaan in een zaak die voor het Hot
ARREST ( vertaling)
aanhangig is (3). (Artt. 483, 485 en
486 Sv.)
HET HOF; - Gelet op het bestre(LEONARD)
den arrest, op 19 maart 1980 door
24 september 1980 - 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
zitter - Verslaggever : de h. Sace Overwegende dat eiseres, die bij
Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste advocaat-generaal.
voormeld arrest wegens overspel
veroordeeld was, zich op 28 maart
1980 regelmatig in cassatie heeft
voorzien;
Nr. 57
Overwegende dat uit een uittreksel uit de akten van de burgerlijke
2• KAMER- 24 september 1980
stand van de gemeente Beersel
o
VOORZIENING
IN CASSATIE
blijkt dat, sinds het cassatieberoep
1
van
eiseres,
het
beschikkende
STRAFZAKEN - OVERSPEL - VOORZIENING gedeelte
van
een
vonnis van
_TE_a_E_N_H_ET_VE_Roo_R_D_E_LE_N_D_AR_R_E_s_T_B_IN_N_E_N_I 25 april 1980 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, waarbij de
Nota's arrest nr. 56 :
echtscheiding tussen de partijen
(1) Cass., 25 april1977 (A.C., 1977, 877).
(2) Cass., 8 sept. 1978 (AC., 1978-79, 25) en
de noot get. F.D. onder Cass., 19 jan.
1970 (ibid, 1970, 448).
(3) Cass., 14 dec. 1976 (A.C., 1977, 455).

Nota arrest nr. 57 :
(1) Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 20); zie
Cass., 11 en 18 okt. 1977 (ibid, 1978, 192 en
225).
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vordt toegestaan, in de registers 2" De verplichting de andere bestuurders
te Iaten voorgaan, bepaald bij art. 12.4
ran de burgerlijke stand van de
Wegverkeersregl., is niet beperkt tot
:emeente Beersel is overgescbrehet ogenblik aileen waarop het
ren;
maneuver begonnen is, maar blijft
Overwegende dat de overscbrijbestaan zolang het niet is voleindigd
(2).
ring van bet bescbikkende gedeelte
•an bet vonnis, waarbij ecbtscbeiDe bestuurder die een maneuver uitling tussen de partijen woYdt toege- 3" voert,
in de zin van art. 12.4. Wegver:taan vooraleer bet bestreden arrest
keersregl., moet voorrang verlenen aan
n kracbt van gewijsde is gegaan, de
de andere weggebruikers, ook wan•ervolging of de veroordeling van
neer hf'!t maneuver op een kruispunt
!iseres wegens overspel alsmede de
werd wtgevoerd en al zou hij voorrang
hebben gehad indien hij het maneuver
laaruit voortvloeiende burgerrecbniet had uitgevoerd (3).
elijke veroordeling verbindert;
(TIMMERMANS T. GERARD)

Om die redenen, zegt voor recbt
ARREST ( vertaling)
lat bet bestreden arrest zonder
:evolg zal blijven zowel ten aanziEin
HET HOF; - Gelet op bet bestre·an de strafrecbtelijke als van
den
vonnis, op 29 februari 1980 in
le civielrecbtelijke veroordeling;
•eveelt dat van dit arrest melding boger beroep gewezen door de Coral worden gemaakt op de kant van rectionele Recbtbank te Verviers;
tet arrest van 19 maart 1980; laat de
I. In zoverre de voorziening
:osten ten laste van de Staat.
gericbt is tegen de beslissing op de
24 september 1980 2• kamer tegen verweerder ingestelde straf'oorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- vordering:
Verslaggever : de h. Kreit ;elijkluidende conclusie van de h. Bal-

itter -

!t, advocaat-generaal.

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

r. 58

II. In zoverre de voorziening
gericbt is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering
en op de door eiser tegen verweerder en door verweerder tegen eiser
ingestelde burgerlijke recbtsvorderingen:

2• KAMER- 24 september 1980

' WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975. ART. 12.4 - MANEUVER
- BEEINDIGING - BEGRIP.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12.4, 19 van bet
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
en 3" WEGVERKEER WEGVERpolitie van bet wegverkeer en, bijgevolg
KEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.4 van de artikelen 1382 en 1383 van bet
VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE
Burgerlijk Wetboek,
EEN MANEUVER WIL UITVOEREN VOORRANG
doordat het vonnis verweerder vrijTE VERLENEN AAN DE ANDERE WEGGEBRUIspreekt van de hem ten laste gelegde
KERS- OMVANG.
slagen of verwondingen door onvoorzichen
overtreding
van
de
Een maneuver is pas beeindigd wan- tigheid
neer de bestuurder, die het uitvoert, artikelen 10.1.1", 10.1.3", 12.5 en 15.2 van
zijn plaats in het normaal verkeer bet koninklijk besluit van 1 decemopnieuw heeft ingenomen {1).
12.4 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.)
(2) Cass., 29 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 322).

(Art.----------------

(1) Cass., 2 dec. 1971 (A.C., 1972, 323).

(3) Zie Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 173).

-86ber 1975, de samengevoegde telastleggingen van slagen of verwonding door
onvoorzichtigheid en overtreding van de
artikelen 10.1.1", 10.1.3" en 12.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
tegen eiser bewezen verklaart, de burgerlijke rechtsvordering van eiser afwijst
op grond van onbevoegdheid en de
rechtsvordering van verweerder toewijst,
op grond : « dat uit het strafdossier
blijkt dat de beklaagde Gerard bij dag
reed in de rue Leopold te Dison en naar
links wilde afslaan naar de rue de
Husquet, dat hij daartoe zijn linker
richtingsaanwijzer had doen branden en
zich naar het linker middengedeelte van
de rijbaan had begeven, dat blijkens
.de getuigenverklaring van Coumont,
weduwe Delince, de beklaagde Timmermans gestopt was ter hoogte van de
winkel van getuige, namelijk voor de
nr. 10 of 8, dat Gerard zijn linksafmaneuver begonnen was op het ogenblik
dat Timmermans aanzette, dat, nu de
beklaagde Timmermans onvoldoende
weg had afgelegd, onmogelijk kan worden aangenomen dat hij zijn plaats in de
normale verkeersstroom opnieuw heeft
ingenomen, dat de beklaagde Gerard
klaarblijkelijk verrast werd door het
ontijdig maneuver van Timmermans •,
terwijl verweerder, die naar links
wilde afslaan om de rijbaan te verlaten,
geen maneuver uitvoerde, zoals het vonnis vaststelt, doch een rijbeweging als
bedoeld in artikel 19 van het Wegverkeersreglement, naar luid waarvan de
bestuurder die naar links wil afslaan,
voorrang moet verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten,.
en uit de vaststellingen van de rechter
niet blijkt dat verweerder deze bepaling
heeft nageleefd, waaruit volgt dat het
vonnis, nu het vast.c:telt dat de door
verweerder uitgevoerde rijbeweging een
maneuver was waarop het de regels
betreffende het uitvoeren van maneuvers toepast, terwijl verweerder in werkelijkheid van richting veranderde, de
artikelen 12.4 en 19 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 en bijgevolg
van artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt, derhalve
geen rechtvaardiging geeft voor de tegen
eiser uitgesproken veroordelingen, de
vrijspraak van verweerder en de beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
eisers burgerlijke rechtsvordering, en
niet wettelijk verantwoord is :

van artikel 12.4 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, krachtens welk artikel de bestuurder die
een maneuver wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere
weggebruikers;
Overwegende dat een maneuver
eerst voltooid is wanneer de
bestuurder die het uitvoert, zijn
normale plaats in het verkeer
opnieuw heeft ingenomen;
Dat de verplichting om de andere
bestuurders te Iaten voorgaan niet
enkel bestaat op het ogenblik dat
het maneuver wordt ingezet, doch
ook tijdens de uitvoering ervan;
Dat die verplichting onder aile
omstandigheden en op aile plaatsen
geldt, ook in het geval dat het
maneuver op een kruispunt wordt
uitgevoerd en zelfs al zou hij die het
maneuver uitvoert, voorrang hebben
gehad indien hij dat maneuver niet
had uitgevoerd;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank vaststelt dat verweerder
die naar links wilde afslaan, zijn
« maneuver » begonnen was op he1
ogenblik dat eiser uit stilstand wegreed, dat verweerder zijn linker
richtingsaanwijzer had toen werken
en zich naar het middel van de
rijbaan had begeven;
Overwegende dat de appelrechters, waar zij de term « maneuver •
gebruikt hebben ter aanduiding van
de door verweerders voertuig uitgevoerde rijbeweging, gedacht hebber.
aan de wijze van rijden van verweerder en niet aan « maneuver )
in de technische betekenis die he1
woord heeft in artikel 12.4 van he1
Wegverkeersreglement; dat daaren·
tegen uit het vonnis blijkt dat eise1
wei degelijk een maneuver heef
uitgevoerd in de zin van voormelc
artikel 12.4;
Overwegende dat de rechtbank
door te vermelden dat, nu eise1
onvoldoende weg had afgelegd
Overwegende dat eiser vervolgd onmogelijk kan worden aangeno·
werd met name wegens overtreding men dat hij zijn plaats in dE
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normale verkeersstroom opnieuw
had ingenomen, beslist dat eiser
ARREST ( vertaling)
zijn maneuver niet voltooid had en
derhalve nog steeds voorrang moest
HET HOF;- Gelet op het bestreverlenen aan verweerder, overeenkomstig artikel 12.4 van het Wegver- den arrest, op 25 april 1980 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
keersreglement;
Overwegende dat de beslissing
Over het middel, ambtshalve afgeleid
wettelijk verantwoord is;
uit de schending van de artikelen 97 van
Dat het middel niet kan worden de Grondwet, 305, derde lid, van het
aangenomen;
Strafwetboek en 6 van de wet van
En overwegende dat, in zoverre 24 oktober 1902 op het spel :
de beslissing gewezen is op de tegen
eiser ingestelde strafvordering, de
Overwegende dat het arrest, met
substantitHe of op straffe van nietig- bevestiging van het beroepen vonheid voorgeschreven rechtsvormen nis, verbeurdverklaring uitspreekt
in acht zijn genomen en de beslis- van de inbeslaggenomen voorwersing overeenkomstig de wet is pen vermeld onder nr. 8443 in de
gewezen;
registers van de griffie, zonder vast
te stellen dat de bij de artikelen 305,
derde lid, van het Strafwetboek en
Om die redenen, verwerpt de 6 van de wet van 24 oktober 1902 op
voorziening; veroordeelt eiser in de het spel bepaalde voorwaarden. voor
kosten.
het opleggen van deze straf aanwezig zijn;
24 september 1980 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorEn overwegende dat, voor het
zitter - Verslaggever : de h. Kreit overige,
de substantiEHe of op straffe
Gelijkluidende conclusie van de h. Balnietigheid
voorgeschreven
let, advocaat-generaal- Advocaat: mr. van
rechtsvormen in acht zijn genomen
Dassesse.

en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

Nr.59
2•·KAMER- 24

september 1980

STRAF -

VERBEURDVERKLARING - GEEN
VASTSTELLING VAN DE WETI'ELLJK VEREISTE
VOORWAARDEN NIET GEMOTINEERDE
BESLISSING (1).

----------------l
(1) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 516).
Zie Cass., 9 okt. 1939 (Bull. en Pas, 1939, I,
410) : bet arrest dat, in geval van overtreding
van de wet op bet spel, vaststelt dat de zaken
die bet verbeurdverklaart, bestaan in c de
gelden of geldswaardige papieren, bij het spel
ingezet, alsmede de meubelen, werktuigen,
gereedschappen en toestellen gebruikt bij of
bestemd voor het spel • bevestigt op die wijze
dat aile voor een wettige verbeurdverklaring
vereiste bestanddelen aanwezig zijn.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
de inbeslaggenomen voorwerpen
worden verbeurdverklaard; verwerpt
de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt iedere eiser in vier
vijfde van de kosten van zijn voorziening; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
24 september 1980 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever :'de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.
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Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 51 en 62 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
2• KAMER- 24 september 1980
jeugdbescherming, 203 van bet Wetboek
van Strafvordering en 32 van bet
1° JEUGDBESCHERMING - JEUGDBE- Gerechtelijk Wetboek,
SCHERMINGSWET 8 APRIL 1965 - BESLISSING
doordat
de
jeugdrechtbank
de
VAN DE JEUGDRECHTBANK WAARBIJ T.A.V. beschikking van 19 mei 1980 genomen
EEN MINDERJARIGE EEN MAATREGEL VAN heeft zonder dagvaarding of voorafVOORLOPIGE BEWARING WORDT BEVOLEN gaande waarschuwing van de eisers,
APPELRECHT VAN DE OUDERS - APPELTER- buiten hun tegenwoordigheid en zonder
MIJN- AANVANG- BETEKENING.
dat de beschikking hun achteraf was
betekend; dat bet arrest beslist dat het
2° BETEKENING VAN
EXPLOTEN onderhoud dat de eisers op 23 mei 1980
- JEUGDBESCHERMING - JEUGDBESCHER- met de jeugdrechter gehad hebben,
MINGSWET 8 APRIL 1965 - BESLISSING VAN gelijkstaat met een betekening die de
DE JEUGDRECHTBANK WAARBIJ T.A.V. EEN termijnen voor boger beroep of verzet
MINDERJARIGE EEN MAATREGEL VAN VOOR- heeft doen ingaan, waardoor bet arrest
LOPIGE BEWARING WORDT BEVOLEN artikel 62 van de wet betreffende de
APPELRECHT VAN DE OUDERS- APPELTER- jeugdbescherming geschonden heeft :
Nr. 60

MIJN - AANVANG - BETEKENING VAN DE
BESLISSING - BEGRIP.

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de beschikking van de
J eugdrechtbank te Brussel d.d.
19 mei 1980, waarbij de voorlopige
plaatsing van M ... S ... , minderjarige
dochter van de eisers, in een
geschikte inrichting werd bevolen,
aan de eisers niet is betekend;
Dat de eisers niet gedagvaard
waren om op 19 mei 1980 voor de
jeugdrechtbank te verschijnen en
1°, 2° en 3° Wanneer een jeugdrechtbank, aldaar niet zijn verschenen;
uitspraak doende buiten de tegenDat de termijn om tegen die
woordigheid van de ouders van een
minderjarige, omdat deze niet zijn beslissing hoger beroep in te stellen
opgeroepen en niet zijn verschenen, ten aanzien van de eisers niet i~
t.a.v. de minderjarige een maatregel ingegaan, daar de beslissing hun
van voorlopige bewaring beveelt, kun- niet was betekend, zodat het arres1
nen de ouders van de minderjarige onwettig
beslist
dat
het 01=
tegen die beslissing hager beroep
instellen, vanaf de dag waarop de 12 juni 1980 door eiser F... S ..
beschikking wordt betekend; uit de ingestelde hoger beroep wegens te
enkele omstandigheid dat de ouders late indiening niet ontvankelijk is;
van de minderjarige kennis hebben
Dat de omstandigheid dat de
gekregen van de maatregel ta.v. de eisers reeds op 23 mei 1980 kenni!
minderjarige, kan niet worden afgeleid hebben genomen van de beschikdat de appeltermijn een aanvang heeft king van 19 mei 1980, de termijn orr
genomen. (Artt. 52, 58 en 62 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965; art. 203 hoger beroep in te stellen voor her
niet kon doen ingaan, daar de
Sv. en art. 32 Ger.W.)
beschikking hun niet was betekend;
Dat immers, behoudens afwijking
(S...,B...)
de wetsbepalingen betreffende de
ARREST ( vertaling)
vervolgingen in correctionele zaker
gelden voor de procedures, bedoek
HET HOF; ~ Gelet op het bestre- in titel II, hoofdstuk III van de we·
den arrest, op 30 juli 1980 gewezen van 8 april 1965 betreffende de
door de jeugdkamer van het Hof jeugdbescherming;
van Beroep te Brussel;
. · Dat het middel gegrond is;
3° HOGER BEROEP -

JEUGDBESCHERMING - JEUGDBESCHERMINGSWET 8 APRIL
1965 BESLISSING VAN DE JEUGDRECHTBANK WAARBIJ EEN MAATREGEL VAN VOORLOPIGE BEWARING WORDT BEVOLEN BESLISSING GEWEZEN BUITEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN DE OUDERS VAN DE MINDERJARIGE- APPELRECHT VAN DE OUDERS
- APPELTERMIJN - AANVANG - BETEKENING- BEGRIP.

-89Om die redenen, vernietigt het 2" Wanneer de rechter zegt hoe partijen
een overeenkomst hebben uitgevoerd,
bestreden arrest, behalve in zoverre
zonder die overeenkomst uit te Jeggen
het hoger beroep van het openbaar
op een wijze die strijdig is met de akte
ministerie niet ontvankelijk wordt
waarin zij wordt vastgesteld, miskent
verklaard; beveelt dat van dit arrest
hij de bewijskracht van die akte niet
melding zal worden gemaakt op de ·
(2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste 3" De verbindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de
van de Staat; verwijst de aldus
rechter die zegt hoe die overeenkomst
beperkte zaak naar de jeugdkamer
door de partijen is uitgevoerd (3). (Art.
van het Hof van Beroep te Bergen.
1134 B.W.)
24 september 1980 - 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- 4" De rechter draagt zijn rechtsmacht
niet over wanneer hij een deskundige
zitter - Verslaggever : de h. Bosly aanstelt met de opdracht de voor de
Gelijkluidende conclusie van de h. Baloplossing van een geschil noodzakelet, advocaat-generaal- Advocaat: mr.
lijke materiele en boekhoudkundige
Gillet, Brussel.
gegevens te verzamelen (4). (Art.
30 Gw.; artt. 11, 19, tweede lid, en
962 Ger.W.)
(ELECTRICITE MECANIQUE ET APPLICATION
[E.MA.) N.V. T. ATELIERS DE FABRICATION ELECTRIQUES ET MEcANIQUES [A.F.E.M.) N.V.)

Nr. 61

ARREST ( vertaling)

1• KAMER- 25 september 1980

HET HOF; - Gelet op het bestreVERANTWOOR- den arrest, op 20 juni 1979 door het
GERECHTELLJK
WETBOEK, Hof van Beroep te Brussel gewezen;
ART. 1368 - TOEPASSINGSGEBIED.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1134,
2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT - 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER- Wetboek, 1368 van bet Gerechtelijk WetLUKE ZAKEN- BEGRIP.
hoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest impliciet doch
3° OVEREENKOMST VERBINDENDE zeker beslist dat de oorspronkelijke
KRACHT- SCHENDING VAN ART. 1134 BUR- rechtsvordering van verweerster ontvanGERLLJK WETBOEK- BEG RIP.
kelijk en in beginsel gegrond is, op
grond dat artikel 1368 van het Gerechte4° RECHTBANKEN
BURGERLIJKE lijk Wetboek, volgens hetwelk geen herZAKEN- BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGE- rekening wordt toegestaan, behalve bij
RECHT - RECHTER DIE EEN DESKUNDIGE verschrijving, weglating, valse of dubbel
AANSTELT MET DE OPDRACHT DE VOOR DE geboekte posten, ten deze niet toepasseOPWSSING VAN EEN GESCHIL NOODZAKE- lijk zou zijn, aangezien die bepaling
LLJKE MATERIItLE EN BOEKHOUDKUNDIGE onderstelt • dat de aangevoerde rekeGEGEVENS TE VERZAMELEN - GEEN OVER- ning definitief is afgesloten, dat wil
DRI\CHT VAN RECHTSMACHT.
zeggen besproken, goedgekeurd of
1" Art. 1368 Ger. W., volgens hetwelk bekrachtigd onder omstandigheden die
geen herrekening wordt toegestaan impliceren dat de partijen gemeenschapvan een afgesloten en aangenomen pelijk hun respectieve toestanden definirekening, behalve wanneer de partijen tief wensen vast te leggen », wat niet het
de herstelling vragen van verschrijvin- geval zou zijn geweest aangezien aan de
gen, weglatingen, valse of dubbel rekening die bij verweersters brief van
geboekte posten, is enkel toepasselijk
wanneer de rekening definitief is (1).
(2) en (3) Cass., 2 april 1979 (A.C., 1978-79,
1o REKENING
DING

EN

--------------1908).
(1) Zie Cass., 25 sept. 1970 (A.C., 1971, 88) en
(4) Zie Cass., 16 okt. 1970 (A.C., 1971, 158) en
de noten 1 tot 3.
_.
de noot 1-2, biz. 159. .
_

-90gestaan van een afgesloten en aangenomen rekening, behalve wanneer de partijen de herstelling vragen van verschrijvingen, weglatingen, valse of dubbel geboekte
posten; dat die bepaling enkel toepasselijk is wanneer de rekening
definitief is;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de afrekening van
6 juni 1973 definitief was;
Overwegende dat het arrest de
brief van 6 juni 1973 letterlijk
weergeeft waarbij verweerster van
E.MA. een afrekening tussen de
partijen toestuurde en vaststelt dat
eiseres op 13 juni 1973 inderdaad
met die rekening had ingestemd;
Overwegende dat het arrest, op
grond van het feit dat die rekening
vroeger met wederzijdse instemming van de partijen herhaaldelijk
werd gewijzigd, zonder de bewijskracht te miskennen van de in het
middel bedoelde brieven en de verbindende kracht van het daarin
vervatte akkoord, gelet op de draagwijdte die het daaraan toeschreef,
heeft kunnen beslissen dat uit de
uitvoeringswijze van de partijen
bleek dat zij het erover eens waren
dat de rekening, waarvan sprake
was in de brief van 6 juni 1973,
hoewel goedgekeurd door eiseres,
hun respectieve toestanden niet
definitief had vastgelegd; dat het
arrest aldus geen van de in het
middel bedoelde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

6 juni 1973 was gevoegd vervolgens
« met instemming van beide partijen
talrijke wijzigingen werden aangebracht »,
terwijl, eerste onderdeel, de rekeningen in der minne overeenkomsten zijn
(artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek); alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan degenen die ze hebben
aangegaan tot wet strekken, doch met
hun wederzijdse toestemming kunnen
herroepen worden (artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek); elke rekening, zelfs
wanneer ze tussen partijen definitief is
afgesloten, dus met hun wederzijdse
toestemming, kan herroepen worden;
daaruit volgt dat het arrest, hu het had
vastgesteld dat de partijen in hun
respectieve brieven van 6 en 13 juni 1973
ingestemd hadden met de litigieuze
« beheersrekening », alleen uit de
omstandigheid dat de partijen overeengekomen waren aan die rekening talrijke verbeteringen aan te brengen, niet
wettelijk kon afleiden dat zij niet de
bedoeling hadden die rekening definitief
af te sluiten, doch integendeel die mogelijkheid hadden opengelaten, niet voor
een herziening bij onderling akkoord,
welke rechtens is bepaald (artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek), doch
voor een rechtsvordering tot herrekening
buiten
de
hypothese
van
artikel 1368 van het Gerechtelijk Wetboek; daaruit volgt dat het arrest niet
wettelijk verantwoord is (schending van
alle in het middel bedoelde bepalingen,
met uitzondering van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat de voomoemde beheersrekening door de partijen niet definitief
was goedgekeurd, niettegenstaande het
akkoord in de brieven van 6 en
13 juni 1973, de bewijskracht van die
brieven miskent, aangezien de bewoordingen ervan geen enkel voorbehoud
maken inzake genoemd akkoord en dus
noodzakelijk de uitlegging ervan uitsluiten volgens welke de partijen de mogelijkheid voor een rechtsvordering tot
herrekening buiten de hypothese van
artikel 1368 van het Gerechtelijk Wetboek hadden opengelaten (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat, ingevolge artikel 1368 van het Gerechtelijk WetDat het middel feitelijke grondhoek, geen herrekening wordt toe- slag mist;

-91Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11, 962,
985 van bet Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat ~et hof .van beroep op de
vordering tot herrekening van de tussen
partijen opgestelde rekeningen, na die
vordering . ontvankelijk te hebben verklaard,
een
deskundigenonderzoek
beveelt ten einde. « op . grond van de
overeenkomst van . overdracht van
25 ap:fil i973 ... te bepalen wat de door
(verweerster), verschul.digde prijs voor
(de litigieuze overdracht) is, welk bet
bedrag is van · (haar) betalingen aan
(eiseres) ter aarizuivefing van die prijs,
en, bijgevolg, welk bedrag hetzij teveel
werd betaald, hetzij tussen de partijen
nog verschuldigd is op grond van de
bewuste overeenkomst »,
terwijl bet deskundigenonderzoek,
tangezien de rechters geen rechtsmacht
mnnen overdragen (artikel 11 van bet
ierechtelijk Wetboek), enkel de inzameing van technische vaststellingen of
tdviezen kan beogen (artikelen 962 en
185 van .bet Gerechtelijk Wetboek) en
nen de deskundigen niet kan verzoeken
!en juridische betwisting te beslechten;
laaruit volgt : 1° dat door een deskunlige te gelasten de rekeningen tussen de
1artijen op te maken door bet vaststelen van de door ven\reerster voor de
itigieuze overdracht verschuldigde prijs
'n van de bedragen betaald ter aanzui·ering van die prijs, terwijl die verschilende gegevens in conclusie werden
•etwist op grond van uiteenlopende
titleggingen van de contractuele docunenten, bet arrest dat de deskundige
Idus niet heeft gelast vaststellingen te
:oen of een technisch advies te geven,
.och een juridisch geschil te beslissen,
.e in bet middel bedoelde bepalingen en
nzonderheid artikel 962 van bet Gerechelijk ·wetboek schendt; 2° bet arrest,
oor een deskundige te gelasten de
ekeningen tussen de partijen te hermaen terwijl de vordering de herrekening
eoogde op onwettige wijze, de rechtslacht van bet hof van beroep heeft
vergedragen en bijgevolg artikel 11 van
et Gerechtelijk Wetboek en de overige
1
bet middel bedoelde bepalingen

ken, op grond van de overeenkomst
van 25 april 1973 het bedrag van de
door verweerster gedane betalingen
vast te stellen, en na te gaan wat
verweerster eventueel te veel zou
hebben betaald, zijn rechtsmacht
geenszins heeft overgedragen;
Dat het door die opdracht de
deskundige enkel gelast heeft de
materiele
en
boekhoudkundige
gegevens te verzamelen die nodig
zijn voor de oplossing van het
geschil;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 september 1980 - 2• kamer --..:..
Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont en VanRyn.

Nr. 62
1" KAMER- 25 september 1980
1° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 17 - VERPLICHTING VOOR DE
BESTUURDER DIE EEN MANEUVER WIL UITVOEREN DE ANDERE BESTUURDERS TE LATEN
VOORGAAN- OMVANG.

2° WEGVERKEER GLEMENT, ART. 17 ING - BEGRIP.

WEGVERKEERSREMANEUVER - VOLTOOI-

1° De verplichting van art. 17 Wegver-

keersregl. 1968 voor de bestuurder die
een maneuver wil uitvoeren om de
andere bestuurders te laten voorgaan,
is niet beperkt tot het ogenblik waarop
het .maneuver werd aangevangen,
maar blijft bestaan bij de uitvoering
ervan (1).

2° Een maneuver is voltooid wanneer de
bestuurder die het uitvoert zijn plaats
in het normaal verkeer opnieuw heeft
Overwegende dat het hof van
ingenomen (2). (Impliciet.) (Art. 17
eroep, in strijd met hetgeen in het
Wegverkeersregl. 14 maart 1968.)
tiddel wordt betoogd, door een
eskundige te gelasten de rekenin(1) en (2) Cass., 27 sept. 1976 (A.C., 1977, 108)
en de noten onder dat arrest; 24 sept.
en tussen de partijen te onderzoe- 1980 (ibid,1980-81, nr. 58).

~hendt:

1-----------_..;.___

92(GEORGES W. T. LOCMANT)

ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1979 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleld uit de schending van de artikelen 16.1, 17 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het. bestreden vonnis, na met
overneming van de motieven van de
beslissing van de eerste rechter gezegd
te hebben dat eiser uit zijn garage in de
Visestraat
te
Watermaai-Bosvoorde
kwam en van rechts kwam gereden ten
aanzien van verweerder die in de Visestraat reed, en dat beiden gestopt zijn
om elkaar te Iaten voorgaan en hun
voertuig tegelijkertijd opnieuw in beweging hebben gebracht, zijn beschikkende
gedeelte verantwoordt door te zeggen
dat de regel rechts gaat voor « niet
toepasselijk is wanneer een van beide
bestuurders benevens het opnieuw in
beweging brengen nog een ander
maneuver uitvoert (in casu achteruit
rijden) » en dat « zulks ten deze het
geval was van ge'intimeerde (eiser) die
uit een garage kwam gereden en dat
maneuver niet voltooid had (wagen loodrecht op de rijbaan met de achterzijde op het voetpad) »,
terwijl de betrekkingen tussen twee
bestuurders die beiden een maneuver
uitvoeren, beheerst worden door de algemene regel van artikel 16.1 van het
Wegverkeersreglement, die zegt dat elke
bestuurder de doorgang moet vrijlaten
voor de van rechts komende bestuurder,
en niet door artikel 17 van hetzelfde
reglement, volgens hetwelk elke bestuurder die een maneuver uitvoert, de
andere bestuurders moet Iaten voorgaan,
hetgeen onderstelt dat tegelijkertijd een
bestuurder een maneuver in de zin van
die bepaling uitvoert en een andere niet
een dergelijk maneuver uitvoert; de
omstandigheid dat eiser tegelijkertijd
twee maneuvers uitvoerde (zijn voertuig
opnieuw in beweging brengen en het
maneuver uit een garage rijden voltooien) geenszins belet dat verweerder
tegelijkertijd een maneuver uitvoert
door zijn voertuig opnieuw in beweging
te brengen; bet vonnis, door bijgevolg te
beslissen dat de regel rechts gaat. voor

niet toepasselijk was, zijn impliciet tot
staving van zijn beschikkende gedeelte
genomen beslissingen niet wettelijk verantwoordt, volgens hetwelk verweerder
eiser, die van rechts kwam, niet
behoefde te Iaten voorgaan, terwijl eiser
een fout had begaan door verweerder
niet te Iaten voorgaan, zodat hij de door
laatstgenoemde geleden schade moet
vergoeden
(schending
van
de
artikelen 16.1 en 17 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat de verplichting
van het Wegverkeersreglement voor
de bestuurder die een maneuver wil
uitvoeren de andere bestuurders te
Iaten voorgaan, blijft bestaan zolang
die bestuurder zijn maneuver niet
heeft voltooid;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis en
van liet beroepen vonnis waarnaar
het verwijst, volgt dat hoewel, enerzijds, beide bestuurders gestopt zijn
om elkaar te Iaten voorgaan en
tegelijkertijd hun voertuig opnieuw
in beweging hebben gebracht, eiser
anderzijds, op het ogenblik van de
botsing, na te hebben aangezet nie1
volledig uit de garage was gereden
en zijn maneuver niet had voltooic
terwijl verweerder zijn normalE
plaats in het verkeer terug hac
ingenomen;
Overwegende dat het bestreder
vonnis bijgevolg, door te beslisser
dat eiser aileen aansprakelijk i:
voor de schadelijke gevolgen var
het ongeval, de wet juist heef
toegepast;
Dat het middel niet kan worder
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt
voorziening; veroordeelt eiser in
kosten.

d~
d~

25 september 1980 1" kamer Voorzitter en verslaggever : ridder d
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijil
Juidende conclusie van de h. Colarc
advocaat-generaal - Advocaten : mr:
Dassese en Biitzler..

93overeenkomstig artikel 30 van de wet
(van 4 november 1969) niet kan erkend
worden als een geldige onderpachter
1" KAMER - 25 september 1980
(van de litigieuze) weiden, aangezien
geen enkel geschrift van de hoofdpachHUUR VAN GOEDEREN - PACHT
ter in de debatten wordt voorgelegd,
ONDERPACHT ZONDER SCHRIFI'ELLJKE TOE- zodat aan de geldigheidsvoorwaarde van
STEMMING VAN DE VERPACHTER - GELDIG- de toestemming niet is voldaan en aile
HEID- GEVOLGEN.
akkoorden tussen eiser en verweerster
over die landeigendom geen pacht zijn,
Art 30 Pachtwet, luidens hetwelk de doch een overeenkomst sui generis die
pachter van landeigendom het ge- niet onder de voornoemde wet valt »,
pachte goed noch geheel noch ten dele
in onderpacht mag geven zonder
terwijl, eerste onderdeel, artikel 30
schriftelijke toestemming van de ver- vervat in artikel I van de wet' van
pachter, stelt de rechtsbetrekkingen 4 november 1969 tot wijziging van de
vast tussen verpachter en pachter; een pachtwetgeving, luidens hetwelk de
dergelijke overeenkomst kan dus zon- pachter van landeigendom het gepachte
der schriftelijke toestemming vanwege goed geheel of ten dele in onderpacht
de verpachter rechtsgeldig worden mag geven zonder schriftelijke toestemgesloten, doch in dat geval kan zij aan ming van de hoofdverpachter kan gesloJaatstgenoemde niet worden tegenge- ten worden, met als enige sanctie dat de
worpen (1).
overeenkomst alsdan niet aan laat'stgenoemde kan tegengeworpen worden;
(SIMONIS T. BAVIERE)
daaruit volgt dat het vonnis niet zonder
ARREST ( vertaling)
schending van artikel 30 vervat in artikel 1 van de wet van 4 november 1969
beslissen dat eisers rechtsvordering
HET HOF; - Gelet op het bestre- kon
moest worden afgewezen op grond dat
den vonnis, op 11 januari 1979 door hij, bij ont'stentenis van een schriftelijke
de Rechtbank van Eerste Aanleg te toestemming van de hoofdverpachter,
Charleroi in hoger beroep gewezen; niet op geldig wijze als onderpachter van
de litigieuze weiden kan worden
Over het middel, afgeleid uit de schen- beschouwd, doch een overeenkomst sui
ding van de artikelen 1, 3, 30 en generis had afgelsoten die niet onder de
32 vervat in artikel I van de wet van Pachtwet valt (schending van de in het
4 november 1969 tot wijziging van de middel bedoelde bepalingen en inzonpachtwetgeving en van de wetgeving derheid van genoemd artikel 30 );
betreffende bet recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendomtweede onderdeel, bij ont'stentenis van
men, dat is afdeling III van hoofdstuk II een schriftelijke vaststelling van de
van titel VIII van boek III van het onderhuur van een landeigendom,
Burgerlijk Wetboek,
degene die in bet bezit daarvan is, het
doordat het bestreden vonnis, nadat bewijs kan leveren van bet bestaan van
het, zonder ze te beslechten, gewezen de onderpacht door aile rechtsmiddelen
had op de meningsverschillen tussen met inbegrip van getuigen en vermoepartijen omtrent de feiten van de zaak dens (artikelen 3 en 32 vervat in artikel I
en op de omstandigheid dat eiser c geen van de wet van 4 november 1969 tot
enkel geschrift voorlegt waaruit bet wijziging van de pachtwetgeving en van
akkoord tussen partijen over de exploi- de wetgeving betreffende het recht van
tatie van het litigieuze goed blijkt en voorkoop ten gunste van de huurders
trouwens erkent dat geen enkel geschrift van landeigendommen); daaruit volgt dat
werd opgemaakt », zegt dat het c de bet vonnis ten deze niet wettig kan
oordeelkundige argumentatie van de beslissen dat eiser niet op geldige wijze
eerste rechter overneemt » en bijgevolg, onderpachter was van de door hem
met overneming van de motivering van gebruikte litigieuze weiden, enkel op
het vonnis van 14 juni 1977 van de grond dat in de debatten geen enkel
vrederechter van het kanton Beaumont, geschrift is overgelegd waarin, hetzij bet
beslist dat eisers recht'svordering niet akkoord van partijen « omtrent de
kan aangenomen worden omdat c eiser exploitatie van bet litigieuze goed »,
hetzij de toestemming van de hoofdverbetreffende
een
dergelijk
(1) Cass., 13 juni 1975 (A.C., 1975, 1087) en pachter
W april 1976 (ibid., 1976, 962). .
akkoord werd vastgesteld (schending yan
Nr. 63

-94alle in bet middel bedoelde bepalingen Nr. 64
en inzonderheid van de voornoemde
artikelen 3 en 32) :
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Wat het eerste onderdeel betreft : 1° OPENBAAR MINISTER IE - BURGEROverwegende dat artikel 30, ver- LUKE ZAKEN - RECHTSVORDERING VAN
vat in artikel I van de wet van AMBTSWEGE - VOORZIENING IN CASSATIE OPENBARE ORDE- VOORWAARDEN VOOR DE
4 november 1969 tot wijziging van ONTVANKELLJKHEIDBEGRIP.
de pachtwetgeving, luidens welk de
pachter van landeigendom het 2° ·VOORZIENING IN CASSATIE · gepachte goed noch geheel, noch PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
ten dele in onderpacht mag geven TE VOORZIEN - BURGERLiJKE 2,Ai{EN · zonder schriftelijke toestemming VOORZIENING IN CASSATIE VAN HET OPENvan de verpachter, enkel de betrek- BAAR MINISTERIE - ONTVANKELLJKE VOORkingen tussen de verpachter en de ZIENING- VOORWAARDEN;
pachter bepaalt; dat een dergelijke 3° AFSTAND- BURGERLLJKE ZAKEN:._ EIS
overeenkomst zonder schriftelijke TOT ECHTSCHEIDING - VONNIS 'WAARBLJ
toestemming van de verpachter op ECHTSCHEIDING WORDT TOEGESTAAN. geldige wijze kan worden . gesloten HOGER BEROEP VAN DE ECH'i'GENOOT, VERdoch in dat geval .aan laatstge- WEERDER - AFSTAND VAN HET HOGER
noemde niet kan tegengeworpen BEROEP- AFSTAND NIET GELDIG.
worden;
4° ECHTSCHEIDING EN .SCHEIDING

Overwegende dat het vonnis, door
VAN TAFEL EN BED - VONNIS WAARBLJ ECHTSCHEIDING WORDT TOEGESTAAN op grond van die wetsbepaling te
HOGER BEROEP VAN DE ECHTGENOOT, VERbeslissen dat de schriftelijke toeWEERDER - AFSTAND VAN HET HOGER
stemming van de verpachter een
BEROEP- AFSTAND NIET GELDIG.
onontbeerlijk bestanddeel is van het
bewijs dater een verbintenis van de 1• en 2" Het openbaar ministerie is ontpachter ten aanzien · van een
vankelijk om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die in burbeweerde onderpachter bestaat, zijn
gerlijke zaken in Jaatste aanleg is
beslissing niet wettelijk verantgewezen, wanneer de openbare orde in
woordt;
gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden (1)
Dat dit onderdeel van het middel
zo b.v. als het hoi van beroep ingaat
gegrond is;

op de a/stand van een hager beroep
tegen een vonnis waarbij echtscheiding wordt toegestaan. (Art. 138, lid 2,
Ger.W.) (Impliciet.)

Om die redenen, vernietj.gt het 3" en 4" De echtgenoot, ten nadele van
bestreden vonnis; beveelt dat van
wie een vonnis echtscheiding toestaat,
dit arrest melding zal worden
kan niet rechtsgeldig a/stand doen van
het hager beroep dat hij tegen dat
gemaakt op de kant van de vernievonnis heeft ingesteld (2).
tigde beslissing; houdt de kosten l---------------aan en zegt dat de feitenrechter
(1) Cass., 5 nov. 1975 (AC:, 1976, 307); zie
erover zal beslissen; verWijst de
14 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 372), met
zaak naar de Rechtbank van Eerste Cass.,
concl. van proc.-gen. Dumon, in Bull. en Pas.,
Aanleg te Bergen, zitting houdend 1980, I, 702 tot 706.
in hoger beroep.
(2) Cass., 2.4 maart 1927 (BulL en Pas., 1927.
1,186), 20 feb. 1947 (ibid, 1947, I, 73) met cone!
proc.-gen. Hayoit de
Termicourt
Voorzitter en verslaggever : ridder de. 12 juni 1959 (A.C., 1959, 837). In dezelfde zin
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijk- DE PAGE, dl. I, 'biz. 996 tot 998; DUMoN er
/uidende conclusie van de h. Colard, STEVIGNY, • Belastingen (Verzoeningsrechtspleadvocaat-generaal- Advocaat : mr. De ging inzake directe belastingen) ., in A.P.R.

25 september 1980 -

Gryse•.

1• kamer -:-:- van

(Zie vervolg nota volgende

/Jiz.)
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BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE V... , D. M...)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1979 door het
Hof van Beroep te AntWerpen gewe-.
zen;
Over het middel, afgeleid uit de schellding van de artikelen 2, 820 tot 826 en
1044 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet arrest .;___ na te hebben
vastgesteld dat de echtscheiding op verzoek van verweerder werd toegestaan bij
bet beroepen vonnis van 28 februari 1977
en dat verweerder ter terechtzitting van
21 maart 1979 de door verweerster
gedane afstand bij conclusie had aanvaard met betrekking tot bet door haar
tegen voormeld vonnis ingestelde boger
beroep - akte verleent aan verweerster,
gewezen appellante, van haar afstimd
van hoger beroep en aan verweerder,
gewezen gei'ntimeerde, van de aanvaarding ervan, zulks op grond : dat zich
1954, biz. 20; Rep. prat. cJr: beige, V' Desistement, nr. 17 en V' Divorce et separation de
corps, nrs. 287-289 en Complement, nr. 380bis;
Gurr en STRANART-THILLY, • Examen. de jurisprudence (1965-1970), Droit judiciaire prive •,
in Rev. Grit. Jur. Beige, 1974, biz. 144-145;
P. . VAN 0MMFBLAGHE, « Recbtswerking en
afstand van recht •, in T.P.R., 1980, nr. 1,
biz. 13-14. Zie OOk R. JANSSENS, J. SERVAIS en
P. LECLERCQ, Supplement aux principes de
droit civil de F. Laurent, dl. I, 1896, nr. 694,
biz. 465:-468; FUZIER-HERMAN, Repertoire du
droit fran9ais, V' Desistement, nrs. 82 tot 89; A
P!ERARD, Divorce et separation de corps, 1928,
dl. II, nrs. 495 tot 497; HORSMANS-VAN CaMPERNOLLE, • L'acquiescement et le desistement en
matiere de divorce et de separation de corps ,,
in J.T., 1964, biz. 457 tot 461.
Zie ook Cass., 12 jan. 1956 (Bull. en Pas.,
1956, I, 454) en de conclusie van proc.-gen.
Hayoit de Termicourt : wanneer een vordering
tot echtscheiding niet gegrond is verklaard,
kan de echtgenoot die deze vordering heeft
ingesteld afstand doen van bet boger beroep,
Cass., 12 juni 1958 . (Bull. en Pas., 1958, I,
1136) : dezeHde beginselen worden toegepast
bij afstand van cassatieberoep.. Zo kan de
echtgenoot ten nadele van wie de echtschei:ling is uitgesproken, van zijn cassatieberoep
~nkel afstand doen als zulks niet bef.ekent dat
m bet arrest wordt berust.
·
Zie Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 291) :in
;trafzaken kan bet O.M. in de regel geen
ustand doen van het door hem ingestelde.
;assatieberoep; bet Hof verleent niettemin
1kte van een afstand van het cassatieberoep
lis het is ingesteld binnen de gewone te.rmijn
ran verzet tegen een verstekbeslissing.
.

R.~A.

D.

niets verzet tegen de afstand van bet
door appellante aangewende rechtsmiddel; dat naar artikel 823, lid 2, van bet
Gerechtelijk Wetboek afstand van geding
geoorloofd is in aile zaken; dat vermits
afstand van geding geen verzaking van
bet substantieel recht inhoudt, er geen
reden is om de afstand van een onregelmatige of ongelegen procedure te verbieden, zelfs als de litigieuze rechten de
openbare orde aanbelangen en niet bet
voorwerp kunnen uitmaken van een
verzaking; dat de afstand van geding ten
deze geen, zelfs niet een onrechtstreekse
berusting of afstand van rechtsvordering
inhoudt; dat de afstand van geding en
berusting niet dezelfde begrippen zijn;
dat diegene die in een gerechtelijke
beslissing berust, zich verbindt hiertegen
geen rechtsmiddel aan te wenden; dat de
partij die afstand doet van bet rechtsmiddel niet bet recht verzaakt dat ze
heeft om bet vonnis aan te vechten; dat
ze enkel bet rechtsmiddel verzaakt dat
ze even goed niet had kunnen aanwenden; dat, bij niet verstreken zijn van de
termijn om bet rechtsmiddel aan te
wenden, de partij die afstand doet van
geding haar rechtsmiddel opnieuw kan
aanwenden; dat van berusting bier dus
geen sprake is; dat vervolgens de vraag
rijst of de afstand van geding, verricht
na verloop van de termijnen om een
reehtsmiddel aan te wenden, in werkelijkheid niet een wijze van berusting in
bet vonnis, een onrechtstreekse afstand
van rechtsvordering betekent, met als
gevolg bet in bet Ieven roepen van een
door de wet buiten de overeenkomst van
partijeri gestelde echtscheiding door
onderlinge toestemming; dat bet beroepen vonnis gezag van gewijsde had en
behouden heeft spijt bet boger beroep;
dat, ingevolge de afstand van geding, bet
vonnis geacht wordt nooit te zijn aangevochten en zijn volledige uitwerking te
hebben behouden; dat partijen zich dus
bevinden voor een gerechtelijke beslissing die de echtscheiding toestaat; dat
bet dus wel bet vonnis is waarbij de
echtscheiding toegestaan wordt dat over
bet recht van partijen beschikt en niet
de afstand verricht door de partijen; dat
de afstand geen wijziging van staat met
zich brengt maar dat hij voorlopig de
opschorting van haar uitvoering, veroorzaakt door de uitoefening van bet boger
beroep, uitschakelt; dat deze uitschakeling · slechts definitief zal worden door
bet verstrijken van de termijn van boger
beroep;
rerwiji bet arrest aldus een standpunt
huldigt dat strijdig is met de interpreta-
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826 en 1044 van het Gerechtelijk Wethoek; artikel 823, tweede lid, van bet
Gerecbtelijk Wethoek weliswaar in algemene termen de afstand van geding
toelaat; de werkelijke draagwijdte van
dit artikel ecbter wordt heperkt door de
hepalingen van artikel 2 van het Gerecbtelijk Wetboek, naar luid waarvan de
regels ervan toepasselijk zijn op aile
rechtsplegingen, heboudens die geregeld
door ( ...) rechtsheginselen waarvan de
toepassing niet verenighaar is met de
hepalingen van genoemd Wethoek; het
ten .deze niet gaat om een afstand van
geding, maar om de afstand van een
procesbandeling met nam~ van een akte
van boger heroep; afstand van geding hij
definitie geen verzaking van het recbt
zelf inboudt; hij afstand van proceshandeling daarentegen de partij afziet van
de gevolgen die er voor baar uit voortvloeien, wat ook bet recbt zelf kan
hetekenen; aldus de afstand van procesbandeling zeer dicht komt te staan hij
de afstand van rechtsvordering; deze
slechts mogelijk is met hetrekking tot
een recht dat mag worden prijsgegeven
en waarover kan worden heschikt door
een partij; op de datum waarop afstand
van boger heroep gedaan werd, de
termijn voor boger. heroep verstreken
was; hij geheurlijke rechtsgeldigheid van
de afstand bet vonnis a quo kracbt van
gewijsde zou hekomen, derhalve gelden
als een verzaking van het recht van
heroep en gelijkstaan met een herusting
(artikel 1044 van het Gerecbtelijk Wethoek); zonder afstand het heroepen vonnis geen uitwerking kon krijgen en de
partijen waren aangewezen op bet
heslissingsrecht van de bogere rechtsmacht; een ecbtscbeiding op grond van
hepaalde feiten slecbts kan toegestaan
worden door de rechter, na hehandeling
van de zaak volgens de wettelijk geregelde recbtspleging en alleen in de door
de wet hepaalde gevallen; het bof van
heroep door het boger heroep ermede
werd helast de hetwisting tussen partijen, na nieuw onderzoek, opnieuw te
heslecbten; het noch aan appellante
nocb aan partijen hehoorde de recbter te
ontslaan van bet onderzoek naar de
regelmatigbeid en de gegrondheid van
de heroepen heslissingen; het hof van
heroep derbalve niet vermocbt, op grond
van de enkele afstand van boger heroep
door appellante, de ecbtscheiding mogelijk te maken :

verklaarde afstand te doen van het
hoger beroep dat zij op 18 april 1977
had ingesteld onder meer tegen het
vonnis van 28 februari 1977, waarbij
de vordering tot echtscheiding werd
ingewilligd;
Overwegende dat het arrest - na
te hebben vastgesteld dat verweerder
de
akte-betekening
van
22 maart 1977 betreffende dit laatste
vonnis
ter
terechtzitting
van
21 maart 1979 had overgelegd aan verweerster akte verleent van
haar afstand van hoger beroep en
aan. verweerder van de aanvaarding
van die afstand;
Overwegende dat, blijkens de processtukken, verweerster afstand
deed van haar hoger beroep op
12 januari 1979, dit is na het
verstrijken van de door artikel 1051
van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde termijn van een maand na
de betekening van het voormelde
vonnis; dat een dergelijke afstand
van hoger beroep tegen een vonnis
dat de echtscheiding op grond van
bepaalde feiten toestaat, noodzakelijk een berusting in dit vonnis
inhoudt;
Overwegende da~ nu de wetten
die de burgerlijke stand van de
burgers regelen niet aileen in hun
belang maar ook in het belang van
de samenleving zijn gemaakt, het
niet van de enkele wil van de
appellerende partij kan afhangen of
een vonnis, dat de echtscheiding
toestaat, in kracht van gewijsde
gaat doordat die partij afstand doet
van haar hoger beroep tegen dat
vonnis;
Overwegende dientengevolge dat,
in geval van hoger beroep tegen een
dergelijk vonnis, de rechters tot
plicht hebben na te gaan of de
echtscheiding met inachtneming
van de wettelijke voorschriften
dient te worden toegestaan;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
Overwegende dat verweerster V... bestreden arrest; beveelt dat van
bij conclusie van 12 januari 1979 het thans gewezen arrest melding

-97:al worden gemaakt op de kant van gedeelte van de schade door bet huis
le vernietigde beslissing; houdt de van eerste verweerder geleden ten
:osten aan en zegt dat door de gevolge van bet optrekken van bet huis
beslist dat c uit bet
eitenrechter erover zal worden van eiser, »en
- biermede bedoelende de
•eslist; ·verwijst de zaak naar het voorgaande
in bet arrest voorkomende samenvatting ·
Iof van Beroep te Gent.
van de verscbillende meningen van de
26 september 1980 r kamer roorzitter : de h. Wauters, eerste vooritter - Verslaggever : de h. Delva
;elijkluidende conclusie van de h.
leclercq, advocaat-generaal.

fr.65

twee in oil.derhavig geding aangestelde
gerechtelijke deskundigen - duidelijk
bleek dat ten deze de maat van de
gewone nadelen van nabuurscbap onbetwistbaar overschreden werd en bet
evenwicht tussen de respectieve recbten
van de geburen werd verstoord,

terwijl, eerste onderdeel, nu gezegd
voorgaande » een samenvatting is van
de mening van deskundige Willems, die
tot bet besluit was gekomen dat bet
bouwen van bet buis van eiser de
oorzaak niet was van de schade door bet
buis van eerste verweerder geleden, en
daarna van twee opeenvolgende en met
elkaar strijdige meningen van de deskundige Declercq, die eerst de mening
van deskundige Willems deelde om
daarna een voor eiser ongunstige stelling aan te nemen, en nu bet arrest niet
preciseert in welke mate bet die drie
verschillende deskundige meningen tot·
de zijne maakt of integendeel verwerpt,
bet voor bet Hof onmogelijk is na te
gaan of de door de recbters in acht
genomen feitelijke gegevens van aard
waren te doen beslissen dat ten deze op
de boger bedoelde wijze toepassing
diende
te worden
gemaakt van
artikel 544 van bet Burgerlijk Wetboek,
zodat bet arrest niet naar behoren
gemotiveerd is, zoals vereist wordt door
artikel 97 van de Grondwet,
«

1• KAMER-
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ANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - BURGERLIJK WEI'BOEK, ART. 544 - BURENHINDER - HINDER
TEN GEVOLGE VAN WERKEN OP EEN NABURIG ERF - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
EIGENAAR VAN DAT ERF- BEGRIP.

1t de enkele omstandigheid dat een
gebouw een constructiefout vertoont
waardoor het schade moet Jijden, wanneer de eigenaar van een naburig erf
een gebouw optrekt, volgt niet dat
deze eigenaar, als de nieuwbouw
schade veroorzaakt die de gewone
ongemakken van nabuurschap overschrijdt, niet verplicht kan zijn vergoeding te betalen aan de eigenaar
van dat eerste gebouw (1). (Art.
544 B.W.)
(VAN EECHOUTE
T. BRONDERS, LAUWERLJNS, GOEGEBEUR)

tweede onderdeel, in de veronderstel.. ling dat bet arrest in die zin geinterpreteerd dient te worden, dat bet de laatste
HET HOF; - Gelet op het bestre- mening van de deskundige Declercq tot
n arrest, op 5 februari 1979 door de zijne maakt, de rechters dan de
!t Hof van Beroep te Gent gewe- mening van gezegde deskundige zijn
bijgetreden volgens welke bet huis van
n;
eerste verweerder ingevolge zijn slechte
Over het eerste middel, afgeleid uit de constructie niet kon weerstaan aan de
invloed van bet optrekken van bet huis
1 ending van de artikelen 97 van de
ondwet en 544 van bet Burgerlijk van eiser; in dit geval geen spraak kan
!tboek,
zijn van een overschrijden van de maat
doordat bet arrest eiser op grond van van de gewone nadelen van nabuur:..
jkel 544 van bet Burgerlijk Wetboek schap, die de buurman op grond van
~oordeelt tot bet vergoeden van een artikel 544 van bet Burgerlijk Wetboek
zou dienen te vergoeden, maar om een
schade waarvoor aileen eerste verweer1) Zie Cass., 28 jan. 1965 (A.C., 1965, I, 521) der alsook zijn architect en aannemer
t concl. van adv.-gen. Mahaux; Y. IIANNEdienen in te staan, aangezien bet niet
JIT, Le droit de Ia construction, 1974,
gaat om een ongewoon nadeel van
404.
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-98nabuurschap maar om een ongewoon mende opdracht .in verband met he1
p.adeel voortspruitende uit de slechte advies van ingenieur Meganck :
constructie van het beschadigde huis,

derde onderdeel,. wederom in. de veronderstelling dat het arrest in die zin
geinterpreteerd dient te worden, dat het
de laatste mening van deskundige
Declercq tot de zijne maakt, en dus
onder meer de mening, luidens welke,
door al de in aanmerking komende
huizen, waaronder het huis van eiser en
het huis van eerste verweerder, op staal
te funderen en niet op palen, zoals de
slappe ondergrond het aldaar nochtans
zou vereisen, bepaalde risico's werden
genomen en ongerechtvaardigde besparingen werden gedaan, die in het geval
van het gebouw van eiser · alleszins
volstrekt
onaanvaardbaar
geworden.
waren, dan nog het arrest geen antwoord inhoudt op het verweer waardoor
eiser, om het bestaan van enige abnormale nadelen van nabuurschap te betwisten en de hoger bedoelde toepassing
van artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek te weren, in zijn akte van hoger
beroep, steunende op het technisch
advies van ingenieur Meganck, had laten
gelden : a) dat het optrekken van zijn
huis, nummer 190, geen enkele schade
had aangebracht aan het aanliggend
huis nummer 188, of het verder gelegen
huis 196, doch uitsluitend aan de twee
onder nrs. 192 en 194 door de laatste
twee verweerders opgetrokken huizen,
waaronder het huis van eerste verweerder, b) dat het buitensporig zou geweest
zijn het huis van eiser op palen te
funderen, en daardoor iedere zetting van
het gebouw te beletten, tussen twee
bestaande gebouwen, welke van hun
·kant op zolen in een slappe ondoorlatende laag gebouwd waren, en dus
gedurende zeer lange tijd onderhevig.
zouden zijn aan belangrijke en langzame
zettingen, en c) dat de zettingsverschillen in het gebouw van eerste verweerder
vertraagd werden door het optrekken
van het gebouw van eiser, zodat de
schade ondergaan door het gebouw van
eerste verweerder nog groter zou
geweest zijn en sneller zou zijn opgetreden zonder de oprichting van het
gebouw van eiser; waaruit volgt dat het,
met miskenning van artikel 97 van de
Grondwet, op ongemotiveerde wijze is
dat het arrest beslist dat er voldoende
gegevens voorhanden waren en dat er
geen aanleiding toe bestond de gerechtelijke deskundige Declercq, zoals eiser in
zijn akte van hoger beroep had
gevraagd, te belasten met. een bijko-

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof var.
beroep duidelijk de uiteindelijkE
zienswijze van ingenieur Declercc
tot grondslag van zijn oordee
neemt;
Dat het onderdeel feitelijkE
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel be·
treft:
Overwegende dat de gevoelighei<
van het beschadigde huis de toepas
sing van artikel 544 van het Burger
lijk Wetboek niet verhinderdt;
Dat het arrest zonder dit artike
te schenden, oordeelt dat de schad<
aan het huis van eerste verweerde
voor de helft te wijten is aan d
« receptiviteit » ervan;
Dat het onderdeel naar recb
faalt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest d
drie aangehaalde punten van eiser
conclusie beantwoordt;
Overwegende dat het arrest hE
eerste punt, naar hetwelk de huize
nrs. 188 en 196 niet werden besch~
digd, niet tegenspreekt; dat hE
arrest impliciet elke draagwijd1
aan dit gegeven ontzegt door, inzor
derheid op grond van de uiteindE
lijke zienswl.jze van deskundi~
Declercq, de feitelijke ·gegevens 1
vermelden waarop de beslissing d;
het bouwen van eisers huis schac
aan de huizen van Bronders E
Lagrou heeft veroorzaakt, steunt;
Overwegende dat het twee<
punt, naar hetwelk het bouwen <
palen een buitensporige uitgave z<
betekend hebben, wordt tegeng
sproken door het arrest dat (
mening van ingenieur Declercq t
de zijne maa~t, met name· dat, do,
al deze huizen op staal te funden
en niet op palen, zoals de slap]
ondergrond het aldaar nochtans Z(
vereisen, bepaalde risico's werd(
genomen .. en · ongerechtvaardig<
"besparingen werden gedaan d

-99ZOEKSCHRIFT - APPELLANT VERSCHENEN
voor eisers gebouw alleszins volZONDER AFSTAND TE DOEN VAN DAT MIDDEL
strekt onaanvaardbaar geworden
- APPELRECHTER VERPLICHT DAAROP TE
waren;
ANTWOORDEN (1).
Overwegende dat het derde punt,
naar hetwelk de schade aan het (BOGAERTS T. • THE NATIONAL CASH REGISTER
COMPANY • N.V.)
huis van eerste verweerder werd
beperkt en vertraagd door het bouARREST ( vertaling)
wen van eisers huis, d~;>or het arrest
weerlegd wordt door op grond van
HET HOF; - Gelet op het bestrehet verslag van ingenieur Declercq
aan te nemen dat de zetting van de den arrest, op 18 september 1979
huizen van Branders en Lagrou door het Arbeidshof te Brussel
gelijkmatig verliep zonder zware gewezen;
schadeverschijnselen, tot eisers huis
Over het middel, afgeleid uit de schenwerd gebouwd, dat een nieuwe een- ding van artikel 97 van de Grondwet,
zijdige zetting veroorzaakte die difdoordat het arrest, met bevestiging
ferentieel was en schade veroor- van het beroepen vonnis, verklaart dat
zaakte in de huizen van Branders de rechtsvordering van eiser verjaard is,
enkel op grond dat de verjaringstermijn
en Lagrou;
moet worden berekend van de zoveelste
Dat het onderdeel feitelijke tot
de zoveelste, en de termijn van een
grondslag mist;
jaar is ingegaan te middernacht tussen
Over het tweede middel, ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat het verwerJen van de voorziening aile belang
mtneemt aan de eis tot bindendverdaring;
Om die redenen, en zonder acht
;e slaan op de brief aan het Hof
~ericht en ter griffie ontvangen op
.6 oktober 1979, verwerpt de voor:iening; veroordeelt eiser in de
wsten.
26 september 1980 - 1" kamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste vooritter- Verslaggever: de h. Janssensklijkluidende conclusie van de h.
)eclercq, advocaat-generaal Advo·aat : mr. Bayart.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
ewezen in zake Van Eechoute t. Lagrou,
.auwerijns, Goegebeur.
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30 juni 1975 (dit is de dag waarop de
arbeidsovereenkomst voor bedienden is
geeindigd) en 1 juli 1975, zodat de
dagvaarding van 1 juli 1976 tardief was,
terwijl eiser in zijn akte van hoger
beroep niet aileen had aangevoerd dat
de verjaringstermijn ten vroegste op
1 juli 1976 kon verstrijken, doch ook dat
in elk geval « de verjaring rechtsgeldig
was gestuit door de onderhandelingen
tussen partijen in de loop van de maand
juli 1975 », en het arrest niet antwoordt
op dit middel, waarvan geen afstand was
gedaan,
waaruit volgt dat het arrest niet met
redenen is omkleed en derhalve de in
het middel vermelde grondwetsbepaling
schendt:

Overwegende dat eiser in de akte
van hoger beroep onder meer aanvoerde dat de verjaring waarvan
sprake is in artikel 34 van de op
20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst
voor bedienden in de loop van de
maand juli 1975 door onderhandelingen tussen partijen rechtsgeldig
was gestuit;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser, die op de terechtzitting is

~EDENEN

VAN DE VONNISSEN EN
(1) Cass., 20 jan. 1978 (A.C., 1978, 615), Cass.,
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - 30 sept. 1976 (ibid, 1977, 122); zie Cass., 7 dec.
MIDDEL AANGEVOERD IN HET APPELVER-

1972 (ibid, 1973, 339) met noot get. F.D.
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
verschenen, van dit in ZIJn appel'l'.BAIR)
verzoekschrift aangevoerd middel
afstand heeft gedaan;
ARREST ( vertaJing)
Overwegende dat het arrest, dat
zich ertoe beperkt de rechtsvordeHET HOF; - Gelet op het bestrering verjaard te verklaren, enkel op den
arrest, op 7 november 1978 door
grond dat de verjaringstermijn ver- het Arbeidshof
te Luik gewezen;
streken was toen de rechtsvordering
op 1 juli 1976 werd ingesteld, dat
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 12.4 van het koninklijk
middel niet beantwoordt;
besluit van 20 december 1963 betreffende
Dat het middel gegrond is;
arbeidsvoorziening en werkloosheid en
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
29 september 1980 3• kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Simont.
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WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN
JONGE WERKNEMER DIE STUDIE MET EEN
VOLLEDIG LEERPLAN HEEFT BEEINDIGD TERMIJN VAN EEN JAAR TUSSEN HET EINDE
VAN DE STUDIE EN DE AANVRAAG OM UITKERING- TERMIJN- BEGRIP.

De termijn van ten hoogste een jaar
tussen bet einde van de studies en de
aanvraag om uitkering, gesteld h1i'
azt.
124,
eerste lid,
2",
KB.
20 december 1963 bet.reffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
waarbinnen de jonge werknemer zijn
aanvraag om uitkering kan doen,
begint te ]open vanaf het einde van
die studie en niet bij het einde van de
daaropvolgende schoolvakantie (1).

inzonderheid artikel 124, eerste lid, 2•,
gewijzigd en aangevuld bij artikel 1 van
bet koninklijk besluit van 3 oktober 1968
en bij artikel 3, !", 2• en 3•, van het
koninklijk besluit van 22 november 1976,
en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter bevestigt en verweerders
aanspraak op werkloosheidsuitkering bij
het verstrijken van de termijn van
vijfenzeventig dagen na zijn inschrijving
als werkzoekende, op grond dat verweerder, die op 30 juni 1976 zijn middelbare
studies had beiHndigd, niettemin de
termijn van een jaar van artikel 124,
eerste lid, 2•, van voormeld besluit in
acht heeft genomen toen hij zich op
24 augustus 1977 als werkloze liet
inschrijven, daar die termijn pas ingaat
bij bet einde van de schoolvakantie die
onmiddellijk volgt op de beeindiging van
de studie, namelijk in dit geval op
1 september 1976,
terwijl, naar luid van voormeld
artikel 124, eerste lid, z•, een jonge
werknemer die zijn middelbare studie
heeft beeindigd, aanspraak kan maken
op werkloosheidsuitkering, onder meer
op voorwaarde dat tussen de beiHndiging
van zijn studie en zijn aanvraag om
uitkering niet meer dan een jaar i3
verlopen; « de beeindiging van de
studie ~ niet noodzakelijk samenvalt met
het einde van de periode van de normale
cyclus van het schooljaar, zodat het
arrest, door in algemene bewoordingen
te beschikken dat die termijn van een
jaar pas begint te lopen bij het verstrijken
van
de
«
zogenaamde
schoolvakantie », dit is ten deze op
1 september 1976, niet wettelijk is verantwoord en de in bet middel vermeld<'
bepalingen schendt :

Overwegende dat, volgens arti·

-----------------1 koninklijk
kel 124, eerste lid, 2•, van he·
besluit van 20 decembeJ
(1) Zie Cass., 10 maart 1976 (A.C., 1976, 794).

1963 betreffende de arbeidsvoorzie-

-1011ing en werkloosheid, vervangen bij Nr. 68
1rtikel 1 van het koninklijk besluit
ran 3 oktober 1968, jonge werkne3• KAMER- 29 september 1900
ners, die studies met een volledig
eerplan hebben beeindigd in een RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
ioor de Staat opgerichte inrichting, - WERKNEMERS - MIJNWER:IC...ER WIENS
(erechtigd zijn op werkloosheidsuit- RUSTPENSIOEN IS BEPAALD OVEREENKOM'ering, op voorwaarde dat tussen de STIG HEI' K.B. VAN 28 MEl 1958 - SAMENVOEGING MET VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD
~eeindiging van de studie en de
tanvraag om uitkering niet meer TEN GEVOLGE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL OF
EEN BEROEPSZIEKI'E - TOEPASSING VAN DE
lan een jaar is verlopen;
WETI'EN TOT VERHOGING VAN DE WERKNEOverwegende dat het arrest vast- MERSPENSIOENEN - VERHOGING TOEPASSEtelt dat verweerder zijn studie LIJK OP HET BEDRAG VAN HET PENSIOEN
.eeft beeindigd in juni 1976 en dat BEPAALD KRACHTENS HET K.B. VAN
28 MEl 1958.
ij, van 16 september 1976 tot
0 juni 1977, lessen heeft gevolgd Wanneer een mijnwerker, enerzijds, een
ie niet voldoen aan de voorwaarrustpensioen, bepaald met toepassing
va!J het KB. van 28 mei 1958 tot
en welke in vermeld artikel 124
vaststelling van het statuut van het
rorden geste!d voor de verlenging
Nationaal Pensioenfonds voor !Jijnan de in dat artikel bepaalde
~rmijn;

Dat het beslist dat die termijn pas
egint te lopen vanaf 1 sep!rnber 1976, dit is de datum waarop
e schoolvakantie eindigde;
Overwegende dat, nu de wetgever
:ot begrip « beeindiging van de
udies » niet heeft omschreven, aan
e uitdrukking haar gewone bete~nis moet worden gegeven;
Dat het arrest dus dat artikel 124
hendt;
En overwegende dat, ingevolge de
tikelQn 580, 1017 en 1111 van het
~rechtelijk Wetboek, qe kosten ten
ste moeten komen van eiser;

werkers inzake inrichting van de rusten
weduwenpensioenregeling
en,
anderzijds, vergoedingen verleend ter
uitvoering van de wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor
arbeidsongevallen of voor beroepsziekten geniet, mogen die uitkeringen niet
wardell samengevoegd dan ten belope
van l1et fodaitair bedrag, bepaald bij
ai't. 13, § 4, KB. van 28 mei 1958; de
verhogingen
van
de
wet
van
24 juni 1969, gewijzigd bij de wetten
van 5 juni 1970, 27 juli 1971 en
28 maart 1973 zijn mn toepassing op
l1et bedrag van het pensioen en niet
op het verschil tussen vorenbedoeld
forfaitajr bedrag en dat van het pensioen (1).

(RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN T. MOCH)
ARREST ( vertaling}

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, vernietigt het den arrest, op 13 oktober 1978 door
streden arrest; beveelt dat van dit het Arbeidshof te Luik gewezen;
rest melding zal worden gemaakt
Over het middel, afgeleid uit de schende kant van de vernietigde ding
van de a:rtikelen 3, § 1, van de
slissing; veroordeelt eiser in de
sten; verwijst de zaak naar het
(1) Zie de voorbereiding van de wet van
beidshof te Brussel.
24 juni 1969, (Verslag van de Kamercommissie,
september 1930 a· kamer orzitter : de h. Gerniers, afdelings)rzitter - Verslaggever : de h. Closon
Gelijklwde.'1de conclusie van de h.
chatelet, advocaat-generaal - Advo:en mrs. Simont en Biitzler.
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Gedr. St., Kamer, zitt., 1968-1969, nr. 390-3),
wet van 5 juni 1!170 (Verslag van de Kamercommissie, C-edr. St., Kamer, zitt. 1969-1970,
nr. 67{1-2, biz. 16) en van de wet van
27 juli 1971 (amendement Demets, Gedx. St.,
Kamer, zitt. 1970-1971, nr. 4, en Verslag
Senaatscommissie,
Gedr.
St.,
Senaat,
zitt. 1970-1971, stuk nr. 657).

-102besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid
van de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden, gewijzigd bij artikel 71, § 7,
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967, 13, § 4, van het koninklijk besluit van 28 mei 1958 tot vaststelling van het statuut van het Nationaal
Pensioenfonds voor Mijnwerkers inzake
inrichting van de rust- en weduwenpensioenregeling, gewijzigd bij de koninklijke besluiten ·van 27 april 1959,
april
1962,
23
april
1969,
4
8 november 1971, 26 juni 1972 en
11 december 1974, 1 van de wet van
24 juni 1969 tot verhoging van de
werknemerspensioenen, gewijzigd bij de
artikelen 17 van wet van 5 juni 1970,
13 van de wet van 27 juli 1971, 1 van de
wet van 3 maart 1972 en 1 van de wet
van 28 maart 1973, en van de artikelen 3
van de wet van 28 maart 1973 tot
verhoging van de werknemerspensioenen en tot invoering van een mechanisme waardoor het bedrag van de
pensioenen wordt aangepast aan de
evolutie van het algemeen welzijn, 4 en
5 van de wet van 27 december 1973
houdende verhoging van het pensioen
van de gewezen werknemers,
doordat het arrest beslist dat het
bedrag van het rustpensioen van verweerder, zoals het is uitbetaald na
voorafgaande toepassing van artikel 13,
§ 4, van dat koninklijk besluit van
28 mei 1958 volgens hetwelk het verbaden is, boven een bepaald maximumbedrag, een rust- of invaliditeitspensioen
te cumuleren met vergoedingen toegekend krachtens de wetten betreffende de
arbeidsongevallen en beroepsziekten,
moet worden verhoogd met de percentages waarvan sprake in de zogenaamde
« sociale programmatie • wetten van
24 juni 1969, 5 juni 1970, 27 juli 1971,
3 maart 1972, 28 maart 1973 en
27 december 1973,
terwijl het rustpensioen van een mijnwerker, dat daadwerkelijk en voor het
eerst is ingegaan v66r 1 januari 1968,
weliswaar overeenkomstig voormelde
wetten kan worden verhoogd, doch het
aldus verhoogd pensioen slechts met een
rente wegens arbeidsongeval of beroepsziekte kan worden gecumuleerd ten
belope van het maximumbedrag dat in
artikel 13, § 4, van dat koninklijk besluit
van 28 mei 1958 is vastgesteld; dit
plafond een absolute grens is waarop
geen andere verhogingen van toepassing
zijn dan die welke vastgesteld zijn in de

koninklijke besluiten genomen lngevolge
artikel 3, § 1, van voormelde besluitwet
van 10 januari 1945 :

Overwegende dat het arrest,
waaruit blijkt dat het mijnwerkersrustpensioen van verweerder is
ingegaan v66r 1 januari 1968, de
bevestiging uitspreekt van het
beroepen vonnis houdende gegrondverklaring van het beroep van verweerder tegen een beslissing van
eiseres waarin het daadwerkelijk
gestort bedrag van dat pensioen
beperkt werd tot het saldo da1
verkregen werd door van het maximumcumulatiebedrag van artikel 13
§ 4, van het koninklijk besluit var
28 mei 1958 tot vaststelling van he1
statuut van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers inzakE
inrichting van rust- ~n weduwen·
pensioenregeling, zoals dit artike
ten deze van toepassing is nadat he
vervangen werd bij de bepalingei
van artikel 1 van het koninklijl
besluit van 23 april 1969, die laatste
lijk gewijzigd zijn bij het koninklijl
besluit van 11 december 1974, he
bedrag af te trekken van de uitke
ringen die ter uitvoering van d,
wetgeving betreffende de schade
loosstelling voor beroepsziekten aaJ
verweerder zijn toegekend;
Dat het arrest beslist dat op di
gebied de regels tot beperking va
de samenvoeging in de eerstG plaat
moeten worden toegepast, dit w
zeggen op de basisbedragen van hE
ruspensioen en op de vergoedinge
wegens arbeidsongeval of beroepf
ziekte, en dat de uitslag van di
berekening moet worden verhoog
met de percentages waarvan sprak
is in de zogenaamde sociale pr<
grammatiewetten, zonder in dat su
dium .nog rekening te houden m1
de op de samenvoeging gestelC
limiet;
Overwegende
dat,
enerzijd
krachtens artikel 13, § 4, van voo
meld
koninklijk
besluit
va
28 mei 1958, naar luid van zijn te
deze toepasselijke tekst, het rus
pensioen van de mijnwerkers, eve1
tueel verminderd overeenkomst
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mag worden gecumuleerd met uitkeringen toegekend ter uitvoering
van de wetgeving betreffende de
schadeloosstelling voor arbeidsongevallen of voor beroepsziekten, dan
ten belope van een jaarlijks forfaitair bedrag van 157.160 frank, welk
bedrag, overeenkomstig § 7, vervangen bij artikel 12, 2•, van het
koninklijk besluit van 8 november 1971 houdende aanpassing van
sommige bepalingen inzake pensioenen, gekoppeld is aan het indexcijfer 114,20 van de consumptieprijzen en veranderd volgens een wettelijk stelsel voor de koppeling aan
het indexcijfer van die prijzen;
Overwegende
dat,
anderzijds,
artikel 1, § 1, van de wet van
24 juni 1969 tot verhoging van de
werknemerspensioenen, vervangen
bij artikel 13 van de wet van
27 juli 1971 en aangevuld bij de
artikelen 1 van de wet van
3 maart 1972 en 1 van de wet van
28 maart 1973, bepaalt dat, onder
voorbehoud van sommige ten deze
niet geldende uitzonderingen, in de
erin aangegeven mate met name
worden verhoogd de bedragen van
de rust-, overlevings- en weduwenpensioenen die ten ·· laste van de
pensioenregeling voor werknemers
worden uitbetaald en waarvan de
ingangsdatum v66r 1 januari 1968
valt, alsmede de begrenzingsbedragen welke functie zijn · van pensioenbedragen en waarin voorzien
is bij de pensioenregelingen voor
arbeiders, voor bedienden, voor
mijnwerkers en voor zeelieden ter
koopvaardij;
Overwegende dat het · arrest
terecht aanneemt dat het jaarlijks
Eorfaitair bedrag waartoe het litigieuze · pensioen krachtens artik:el 13, § 4, van het koninklijk
besluit van 28 mei 1958 is beperkt,
niet afhankelijk is van pensioenbe:lragen en dus niet door bovenvermelde wetten werd verhoogd;
Dat dit bedrag trouwens, los van
:lie wetten, achtereenvolgens door

diverse koninklijke besluiten werd
gewijzigd en opgetrokken;
Overwegende echter dat het
arrest verkeerdelijk oordeelt dat de
oorspronkelijke tekst van artikel 1
van de wet van 24 juni 1969 ertoe
strekte de toepassing van de verhogingen van de sociale programmatie
mogelijk te maken op de pensioenbedragen die verschuldigd bleven
en daadwerkelijk werden « uitgekeerd » ( « les montants de provisions ... liquides »; in de wettekst
staat er echter « les montants des
pensions ... qui sont liquidees ») na
toepassing van de bepalingen van
artikel 13, § 4, van het koninklijk
besluit van 28 mei 1958, vervangen
bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 23 april 1969, en dat de
latere wetten, onder meer die van
27 juli 1971, slechts van de administratieve praktijk waarbij destijds
die berekeningswijze werd toegepast, hebben willen afwijken voor
zover sommige gepensioneerden
daardoor geen verhogingen kregen
die rechtstreeks in verhouding stonden tot de pensioenbedragen die de
wetgever aan aile gepensioneerden,
gewezen
werknemers,
zonder
onderscheid heeft willen toekennen;
Overwegende dat de wet van
24 juni 1969, evenals de wetten
waarbij ze werd gewijzigd, immers
de pensioenbedragen verhoogt en
niet aileen de bedragen van het
gedeelte van die pensioenen dat,
samen met andere uitkeringen, niet
een bepaald plafond overschrijdt;
dat de door het arrest aangenomen
berekeningswijze niet te verenigen
is met bovenvermelde bepalingen
van die wetten; dat uit de verklaringen die werden gedaan tijdens de
parlementaire voorbereiding van die
wetten, niet kan worden afgeleid
dat het de bedoeling van de wetgever zou zijn geweest de alsdan bij
die berekeningswijze door de administratie gevolgde praktijk wettelijk
voor de toekomst vast te leggen; dat
de regels betreffende de verhoging
van de pensioenen verschillen van
de regels tot vaststelling van de
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wanneer hij de reden geeft waarom de
grenzen van de samenvoeging van
door een partij voorgestelde berekedie pensioenen met andere uitkerinningswijze niet kan worden aangenogen en de inachtneming van die
men en de onmogelijkheid vaststelt
grenzen niet kunnen uitsluiten; dat
om het juiste bedrag van de schade
artikel 13, § 4, van het koninklijk
anders te bepalen, bij gebrek aan
besluit van 24 mei 1958, zoals het is
vaststaande
toetsingsgronden
(1).
gewijzigd, zich, ondubbelzinnig en
(Art. 97 Gw.; art. 1382 B.W.)
zonder beperking, verzet tegen de
samenvoeging, boven bet erin (MATI'HYS, c CARROSSERIE 1\oiA'ITHYS • P.V.B.A.
genoemd jaarlijks forfaitair bedrag T. VAN DE MOORTELE. • DE VOS-GASBEDRIJF •
P.V.BA.)
en behoudens de schommelingen
van dat bedrag volgens het indexcijARREST
fer van de consumptieprijzen, van
een mijnwerkersrustpensioen dat
HET HOF; - Gelet op het bestrekrachtens dat besluit werd toegeden
arrest, op 21 januari 1980 door
kend en daadwerkelijk is betaald,
met onder meer uitkeringen wegens het Hof van Beroep te Gent gewezen;
arbeidsongeval of beroepsziekte;
Dat het mlddel gegrond is;
I. Op de voorziening van Matthys
En overwegende dat, ingevolge de Luk:
artikelen 580, 1017 en 1111 van het
O'verwegende dat eiser verklaart
Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten afstand te doen van zijn voorzielaste moeten komen van eiseres;
ning, onder voorbehoud ze opnieuw
in te stellen na het eindarrest;
IL Op de voorziening van de
Om die redenen, vernietigt het
personenvennootschap
met beperkte
bestreden arrest; beveelt dat van dit
«
Carrosserie
arrest melding zal worden gemaakt aansprakelijkheid
op de kant van de vernietigde Matthys»:
beslissing; veroordeelt eiseres in de
Over het middel, afgeleid uit de schenkosten; verwijst de zaak naar het ding van de artikelen 1382, 1383 van het
Arbeidshof te Bergen.
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

29 september 1980 - 3" kamer doordat het arrest de door eiseres in
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings- 1978
wegens de inactiviteit van haar
voorzitter - Verslaggever : baron Vinvennoot Luk Matthys geleden
~otte Gelijkluidende condusie van de werkende
schade ex aequo et bono bepaalt op
h. Duchatelet, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont. 50.000 frank,
tenvijl, eerste onderdeel, de rechte.r
Op deze!fde dag is een arrest in de.zelfde zL'1 niet tot een schatting ex aequo et bone

gewezen, op voorziening van dezelfde eiseres
tegen een arrest van dezelfde datum, van het
Arbeidshof te Luik, in zake Leruitte.

van de geleden schade mag overgaan
zonder de redenen op te geven die hei
voor hem onmogelijk maken de schade
nauwkeurig te berekenen (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van he1
Burgerlijk Wetboek),
Nr. 69
tweede onderdeel, eiseres nauwkeurige cijfers had verstrekt waaruit bleek
2" KAMER - 30 september 1980
dat de winst precies tijdens de periodE
van inactiviteit van haar werkende venAANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN noot belangrijk was teruggelopen, zodal
OVEREENKOMST) RAM!NG • EX de overweging dat deze daling toevalli~
AEQUO ET BONO • VAN DE SCHADE- WET- was en « aan de in 1978 waargenomer
terugloop in de verkoop van vrachtwa·
TIGHEID- VOORWAARDE.

De door een ongeoorloofde daad veJ·oorzaakte schade wordt wettig ex aequo
(1) Cass., 22 nov. 1979 en 6 feb. 1980 (A.C.,
et bono geraamd door de rechter, 1979-80, nrs. 194 en 348).
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dat
meer
dan
enig gegeven over die beweerdelijk tot 231.000 frank hoger lag dan dat
1978 beperkte terugloop in de verkoop van 1977, hoewel de heer Matthys
van vrachtwagens, geen antwoord kan
vormen op deze nauwkeurige cijfers en nog altijd ten dele inactief blijkt te
wegens haar onduidelijkheid niet beant- zijn. Het zijn zeker die werklieden
woordt aan het grondwettelijk vereiste niet die de omzet hebben verhoogd
van motivering (schending van artikel 97 en indien zulks wel het geval mocht
van de Grondwet) en tevens geen reden zijn, dan dient te worden vastgekan zijn om de voorgestelde cijfers steld dat de personenvennootschap
zonder ernstige bespreking te verwerpen met
beperkte aansprakelijkheid
en te vervangen door een schatting ex geen verlies heeft geleden bij hun
aequo et bono (schending van de aanwerving. Het hof is nochtans
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
van oordeel dat aan deze burgerWetboek):
lijke partij een vergoeding mag
toegekend worden voor het verlies
Overwegende dat eiseres bij con- wegens non-activiteit van haar verclusie vergoeding vorderde voor de koper, die ex aequo et bono bepaald
schade die zij had geleden ten wordt op. 50.000 frank. »
gevolge de inactiviteit van haar
Overwegende dat het arrest aldus
werkende vennoot Luk Matthys en
het door haar daarvoor geeiste de redenen aangeeft waarom de
bedrag stoelde op de loonkosten van door eiseres voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangetwee vervangende personeelsleden;
Overwegende dat het arrest de nomen; dat het, door achtereenvoldoor eiseres voorgestelde bereke- gens te wijzen op het niet vastningswijze verwerpt op grond van staand karakter van de onderscheivolgende redengeving : « Er dient dene toetsingsgronden, ook implionmiddellijk te worden aangemerkt ciet doch zeker de onmogelijkheid
dat Matthys Luk vennoot is in de om het juiste bedrag van de schade
7.aak en zich blijkbaar vooral bezig te bepalen, vaststelt;
houdt met de betrekkingen met de
Overwegende, voor het overige,
clienteel, meer bepaald voor het dat het motief dat de daling van het
buitenland. Blijkbaar worden de zakencijfer « ook een andere oorwedden van Matthys Luk verder zaak had en blijkbaar aan de in
uitbetaald nu deze laatste in eigen 1978 waargenomen terugloop in de
naam geen vorderingen laat gelden verkoop van
vrachtwagens
is
en ook de personenvennootschap gelegen » geenszins onduidelijk is;
met beperkte aansprakelijkheid niet dat het aan het vormvereiste van
die verdere uitgaven zonder tegen- artikel 97 van de Grondwet voldoet;
prestatie opeist. Anderzijds dient
vastgesteld dat het om twee werkDat het middel niet kan worden
lieden gaat, die in niets de inactivi- aangenomen;
teit van Matthys, die beheerder was
en geen werkman, konden vervangen. Verder blijkt dat, indien mogelijk uit de balansen spruit dat het
zakencijfer in vergelijking met
Om die redenen, verleent akte
1977 in 1978 toevallig in de periode van de afstand; verwerpt de voorzievan inactiviteit van Matthys merke- ning voor het overige; veroordeelt
lijk is gedaald, zulks ook een andere de eisers in de kosten.
oorzaak had en blijkbaar aan de in
30 september . 1980 2• kamer 1978 waargenomen terugloop in de Voorzitter
: de h. Chatel, afdelingsvoorverkoop van vrachtwagens is gele- zitter - Verslaggever : de h. Boon gen, maar dan toch dient te wor- Gelijkluidende conclusie van de h.
den aangemerkt dat nadien terug Declercq, advocaat-generaal - Advoeen stijging. van zakencijfer werd caat: mr. G. van Heeke.

106onder meer : 1• de eerste en de
tweede verzoeker op de strafvordering veroordeelt tot de doodstraf,
2" KAMER- 30 september 1980
hen afgezet verklaart van de titels,
1° HERZIENING - VEROORDELING TOT graden, openbare ambten, bedieni~:
en diensten waarmee ZlJ
EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHEIDENE gen
MISDRLJVEN NIEUW FElT WAARUIT DE bekleed zijn, tegen hen de !evensONSCHULD VAN DE VEROORDEELDE MET lange ontzetting van de rechten
BETREKKING TOT EEN MISDRIJF SCHIJNT TE vermeld bij artikel 31 van het StrafVOLGEN - GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF
wetboek uitspreekt, hen levenslang
VAN BEROEP - STRAF DIE GERECHTVAARvervallen verklaart van de rechten
DIGD BLIJFI' DOOR ANDERE MISDRIJVEN VERNIETIGING BEPERKT TOT DE SCHULDIG- vermeld bij artikel 123sexies van
VERKLARING EN TOT DE OP DAT MISDRIJF het Strafwetboek, de aanplakking
GEGRONDE BURGERRECHTELIJKE VEROOR- van het arrest beveelt zoals voorgeDELINGEN (1). (ART. 445 SV.)
schreven bij artikel 18 van het
Strafwetboek, vaststelt dat de ver2° HERZIENING VERNIETIGING VAN oordeelden na het verstrijken van
EEN ARREST VAN HET MILITAIR GERECHTSde termijn van verzet van rechtsHOF - VERWIJZING NAAR HET MILITAIR
wege vervallen zullen zijn van de
GERECHTSHOF, ANDERS SAMENGESTELD (2).
Belgische nationaliteit, verklaart dat
de winsten en baten uit hun bedrij(BIJTTEBIER M...J., BIJTTEBIER M.)
vigheid ontstaan, hetzij het bedrag
ARREST
van 50.000.000 frank, eigendom van
de Schatkist zijn, de verbeurdverHET HOF;- Gelet op het arrest klaring uitspreekt van de zaken die
van het Hof van 20 februari 1979 (3) tot het plegen van de misdrijven
waarbij werd bevolen dat door het hebben gediend, ertoe bestemd
Hof van Beroep te Antwerpen, doch waren of erdoor verkregen werden,
enkel met betrekking tot de hierna en hen solidair in de kosten verooromschreven telastlegging A, de aan- deelt, kosten invorderbaar bij midvraag zal worden onderzocht die, del van lijfsdwang waarvan de duur
1. Bijttebier Michel-Jozef, geboren voor ieder van hen op drie maanden
te Heestert op 24 mei 1897, thans wordt bepaald, om de volgende miswonende te Antwerpen, Blauw- drijven te hebben gepleegd : a) te~
moezelstraat 5, 2. Bijttebier Marcel, lastelegging A : te Gent, (met U1tgeboren te Heestert op 8 oktober zondering van de opruimingswerkeJ?.
1905, thans wonende te Las Heras, te Merelbeke en Gent-Zeehaven), te
Provincia
Mendoza,
Republica Ursel, te De Panne, te Oostende, te
Argentina, Calle San Martin 359, en Brugge, te Vlamertinge, te Knokke,
3. voor zoveel nodig, Bijttebier Mau- te Wetteren (Kwatrecht), te Arenrits, wonende te Oostduinkerke, donk te Meerdonk, te Neufchateau,
Loze-Visserpad 7, broeder van de te B~stenaken, en/of elders in Beleerste twee verzoekers en in hun gie, te Duinkerken, te Tourcoing, te
naam optredend, hebben ingediend Calais, te Boulogne, te Sengatte, te
tot
herziening
van
het
op Etaples, te Wimereux, en/.of elders
7
oktober
1949
door
het in Frankrijk, tussen 1 me1 1940 en
« Krijgshof » gewezen en in kracht
1 september 1944 : als afgevaardigvan gewijsde gegane arrest, dat de-beheerders, beheerders of/en
bestuurders van de firma « naam(1) Cass., 14 okt. 196~ (~.C., 197~, .163); zie loze vennootschap Firma Bijttebier
Cass. 17 jan. en 27 JUDI 1978 (Ibid., 1978, Gebroeders », aan de vijanden van
601 ~n 1263) en 20 feb. 1979 (ibid., 1978-79,
den Staat, hulp in soldaten, man726).
nen, geld, levensmiddelen, wapens
(2) Cass., 14 okt. 1969, zie vorenvermelde of munitie verschaft te hebben, 't zij
noot.
dat het misdrijf gepleegd werd
(3) A.C., 1978-79, 726.
tegenover Belgie, of tegenover de
Nr. 70

-107geallieerden van Belgie, optredende 2.8 januari 1943 en 1 septegen den gemeenschappelijken vij- tember 1944 : als dader, mededader
and, 't zij dat het gepleegd werd of medeplichtige : deelgenomen te
tegen een Staat, die, zelfs afgezien hebben aan het vervormen door den·
van een verdrag van bondgenoot- vijand van wettelijke instellingen of
schap, oorlog voert tegen een Staat, inrichtingen, de trouw der burgers
waarmee Belgie zelf in oorlog is, het jegens Koning en Staat in oorlogsmisdrijf gepleegd zijnde uit winst- tijd aan het wankelen te hebben
bejag, met de omstandigheid dat gebracht, of, wetens, 's vijands poliverdachten woonden in een door tiek of oogmerken te hebben
den vijand bezet grondgebied, en gediend (artikel 118bis van het
dat zij, hetzij rechtstreeks, hetzij Strafwetboek, gewijzigd door artikel
door tussenpersoon of als tussen- 3, 1", van de Besluitwet van 17
personen aan de vijanden van de december 1942), wetens een propaStaat, hulp verschaft hebben in ganda geleid, door enigerlei middel
soldaten, mannen, geld, levensmid- gevoerd, uitgelokt, geholpen of
delen voor de ravitaillering van den begunstigd te hebben, gericht tegen
vijand, oorlogsmateriaal voor aanval den weerstand tegen den vijand of
of verdediging, eigenlijk gezegde diens bondgenoten of strekkende tot
oorlogsmunitie, losse stukken voor het deelnemen aan het vervormen
de vervaardiging van dat materiaal door den vijand van wettelijke
of die munitie, kledings- of uitrus- instellingen of inrichtingen, het aan
tingsstukken waarvan zij wisten het wankelen brengen, in oorlogsdat zij voor militair gebruik tijd, van de trouw der burgers
bestemd waren of dat zij voor hen jegens Koning en Staat, het wetens
een onderneming van werken tot dienen van 's vijands politiek of
het aanleggen, inrichten of camou- oogmerken (artikel 118bis van het
fleren van versterkingen, lucht- Strafwetboek,
gewijzigd
door
vaartterreinen of aile andere voor artikel 3, alinea 2, van de Besluitwet
militaire
doeleinden
bestemde van 17 december 1942); 2• de eerste
bouwwerken of installaties hebben en de tweede verzoeker samen met
ingericht of geleid; b) te Sint- de naamloze vennootschap Firma
Denijs-Westrem (wat de eerste ver- Bijttebier Gebroeders, thans naamzoeker betreft - tenlastelegging B) loze vennootschap Austrabo, solidair
en te Kortrijk (wat de tweede ver- veroordeelt tot betaling aan de Belzoeker betreft - tenlastelegging E) gische Staat, burgerlijke partij,
of
elders
in
Belgie
tussen van een schadevergoeding van
10 mei 1940 en 29 januari 1943 : als 200.000.000 frank met de gerechtedader, mededader of medeplichtige lijke intresten en de kosten;
deelgenomen te hebben aan het
Gelet op de aanmaning aan de
vervormen door den vijand van
wettelijke instellingen of inrichtin- burgerlijke partij, de Belgische
gen, de getrouwheid der burgers Staat, vertegenwoordigd door de
jegens den Koning en den Staat in minister van Financien, betekend
oorlogstijd aan het wankelen te om in het geding tot herziening
hebben gebracht of met een kwaad tussen te komen :
opzet 's vijands politiek of plannen
Gelet op het met redenen
in de hand te hebben gewerkt omkleed arrest, op 5 maart 1980
~artikel 118bis van het Strafwetgewezen door de eerste kamer van
boek, gewijzigd door artikel 1 van het Hof van Beroep te Antwerpen,
:le wet van 19 juli 1934); c) te waarbij het advies wordt uitgeSint-Denijs-Westrem (wat de eerste bracht dat er grond bestaat tot
verzoeker betreft - tenlastelegging herziening;
C) en te Kortrijk (wat de tweede
terzoeker betreft - tenlastelegging
·Overwegende dat de bij artili') of elders in Belgie tussen kel 445 van bet Wetboek van Straf-
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vorderin~ voorgeschreven rechts-1 2° RECHT VAN VERDEDIGING vormen m acht werden genomen;
S'!'RAFZAKEN - BEKLAAGDE ERVAN VERWITTIGD DAT HLJ ZICH DIENT TE VERDEDIGEN
TEGEN EEN ANDERE OMSCHRJJVING VAN HET
Om die redenen, vernietigt het op
FElT WAARVOOR VERVOLGING IS INGESTELD
7
Oktober
1949
door
het
- VEROORDELING OP GROND VAN DE (',OR« Krijgshof » gewezen arrest in
~~~N~~LJ~ :~~~~~~~~~ ;;H;:g;::~
ZOVerre dit arrest de eerste en
INHOUDT VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
tweede verzoeker schuldig verklaart
(2 ).
aan de feiten van de tenlastelegging '
A en in zoverre het ten laste van
die verzoekers een veroordeling uit- 3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
spreekt met betrekking tot de civiel- M!DDEL WAARBIJ SCHENDJNG VAN EE.N
WETI'ELIJKE BEPAI.ING WORDT AANGEVOERD
rechtelijke vordering van de burgerZONDER DAT NADER WORDT BEP&~D
lijke partij, de Belgische Staat;
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT - NIE!:'
beveelt dat melding van het thans
ONTVPJ-.!KELIJK MIDDEL (3).
gewezen arrest zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde
beslissing;
laat
de
kosten ten laste van de Staat; ver- 4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZA¥..EN - STRAF·wijst de aldus beperkte zaak naar
VORDERING
CONCLUSI.E
VAN
DE
het Militair Gerechtshof, anders
BEKLAAGDE WAfo.RIN NIETIGHEID VAN EEN
samengesteld.
PROCESHANDELING WORD'f 1111.NGE-I/OERD -"\TEROOP.DELING VAN DIE BEKLAA.GDE IN DE
30 september 1980 z• kamer KOSTEN VAN DIE PROCESHANDELING ZONVoorzitter en ve1·slaggever : de h. Chatel,

afdelingsvoorzitter
GeHjkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. De Gryse.
deeid zonder dat hem speciaal is meegedeeld
dat die omschrijving behouden is gebleven e<1
dat hij ook verweer diende te vceren t€gen hct
aldus omschreven misdrijf.
De wettelijke verplichting voor de politierechter en de correctionele rechter !let ve:cNr. 71
• volgde feit te omschrijven naar de kvv&}if:\cat:i.-:,
die het heeft volgens de debatten en ,,_,
gegevens van het dossier, belet niet dat <h
2" K..<\MER -· 30 september 19\10
beklaagde, ook al is hij verwittigd dat hij zic:c
te verdedigen heeft tegen een andeFo
1° RECHTBANKEN STRAFZAY.EN
omschrijving, toch kan worden veroordeek\
STRAFVORDERING BEI'-IAAGDE ERVAN o.g.v. de oorspronkelijke kwalificatie.
VERWITTIGD DAT HIJ ZICH DIENT TE VERDEAJ'stand door .:~ rechter of door het O.M.
DIGEN TEGEN EEN ANDERE OMSCHRL)Y!NG van de oorspronlmlijke kwaliucatie zou onverzoenbaar
zijn met hun wettelijke opdracht.
VAN HE"T FElT WAARVOOR VERVOLGING IS
Van schending van het recht van verdeci~-
INGESTELD- VEROORDEUNG OP GROND VAN
ging kan er dus geen sprake zijn, als d'~
DE OORSPRONKELIJKE OMSCHRIJVING GEEN VERPLICHTING DE BEKLP-.AGDE TE VER- rechter, in de uitoefening V9.n zijn opdraclr',
aan de beklaagde heeft meegedeeld dat hij c-p
WITTIGEN DAT HIJ ZICH HIERTEGEN TE VER- een andere kwalificatie verweer moest voereo>,
DEDIGEN HEEFT (1).
en hem dan veroordeelt op groml van de
oorspronkelijke kwalifi.catie.
In bepaalde, weliswaar zeer uitzonderlijk-;
(1) en (2) Zie Cass., 4 juni 1974 (A.C., 1974, gevallen kan het recht van verdediging wor1085) en 1 mei 1976 (ibid., 1976, 1010).
den geschonden, als de beklaagde een ondu'Dat de beklaagde wordt verwittigd van een delijke of dubbelzinnige verwittiging krijgt er
eventuele heromschrijving van het telastge- aan de hand daarvan meent dat hij zich nie,
legde feit neemt niet weg dat de rechter de meer te verdedigen had op de oorspronke!ijb
beklaagde kan veroordelen o.g.v. de oorspron"· kwalificatie en hij op grond van die kwalific3·
kelijke omschrijving. Een veroordeling wegens tie wordt veroordeeld.
het misdrijf o.g.v. de omschrijving ervan in de
R.-A. D.
akte waardoor de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt, schendt het recht van verdedi(3) Cass., 27 mei 11}8!} (A.C., 1979-60, nr. 604).
ging niet, ook al wordt de bekl!J,agde veroor~

-109DER TE ANTWOORDEN OP DIE CONCLUSIE eisers Lombary Gerardus en DekaeNIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS- zemaeker
Paula,
civiel:rechtelijk
SING (4) (5). (ART. 97 GW.)
aansprakelijke partijen :
5° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN VAN
DE
ONWETTIGE
VEROORDELING
BEKLAAGDE IN BEPAALDE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING - CASS-.1\.TIE EN VERWLJZING BEPERh."T TOT DAT BESCHIKKENDE
GEDEELTE (6).

6° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJKE - GEEN BETEKEN!NG VAN HET CASSATIEBEROEP- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP(7).

7° CASSATIE -

OMVA.l\JG - STILU'ZAY.EN STRAFVORDERING CASSATIE VAN DE
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AA.l'iSPRAKELLJKE DIE ZICH NIET OF ALTHANS
ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFi' VOORZIEN BESLISSING WAA.'tBLJ EEN PARTLJ
BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJK WORDT
VERKLAARD
ZONDER
BESTPANSREDEN
GEWORDEN (8).

(LOMBARY E., LOMBARY G., DEKAEZEIVAAEKER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 januarl 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. Op de voorziening van eiser
Lombary Erwin :

a) in zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de vordcring van
~1et openbaar ministerie tegen de
( 4) Zie Cass., 6 mei 1980 (A.C., 1979-80, r.r.
j!\4).

(5) De nietigheid wordt beperkt tot de
reroordeling in de kosten van de bloedproef,
m de veroordeling wegens dronkenschap aan
wt stuur op andere bewijsmiddelen steunt.
(6) Zie Cass., 4 en 18 juni 1973 (A.C., 1973,
(ibid., 1979-80,
u·. 90) : wanneer de veroordeling onwettig is
m de kosten ten laste van de Staat moeten
,Jijven, geschiedt de vernietiging, beperkt tot
iat beschikkende gedeelte, zonder verwijzing.

!&4 en 1018) en 9 okt. 1979

(7) Cass., 3 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 620).
(8) Cass., 24 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 668)
m, wat betreft de burgerlijke rechtsvordering :
::ass., 17 juni 1980 (ibid., nr ..648).

Overwegende dat Lombary Erwin,
beklaagde, geen hoedanigheid heeft
om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening derhalve in
zoverre niet ontvankelijl;;: is;
·
b ) in zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en uit de miskenning van de
begrippen «onder invloed van de drank »
en « in staat van dronkenschap »,
doordat bet vonnis in de redengeving
verwijst naar de verklaring van de
verbalisant, adjunct-commissaris Ferier,
en het klinisch verslag van dokter De·
Jaeger, die verklaring en dat verslag
volledig uit hun verband rukt en enkel
slechts een zeer klein gedeelte ervan
overneemt zonder acht te slaan op de'
talrijke andere elementen van dezelfde
stukken die duidelijk uits1uiten dat eiser
dronken was; die stukken overigens ook
een zekere tegenstrijdigheid inhouden;
de verbalisant immers spreekt van
« onvast op de benen », terwijl het
klinisch verslag gewag maakt van
« betrekkelijk vaste gang », bet formulier
van bloedafneming vermeldt « kan op
een rechte lijn lopen en een muntstuk
oprapen » (nummer 12, a, b,); de besluiten van de geneesheer, als beroepsmens,
toch moeten primeren; nu hij zich hoegenaamd niet kan uitspreken over de
dronkenschap, de h\'ijfel in het voordeel
van de verdachte moet spreken; ove:rigens het geheel van de vaststellingen
zowel van het klinisch verslag als van de
uitgevoerde testen zeer duidelijk in het
voordeel van eiser sprel{en en hem om.
zo te zeggen over de ganse lijn zeer
gunstig zijn; het vonnis in de redengeving blijkbaar slechts steunt op het feit
dat de adem van eiser naar alcohol rook,
terwijl eiser in zijn conclusie aanvoerde
dat zulks geen voldoende argument is
om tot dronkenschap te besluiten, aangezien zelfs na een glas de adem ruikt;
de rechtbank op dit verweer niet antwoordt; het vonnis ook steunt op het
onbeleefd zijn, het lastig zijn, de brutale
taal, de luie houding en de nonchalance,
terwijl eiser in conclusie aanvoerde dat
zulks niet eigen is aan eniee dronkenschap en hoegenaamd niet voortvloeit

I
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jeugdige leeftijd (17 jaar), zijn laag
ontwikkelingspeil (visser), en het milieu
waarin hij werkt en verblijft (vissersmilieu); de rechtbank ook op dit verweer
niet antwoordt; overigens het vonnis
helemaal niet antwoordt op de elementen die bij conclusie naar voren werden
gebracht tot weerlegging van de telastlegging van dronkenschap, maar er zich
toe beperkt andere elementen naar
voren te brengen, totaal losgerukt uit
hun verband; de rechtbank verder zelf
poneert dat de door haar aangehaalde,
zeer summiere en, zoals uit het dossier
blijkt, tegenstrijdige elementen wijzen
op een toestand waarin eiser zich onder
invloed van de drank bevond; de begrippen « zich onder invloed van de drank
bevinden " en " in staat van dronkenschap verkeren » in geen geval gelijklopend zijn; de rechtbank dus zichzelf
tegenspreekt door enerzijds te stellen
dat eiser zich onder de invloed van de
drank bevond en anderzijds nergens
duidelijk te vermelden op welke grond
zij oordeelt dat hij zich in staat van
dronkenschap bevond, nu enkel uit de
veroordeling blijkt dat zij de staat van
dronkenschap heeft aangehouden; er
dan ook tegenstrijdigheid bestaat tussen
de redengeving van het vonnis en het
dispositief; het vonnis op dubbelzinnige
motieven steunt, wat gelijkstaat met
afwezigheid van motieven :
Overwegende dat het vonnis,
onder meer aan de hand van de
vaststellingen van de verbalisant,
van het klinisch verslag van dokter
De Jaeger en van de door eiser
afgelegde testen, omstandig de
gegevens . aangeeft waaruit het
afleidt : « in hun geheel genomen~
wijzen (zij) in elk geval op een
toestand waarin (eiser) zich bevond
onder invloed van de drank en in
die mate dat zijn stuurgeschiktheid
fel werd verminderd en hij niet kon
beschikken over de bestendige
beheersing van zijn daden »; dat het
verder vaststelt dat eiser « de permanente controle over zijn rijgedrag
was verloren »;
Overwegende dat het vonnis
aldus, zonder enige strijdigheid of:
dubbelzinnigheid eil zonder de
begrippen « invloed van de drank »
en « staat van dronkenschap » te
miskennen, de beslissip.g dat eiser

zich in staat van dronkenschap
bevond, wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat de rechtbank,
door het geheel van de symptomen
aan te duiden, waarin zij het bewijs
van eisers dronkenschap ziet, antwoordt op eisers conclusie waarin
hij de staat van dronkenschap
betwistte;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 163, 176 van
het Wetboek van Strafvordering, 6, lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op
4 november 1950, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechten van de
verdediging moeten worden geeerbiedigd,
doordat de rechtbank, zoals blijkt uit
het zittingsblad van 12 december 1979,
aan eiser gevraagd heeft zijn verdediging « aan te passen op artikelen 1 en
3 van de besluitwet van 14 november
1939 »; eiser dit dan ook gedaan heeft en
zich dienvolgens niet langer meer verdedigd heeft op de oorspronkelijke kwalificatie, zijnde overtreding van de
artikelen 35 en 38, § 1, 1•, van de wetten
betreffendde de politie over het wegverkeer, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968 en gewijzigd
bij de wetten van 9 juni 1975 en
9 juli 1976; het vonnis eiser niettemin
blijkbaar toch veroordeelt op grond van
laatstgenoemde wetsbepalingen, terwijl
in het vonnis nergens meer sprake is
van de door de rechtbank zelf vooropgestelde diskwalificatie in overtreding van
de artikelen 1 en 3 van de besluitwet
van 14 november 1939; eiser niet meer
de gelegenheid had zich te verdedigen
op de oorspronkelijke telastlegging; de
rechten van de verdediging, uitgedrukt
in artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en eveneens neergelegd in het
vermeld algemeen rechtsbeginsel, dan
ook overduidelijk worden miskend :
Overwegende dat uit de redengeving en uit het dispositief van he1
vonnis blijkt .dat het eiser veroordeelt om, in staat van dronkenschap, op een openbare plaats eer.
voertuig te hebben bestuurd;

- - · -..e.::cc....:-.-c-cc.___- __::____ :-_1
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bet proces-verbaal van de terecbtzitting blijkt dat de rechtbank de
raadsman van de eisers verzocht
zijn verdediging aan te passen « op
de artikelen 1 en 3 van de besluitwet van 14 november 1939 » en dat
voornoemde raadsman zulks deed;
Overwegende dat uit het antwoord op het het tweede middel
blijkt dat de eisers ook hun verdediging hebben voorgedragen wat de
uiteindelijk aangehouden kwalificatie van dronkenschap aan het stuur
betteft;
·
Overwegende dat de rechtbank, in
die omstandigheden, niet verplicht
was beklaagde opnieuw ervan te
verwittigen dat hij zich tegen de
oorspronkelijke telastlegging diende
te verdedigen wanneer zij hem toch
wegens deze telastlegging veroordeelde;
Overwegende dat het feit de
beklaagde te verzoeken zich tegen
een heromschreven telastlegging te
verdedigen en hem daarna wegens
de oorspronkelijke telastlegging te
veroordelen op zichzelf geen schending van de rechten van de verdediging oplevert;
Overwegende dat het middel, voor
het overige, niet preciseert waarin
de aangevoerde schending van de
artikelen 163, 176 van het Wetboek
van Sttafvordering zou bestaan;
Dat het middel mitsdien niet kan
worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de

scbending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat eiser in zijn conclusie aanvoerde dat de procedure van bloedproef
nietig was, omdat ze niet werd uitgevoerd volgens de procedure beschreven bij bet koninklijk besluit van
10 juni 1959, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 10 november 1966; dat
immers uit stuk 5 van bet dossier blijkt
dat de dokter heeft gepoogd een bloedstaal te nemen met de venule; dat hij
driemaal gepoogd beeft maar dat bet
bloed direct stolde; dat uit bet stuk 3,
« inlichtingen betreffende bet afgenomen
bloedstaal » blijkt dat bet bloed niet
afgenomen werd met een venule, maar

wel met een gewone spuit; dat bovendien de vraag niet beantwoord werd of
de spuit ontsmet werd; dat bet deskundigenverslag van de bloedanalyse (stuk
2) duidelijk vermeldt dat de boeveelheid
afgenomen bloed te klein was en dat er
bovendien « een fout is door gebrek
wegens verdamping van ethanol in bet
relatief groot volume Iucht van de venule
»; dat uit dit alles blijkt dat bet bloed
eerst afgenomen werd met een al dan
niet ontsmette gewone spuit, dat bet
bloed vervolgens opgevangen ~erd in
een venule, dat bet afgenomen bloedstaal onvoldoende was en dat de analyse
zeer gebrekkig is gebeurd; dat de blanco-proef (artikel 6 van bet koninklijk
besluit van 10 november 1966) niet
uitgevoerd werd, ofschoon door deze
proef de absolute correctie berekend
wordt; eiser dan ook besloot tot de
volledige nietigbeid van de procedure
van bloedafname en bloedanalyse; bet
vonnis dit verweer niet beantwoordt
maar niettemin eiser veroordeelt tot de
kosten van die onderzoeksmaatregel,
zoals blijkt uit de kostenstaat van
2.650 frank, waarin de kosten voor de
deskundige (564 frank), voor de bloedontleding (1.344 frank) en aankoop
venule (70 frank) begrepen zijn; bet
vonnis wei vermeldt dat de bloedproef
geen noodzakelijk bewijsmiddel is, waaruit dus reeds kan afgeleid worden dat de
rechtbank de nietigheid van de uitgevoerde bloedproef impliciet blijkt te
aanvaarden, zonder dit evenwel duidelijk
te stellen; de rechtbank, zonder te antwoordep op de opmerking van eerste
eiser nopens de nietigheid van de bloedproefprocedure, niet vermocht eiser tocb
.in de kosten ervan te veroordelen :

Overwegende dat het vonnis, na
te hebben geoordeeld dat ter zake
van dronkenschap aan het stuur
geen bijzonder bewijsmiddel vereist
is en zeker niet de bloedproef, de
telastlegging tegen eiser bewezen
verklaart op grond van de uiterlijke
kentekens van dronkenschap vastgesteld door de verbalisant en dokter De Jaeger, en geenszins op·
grond van de uitslag van de bloedontleding;
Overwegende dat bet vonnis, hoewei het geen uitspraak doet over de
geldigheid van de bloedproef, eiser
veroordeelt in de kosten van beide
instanties;
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een vierde van de kosten; laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting houdend in
hoger beroep.

Overwegende dat de strafrechter
de beklaagde niet mag veroordelen
in kosten van een procedure waarvan de nietigheid bij conclusie
wordt aangevoerd, zonder het verweer op dat punt te beantwoorden;
Dat het middel in zoverre
gegrond is;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

30 september 1980 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Ve1'Slaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. Batsleer, Brugge.

II. Op de voorziening van de
eisers Lombary Gerardus en Dekaezemaeker Paula :
Overwegende dat uit de stukken Nr. 72
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers,
2• KAMER - 1 oktober 1980
civielrechtelijk aansprakelijke pal·WEGVERKEERSREGL.
tijen, hun voorziening hebben doen WEGVERKEER
1 DEC. 1975, ART. 12 - VOORRANG - NOODbetekenen aan de partij tegen wie
ZAAK
VOOR
DE
VOORRANGSPLICHTIGE
ze gericht is;
BESTUURDER DE GENADERDE WEG OP TE
Dat hun voorziening mitsdien niet
R!JDEN OM DE AANWEZIGHEID VA.l'l" EEN
ontvankelijk is;
BESTUURDER OP DIE WEG VAST TE STELLEN
DIT
OMSTANDIGHEDEN
WAARONDER
Overwegende echter dat, ingeMANEUVER MAG WORDEN Drl'GEVOERD.
volge de hierna op de voorziening
van Lombary Erwin uitgesproken Wanneer de bestuurder die voorrang
vernietiging, de beslissing waarbij
moet verlenen aan hem die op de
genaderde weg rijdt, zich wegens de
de eisers civielrechtelijk aansprakeplaatsgesteldheid enkel rekenschap
lijk worden verklaard voor de
kan geven van de aanwezigheid van
kosten waarin Lombary Erwin
een bestuurder op die weg door deze
wordt veroordeeld, in zoverre die
op te rijden, mag hij op die weg
kosten betrekking hebben op de
vooruitkomen in zoverre zulks strikt
bloedproef, geen reden van bestaan
noodzakelijk is en met de voorzichtigmeer heeft;
heid vereist om ongevallen te voorkomen, met inachtneming vaD het te
voorziene verkeersgedrag van een
eventuele voorrangb.ebbende bestuurder (1). (Art. 12 Wegverkeersregl.
1 dec. 1975.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het
Lombary Erwin veroordeelt in de
(STAELEN T. DE SPURIO)
kosten van de bloedproef; stelt vast
ARREST ( vertaling)
dat dientengevolge de beslissing
waarbij Lombary Gerardus en
Dekaezemaeker Paula civielrechteHET HOF; - Gelet op het bestrelijk aansprakelijk worden verklaard den vonnis, op 4 maart 1980 in
voor die kosten geen reden van hoger beroep gewezen door de Corbestaan meer heeft; verwerpt de rectionele Rechtbank te Bergen;
voorzieningen voor het overige; 1----------------beveelt dat van het arrest melding
(1) Zle Cass., 20 nov. 1973 (A.C., 1974, 322);
zal worden gemaakt op de kant van ;zie Cass., 4 nov 1974 (ibid., 1975, 291),
de gedeeltelijk vernietigde beslis- 21 maart 1977 (ib1d., 1977, 785).

I

-113Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
c•p de door eiser ingestelde burgerLjke rechtsvordering·
'

I

correctionele rechtbank onbevoegd verklaart om ~ennis U: nemen van de
rechtsvordern?-~ van exser, op groJ?-d dat
verwee~der stilstond op het ogenbhk van
de botsmg,

Over het eerste en het tweede middel
terwijl onder ongevallen waarvoor volsamen,
gens
het
hierboven
aangevoerde
het eerste, afgeleid uit de schending artikel 12.5 gevaar bestond, niet aileen
''an de artikelen 1315 van het Burgerlijk wordt verstaan het ongeval dat zich zou
\Yetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet-' kunnen voordoen terwijl de voorrangb0ek, 154, 176 en 189 van het Wetboek schuldige bestuurder verder rijdt, doch.
,·~n Strafvordering,
ook het ongeval dat zou kunnen gebeudoordat het vonnis het aan verweerder ren nadat hij gestopt is na eerst te zijn
ten laste gelegde feit dat hij geen verder gereden, waaruit volgt dat het
'-.-oorrang heeft verieend aan de vari vonnis het aan verweerder ten laste
techts komende bestuurder, niet bewe- gelegde feit niet op de hierboven vercF:!l verklaart en de correctionele recht- melde
grond
niet
bewezen
kon
bank onbevoegd verklaart om kennis te verklaren :
::1emen van de rechtsvordering van eiser,
(',P grond : dat verweerder verklaarde dat
Overwegende dat, blijkens het
hij, wilde hij een goed zicht hebben, het
vonnis,
verweerder verklaard heeft
;:ruispunt wei verder heeft moeten oprij<.ien, daar een geparkeerd voertuig in de dat hij het kruispunt verder had
weg stond; dat deze versie aan de hand moeten oprijden « ·wi.lde hij een
,~-an geen enkel gegeven uit het dossier goed zicht hebben daar een geparLon worden ontkend of bevestigd; dat er keerd voertuig in de weg stond »;
p:!en enkele reden was om te beweren
~:at verweerder meer zou hebben gedaan
Overwegende dat het vonnis zijn
dan aileen het kruispunt overschouwen beslissing dat de twijfel aan veren dat er derhalve t-wijfel bestond, die weerder ten goede moet komen, niet
yerweerder ten goede moest komen,
grondt op deze loutere bewering;
terwijl, overeenkomstig de regels dat het enerzijds eraan toevoegt.
bzake bewijs in strafzaken, zoals ze « dat deze versie aan de hand van
blijken uit de hierboven aangevoerde geen enkel gegeven uit het dossier
vvet.sbepalingen, het openbaar ministerie kan worden ontkend of bevestigd;
uoch eiser ten deze dienden te bewijzen
dat de door verweerder aangevoerde dat er geen enkele reden is om te
rechtvaa:rdigingsgrond niet bestond, daar beweren dat Di Spurio meer zou
gedaan dan alleen het
d~ze aile geloofwaardigheid lniste, ver- hebben
rnits verweerders bewering, volgens bet kruispunt overschouwen » en andervonnis, op grond van geen enkel gegeven zijds erop wijst dat « zowel uit de
van het dossier kon worden bevestigd, bij het dossier gevoegde stukken als
'.vaaruit volgt dat het vonnis, na implidet uit het in hoger beroep gedane
t~ hebben aangenomen dat het voertuig
·.·an verweerder was aangereden door onderzoek » blijkt " dat Di Spurio
hct van rechts komende voertuig van stilstond op het ogenblik van de
2iser, het aan verweerder ten laste botsing, hetgeen bevestigd wordt
de
onpartijdige
getuige
c;tJlegde feit niet op de hierboven ver- · door
melde gronden niet bewezen kon verkla- Vanderbek »;
ren;
Dat het vonnis, nu het aldus de
het tweede, afgeleid uit de schending gegevens vermeldt die deze bewe.-;m artikel 12.5 van het koninklijk ring geloofwaardig kunnen maken,
l'esluit van 1 december 1975 houdende
:Jgemeen reglement op de politie van wettig heeft kunnen beslissen d;1t
niet is aangetoond dat verweerder
'">et wegverkeer,
de
weg verder is opgereden dan
doordat het vonnis het aan verweerder
len laste gelegde feit dat hij als voor- ·werkelijk noodzakelijk was en zon:angschuldig bestuurder van een motor- der de nodige voorzichtigheid aan
.'oertuxg is verder gereden, hoewel hij de dag te hebben gelegd, ten einde
mlks niet kon doen zonder gevaar voor zich ervan te vergewissen of een
J.agevallen, niet bewezen verklaart en de bestuurder naderde, en derhalve
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:twijfel de telastleggingen A en B
niet bewezen waren;
2• KAMER- 1 oktober 1980
Dat de middelen niet kunnen
1° VOORZIENING IN CASSATIE
worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12.3.1 en
12.5 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het vonnis de aan verweerder
ten laste gelegde overtreding van de
artikelen 12.3.1 en 12.5 van het Wegverkeersreglement niet bewezen verklaart
en de correctionele rechtbank onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van eisers
rechtsvordering, op grond dat eiser het
stilstaande voertuig van verweerder had
moeten zien en voor die hindernis had
moeten kunnen stoppen,
terwijl het feit dat de voorrangschuldige bestuurder die geen voorrang verleent en verder rijdt, geen niet te
voorziene of onmogelijk te ontwijken
hindernis is voor de van rechts komende
bestuurder, niet tot gevolg heeft dat de
voorrangschuldige bestuurder genoemde
bepalingen van het Wegverkeersreglement niet heeft overtreden, zodat het
vonnis de aan verweerder ten laste
,gelegde feiten niet op de hierboven
vermelde grond niet bewezen kon
verklaren:

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERLLJKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLLJKE
PARTIJ - BESLISSING WAARBIJ AAN DE BURGERLLJKE PARTIJ HAAR RECHTSVORDERING
WORDT ONTZEGD - CASSATIEBEROEP ZONDER BELANG- NIET ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP (1).

2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
VERSCHEIDENE PERSONEN lEDER VAN
HEN IS TA.V. HET SLACHTOFFER GEHOUDEN
Tar VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING {2).
(MUNIKEN, JOB T. THOMAS EA.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de tegen hem ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genoinen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat de correctionele
rechtbank op de in het antwoord op
de eerste twee middelen vermelde
gronden van het vonnis wettig
beslist dat verweerder de hem ten
laste gelegde overtredingen niet
heeft begaan;
Overwegende dat het derde midII. In zoverre de voorzieningen
del deze motivering van het vonnis van de eisers gericht zijn tegen de
niet bekritiseert en niet ontvanke- ·beslissing op de tegen verweerder
lijk is bij gebrek aan belang;
Michel Thomas ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de eisers,
beklaagde en burgerlijke partijen,
Om die redenen, verwerpt de niet in kosten van die rechtsvordevoorziening; veroordeelt eiser in de ring zijn veroordeeld en mitsdien
kosten.
1 oktober 1980- 2• kamer- Voorzit-

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -

(1) Cass., 20 juni 1977 (A.C~ 1977, 1079) en
23 mei 1978 (ibid., 1978, 1122).

Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui(2) Cass., 12 april 1978 (A.C., 1978, 923),
dende conclusie van de h. Velu, advo- ~3 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 757) en 21 nov.
1979 (ibid., 1979-80, nr. 190).
caat-generaal- Advocaat: mr. Bayart.
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beslissing cassatieberoep in te stel- het ongeval Michel Thomas beeft horen
zeggen dat hij nooit minder dan
len;
100 kilometer per uur reed; 2° de verDat de voorzieningen niet ontvan- weerder Michel Thomas, ondanks krachkelijk zijn;
tig remmen, dat sporen van 31 meter
III. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissingen op de door de verweerders
Michel Thomas en Clement Thomas
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtvorderingen :
Overwegende dat, nu bij deze
beslissingen de vordering van de
partijen
afgewezen
burgerlijke
wordt en tegen eiser geen veroordeling uitgesproken wordt, de daartegen gerichte voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
IV. In zoverre de voorzieningen
van de eisers gericht zijn tegen de

beslissingen op de door hen tegen
:le verweerder Michel Thomas ingestelde
burgerlijke
rechtsvorderingen:
Over het middel, afgeleid uit de scheniing van de artikelen 97 van de Grond;vet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet>oek, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
10udende de voorafgaande titel van het
Vetboek van Strafvordering,
doordat het vonnis, om het beroepen
ronnis te bevestigen en te verklaren dat
tlleen eiser Muniken, die tot een enkele
traf veroordeeld is wegens onopzetteljke verwondingen en overtredingen van
tet Wegverkeersreglement, aansprake-.
ijk is voor de schade veroorzaakt door
tet litigieuze ongeval, evenals de eerste
echter beslist dat, ook al heeft de
1.edebeklaagde Michel Thomas (thans
erweerder) inderdaad met een hogere
nelheid gereden dan op de plaats van
et ongeval toegelaten was op grond van
e aldaar geldende verkeersregels, deze
rrelheid, die eiser had kunnen opmeren indien hij beter had opgelet, niet in
orzakelijk verband staat met het ongeal dat zich immers zonder die fout toch
JU bebben voorgedaan,
terwijl, eerste onderdeel, bet vonnis
tet die noch met enige andere grond
:>.twoordt op de conclusie van de eisers
'n betoge dat de door de verweerder
[ichel Thomas aangevoerde snelheid
!el boger lag dan hij heeft verklaard :
de onpartijdige getuige Conradt

lang achterliet, met geweld is gereden
tegen het voertuig van eiser, zodanig dat
hij tegen de rechterflank van dat voertuig is gebotst en vervolgens buiten de
rijbaan, op het trottoir, in de richting
van ile Adam tot stilstand is gekomen,
na bet gebouw van de vennootschap
Houget ernstig te hebben beschadigd;
3° het oorzakelijk verband tussen de
overdreven snelheid en het ongeval,
gelet op die omstandigheden, niet kan
worden betwist, vermits de grootlichten
van de op de hoofdweg rijdende weggebruiker bij nacht van ver kunnen worden gezien en de Iichten van de op de
secundaire weg rijdende weggebruiker
de aandacht vestigen op de plaats waar
zich de vanop honderden meters zichtbare hindernis precies bevindt (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, nu het bestreden
vonnis zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de aan de
zijde van verweerster vastgestelde fout
en het litigieuze ongeval, grondt op de
enkele verklaring, zonder nadere vaststellingen, dat het ongeval zonder die
fout toch zou gebeurd zijn, het de
beslissing dat verweerder geen aansprakelijkheid draagt voor het ongeval niet
wettelijk verantwoordt (schending van
alle in het middel aangegeven wetsbepaIingen, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet) en bovendien niet
regelmatig met redenen
omkleedt
(schending van artikel 97 van . de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis noch
met de in het middel overgenomen
consideransen, noch met enige
andere grond antwoordt op het door
de eiser Muniken in zijn conclusie
omstandig voorgedragen verweer
ten betoge, enerzijds, dat, vermits
de snelheid van het voertuig van de
verweerder Michel Thomas veel
hoger lag dan hij had verklaard, de
botsing hevig geweest was en de
schade ernstig, anderzijds, dat de
grootlichten van het voertuig van
verweerder hem bij nacht toch in
staat moesten stellen van ver te
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zien waar de eiser Muniken zich
is bij gebrek aan belang;
juist bevond;
Overwegende dat eiser geen
Dat het eerste onderdeel van het
ander middel aanvoert;
middel gegrond is;
V. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de door verweerster Landsbond
van de Neutrale Mutualiteitsverbonden tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand.
heeft gedaan van zijn voorziening;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
door eiser tegen de verweerder
Michel Thomas ingestelde burgerlijke rechtsvordering leidt tot de
vernietiging van de beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering
die
tegen eiser was ingesteld door de in
de rechten van de verweerder
Michel Thomas gesubrogeerde verweerder Landsbond van de Neutrale
Mutualiteitsverbonden, welke beslissing op dezelfde onwettigheid
berust, ook al heeft eiser afstand
gedaan van zijn voorziening;
VI. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing op de door de naamloze vennootschap Houget-Duesberg-Bosson
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Over het hierboven sub IV weergegeven middel :
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen het "vonnis, in zoverre
daarbij wordt beslist dat de tegen
eiser bewezen verklaarde overtredingen in oorzakelijk verband staan
met het ongeval;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de eiser Robert Muniken, in
zoverre ze gericht is tegen de beslissing op de door verweerster Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
daarbij uitspraak wordt gedaan over
de door de eisers tegen de verweerder Michel Thomas ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en over
de door de verweerder Landsbond
van de Neutrale Mutualiteitsverbonden tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, behalve in
zoverre het vonnis beslist dat eiser
een fout in oorzakelijk verband me1
het ongeval heeft begaan; verwerpt
de voorzieningen van de eisers voor
het overige; beveelt dat van di1
arrest melding zal worden gemaak1
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeel1
eiser in de helft van de kosten
eiseres in een achtste, de verweerder Michel Thomas in een vierde er
verweerster Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden in he1
overblijvende
achtste
van
diE
kosten; verwijst de aldus beperktE
zaak naar de Correctionele Recht·
bank te Luik, zitting houdende ir
hoger peroep.
1 oktober 1980 -

2" kamer -

Voorzit

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaten
mn
Simont en Bayart.

Dat, wanneer een fout de schade
heeft veroorzaakt welke de getroffene van een ongeval geleden heeft, Nr. 74
de schadeveroorzaker jegens het
2" KAMER- 1 oktober 1980
slachtoffer gehouden is tot de volledige vergoeding van de schade, ook REDENEN VAN DE VONNISSEN E!
al is deze mede veroorzaakt door de
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MO'l'IVl
samenlopende fout van een derde;
RINGSVERPLICHTING- VORMVEREISTE.
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De verplichting vonnissen en arresten Door het overlijden van de beklaagde
met redenen te omkleden, is een
tijdens het cassatiegeding heeft de
vormvereiste {1); de omstandigheid dat
voorziening tegen de beslissing op de
strafvordering geen bestaansreden
de rechter aan de verklaringen en de
condusie van een partij een verkeerde
meer {1). (Art. 20 wet van 17 april
uitlegging zou hebben gegeven, ]evert
1878.)
geen schending op van art. 97 Gw.
(MALOIR)

(SAUVENAY T. PEMMERS, SONDAG)

1 ok+..ober 1980 - 2" kamer - VoorzitVoorzit- ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluiter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggeve1· : de h. Stranard - Ge- dende conclusie van de h. Velu, advo!ijkluidende conclusie van de h. Velu, caat-generaal.
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Ph.
Darge, Aarlen.
1 oktober 1980 -

2" kamer -

Nr. 77
\Ir. 75

2" KAMER- 1 oktober 1980
2" KAMER- 1 oktober 1980
1° BEWLJS ~EWIJS

-

STRAFZAKEN - BEKLAAGDE DIE
EEN RECHTVAARDIGINGSGROND AANVOERT
STELLING DIE ENIG GELOOFWAARDIG
GEGEVEN BEVAT- BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN RUST OP HET OPENBAAR MINISTERIE, OP DE VERVOLGENDE PARTLJ OF OP
DE BURGERLLJKE PARTLJ (1).
(LIBIOUL T. • HOLLENFELTZ • P.V.B.A.)

STRAFZAKEN -

BEWIJSLAST

- BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - VOOR DE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJK VERKLAARDE PARTLJ - CASSATIEBEROEP TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP
(1).

1 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzit1• De regels inzake de bewijslast in
: de h. Legros, afdelingsvoorzitter -

~r

'erslaggever : de h. Bosly - Gelijkluiende conclusie van de h. Velu, advolat-generaal - Advocaten : mrs. Biitz·r; J.P. Charlier, Luik.

strafzaken worden niet geschonden
door de rechter die aan de hand van
de overwegingen die hij opgeeft,
beslist dat de beweringen van de
beklaagde tot staving van zijn verweermiddelen niet geloofwaardig zijn
(2).

r. 76

c

2" KAMER- 1 oktober 1980
DORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOORZIENING
llAN DE BEKLAAGDE- OVERLLJDEN VAN DE
VOORZIENING
ZONDER
BEKLAAGDE
BESTAANSREDEN.

Nota arrest nr. 74 :
:1) Cass., 5 feb. en 7 mei 1980 (A.C., 1979-80,.
>. 345 en 568).
Nota arrest nr. 75 :

(PIERREE T. BEUKEN;
ATELIERS A. PIERREE • N.V. T. BEUKEN)

1 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaat :
mr. Delfosse, Luik.

Nota arrest nr. 76 :
(1) Cass., 28 feb. 1978 (A.C., 1978, 765).
Nota's arrest nr. 77 :

(1) Cass., 27 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 406).
1) Cass., 17 mei 1977 (A.C., 1977, 958) en
(2) Zie Cass., 21 maart en 3 april 1979 (A.C.,
juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 669).
1978-79, 857 en 913).

118Nr. 78

8° REKENHOF -

ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VOLGENS HETWELK EEN RECHTBANK
EEN ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG
GERECHT MOET ZIJN - TOEPASSELIJK OP
HET REKENHOF (3).

1" KAMER- 2 oktober 1980

1° EIGENLLJKE

RECHTSPRAAK

ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK
VAN DE BESUSSING IN OPENBARE TERECHTzrrriNG - GRONDWET, AR'IT. 96 EN 97 ENKEL VAN TOEPASSING OP DE RECHTBANKEN, BEDOELD IN DE AR'IT. 92 EN 93 GW. (1).

2° REKENHOF -

GRONDWET, AR'IT. 96 EN
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN EN UITSPRAAK VAN DE VONNISSEN IN
OPENBARE TERECHTZlTrlNG - BEPALINGEN
NIET TOEPASSELLJK OP HET REKENHOF OPENBAARHEID NIET VOORGESCHREVEN BIJ
EEN BIJZONDERE WETSBEPALING (2).
97 -

3° REKENHOF -

PROCEDURE - GERECHTELLJK WETBOEK. AR'IT. 728, 755, 758 EN 780 NIET TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

4° RECHT

VAN

9° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE ZAKEN- VAAG MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

10° RECHTEN

VAN

DE

MENS

-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6, UD 1 - BEPALING NIET TOEPASSELLJK
OP DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE
HUN OORSPRONG VINDEN IN HET PVBUEK
RECHT.

11° REKENHOF-

RECHTEN EN VERPUCH·
TINGEN VAN EEN REKENPLICHTIGE TEGEN·
OVER DE STAATSKAS- AARD.

VERDEDIGING

BIJZONDERE REGEUNG VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING DOOR DE WETGEVER BEGRIP.

12° RECHTEN

5° REKENHOF -

NAZJEN EN VEREVENEN
VAN DE REKENINGEN VAN EEN REKENPUCHTIGE TEGENOVER DE SfAATSKAS - PROCEDURE- GEEN MISKENNING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING- BEGRIP.

ff RECHTSBEGINSELEN

MENS

-

NAZIEN EN VEREVENEI
VAN DE REKENINGEN VAN REKENPUCHT.J:GEI
TEGENOVER DE srAATSKAS EUROPEE
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. I
UD 1 - OPENBARE BEHANDEUNG - BEPA
UNGEN NIET TOEPASSELIJK

MENE) - REKENHOF BELAST MET HET
NAZIEN EN VEREVENEN VAN DE REKENINGEN VAN EEN REKENPUCHTIGE TEGENOVER
DE STAATSKAS - GEEN MISKENNING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING.

3" De bepalingen van de artt. 728, 75.
758 en 780 Ger. W. betreUende ci

ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK. ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL TOEPASSELLJK
OP ALLE GERECHTEN (3).

(1) Cass., 29 juni 1979 (A.C:, 1978-79, 622).
(2) Cass., 2 jan. 1880 (Bull. en Pas., 1880 I
' '
45) en 9 mei 1882 (ibid, 1882, I, 136).
Ais de kamercommissie uitspraak doet als
hof op verwijzing, na vernietiging van een
arrest van het Rekenhof, zijn de zittingen
evenmin openbaar (zie noot 2 in de concl. 4"
proc.-gen. Hayoit de Termicourt voor Cass.,
9 okt. 1959 (BuD. en Pas, 1960, I, 170).
(3) Zie Cass., 15 juru 1979 (A.C:, 1978-79
582).
•

DE

13° REKENHOF -

(ALGE-

7° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEONAFHANKELLJKHEID
EN
MENE)

VAN

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ART. 6, UD 1 - OPENBAARHEID - NAZIEN E~
VEREVENEN DOOR HET REKENHOF VM
REKENINGEN VAN DE REKENPLICHTIGEr
TEGENOVER DE STAATSKAS - BEPALINGE!
NIET TOEPASSELIJK.

verscbijning van partijen, de schri!U
lijke bebandeling, de terecbtzitting e
de openbaarheid van de uitspraak va
bet vonnis zijn niet toepasselijk op G
procedures bij bet Rekenbof; de<
worden immers geregeld door ander
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsb
palingen en door recbtsbeginselE
waarvan de toepassing niet vereni1
baar is met die bepalingen van b
Gerechtelijk Wetboek. (Art. 2 Ger. P
wet van 5 okt. 1846.}
De wetgever is bevoegd om het rec,
van verdediging op een bijzonde,
wijze te regelen in een welbepaal1
materie zoals de materie betreUen1
bet nazien en verevenen door b
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Rekenhof van de rekeningen van allen
die rekenplichtig zijn tegenover de
Staatskas (4).
5• en 6° De wetgever heeft bij het

Rekenhof een procedure ingevoerd om
de rekeningen na te zien en te verevenen van de rekenplichtigen tegenover
de Staatskas tot vrijwaring zowel van
de rechten of prerogatieven van de
openbare macht als vail die rekenplichtigen; hoewel die procedure geen
mondelinge en openbare behandeling
op tegenspraak met pleidooien voorschrijft, kunnen die rekenplichtigen
zich wegens die uitsluitingen niet
beroepen op miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging.

verplichtingen van de rekenplichtige
zoals zij voortvloeien uit het feit dat
hij een openbaar ambt uitoefenent en
uit zijn publiekrechtelijk statuut (6).
(DOUILLET T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN, REGIE VAN POSTERUEN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden rest, op 7 februari 1979 door het
Rekenhof gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van bet algemeen recbtsbeginsel
van bet recbt van verdediging en van
artikel 6, inzonderheid lid 1, van het
Verdrag tot Bescberming van de Recbten van de Mens en de Fundamentele
9• Niet ontvankelijk is het middel Vrijbeden, ondertekend te Rome op
waarin zonder meer wordt aangevoerd 4 november 1950, goedgekeurd bij de
dat de zaak niet op eerlijke wijze is Belgiscbe wet van 13 mei 1955, van de
behandeld en o.m. niet wordt gezegd artikelen 96, 97 van de Grondwet, 2, 728,
waarin een wetsbepaling of een alge- 755, 758 en 780 van bet Gerecbtelijk
meen rechtsbeginsel aldus is geschon- Wetboek,
den.
doordat
aan
het
arrest
van
10• De bepalingen van art. 6, lid 1, 7 februari 1979 geen tegensprekelijk
Europees Verdrag Rechten van de debat is voorafgegaan en eiseres niet
Mens betreffende de openbaarheid van werd opgeroepen en geboord in baar
de behandeling en van de uitspraak verweermiddelen en om baar opmerkinvan het vonnis zijn enkel van toepas- gen te doen gelden over de bedragen die
sing inzake " betwistingen over de van baar werden gevorderd door dit
burgerlijke rechten en verplichtingen » arrest dat, met de uitvoeringsformule
of inzake uitspraken over de bekleed, een titel vormt voor de Belgi" gegrondheid van een tegen een scbe Staat en dat niet in het openbaar is
persoon ingestelde strafvervolging »; gewezen,
zij zijn dus niet van toepassing op de
terwijl zowel het algemeen beginsel
rechten en verplichtingen die voort- van bet recbt van verdediging als
vloeien uit publiekrechtelijke rechts- artikel 6-1 van bet Verdrag van
verhoudingen (5).
4 november 1950 zeggen dat een ieder
recbt beeft op een billijke en openbare
n• Hoewel het Rekenhof, wanneer het bebandeling van zijn zaak en bepalen
ingevolge art. 5 wet van 29 okt. 1846 de dat de beslissing in de openbare terecbtrekeningen van een rekenplichtige zitting moet worden gewezen; bet arrest,
tegenover de Staatskas naziet en ver- waarbij Douillet Georgette, Rosalie,
event, zekere regels uit de algemene Laure veroordeeld wordt om aan de
beginselen van het Burgerlijk Wetboek Regie van Posterijen een bedrag van
dient toe te passen, bepaalt het niette- 1.450.657 frank, vermeerderd met de
min hoofzakelijk op grond van pu- wettelijke rente vanaf 1 augustus 1974,
bliekrechtelijke regels de rechten en te betalen, een beslissing is inzake een
gescbil betreffende een betwisting over
burgerlijke recbten of verplicbtingen
(4) Zie o.m. Cass., 4 april 1974 (A.C, 1974, I, waarop de voornoemde bepalingen toe863).
· Het recht van verdediging is ongetwijfeld passelijk zijn; bet arrest, door met
een rechtsbeginsel, doch aangezien het niet de gesloten deuren uitspraak te doen zonwaarde van een grondwettelijke regel heeft, der eiseres gevraagd te hebben te verkan de wetgever de uitoefening van het recht scbijnen en zonder baar in staat te
van verdediging op bijzondere wijze regelen in bebben gesteld zicb te verdedigen, evenzoverre hij daardoor geen internationaalrech-l-----------------telijke bepaling schendt.
(6) Zie de cone!. van het O.M. in Bull. en
(5) Zie Cass., 8 april 1976 (A.C, 1976, 913).
Pas., 1981, I, 118.
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-120eens de artikelen 96 en 97 van de len waarvan de toepassing onverGrondwet en de artikelen 2, 728, 755, enigbaar is met die van de
758 en 780 van het Gerechtelijk Wetboek genoemde artikelen;
schendt:

Overwegende dat het Rekenhof
bij de uitspraak over de beheersrekening
die
eiseres,
onderboekhouder bij de Posterijen, voor
de jaren 1972 tot 1976 had ingediend, oordeelt dat zij aansprakelijk
is voor het vastgestelde. tekort, haar
beheersrekening vaststelt en haar
veroordeelt om aan de Regie van
de Posterijen het bedrag van
1.450.675 frank, vermeerderd met de
interest, te betalen;
Overwegende dat de regels inzake
de openbaarheid van de terechtzittingen en de uitspraak van de
vonnissen op openbare terechtzittingen, voorgeschreven bij de artikelen 96 en 97 van de Grondwet,
van rechtswege enkel toepasselijk
zijn op de rechtbanken in de zin
van de artikelen 92 en 93, dat wil
zeggen op de hoven en rechtbanken
van de Rechterlijke Macht; dat zij
enkel toepasselijk zijn op een ander
rechtscollege wanneer een bijzondere wettelijke bepaling zulks voorschrijft;
Overwegende dat het Rekenhof
niet tot de Rechterlijke Macht
behoort;
Overwegende dat geen enkele
bepaling van de organieke wet van
29 oktober 1846 tot instelling van
een bijzondere rechtspleging voor
de aan het Rekenhof voorgelegde
zaken voorschrijft dat de zittingen
waarop de zaak onderzocht en
beoordeeld wordt, openbaar zullen
zijn;
Overwegende dat de artikelen 728,
755, 758 en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan in het middel de
schending wordt aangevoerd, ten
deze niet van toepassing zijri; dat
immers de rechtspleging die door
het Rekenhof moet gevolgd worden,
door wettelijke bepalingen geregeld
wordt die niet uitdrukkelijk zijn
opgeheven, en door rechtsbeginse-

Overwegende dat de wetgever
bevoegd is om het recht van verdediging op een bijzondere wijze te
regelen in een welbepaalde materie
zoals die inzake het doen van rekening en verantwoording van de
rekenplichtige jegens de l;)taatskas_;
dat daaruit volgt dat eiseres geen
schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging
kan aanvoeren op grond dat er geen
openbaarheid, geen tegensprekelijk
debat en geen mondelinge uiteenzetting of pleidooien geweest zijn
tijdens een rechtspleging voor het
Rekenhof of betreffende een door
dat Hof gewezen arrest; dat die
vormvereisten inderdaad niet werden voorgeschreven door de wetgever die geoordeeld heeft dat door de
ingestelde rechtspleging zowel de
rechten of de prerogatieven van de
openbare macht als de rechten van
de rekenplichtigen werden gevrijwaard;
Overwegende dat, enerzijds, zo de
regel dat elk rechtscollege onafhankelijk en onpartijdig moet zijn een
algemeen rechtsbeginsel is dat op
elk rechtscollege toepasselijk is, in
het middel niet wordt aangevoerd
dat het Rekenhof geen onafhankelijke en onpartijdige instelling zou
zijn; dat het middel, nu het niet
precies aangeeft waarom de zaak
niet op een eerlijke wijze zou zijn
behandeld, het Hof niet in staat
stelt uit te maken of de aangevoerde
grief uit de schending van een
algemeen rechtsbeginsel is· afgeleid;
Overwegende dat, anderzijds, de
bepalingen van artikel 6, lid 1, van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens enkel toepasselijk zijn inzake « betwistingen (7)

(7) en (8) In het Engels luidt de tekst
anders. Het begrip • betwisting • komt er niet
in voor. Art. 6 in de Engelse tekst spreekt
enkel van • the determination of ... civil rights
and obligations •·

(Zie vervolg nota volgende biz.}

-121over de burgerlijke rechten en dende._conclusie vari de h. Dumon, ·proverplichtingen » of inzake uitspra- cureur-generaal - Advocaten : mrs.
ken over de « gegrondheid van een Dassesse en VanRyn.
tegen
een
persoon
ingestelde
strafvervolging »;
Overwegende dat artikel 6 van de
genoemde overeenkomst niets uit- Nr. 79
staande heeft met de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit
1" KAMER- 2 oktober 1980
publiekrechtelijke juridische verhoudingen;
1° VOORZIENING IN CASSATIE
Dat het Rekenhof geen uitspraak PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
doet over een betiwsting (8), wan- TE VOORZIEN -ARREST VAN HET REKENHOF
neer het zoals ten deze uitspraak - CASSATIEBEROEP BETEKEND AAN DE
doet met toepassing van de RAADSHEER IN HET REKENHOF DIE ALS
artikelen 5 en 10 van de wet van OPENBAAR MINISTERIE OPTREEDT- GEVAL29 oktober 1846 en de rekeningen LEN WAARIN ZODANIG CASSATIEBEROEP ONTvan een rekenplichtige tegenover de VANKELLJK IS.
Schatkist naziet en verevent en 2° VOORZIENING IN CASSATIE vaststelt of zijn rekeningen effen PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN
zijn, een tegoed vertonen of met een WORDEN INGESTELD - ARREST VAN HET
tekort sluiten;
REKENHOF- ARREST WAARIN I;lE EINDREKEDat het Rekenhof evenmin bur- NING VAN EEN REKENPUCHTIGE TEGENOVER
gerlijke rechten en verplichtingen DE STAATSKAS WORDT AFGESLOTEN - CASSATIEBEROEP VAN DE REKENPUCHTIGE vaststelt; dat weliswaar bepaalde VERWEERDERBEGRIP.
regels, die afgeleid zijn uit in het
Burgerlijk Wetboek
vastgelegde 3° REKENHOF
REKENPLICHTIGE
algemene beginselen, toepasselijk TEGENOVER DE STAATSKAS - REKENPUCHzijn op de vaststelling van hetgeen TIGE DIE DOOR EEN RECHTSCOLLEGE VAN DE
de rekenplichtige aan de Schatkist RECHTERLIJKE MACHT IS VEROORDEELD OM
zou verschuldigd zijn; dat de desbe- AAN DE STAAT SCHADEVERGOEDING TE
treffende rechten en verplichtingen BETALEN WEGENS VERDUISTERINGEN IN DE
UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - OPDRACHT
van de rekenplichtige evenwel VAN
HET REKENHOF OM DE REKENINGEN
voortvloeien uit het feit dat hij tot VAN DIE REKENPUCHTIGE NATE ZIEN EN TE
het openbaar ambt behoort en uit VEREVENEN EN HEM IN VOORKOMEND GEVAL
zijn statuut, zodat zij voornamelijk TE VEROORDELEN OM HET TEKORT AAN TE
op grond van regels van publiek ZUIVEREN- BEVOEGDHEID VAN HET REKENHOF EN BEGRENZING VAN DE BEVOEGDHEID
recht moeten bepaald worden;
Dat het middel niet kan aangeno- VAN DE STAAT.
men worden;
4° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
2 oktober 1980- 1" kamer- Voorzitter en· verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Gelijklui-

SCHADE
REKENHOF DAT DE REKENINGEN VAN EEN
REKENPUCHTIGE TEGENOVER DE STAATSKAS NAZIET EN VEREVENT EN HEM VEROORDEELT OM HET TEKORT AAN TE ZUIVEREN HET REKENHOF VEROORDEELT NIET TOT
SCHADELOOSSTELUNG IN DE ZIN VAN
ART. 1382 B.W.

- - - - - - - - - - - - - - - - l 5° REKENHOF Het Europees Hof Rechten van de Mens
heeft in een arrest, d.d. 28 juni 1978, in zake
Konig
beslist
dat
de
uitdrukking
• betwistingen • aile procedures omvat waarvan de uitslag beslissend is voor de rechten en
verplichtingen van burgerlijke aard.

NAZIEN EN VEREVENEN
VAN DE REKENINGEN VAN EEN REKENPUCHT!GE TEGENOVER DE STAATSKAS EN VEROORDEUNG VAN HEM OM HET TEKORT AAN TE
ZUIVEREN - HET REKENHOF VEROORDEELT
NIET TOT SCHADELOOSSTELLING IN DE ZIN
VAN ART. 1382 B.W.
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6° MUNTEN

EN

BANKBILJETI'EN

- GELDSOMMEN MOETEN IN DE OPENBARE
EN BESTUURLIJKE AKTEN IN FRANKEN EN
CENTIEMEN UITGEDRUKT WORDEN - WET
VAN 30 DEC. 1885, ART. 3 - WETSBEPALING
NIET TOEPASSELIJK OP HET ARREST VAN HET
REKENHOF IN ZOVERRE HET DE REKENINGEN
VAN EEN REKENPLICHTIGE TEGENOVER DE
STAATSKAS INZAKE DOOR HEM IN HET BUITENLAND EN IN VREEMDE MUNT GEDANE
VERRICHTINGEN VEREVENT EN AFSLUIT.

7° LASTGEVING

LASTHEBBER DIE
DOOR HEM ONTVANGEN GELDSOMMEN VOOR
EIGEN GEBRUIK HEEFT BESTEED - INTEREST
VERSCHULDIGD TE REKENEN VAN HET TLJDSTIP WAAROP HLJ VAN DIE SOMMEN GEBRUIK
HEEFT GEMAAKT - BURGERLLJK WETBOEK,
ART. 1996 - BEPALING TOEPASSELIJK OP DE
REKENPLICHTIGE TEGENOVER DE STAATSKAS
WIENS REKENINGEN DOOR HET REKENHOF
ZLJN NAGEZIEN EN WAARUIT EEN TEKORT IS
GEBLEKEN (1).

8° LASTGEVING

LASTHEBBER DIE
DOOR HEM ONTVANGEN GELDSOMMEN VOOR
ZLJN EIGEN GEBRUIK HEEFT BESTEED INTEREST VERSCHULDIGD TE REKENEN VAN
HET TLJDSTIP WAAROP HIJ VAN DIE SOMMEN
GEBRUIK HEEFT GEMAAKT - BURGERLLJK
WETBOEK, ART. 1996 - VERDUISTERINGEN
GEPLEEGD OP VERSCHILLENDE DATA OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK WAARUIT
NIET KAN WORDEN OPGEMAAKT OP WELKE
DATUM IEDERE GELDSOM IS VERDUISTERD BEPALING DOOR DE RECHTER VAN EEN
GEMIDDELDE DATUM VANAF WELKE VOOR
IEDERE GELDSOM INTEREST IS VERSCHULDIGD- WETTIGHEID- BEGRIP.

9° REKENHOF

REKENPLICHTIGE
TEGENOVER DE STAATSKAS - REKENPLICHTIGE DIE ONTVANGEN GELDSOMMEN VOOR
ZLJN EIGEN GEBRUIK HEEFT BESTEED INTEREST VERSCHULDIGD TE REKENEN VAN
HET TLJDSTIP WAAROP HLJ VAN DIE SOMMEN
GEBRUIK HEEFT GEMAAKT - BURGERLLJK
WETBOEK, ART. 1996 - VERDUISTERINGEN
GEPLEEGD OP VERSCHILLENDE DATA OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK WAARUIT
NIET KAN WORDEN OPGEMAAKT OP WELKE
DATUM IEDERE GELDSOM IS VERDUISTERD BEPALING DOOR DE RECHTER VAN EEN
GEMIDDELDE DATUM VANAF WELKE VOOR
IEDERE GELDSOM INTEREST IS VERSCHULDIGD- WETTIGHEID- BEGRIP.

1" Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

raadsheer in het Rekenhof die als
openbaar ministerie optreedt, wanneer
het geen betrekking heeft op de aanmaning door die magistraat van de
rekenplichtige tot afrekening binnen
een bepaalde termijn en evenmin op
een veroordeling van die rekenplichtige tot een geldboete (2). (Artt. 8 en
9 wet van 29 okt. 1846.}
2" Wanneer een rekenplichtige tegenover
de Staatskas cassatieberoep instelt
tegen een arrest van het Rekenhof
dat, overeenkomstig de artt. 5 en
10 wet van 29 okt. 1846, zijn rekeningen heeft nagezien en verevend en
hem heeft veroordeeld tot aanzuivering van het vastgestelde tekort, moet
hij dat beroep instellen tegen de
minister of de rechtspersoon tot wiens
bevoegdheid het bestuur behoort
waarvan die rekenplichtige afhangt

(3}.
3" Uit de omstandigheid dat een rekenplichtige tegenover de Staatskas door
een rech_tscol/ege van de Rechterlijke
Macht, mz. door een strafgerecht is
veroordeeld om aan de Staat schadevergoeding te betalen wegens verduisteringen in de uitoefening van zijn
ambt, valt niet af te leiden dat het
Rekenhof niet meer bevoegd is om
overeenkomstig de artt. 5 en 10 wet
van 29 okt. 1846 de rekeningen van die
rekenplichtige na te zien en te verevenen en hem in voorkomend geval te
veroordelen om het a/dus vastgestelde
te~ort aan te_ zuiveren of dat het, bij
d1e veroordelmg, verplicht zou zijn van
het bedrag van dat tekort de ge/dsommen af te trekken waarover het vonnis
of het arrest van dat rechtscollege
uitspraak heeft gedaan; de Staat kan
evenwel op grond zowel van de beslissing van dat rechtscollege a/s van het
arrest van het Rekenhof niet meer
vorderen dan het bedrag van het
tekort.
6" Hoewel, krachtens art. 3 wet van
30 dec. 1885 tot goedkeuring van de
overeenkomst rakende het muntwezen, gesloten te Parijs op 6 nov. 1885,
geldsommen in openbare en bestuurJijke akten slechts in franken en
(2) Zie Cass., 2 dec. 1943 (Bull en Pas., 1944,

roep tegen een arrest van het Reken- I, 88).
hof in zoverre het gericht is tegen de

(3) Cone!. van proc.-gen. Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.-gen. v66r Cass., 10 jan.
(1) Zie Cass., 17 jan. 1935 (Bull. en Pas., 1946 (Bull. en Pas., 1946, I, 10, inz. blz. 14,
1935, I, 116).
1e kol.)
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raadsheer in het Rekenhof optreedt
als openbaar ministerie bij dat hof
wanneer een aanmaning tot afrekening binnen een bepaalde termijn
.
.
.
.
geriCht IS aan een rekenphcht1ge en
wanneer een veroordeling tot t:;en
boete tegen een achterstalhge
rekenplichtige uitgesproken is;
Overwegende dat, hoewel het
arrest, na te hebben vastgesteld dat
eiser bij het arrest van 8 november 1978 bevel kreeg rekening
af te leggen, eiser veroordeelt tot
een boete van 2.000 frank omdat hij
zijn rekeningen niet binnen de
bepaalde termijn heeft afgelegd, de
middelen die het arrest enkel bekritiseren in zoverre het de rekeningen
bij het einde van eisers beheer
vaststelt en deze veroordeelt om aan
de Schatkist het vastgestelde saldo
te betalen, geen betrekking hebben
op een beslissing waarbij verweerder als openbaar ministerie is opge(TRIFFOY T. DE RAADSHEER DIE HET AMBT treden;
VAN OPENBAAR MINISTERIE IN HET REKENHOF
Dat de voorziening niet ontvankeWAARNEEMT, BELGISCHE STAAT- MIN. V. NAT.
OPVOEDING, MIN. V. FINANCIEN, MIN. V. LANDS- lijk is in zoverre ze tegen die
verweerder is gericht;
VERDEDIGING)
Over het middel van nietARREST ( vertaling)
ontvankelijkheid dat door de vierde
verweerder tegen de voorziening is
HET HOF; - Gelet op het bestre- opgeworpen en hieruit is afgeleid
den arrest, op 11 mei 1979 door het dat hij « geen partij was en zelfs
Rekenhof gewezen;
niet betrokken was bij de procedure
Over het middel van niet- voor het Rekenhof » :
ontvankelijkheid dat door de eerste
Overwegende dat uit het arrest
verweerder tegen de voorziening is blijkt dat eiser boekhouder was en
opgeworpen en hieruit afgeleid dat als dusdanig afhing van de minister
de beslissing waarbij eiser wordt van Nationale Opvoeding en niet
veroordeeld om aan de Schatkist van de minister van Landsverdedihet door het Rekenhof bepaalde ging;
Dat de voorziening tegen de
saldo van de rekeningen te betalen,
niet werd genomen op vordering vierde verweerder niet ontvankelijk
van de raadsheer optredend als is en dat het middel van niet)_p_e_n_b_a_a_r_m_i_n_i_ste_r_i_e_:_______1 ontvankelijkheid gegrond is;
centiemen mogen uitgedrukt worden,
is dat voorschrift niet van toepassing
op het deel van een a_rrest van het
Rekenho_f d~t de rekemng_en vereve_I?t
en afslwt die doo_r ee.I! bu_Jten het Rijk
werkzame rekemngplJChtige tegenover
de Staatskas in een vreemde munt
zijn opgesteld en waarin de door hem
in die munt ontvangen en uitgegeven
bedragen voorkomen (4).
s• en 9• Wanneer een Jasthebber, ten
deze een rekenplichtige tegenover de
Staatskas, op verschillende data voor
zijn eigen gebruik geldsommen heeft
besteed die hem waren toevertrouwd
en uit de omstandigheden van de zaak
niet kan worden opgemaakt op welke
dag iedere geldsom is verduisterd,
bepaalt de rechter zonder schending
van artikel 1996 B. w. een gemiddelde
datum waarop die Jasthebber alle
geldsommen voor zijn eigen rekening
heeft besteed en vanaf welke zowel
wegens de verduisteringen van voor
als van na die datum, voor ieder
bedrag interest is verschuldigd.

(4) Het Rekenhof diende hoofzakelijk
.vegens de omstandigheden van de zaak de in
:le Bondsrepubliek Duitsland beheerde geld;ommen na te zien en te verevenen met
nachtneming van de munt van dat land; het
1ad evenwel bij de veroordeling tot aanzuive·ing van bet in de munt van dat land
rastgetelde tekort de tegenwaarde ervan in
3elgische franken moeten opgeven. Zie Cass.,
',3 nov. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 305).

· Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1350, a·. 1382,
1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 23 van
bet Gerechtelijk Wetboek, 1, 5, 7, 8, 9bis,
10, 11 en 13 van de wet van
29 oktober 1846 op de inricbting van het
Rekenhof, van het algemeen rechtsbeginsel c non bis in idem », van de
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voor zoveel als nodig van het algemeen
beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken,
· -··
doordat het bestreden arrest, nu het
gesteund heeft op het arrest van
23 mei 1978 van het Militair Gerechtshof
dat, na de uitspraak over de strafvordering, eiser veroordeelt om aan de Staat
de tegenwaarde in Belgische frank · te
betalen en het globaal bedrag van
11.589 Duitse mark en het globaal
bedrag van 603.978 Belgische frank
wegens verschillende verduisteringen
tussen 5 februari 1968 en 1 mei 1976, om
te beslissen dat hij in die tijdsspanne
dergelijke misdrijven had begaim « als
intendant van het koninklijk atheneum
R.Osrath ... enerzijds, door ongerechtvaardige uitgaven uit de kas van de
instelling en, anderzijds, door sommige
inkomsten die hij voor rekening van die
instelling had ontvangen, niet in de kas
te storten », vaststelt dat bij de regularisatie van de rekeningen bleek dat het
deficit 1.880.967 frank en 11.589 Duitse
mark beliep en eiser bijgevolg tot volledige. betaling van die bedragen veroordeelt, vermeerderd met de wettelijke
interest vanaf 1 september 1977 zonder
aftrek van het bedrag van de veroordelingen die op 23 mei 1978 door het
Militair Gerechtshof werden uitgesproken,

terwijl, eerste onderdeel, het algemeen
rechtsbeginsel « non bis in idem »,
waarvan de artikelen 1350, 3", van het
Burgerlijk Wetboek en 23 van het
Gerechtelijk Wetboek en het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken enkel bijzondere
toepassingen zijn, dat verbiedt dat een
rechtszoekende tweemaal tot betaling
van hetzelfde bedrag wordt veroordeeld,
zelfs wanneer zulks gebeurt door rechtscolleges die tot verschillende machten
behoren, daaruit volgt dat het bestreden
arrest, nu het op het arrest van
23 mei 1978 van het Militair Gerechtshof
had gesteund om te beslissen dat hij
tussen 5 februari 1968 en 1 mei 1976
verschillende
verduisteringen
had
gepleegd, eiser niet wettig kon veroordelen tot betaling van het deficit van
1.880.976 frank en 11.859 Duitse mark in
zijn . rekeningen ten gevolge van die
verduisteringen, zonder van het bedrag.
van dat deficit de bedragen af te trekken
die eiser aan de Belgische Staat moest
betalen we gens de ·veroordeling uitgesproken door het genoemd arrest van
het Militair Gere.ch~shof (schending van

· het algemeen rechtsbeginsel « non bis in
idem » ... en van de andere in het middel
bedoelde bepalingen);
tweede onderdeel, hij die een delictuele (artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) of contractuele
(artikelen 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 en
1151 van het Burgerlijk Wetboek) fout
heeft begaan die aan een ander schade
heeft berokkend, niet mag veroordeeld
worden tot vergoeding van meer dan die
schade; het arrest bijgevolg, door eiser
te veroordelen tot betaling van het totaal
bedrag van het deficit van zijn rekeningen, terwijl hij bij het arrest van
23 mei 1978 van het Militair Gerechtshof
veroordeeld werd om aan de Staat de
tegenwaarde te betalen van de verschillende verduisteringen die het deficit
hebben veroorzaakt, nu het aldus aan de
Schatkist bedragen heeft toegekend
waartoe eiser reeds eerder was veroordeeld, een veroordeling uitspreekt waarvan het bedrag meer bedraagt dan de
door eiser toegebrachte schade en, bijgevolg, de in het middel bedoelde bepalingen en inzonderheid de artikelen 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, ingevolge artikel 116 van de Grondwet en de
bepalingen
van
de
wet
van
29 oktober 1846, het Rekenhof
belast is met het nazien en het
verevenen der rekeningen van allen
die tegenover de Schatkist rekenplichtig zijn; het die rekeningen
afsluit en aanzuivert en, wanneer de
rekeningen van de rekenplichtigen
met een tekort sluiten, hun veroordeelt om dat verschuldigde bedrag
aan de Schatkist te betalen;
Overwegende dat het bestreden
arrest, in de onderstelling dat de
regel « non bis in idem » toegepast
zou kunnen worden op de beslissingen die het Rekenhof met toepassing van de artikelen 5 en 10 van de
wet van 29 oktober 1846 heeft genomeri, die regel niet heeft kunnen
schenden door aldus uitspraak te
doen, nu het Rekenhof ingevolge
die wettelijke bepalingen alle rekeningen moet nazien en verevenen
van de rekenplichtigen tegenover de

[-
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geheel beslissen of de rekeningen Grondwet); daaruit volgt dat bet arrest,
van laatstgenoemden « effen zijn, niet zonder schending van artikel 3 van
wet van 30 december 1885 en van de
een tegoed vertonen of met een de
andere in bet middel bedoelde bepalintekort sluiten » en wanneer het een gen, eiser tot betaling van bet bedrag
tekort vaststelt, de betrokken reken- 11.589 Duitse mark kon veroordelen,
plichtige, veroordelen om geheel dat aangezien die veroordeling niet · in franken en centiemen is uitgedrukt als
verschuldigd bedrag te betalen;
Dat de Staat niet tegelijkertijd op bepaald bij genoemd artikel 3 :
een beslissing van een rechtscollege
Overwegende dat het middel niet
van de Rechterlijke Macht en op aangeeft waarin artikel 97 van de
een arrest van het Rekenhof kan Grondwet werd geschonden;
steunen om meer te eisen dan het
Overwegende dat voor het ove« verschuldigd bedrag » dat door dit
rige, hoewel krachtens artikel 3 van
Hof is vastgesteld;
de wet van 30 december 1885, in de
Wat het tweede onderdeel be- openbare en bestuurlijke akten de
sommen enkel in franken en centietreft :
Overwegende dat, zoals reeds uit men mogen uitgedruk worden, die
het antwoord op het eerste onder- bepaling niet toepasselijk kan zijn
:leel van bet middel volgt, het arrest op een arrest van het Rekenhof
van het Rekenhof dat met toepas- · waarbij, zoals ten deze, de rekenin>ing van de artikelen 5 en 10 van de gen worden verevend en vastgesteld
net van 29 oktober 1846 uitspraak die in een vreemde munt zijn opge:ioet, geen beslissing neemt over steld door een openbare rekenplich::en schade in de zin van de tige die zijn ambt buiten bet
!rtikelen 1382 en volgende van het Koninkrijk uitoefent en waarin de
3urgerlijk Wetboek en een reken- bedragen voorkomen die hij in die
Jlichtige niet tot vergoeding ervan munt heeft ontvangen en uitgegereroordeelt; dat het aileen vaststelt ven;
lat de rekening van de rekenplichDat bet middel niet kan worden
:ige « effen is, een tegoed vertoont aangenomen;
Jf met een tekort sluit » en hem in
Over het derde middel, afgeleid uit de
aatstgenoemd geval veroordeelt dat schending
van artikel 1996 van bet
rerschuldigde bedrag te betalen;
Burgerlijk Wetboek, van de vermeldinDat het middel naar recht faalt;
gen in bet advies van 9 en 20 juli 1808
Over het tweede middel, afgeleid uit
le schending van de artikelen 3 van de
vet van 30 december 1958 houdende
:oedkeuring van de overeenkomst
akende bet muntwezen, gesloten te
'arijs op 6 november 1858, 1, 5, 7, 8, 9bis,
0, 11, 13 van de wet op de inrichting
an bet Rekenhof, 97 en 116 van de
;rondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
m aan de Schatkist bet bedrag van
11.589 Duitse mark te betalen, verleerderd met de wettelijke interest
anaf 1 september 1971 »,
terwijl, naar luid van artikel 3 van de
'et van 30 december 1885, « in de
penbare en bestuurlijke akten de somlen enkel in franken en centiemen
togen uitgedrukt worden »; de arresten
m bet Rekenhof openbare akten zijn
trtikel 1, 5,- 7, 8, 9bis, 10, 11, 13 van de

van de Franse Raad van State aan-'
gaande de interest die moet betaald
worden door de aangestelden van bet
bestuur der registratie en domeinen
waarvan de rekening een tekort vertoont
en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, nadat het had
vastgesteld dat eiser tussen 5 februari 1968 en 1 mei 1976 als intendant
van het koninklijk atheneum te Rosrath
talrijke verduisteringen had gepleegd
" door ongerechtvaardigde uitgaven uit
de kas van de instelling en door sommige inkomsten die hij voor rekening
van die instelling had ontvangen niet in
de kas te storten », hem veroordeelt om
aan de Schatkist de wettelijke interest
vanaf 1 september 1971 op de verschuldigde bedragen ten belope van 1.880.978
frank en 11.589 Duitse mark te betalen
op grond « dat Triffoy als openbare
rekenplichtige met toepassing van
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en van het arrest van de Franse Raad
van State van 9-20 juli 1808, de wett.elijke interest op de door hem verduisterde bedragen moet betalen ... dat het
Rekenhof bij ontstentenis van een
beslissing van de minister van Nationale
Opvoeding over de gemiddelde datum
waarop de berekening van de voornoemde interest moet steunen, op grond
van een billijke beoordeling van het
belang van de Schatkist en de aansprakelijkheid van de rekenplichtige, de op
1 september 1971 vastgestelde datum
waarop die berekening steunt, ambtshalve moet vastleggen »,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek,_
dat van rechtswege toepasselijk is op de
door de openbare rekenplichtigen verschuldigde bedragen (1" van het advies
van
de
Raad
van
State
van
9-20 juli 1808), « de lasthebber van de
geldsommen die hij voor zijn eigen
gebruik heeft besteed, interest is verschuldigd te rekenen van het tijdstip
waarop hij van die sommen gebruik
heeft gemaakt •, ingevolge die bepaling
die in het advies van de Franse Raad
van State van 9-20 juli 1808 op authentieke wijze werd uitgelegd, elke rekenplichtige van openbare gelden de wett.elijke interest « van de verduisterde
bedragen verschuldigd is te rekenen van
de dag waarop hij ze had moeten stort.en
of besteden • (eerste overweging en
2° van het voormeld advies van de Raad
van State); daaruit volgt dat het arrest
niet wett.elijk het vertrekpunt van de
interest naar billijkheid heeft kunnen
vaststeilen op een gemiddelde datum
voor bet geheel van de verduisterde
bedragen, aangezien, het overeenkomstig
artikel 1996 van het Burgerlijk Wetboek
en zijn uitlegging door het advies van
9-20 juli 1808 van de Franse Raad van
State, in feite voor elk verduisterd
bedrag de datum had moeten nagaan
waarop eiser het had moeten stort.en of
besteden, nu alleen die data het vertrekpunt kunnen vormen van de loop van de
interest op de genoemde bedragen
(schending van aile in bet middel
bedoelde bepalingen);
tweede onderdeel, zelfs in de ondersteiling, quod non, dat artikel 1996 van
bet Burgerlijk Wetboek niet zou belett.en.
dat een enkel vertrekpunt wordt vastgesteld voor de interest op bet geheel van
de door een openbare rekenplichtige
verduisterde bedragen, die datum een
billijke cornpensatie moet vormen tussen

de interest die verschuldigd is op de
waarden die v66r die datum werden
verduisterd, en die betreffende de verduisteringen na die datum, waaruit volgt
dat het arrest, door het vertrekpunt van
de interest op 1 september 1971 vast te
stellen op grond van « een billijke
beoordeling van de belangen van de
Schatkist • en « van de aansprakelijkheid van de rekenplichtige • en niet op
grond van een billijke compensatie van
de interest die verschuldigd is op de
bedragen die v66r en na die datum
werden verduisterd, aile in het middel
bedoelde bepalingen schendt :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld, enerzijds, dat
eiser tussen 5 februari 1968 en
1 mei 1976 verduisteringen heeft
gepleegd en, anderzijds, dat het
Rekenhof niet over precieze gegevens beschikt, beslist dat « na een
billijke beoordeling van de belangen
van de Schatkist en de aansprakelijkheid van de rekenplichtige » de
gemiddelde datum voor de berekening van aile verschuldigde interesten op 1 september 1971 moet
worden vastgesteld;
Overwegende dat aileen uit de
omstandigheid dat het Rekenhof
een gemiddelde datum 1 september 1971 - heeft vastgesteld als
vertrekpunt voor de berekening van
de interest die eiser is verschuldigd
op aile bedragen die hij gedurende
meer dan zeven jaar heeft verduisterd, niet kan afgeleid worder.
.dat het de regel zou hebber
geschonden
volgens
welke
d~
genoemde interest verschuldigd if
op de data waarop de rekenplichtigt
elk verduisterd bedrag had moeter
storten of besteden;
Dat integendeel, nu het arres
erop wijst, enerzijds,
dat d 1
genoemde verduisteringen tusse1
5 februari 1968 en 1 mei 1971
werden gepleegd en dat de vaststel
ling van een gemiddelde datun
vereist was wegens de omstandighe
den van de zaak en, anderzijds, da
« na een billijke beoordeling van d
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aansprakelijkheid van de reken- VAN DE ARTT. 608 EN 1080 GER.W. - GEEN
plichtige, de gemiddelde datum v66r MOGELIJKHEID TOT CASSATIEBEROEP (1).
de berekening van aile verschul(ANDRE DUMONT N.V. T. GEMEENTE GENK)
digde interesten op 1 september
ARREST
1971 moet worden vastgesteld »,
daaruit volgt dat het Rekenhof die
regel naleeft door de vaststelling
HET HOF; - Gelet op het bestrevan een datum die voor aile bedra- den arrest, op 10 april 1979 door het
gen « gemiddeld » die van elke Hof van Beroep te Antwerpen geweverduistering was, nu het aldus zen;
rekening hield zowel met die welke
Over het eerste middel, afgeleid uit de
voor als met die welke na die datum
werden gepleegd;
· schending van bet koninklijk besluit van
5 maart 1909 houdende machtiging van
Dat het middel niet kan worden vezweerster tot verkoop van onroerende
goederen aan eiseres, in het bijzonder
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

van artikel 11 van bet koninklijk besluit
van 3 april 1914 houdende machtiging
van vezweerster tot verkoop van de
litigieuze onroerende goederen, in bet
bijzonder van de artikelen 2 en 3, en van
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van
bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, ...

2 oktober 1980- 1" kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
Over
de
grond
van
niet(5) van de h. Dumon, procureur-generaal ontvankelijkheid door verweerster
- Advocaten : mrs. Simont, van Heeke,
in verband met het eerste middel
Claeys-Bouuaert en De Bruyn.

Nr. 80
1" KAMER- 3 oktober 1980
1° WETI'EN EN BESLUITEN- KONINKLIJK BESLUIT WAARBLJ AAN EEN GEMEENTE
VERGUNNING WORD'l' VERLEEND EEN AAN DE
GEMEENTE TOEBEHOREND ONROEREND GOED
UlT DE HAND TE VERKOPEN - HANDELING
VAN ADMINISTRATIEVE VOOGDLJ - KONINKLIJK BESLUIT DAT GEEN WET IS IN DE ZIN
O.M. VAN DE ARTT. 608 EN 1080 GER.W.

2° CASSATIE -

opgeworpen :
Overwegende dat de onderwerpelijke koninklijke besluiten van
5 maart 1909 en 3 april 1914 de
gemeente Genk machtigden grond
« uit de hand » te verkopen aan
eiseres;
Overwegende dat deze akten van
administratieve voogdij geen wetten
zijn in de zin van de artikelen 608
en 1080 van het Gerechtelijk Wethoek en waarvan de schending aanleiding tot cassatieberoep kan
geven;
Overwegende dat de uitlegging
die de feitenrechter aan deze
koninklijke besluiten verleent, wel
vatbaar is voor cassatieberoep op
grond van miskenning van de
bewijskracht;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is in zoverre het in het

BEVOEGDHEID - SCHENDING VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT WAARBLJ AAN EEN GEMEENTE VERGUNNING WORD'l'
VERLEEND OM EEN AAN DE GEMEENTE TOEBEHOREND ONROEREND GOED U1T DE HAND
TE VERKOPEN HANDELING VAN ADMIKONINKLIJKI--------------------------NISTRATIEVE
VOOGDLJ

Nota arrest nr. 80 :
Nota arrest nr. 79 :
(1) Zie Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 1976, 632),
(5) Zie de cone!. van het O.M. bij Cass., en de cone!. van proc.-gen. Dumon, toen eerste
2 okt. 1980 (Bull en Pas., 1981, I, 129).
adv.-gen., m R.W., 1975-76, kol 2130 e.v.
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eerste, derde en vijfde onderdeel de Nr. 82
schending van de
koninklijke
besluiten aanvoert;
2• KAMER- 7 oktober 1980
1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELE!D
DAT EEN STUK NIET BIJ HET DOSSIER IS
GEVOEGD - MIDDEL VOOR DE EERSTE MAAL
VOOR HET HOF AANGEVOERD - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre het oordeelt over de 2 hec- 2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWEr,
38, § 3 - VERBOD EEN VOERTUIG TE
taren 25 aren 19 centiaren en over ART.
BESTUREN ALVORENS KRACHTENS DEZE
de kosten; verwerpt de voorziening
BEPALING OPGELEGDE ONDERWEKEN TE
voor het overige; beveelt dat van het
HEBBEN ONDERGAAN - AARD VAN DEZE
onderhavig arrest melding zal worMAATREGEL.
den gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENveroordeelt eiseres tot de negen WEGVERKEER - VERPLICHTING KRACHTENS
tienden van de kosten voor de ART. 38, § 3, WEGVERKEERSWET OPGELEGDE
TE. ONDERGAAN ALVORENS
rechtspleging in cassatie; houdt het ONDERWEKEN
HET RECHT Tal' STUREN TERUG TE BEKOMEN
oordeel over de overige kosten aan - ONWKTI'IG UITGESPROF.EN MAATREGEL en zegt dat de feitenrechter erover GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.
zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van 2• Het verbad een voertuig te besturen
aivorens onderzoeken te hebben
Beroep te Gent.
ondergaan die krachtens art. 38, § 3,
3 oktober 1980- 1" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
waarnemend voorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en van Heeke.

3" KAMER- 6 oktober

VOORZIENING

IN

1980

CASSATIE

DIENSTPLICHTZAKEN - VORM - AANVRAAG
OM HERZIENING VAN DE BESLISSING VAN DE
HERKEURINGSRAAD GEEN CASSATIEBEROEP (1). (ART. 51 DIENSTPLICHTWET.)
(DINGEMANS)

Wegverkeer~et zijn
opgelegd aan
hem die van het recht tot sturen
vervallen is verklaard, is geen straf,
doch een beveiligingsmaatregel (2).

a• De verplichting krachtens art. 38,

§ 3,
Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken te hebben ondergaan alvorens het
recht tot sturen terug te bekomen, is
geen straf, doch een beveiligingsmaatregel, zodat de vernietiging wegens
onwettigheid van de toepassing van
deze maatregel tot het desbetreffende
beschikkende gedeelte moet worden
beperkt (3).
(DELHEZ T. VAN DE KUST P.V.B.A.,
LillKSE VERZEKERING N.V.)
J'.RREST

HE'l' HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 29 februari 1980 in
hoger beroep gewezen door de CorVoorzit- rectionele Rechtbank te Brugge;

6 oktober 1980 - 3" kamer ter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts.

Nota's arrest nr. 82 :
(1) Cass., 6 maart 1972 (A.C., 1972, 622) en
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 247); zie c'ass.,
22 dec. 1975 (ibid., 1976, 497).
Nota arrest nr. 81 :
(2) en {3) Zie Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978,
(1) Cass., 19 dec. 1977 (A.C., 1978, 478).
456).
. .

-129I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van
de rechten van de verdediging,
doordat het vonnis eiser veroordeelt,
terwijl, in verband met de feiten zelf,
en meer bepaald het apprecH~ren van de
telastlegging wegens vluchtmisdrijf,
blijkt dat ten deze de persoon die naast
eiser in zijn wagen zat, met name Eric
Kempen, ook door de verbalisanten
gehoord werd nopens de omstandigh~
den van het ongeval; hiervan gewag
wordt gemaakt in het strafdossier en in
het vooronderzoek gezegd wordt dat de
verklaring van bedoelde persoon het
voorwerp uitmaakt van een afzonderlijk
proces-verbaal; dit laatste niet eens in
kopie bij het strafdossier ten laste van
eiser gevoegd werd; door een deel van
het vooronderzoek niet te vertonen, de
rechten van de verdediging geschonden
werden:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser het aangeklaagde verzuim voor de feitenrechter heeft aangevoerd;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

lijk dat bij sturen onder meer in
staat van dronkenschap lm een
rijverbod en examens kunnen worden opgelegd. De bedoeling van de
wetgever ter zake is duidelijk ook
diegenen welke zich, hoe tijdelijk
ook, in een toestand brengen, met
vermindering van bekwaamheid om
te sturen, te sanctioneren, ten einde
de algemene verkeersveiligheid te
waarborgen. Volgens het klinisch
onderzoek bevond beroeper zich in
een dergelijke staat met een zeer
ernstige vermindering van de
bekwaamheid om te sturen »;
Overwegende dat, nu uit deze
redengeving blijkt dat de verplichting om voor bepaalde onderzoeken
te slagen als een straf en niet als
een beveiligingsmaatregel wordt
aangemerkt, de rechtbank artikel 38, § 3, van de Wegverkeerswet
schendt;
Overwegende dat uit de aard van
de genoemde verplichting volgt dat
de onwettigheid die enkel de beslissing over die verplichting betreft,
zich niet uitstrekt tot de beslissing
betreffende de opgelegde straffen
met inbegrip van de vervallenverklaring;
En overwegende dat voor het
overige de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 38, § 3, van
de Wegverkeerswet en gericht tegen de
besiissing dat het herstel in het recht tot
sturen afhankelijk wordt gemaakt vail
het slagen voor een theoretisch en een
praktisch onderzoek :
- II. In zoverre de voorziening
Overwegende dat het opleggen gericht is tegen de beslissing op de
van de verplichting om voor door eerste verweerster tegen eiser
bepaalde onderzoeken te slagen, en tegen tweede verweerster ingeomschreven in voornoemd arti- stelde civielrechtelijke vordering :
kel 38, § 3, geen straf is, maar een
Overwegende dat voor de feitenbeveiligingsmaatregel;
-rechter geen geding aanhangig werd
Overwegende dat het vonnis gemaakt tussen eiser, eensdeels, en
oordeelt : « Reeds tot tweemaal toe tweede verweerster, zijn verzekewerd beklaagde (eiser) veroordeeld raar, anderdeels;
.
wegens alcoholintoxicatie, thans
Overwegende dat het vonnis, wat
wegens uitgesproken dronkenschap. de civielnichtelijke vordering van
Het opgelegde rijverbod en de exa- eerste verweerster betreft, na vastmens komen van ook gerechtvaar- gesteld te hebben dat deze verklaart
digd voor, zoals zij werden opgelegd. vergoed te zijn, voor recht zegt dat
De wet voorziet immers uitdrukke- . die vordering zonder voorwerp is;
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Om die redenen, en ongeacht het
eerste middel door eiser aangevoerd
dat niet tot ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het het herstel van
eiser in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor
het theoretisch en het praktisch
onderzoek bepaald in artikel 38, § 3,
van de Wegverkeerswet; verwerpt
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te
leper, zitting houdende in hoger
beroep.
7 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
J acquart, Gent.

Nr. 83

(B<YITU T. HENDRICKX E.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat aan eiser ten
laste was gelegd dat hij, werkgever
zijnde zoals bedoeld in artikel 1, 2•,
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers, artikel 9 van die
wet had overtreden door voor de
arbeidsperiode van 1 tot 18 juli 1977
nagelaten te hebben het loon van
drie arbeidsters en drie bedienden
op gezette tijden, respectievelijk ten
minste tweemaal in de maand met
een tussenpoos van ten hoogste
zestien dagen en ten minste om de
maand, uit te betalen, ten laatste op
de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling
geschiedt, op welke overtreding een
straf is gesteld bij artikel 42, 1", van
de eerder genoemde wet; dat het
arrest vaststelt dat de strafvordering
door verjaring vervallen is en het
eiser op civielrechtelijk gebied veroordeelt om schadevergoeding aan
de verweerders te betalen; dat de
voorziening aileen tegen deze laatste beslissing is gericht;

2• KAMER- 7 oktober 1980

Over het middel, afgeleid uit de schenRECHTSVORDERING ding van de artikelen 97 van de Grond- BEDRAG VERSCHULDIGD KRACHTENS EEN wet, 1382, 1383 van bet Burgerlijk WetOVEREENKOMST OF KRACHTENS DE WET boek, 3, 4 van de voorafgaande titel van
WANBETALING ALS MISDRLJF AANGEMERKT bet Wetboek van Strafvordering, 9, 10 en
- VORDERING TOT BETALING VAN HET VER- 42 van de wet van 12 april 1965 betrefSCHULDIGDE BEDRAG - KEUZE VOOR DE fende de bescherming van bet loon der
BENADEELDE TUSSEN HET BURGERLIJK werknemers,
GERECHT EN HET STRAFGERECHT.
doordat bet arrest eiser tot betaling
lndien een bedrag verschuldigd is krach- van schadevergoeding aan de verweertens een overeenkomst of krachtens ders veroordeelt,
de wet en de wanbetaling een misdrijf
terwijl, eerste onderdeel, bet hof van
oplevert, kan de persoon aan wie het beroep ten onrechte meent uit artikel 10
bedrag verschuldigd is, zo hij geen van de wet van 12 april 1965 te kunnen
uitvoerbare titel bezit, de betaling afleiden dat bet loon der werknemers
ervan vorderen, hetzij voor het bur- onmiddellijk inbaar is; deze terminologie
gerlijk gerecht, hetzij voor het strafge- trouwens niet in de wet voorkomt;
recht, samen met de strafvordering anderzijds
immers
de
wet
van
van het openbaar ministerie (1).
12 april 1965 aan de benadeelde werknemers de mogelijkheid biedt hun burgerlijke vordering in te stellen voor de
(1) Cass., 26 jan. 1970 (A.C., 1970, 475).
strafrechtbanken; evenwel, overeen-

BURGERLIJKE

----------------l
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schade lijden wanneer het loon hun
niet wordt uitbetaald; dat het schadebedrag overeenstemt met het
gederfde loon en die schade geen
andere oorzaak heeft dan het misdrijf van wanbetaling van het loon
door de werkgever »;
Overwegende dat het arrest, dat
aldus vaststelt dat voor de niet
betaalde werknemer de schade erin
bestaat dat hij zijn loon niet heeft
ontvangen ten gevolge van de wanbetaling die een misdrijf uitmaakt,
en dat het bedrag van die schade
zich vereenzelvigt met de niet
betaalde sommen, de veroordeling
van eiser tot betaling van een schadevergoeding,
overeenstemmend
met het bedrag van het niet
betaalde loon, wettelijk verantwoordt; dat de partij aau wie iets
verschuldigd is krachtens een overeenkomst of krachtens de wet en
die nog niet over een uitvoerbare
titel beschikt, de keuze heeft, indien
de wanbetaling tevens een misdrijf
uitmaakt, haar op het misdrijf
gegronde eis in te stellen hetzij voor
het burgerlijk gerecht, hetzij voor
het strafgerecht bij hetwelk de vervolging wegens het misdrijf aanhangig is; dat daaraan niet afdoet de
omstandigheid dat zij het recht
heeft om op contractuele grondslag
voor het burgerlijk gerecht betaling
te eisen van het haar contractueel
toekomende bedrag; dat de schade
voor de werknemer zich niet
beperkt tot het derven van rente op
het loon, maar ook bestaat in het
derven van het loon zelf;

komstig artikel 3 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, de burgerlijke vordering die voor
de strafrechtbanken mag worden ingesteld, die is welke strekt tot herstel van
de schade die door het misdrijf is
veroorzaakt; niet wettelijk is gemotiveerd een beslissing die zonder meer
voorhoudt dat, inzake wanbetaling van
loon, de schade geleden door de werknemer overeenstemt met het gederfde loon
en die schade geen andere oorzaak heeft
dan het misdrijf van wanbetaling; trouwens niets minder waar is; immers, nu
het veroorzaken van schade door het
misdrijf het enig criterium is voor het
ontstaan der burgerlijke vordering, ten
deze de door de burgerlijke partijen
gevorderde bedragen niet het herstel
beogen van schade die door het eventueel misdrijf is veroorzaakt; met andere
woorden er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen het misdrijf en de door de
burgerlijke partijen gevorderde bedragen; het beste bewijs hiervan is dat de
burgerlijke partijen - anders dan bijvoorbeeld inzake verkeersongevallen recht hebben op de gevorderde bedragen, totaal onafhankelijk van ieder
mogelijk misdrijf, namelijk op basis van
de arbeidsovereenkomst met hun werkgever; de schade veroorzaakt door het
misdrijf van wanbetaling van loon bijvoorbeeld zou kunnen bestaan in de
gederfde rente op dit loon (had men het
loon tijdig ontvangen, dan had men het
onmiddellijk kunnen investeren); bij
analogie zelfs kan worden verwezen
naar de heersende rechtspraak inzake
burgerlijke-partijstelling naar aanleiding
van uitgifte van cheques zonder dekking,
en familieverlating; bijvoorbeeld de wet
het niet-betalen van onderhoudsgeld
strafbaar stelt, doch een burgerlijkepartijstelling ter recuperatie van het
concreet gederfde onderhoudsgeld niet
ontvankelijk, minstens ongegrond is;
tweede onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben verwezen naar de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 42 van
de wet van 12 april 1965, beslist dat
« deze wettelijke bepalingen aan
benadeelde werknemers de mogelijkheid bieden hun burgerlijke vordering in te stellen tegelijkertijd en
voor dezelfde rechter als de strafvordering (artikelen 3 en 4 voorafgaande titel van het Wetboek van

Overwegende dat eiser, die vervolgd werd wegens niet-betaling van
het loon van de verweerders op de
in de wet bedoelde gezette tijden,
niet betwistte dat dit loon eisbaar
was; dat .het arrest, bij de verwijzing uaar artikel 10 van de wet van
12 april 1965, dit artikel verkeerd
citeert en zegt « dat het loon
onmiddellijk inbaar is »; dat deze
vermelding niets toedoet of afdoet
aan de verantwoording van de
beslissing over het bestaan van de
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schade en van het oorzakelijk verband; dat het onderdeel, voor zover
ARREST ( vertaling)
het kritiek oefent op die vermelding, opkomt tegen een overtollige
HET HOF; - Gelet op het bestrereden en derhalve zonder belang is;
den vonnis, op 17 april 1980 in
Wat het tweede onderdeel be- hoger beroep gewezen door de Cortreft:
rectionele Rechtbank te Nijvel;
I. In zoverre de voorziening
Dat het middel niet kan worden
gericht is tegen de beslissing op de
aangenomen;
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over bet eerste middel, afgeleid uit de

Om die redenen, verwerpt de schending van de artikelen 97 van de
61 en 129 van het Wetboek
voorziening; veroordeelt eiser in de Grondwet,
van Strafvordering,
kosten.
7 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Laermans, Leuven.

Nr. 84
2" KAMER- 8 oktober 1980

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
POLITIERECHTBANK DIE ZICH BIJ EEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING
ONBEVOEGD VERKLAART OM VAN EEN MISDRIJF KENNIS TE NEMEN, OMDAT HET NIET
DOOR EEN BESCHIKKING IS GECONTRAVENTIONALISEERD- LATERE BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ DE VERDACHTE
NIET NAAR DE RECHTBANK IS VERWEZEN
MET OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - WETTIGE BESLISSING VAN DE
POLITIERECHTBANK T.A.V. HET MISDRIJF.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- CORRECTIONELE RECHTBANK UITSPRAAK
OOENDE IN HOGER BEROEP - RECHTER DIE.
DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK HEEFT GEWEZEN RECHTER DIE LATER IN HOGER
BEROEP ALS LID VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK VAN DE ZAAK KENNIS NEEMT WETTIGHEID (1).

----------------1
(1) Zie Cass., 1 dec. 1970 (A.C., 1971, 320).

doordat het vonnis eiser veroordeelt
na te hebben overwogen dat de zaak
regelmatig bij de rechtbank aanhangig
was gemaakt,
terwijl, . eerste onderdeel, de Politierechtbank te Tubize bij vonnis van
6 april 1979 verklaard had dat de zaak
niet rechtsgeldig bij haar aanhangig was
gemaakt;
tweede onderdeel, het openbaar ministerie, door de verwijzing te vorderen
op 10 januari 1979 de zaak uit handen
had gegeven en zich na het vonnis van
6 april 1979 niet opnieuw met de zaali
mocht inlaten :

Wat de twee onderdelen samer.
betreft:
Overwegende dat de procurem
des Konings te Nijvel eiser vom
genoemde rechtbank heeft doer
dagvaarden, ter zake dat hij or
28 november 1978 te Tubize opzette·
lijk slagen of verwondingen heef
toegebracht aan Joseph Hauguet;
Dat de Politierechtbank te TubizE
zich bij vonnis van 6 apri
1979 onbevoegd heeft verklaard on
van die vervolgingen kennis tE
nemen, na te hebben vastgesteld da
het ten laste gelegde feit tot dt
bevoegdheid van de correctionelt
rechtbank behoorde en dat zij, bi
ontstentenis van een beschikkin1
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijve
waarin verzachtende omstandighe
den werden aangenomen, nie
bevoegd was om van het misdrij
kennis te nemen; dat tegen deze OJ
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gewezen
beslissing zfng van eiser naar de bevoegde
geen rechtsmiddel werd aangewend; politierechtbank gelastte ter zake
Overwegende dat de raadkamer dat hij op 18 november 1978 opzetvan de Rechtbank van Eerste Aan- telijk slagen of verwondingen had
leg te Nijvel, bij beschikking van toegebracht aan Aughuet;
Overwegende dat de Politierecht7 mei 1979 waarin verzachtende
omstandigheden werden opgegeven, bank te Tubize ingevolge deze
eiser naar de bevoegde politierecht- beschikking op 30 november 1979
bank verwezen heeft ter zake dat wettig uitspraak heeft gedaan over
hij te Tubize, niet op 28 no- de tegen eiser ingestelde vervolginvember 1978 maar op 18 novem- gen en dat, bijgevolg, de Correctiober 1978, opzettelijk slagen of ver- nele Rechtbank te Nijvel in hoger
wondingen heeft toegebracht niet beroep, overeenkomstig de wet,
a an Joseph Hauguet maar aan impliciet doch onmiskenbaar vastgesteld heeft dat de vervolgingen
Joseph Aughuet;
tegen eiser regelmatig bij haar aanDat de procureur des Konings te hangig waren gemaakt;
Nijvel eiser uit hoofde van dit
Dat geen enkel onderdeel van het
misdrijf heeft doen dagvaarden ·en
dat de Politierechtbank te Tubize in middel kan worden aangenomen;
haar vonnis van 30 november 1979
Over het tweede middel, afgeleid uit
vastgesteld heeft dat de strafvorde- de schending van de artikelen 97 van de
ring sedert 7 november 1979 ver- Grondwet en 292 van het Gerechtelijk
jaard was, beslist heeft dat de Wetboek,
kosten ten laste van de Staat blijven
doordat de Correctionele Rechtbank te
en zich onbevoegd verklaard heeft Nijvel, zitting houdende in hoger beroep
om uitspraak te doen over de door onder voorzitterschap van rechter Maverweerder ingestelde burgerlijke rescaux, eiser tot een straf en tot burgerrechtelijke vergoeding veroordeeld
rechtsvordering;
heeft,
Dat de Correctionele Rechtbank
terwijl de raadkamer van de Rechtte Nijvel, op het hoger beroep van bank van Eerste Aanleg te Nijvel, onder
verweerder, burgerlijke partij, en voorzitterschap van rechter Marescaux,
van het openbaar ministerie, bij. de verwijzing van eiser naar de
vonnis van 17 april 1980 het beroe- bevoegde politierechtbank had gelast op
grond van de overweging dat er tegen
pen vonnis teniet heeft gedaan, en, eiser
aanwijzingen van schuld aan een
na te hebben vastgesteld dat de misdrijf bestonden en die rechter, na de
strafvordering niet verjaard was, procedure in raadkamer te hebben gereeiser tot een straf veroordeeld heeft geld, eiser niet kon berechten met de
en aan verweerder schadevergoe- nodige onafhankelijkheid en zonder het
vermoeden van onschuld aan te tasten
ding toegekend heeft;
'waarop iedere verdachte, beklaagde of
Overwegende dat het vonnis van beschuldigde aanspraak kan maken :
6 april 1979 waarbij de rechter zich
Overwegende dat geen enkele
onbevoegd had verklaard om kennis
te nemen van de tegen eiser op wetsbepaling de rechter, die in
rechtstreekse dagvaarding van het raadkamer beslist heeft over de
openbaar ministerie ingestelde ver- verwijzing van een beklaagde naar
volgingen, niet belette dat de raad- de politierechtbank, verbiedt mee te
kamer van de rechtbank van eerste werken aan de berechting van deze
aanleg, die tevoren geen kennis had beklaagde in hoger beroep;
genomen van de rechtsvordering
Dat het middel faalt naar recht;
betreffende op 28 november 1978
Overwegende dat de substantii:He
gepleegde feiten, op 7 mei 1979, op of op straffe van nietigheid voorgevordering van de procureur des schreven rechtsvormen in acht zijn
Konings, en na opgave van verzach- genomen en de beslissing overeentende omstandigheden, de verwij- komstig de wet is gewezen;
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II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

kend buiten de bij art. 205 Sv. gestelde
termijn van vijftien dagen, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig
art. 644, eerste lid, van dit wetboek, te
rekenen van de uitspraak van het
vonnis (3). (Art. 205 Sv.; art. 8 wet van
1 mei 1849.)
{NYCKEES)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; -

Gelet op het bestre-

8 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Ver- den vonnis, op 24 maart 1980 in
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui- hoger beroep gewezen door de Cordende conclusie van de h. Charles, eerste rectionele Rechtbank te Brussel;
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Over het middel, afgeleid uit de schenGeorges, Brussel.
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 33 van de Wegverkeerswet, miskenning van de rechten van de verdediging
en van de regels betreffende het bewijs
in strafzaken,
Nr. 85
doordat de rechtbank eiser wegens
vluchtmisdrijf (telastlegging B) veroor2" KAMER- 8 oktober 1980
deelt op grond, enerzijds, van het feit
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN dat hij niet ter plaatse gebleven is om de
dienstige vaststellingen mogelijk te
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BIJ CON- maken, en anderzijds, van de omstandigCLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER DAT TER heid dat hij zich niet naar het politieZAKE NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE commissariaat heeft begeven,
VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER - GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIEROP
TE ANTWOORDEN (1).

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN -

BEWIJSLAST

-BEGRIP.

3° HOGER BEROEP __..

STRAFZAKEN VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES
KONINGS - TE LATE BETEKENING - NIET
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

2" De rechter die, op grand van de door
hem gegeven overwegingen, zegt dat
in de door de beklaagde tot staving
van zijn verweermiddelen aangevoerde
beweringen niets geloofwaardigs te
vinden is, omkleedt zijn beslissing
regelmatig met redenen en maakt een
juiste toepassing van de regels betreffende de bewijslast in strafzaken {2).

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
met die consideransen niet antwoordt op
eisers conclusie ten betoge dat hij niet
het opzet heeft gehad zich aan de
dienstige vaststellingen te onttrekken,
aangezien hij zijn naamkaartje had
achtergelaten in een van de brievenbussen van het beschadigde gebouw;
tweede onderdeel, het vonnis evenmin
antwoordt op de conclusie waarin eiser
de schending van de rechten van zijn
verdediging aanvoerde en opmerkte dat
men zijn naamkaartje zou teruggevonden hebben, indien men in het gebouw
een onderzoek had ingesteld, wat niet
gebeurd is; eiser derhalve, ten gevolge
van de lacunes in het onderzoek, niet in
·staat was het door hem aangevoerde te
bewijzen;

derde onderdeel, het vonnis niet vaststelt dat het openbaar ministerie het
van de procureur des Konings dat bewijs geleverd heeft van het feit dat de
gericht is tegen een vonnis van de beweringen van eiser aile geloofwaardigpolitierechtbank, wanneer het is bete- heid misten, zodat het vonnis de regels
miskent volgens welke het openbaar
ministerie de gegrondheid van een

3" Niet ontvankelijk is het hager beroep

(1) Cass., 12 okt. 1977 (A.C., 1978, 198).

(2) Cass., 31 jan, 1977 (ibid., 1977, 602).

(3) Cass., 6 sept. 1976 (ibid., 1977, 19).

-135telastlegging en de onjuistheid van de
Dat het bestreden vonnis dat
door beklaagde aangevoerde verweer- hoger beroep dus niet ontvankelijk
middelen dient te bewijzen :
kon verklaren en eiser niet kon

veroordelen in de kosten ervan;
Wat de eerste twee onderdelen
samen betreft :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst « dat vaststaat dat beklaagde
Nyckees Jean Jacques niet ter
plaatse gebleven is zodat de dienstige vaststellingen niet konden
worden verricht; dat hij evenmin de
moeite gedaan heeft om naar het
politiecommissariaat te gaan; dat hij
zich bijgevolg opzettelijk aan de·
vaststellingen heeft onttrokken »;
dat het vonnis aldus de veroordeling
van eiser wegens vluchtmisdrijf
regelmatig met redenen omkleedt
en wettelijk verantwoordt;
Dat de rechter niet verder·
behoefde te antwoorden op de in de
eerste twee onderdelen van het
middel vermelde beschouwingen,
welke immers wegens de vaststellingen van de rechter niet meer ter
zake dienend waren;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat zowel uit de
formulering van het derde onderdee! van het middel als uit het
antwoord op de eerste twee onderdelen blijkt dat de rechtbank eiser
geen enkele bewijslast heeft opgelegd en dus de regels inzake bewijslast in strafzaken niet heeft miskend;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
.1it de schending van artikel 205 van bet
Wetboek van Strafvordering :

En overwegende dat, voor het
overige, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre eiser
daarbij veroordeeld wordt in de
kosten van de strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten; laat het overige vierde ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Nijvel, zitting houdende in hoger
beroep.
8 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens - GelijkJuidende conclusie van de h. Charles,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Colard, Brussel.
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Overwegende dat het door de VEROORDELING MET UITSTEL EN
procureur des Konings op 2 jaOPSCHORTING VAN DE VEROORrruari 1980 ingestelde hoger beroep,
DELING - OPSCHORTING VAN DE UIT:lat gericht is tegen het vonnis van
SPRAAK VAN DE VEROORDELING- VERWER:le Politierechtbank te Brussel van
PING VAN EEN VERZOEK DOOR DE RECHTER
WEGENS DE ERNST VAN DE MISDRIJVEN EN
L8
december
1979,
pas
op
HET FElT DAT ZE MET VOORBEDACHTEN
~ januari 1980 aan eiser, beklaagde,
RADE ZIJN GEPLEEGD - WETI'IGE BESLISNerd betekend, dat is buiten de
SING (1).
;ermijn die door artikel 205 van het
Netboek van Strafvordering op - - - - - - - - - - - - - - ;traffe van verval is voorgeschreven;
(1) Zie Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 967).

136bet arrest niet wettig beeft kunnen
beslissen dat de opschorting van de
ARREST ( vertaling)
uitspraak van de veroordeling onmogelijk is daar de misdrijven met voorbeHET HOF; - Gelet op het bestre- dachten rade waren gepleegd :
den arrest, op 11 augustus 1980 door
het Militair Gerechtshof gewezen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende dat het arrest, zonding van de artikelen 3 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, der met zichzelf in tegenspraak te
het uitstel en de probatie, en 97 van de komen, enerzijds heeft kunnen oordelen dat de door eiser gevraagde
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de door opschorting om de aangegeven
eiser gevraagde opschorting van de uit- redenen niet kon worden gelast, en
spraak van de veroordeling hem niet anderzijds in feite heeft kunnen
kan worden toegekend, gezien de ernst beslissen dat het door de eerste
van de misdrijven en het feit dat ze met rechter verleende uitstel moest worvoorbedachten rade werden gepleegd,
den verruimd, op de wijze die hij
terwijl, eerste onderdeel, eiser nog aangeeft;
nooit is veroordeeld en de bewezen
Dat dit onderdeel van het middel
verklaarde hoofdtelastlegging klaarblijkelijk niet van die aard is dat ze met niet kan worden aangenomen;
toepassing van de artikelen 80 en
Wat het derde onderdeel betreft :
476 van het Strafwetboek moet gestraft
worden met een gevangenisstraf van
Overwegende dat het arrest er
meer dan twee jaar, zodat de conside- enkel op wijst dat de misdrijven
ransen. van het arrest een schending
inhouden van artikel 3 van de wet van met voorbedachten rade waren
29 juni 1964 luidens betwelk de opschor- gepleegd, nadat het heeft vastgeting kan worden gelast ten voordele van steld dat eiser aan een medebeeen verdacbte die nog geen veroordeling klaagde had medegedeeld dat hij,
heeft ondergaan tot een criminele straf voornemens was een vrouw aan te
of tot een correctionele hoofdgevange- randen om haar tas te ontrukken;
nisstraf van meer dan een maand, dat het aldus het wettelijk begrip
indien het feit niet van die aard schijnt voorbedachtheid niet beschouwt als
te zijn dat het gestraft moet worden met een verzwarende omstandigheid van
een hoofdstraf van twee jaar correctio- de door eiser gepleegde feiten;
nele gevangenisstraf of een zwaardere
Dat dit onderdeel van het middel
straf en de telastlegging bewezen is
verklaard;
steunt op een onjuiste lezing van
tweede onderdeel, uit bet arrest a het arrest en derhalve feitelijke
posteriori een tegenstrijdigbeid naar grondslag mist;
voren komt tussen de gronden van de
weigering om de opscborting te gelasten,
Wat het eerste onderdeel betreft:
en de beoordeling van de ernst van de
Overwegende dat de wet van
feiten, nu het enerzijds op de aangege- 29 juni 1964 betreffende de opschorven gronden weigert de opschorting van
de uitspraak van de veroordeling te ting, het uitstel en de probatie de
gelasten en anderzijds beslist, zonder rechter niet de verplichting oplegt,
zelfs het bestaan van verzachtende doch hem de mogelijkheid verleent
omstandigbeden aan te nemen, dat het de opschorting van de uitspraak van
misdrijf slechts moet worden gestraft de veroordeling te gelasten of uitstel
met een gevangenisstraf van zes maan- van de tenuitvoerlegging van de
den met uitstel voor de helft van die tijd; straffen te verlenen, wanneer de bij
derde onderdeel, de voorbedachtheid de wet bepaalde voorwaarden verniet in aanmerking kan worden geno- vuld zijn;
men als verzwarende omstandigheid
Dat het arrest, nu het in feite
voor de tegen eiser bewezen verklaarde
misdrijven van poging tot diefstal met beslist dat er geen grond is om de
geweld en verboden wapendracht, zodat opschorting van de uitspraak van de
(FOURNEAU)

-137Over het middel, afgeleid uit de schenveroordeling te gelasten, zijn beslissing dienaangaande wettelijk ver- ding van de artikelen 8-1 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
antwoordt;
houdende algemeen reglement op de
Dat dit onderdeel van het middel politie van het wegverkeer en 97 van de
faalt naar recht;
Grondwet,
doordat het arrest, na erop te hebben
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorge- gewezen dat de grond, die op de rijbaan
schreven rechtsvormen in acht zijn werd verspreid, door eiseres op een
nabij gelegen werk werd weggehaald en
genomen en dat de beslissing over- nadien
door haar onderaannemer, de
eenkomstig de wet is gewezen;
naamloze vennootschap « Transports et
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 oktober 1980- 2" kamer- Voorzitter : baron Richard, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
P. Michotte, Luik.

Nr. 87

1" KAMER - 9 oktober 1980
WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGL.
(K.B. 14 MAI\.RT 1968), ART. 8 - VERBOD HET
VERKEER TE HINDEREN OF ONVEILIG TE
MAKEN, DOOR EENDER WELKE VOORWERPEN
OF STOFFEN OP DE OPENBARE WEG ACHTER
TELATEN.

Van overtreding van art. 8 Wegverkeersregl. 14 maart 1968 is er sprake als het
verkeer wordt gehinderd of onveilig
gemaakt, door eender welke voorwerpen of stoffen op de openbare weg
achter te laten, ongeacht of het al dan
niet opzettelijk gebeurt, van het ogenblik dat het rechtstreeks of onrechtstreeks aan s mensen daad te W:ijten
is (1). (Art. 8 Wegverkeersregl., K.B.
14 maart 1968.)
c

TRANSPORTS ET TRAVAUX • N.V. T. DANNAU,
DE BELGISCHE BLJSTAND • N.V., MR. DELANDE
Q.Q., BELGIE INDUSTRIE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestrelen arrest, op 30 maart 1979 door
1et Hof van aeroep te Brussel
;ewezen;
(1) Cass., 24 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963, I,
114).

Sablieres Marchand », enkele honderden
meters verder werd gevoerd, eerst zegt
dat de grond in grote hoeveelheden over
de rijbaan werd verspreid en vervolgens
beslist « dat de aanwezigheid van die
grond een overtreding van artikel 8 van
het Wegverkeersreglement vormde; dat
zij zowel te wijten is aan de gefailleerde
vennootschap welke de grond vervoerde
als aan de naamloze vennootschap
Transports et Travaux die had ingestaan
voor de opruiming van de rijbaan, doch
voor dat werk slechts over een veegmachine beschikte wat beduidend onvoldoende was»;
terwijl artikel 8 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, dat op het
ogenblik van de feiten toepasselijk was,
slechts kan overtreden worden wanneer
de overtreder het verkeer heeft gehinderd of onveilig gemaakt door eender
welke voorwerpen of stoffen op de
openbare weg te werpen, te plaatsen,
achter te Iaten of te Iaten vallen, hetzij
door er rook of stoom te verspreiden,
hetzij door er enige hindernis aan te
brengen; het arrest, door te zeggen dat
eiseres genoemd artikel 8 heeft overtreden zonder erop te wijzen dat de
vennootschap de litigieuze grond op de
openbare
weg
had
weggeworpen,
geplaatst of achtergelaten of Iaten vallen,
op duistere en onvoldoende motieven
berust en bovendien artikel 8 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer schendt :

Overwegende dat artikel 8 van
het Wegverkeersreglement het opzettelijk of onopzettelijk op de
openbare weg achterlaten beteugelt
van stoffen die het verkeer onveilig
maken, wanneer dat achterlaten
rechtstreeks of onrechtstreeks uit
de daad van de mens voortvloeit;
Overwegende dat uit de in het
middel weergegeven vaststellingen
en consideransen blijkt dat eiseres

-138die de weg moest opruimen, over staking van de posterijen in het Luikse
onvoldoende materiaal beschikte en tussen 15 en 19 september 1978 een
aldus op de weg een gedeelte van de geval van overmacht vormde dat hij
helemaal niet kon verhelpen, en dat
modder had achtergelaten die daar- bijgevolg
het verzoekschrift van boger
over was verspreid geworden;
beroep dat op 15 september 1978 naar de
Dat het arrest aldus zijn beslis- griffie van het Hof van Beroep te Luik is
sing regelmatig motiveert en wette- gestuurd, ontvankelijk moest worden
verklaard, hoewel het pas op 25 septemlijk verantwoordt;
ber op de griffie toekwam, dus vier
Dat het middel niet kan aangeno- dagen na het verstrijken van de termijn
men worden;
van boger beroep, beslist dat eisers
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 oktober 1980- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ryn; Houtekier; L. Simont en De Bruyn.

Nr. 88
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HOGER BEROEP-

BURGERLLJKE ZAKEN
- HOGER BEROEP INGESTELD BLJ VERZOEKSCHRIFT
GERECHTELLJK
WETBOEK,
ART. 1056, 2° - INDIENING TER GRIFFIE NAAR DE GRIFFIE VERZONDEN BIJ TER POST
AANGETEKENDE BRIEF - VERZENDING VOOR
RISICO VAN DE APPELLANT - BUITEN DE
TERMl-JN VAN HOGER BEROEP OP DE GRIFFIE
AANGEKOMEN WEGENS EEN STAKING VAN DE
POST GEEN OVERMACHT WAAROP DE
APPELLANT ZICH ZOU KUNNEN BEROEPEN.

T.

c

(BOUFFIOUX
POL FRATEUR • P.V.BA; FRATEUR)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1979 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over. bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1147, 1148, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1025,
1027, 1042, 1051, 1056, inzonderheid 2•,
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het hof van beroep, op de
conclusie waarin eiset betoogde dat de

boger beroep laattijdig en dus niet
ontvankelijk is, op grond dat • naar luid
van artikel 1056, 2•, van het Gerechtelijk
Wetboek, het boger beroep ingesteld
wordt bij een verzoekschrift dat " ingediend " wordt op de griffie van het
gerecht waarbij de zaak aanhangig moet
worden gemaakt; daaruit volgt dat
appellante erop moet toezien dat het
verzoekschrift werkelijk wordt ingediend
en dat zij, door gebruik te maken van
een tussenpersoon, ten aanzien van haar
tegenstrevers het risico neemt dat deze
zijn opdracht niet uitvoeit; dat zulks
natuurlijk des te meer geldt nu dezelfde
bepaling van het Gerechtelijk Wetboek
uitdrukkelijk zegt dat het boger beroep
slechts bij ter post aangetekende brief
kan worden ingesteld, wanneer " de wet
deze wijze van voorziening uitdrukkelijk
voorschrijft ", wat ten deze niet het geval
is»,

terwijl, eerste onderdeel, uit die motivering niet kan afge1eid worden of het
arrest het door eiser uit de overmacht
afgeleide middel heeft verworpen op
grond dat een verzoekschrift van boger
beroep niet wettig bij ter post aangetekende brief mag gezonden worden aan
de griffie van het gerecht dat kennis
moet nemen van de voorziening, doch er
moet « ingediend » worden door appellant of zijn gevolmachtigde, zodat eiser,
nu hij ten deze een onwettige wijze
heeft aangewend - verzending door de
post - het risico ervan moest dragen en
bijgevolg de staking van de postmannen
uit .het Luikse niet kon aanvoeren als
een geval van overmacht ter verantwoor.ding van de late indiening van zijn
voorziening, dan wei of het arrest
integendeel die verwerping heeft verantwoord door de overweging dat eiser,
hoewel hij zijn verzoekschrift van boger
beroep op een wettige wijze op de griffie
heet i:ngediend, zich in feite ervan had
moeten vergewissen dat het binnen de
wettelijke termijn op de griffie was
aangekomen, zodat de staking van de
postmannen uit het Luikse niet onover-

-139komelijk was als vereist om een geval
van overmacht te vormen; daaruit volgt
dat het arrest wegens die dubbelzinnigheid niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, naar : luid van
artikel 1027 van het Gerechtelijk Wethoek elk verzoekschrift bij brief door de
advocaat die het tekent, aan de griffie
mag toegezonden worden; die beslissing
aile rechtsplegingen op verzoekschrift
betreft (artikel 1025 van het Gerechtelijk
Wetboek) en dus toepasselijk is op het
verzoekschrift van hoger beroep waar-:van sprake is in artikel 1056, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, ingevolge
artikel 1042 van hetzelfde wetboek waardoor de regels « betreffende het geding •
waartoe de genoemde artikelen 1025 en
1027 behoren, toepasselijk worden op de
rechtsmiddelen, voor zover daarvan niet
wordt afgeweken; daaruit volgt dat het
arrest niet wettig kon beslissen dat
~isers verzoekschrift van ·hoger beroep,
:lat door zijn advocaat via de post aan de
sriffie van het Hof van Beroep te Luik
I!Tas gezonden, aan de griffie op een
mwettige wijze was toegezonden en dat
)ijgevolg eiser die het risico van die
mwettige toezending had genomen, niet
con aanvoeren dat de staking van de
>ostmannen uit het Luikse een geval
ran overmacht was ter verantwoording
•an de te late indiening van zijn rechtsniddel (schending van aile in het middel
oedoelde bepalingen en inzonderheid
·an de artikelen 1025, 1027, 1042 en 1056,
·,van het Gerechtelijk Wetboek);

derde onderdeel, wanneer de wet de
::>ezending van een stuk van de rechts·leging via een openbare overheid of
.ienst toestaat - zoals de Regie van de
'osterijen in het geval van artikel 1027
an het Gerechtelijk Wetboek, dat ten
eze toepasselijk is - de partij welke
ie mogelijkheid benut, niet aansprakejk kan gesteld worden voor de tekortomingen van die openbare overheid of
ienst (artikel 1027 van het Gerechtelijk
Tetboek); die tekortkomingen een .geval
an overmacht vormen, waardoor verV"al
·ordt uitgesloten wanneer daardoor het
>egezonden stuk pas na verloop van een
p straffe van verval voorgeschreven
ettelijke termijn zijn bestemming
ereikt (artikelen 1027 van het Gerechtejk Wetboek, 1147, 1148, 1382 en
l83 van het Burgerlijk Wetboek; daaruit
Jlgt : 1o dat het arrest niet wettig kon
~slissen dat eiser, hoewel hij zijn
!rzoekschrift van hoger beroep regel-

matig met · de post had· verstuurd, de
staking van de postmannen uit het
Luikse niet kon aanvoeren als een geval
van overmacht dat het verval verhinderde, zonder in feite. na te gaan of het
verzoekschrift zonder die staking l}Ormalerwijs binnen de wettelijke tei-mijn
op de griffie van het Hof van Beroep ie
Luik zou. aangek~men zijn (schending
van aile m het m1ddel bedoelde wette-..
lijke bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 1027 v.an het Gerechtelijk Wet-.
boek, 1147, 1148, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° dat het arrest,
door te zeggen dat er voor eiser geen
overmacht was op grond van de omstandigheid dat laatstgenoemde zich ervan
had moeten vergewissen dat zijn verzoekschrift van hoger beroep wel dege..:
lijk binnen de wettelijke termijn op de
griffie van het Hof van Beroep te Luik
was toegekomeil, aan eiser een verplichting .tot controle heeft opgelegd die niet
vo~rkomt in het door hem . toegepaste
art1kel 1027 van het Gerechtelijk · Wet:..
boek en bijgevolg genoemd artikel 1027
van het Gerechtelijk Wetboek en de
overige in het mid del bedoelde bepalin-.
gen heeft geschonden :

Over het middel in zijn geheel :Overwegende dat het arrest. na
eraan herinnerd te hebben dat naar
luid van artikel 1056, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek . het hoger
beroep wordt ingesteld bij een verzoeks?h~ift dat ingediend wordt op
de gnffte van het gerecht in hoger
beroep, zegt dat appellant erop moet
~ezien ~at de indiening werkelijk
1s geschted en dat hij het dsico
neemt dat de indiening niet
geschiedt wanneer hij ze door een
tussenpersoon laat verrichten;
Dat het arrest aldus impliciet
doch zeker beslist dat de wet niet
vereist. dat appellant de indiening
zelf moet. verrichten, · doch dat hij,
wanneer hij een · andere Wijze kiest,
zulks op eigen risico doet en geen
overmacht kan aanvoeren, aangezien hij er J;liet zelf op heeft toegezien dat de indiening werkelijk is
gebeurd;
· ·'
Dat het arrest door die overwegingen zijn beslissing regelmatig
motiveert en wettelijk verantwoordt;

- 140 ~Over het middel, afgeleid uit de schenDat het middel niet kan aangenoding van de artikelen 97 van de Grondmen worden;
Om _die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 oktober 1980 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. _Ballet, advo,..
caat-generaal .,.-- Advocaat': mr. Simont.

Nr. 89
1" KAMER- 9oktob~r 1980

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERUJKE ZAKEN TEGENSTRIJDIGHEID -BEGRIP.

GRONDWET, ART. 97

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE - MIDDEL TER ZAKE NIET MEER
DIENEND WEGENS DE BESLISSING VAN DE
RECHTER - GEEN VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN {1).

wet, 6 en 7, inzonderheid § 2, van de
verordening nr. 139/67/E.E.G. van de
Raad van 21 juni 1967, houdende algemene regels voor de toekenning van
restituties bij de uitvoer en criteria voor
de vaststelling van het restitutiebedrag
in de sector granen, 8 van de verordening nr. 1041/67/E.E.G. van de Commissie van 21 december 1967, gewijzigd bij
de verordening nr. 499/69/E.E.G. van de
Commissie van 17 maart 1969, en van
het algemeen begrip overmacht in de zin
van de verordeningen van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid inzake gemeenschappelijke ordening van de markten, zoals het met
name is vastgelegd in de artikelen 4, § 3,
en 9, § 2, van de. voormelde verordening
nr. 1041/61/E.E.G., 4, § 1, van de voormelde verordening nr. 1041/67/E.E.G. als
gewijzigd bij artikel 3 van de verordening nr. 2110/74/E.E.G. van de Commissie van 26 juli 1974, 6, § 1, van de
verordening nr. 192175/E.E.G. van de
Commissie van 17 januari 1975 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
restituties bij uitvoer van landbouwprodukten,

doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld
dat
eiseres
«
op
27 maart 1973 5.603.880 kilogram tarwemeel naar Noord-Korea heeft uitgevoerd,
1" Van een tegenstrijdigheid die een dat het schip met het meel op
schending van art. 97 Gw. oplevert, is 18 mei 1973 in de nabijheid van de
er geeJi sprake in het middel waarin haven van Channampo is gezonken in de
aan de rechter wordt verweten dat hij, _ territoriale wateren van Noord-Korea en
i. v.m. het begrip « overmacht "• dat ten gevolge van die schipbreuk een
bedoeld in een gemeenschapsrechte- gedeelte van de uitgevoerde koopwaar,
Jijke bepaling, heeft beslist dat het feit 1.585.326 kilogram, is gered, ontscheept
dat een eigenaar van een schip aan en ingeklaard, terwijl de rest, dus
wie_ een exporteur een lading heeft 4.018.554 kilogram verloren is gegaan »,
toevertrouwd, niet aile vereiste maat- vervolgens, met wijziging van het vonnis
regelen heeft getroffen om een schip- van de rechtbank, de rechtsvordering
breuk te voorkomen1 steeds een· van eiseres ongegrond verklaart, die
omstandigheid buiten toedoen van die ertoe strekte verweerder met toepassing
exporteur is.
·
van de artikelen 6 en 7, § 2, van
de
voornoemde
verordening
nr.
139/67/E.E.G. te doen veroordelen om
(• UNITED BELGIAN MILLS • Jiir.V. T. BELGISCHE hem het bedrag 1.736.015 frank in
STAAT- MIN. V. ECONOMISCHE ZAKEN)
hoofdsom te betalen, dat is de bijkomende restitutie bij de uitvoer op het
ARREST ( vertaling) ·
gedeelte van de op zee verloren gegane
koopwaar, zulks op grond : « dat hoewel
HET HOF; - Gelet op het bestre- het begrip overmacht in het burgerlijk
den arrest, op 9 november 1978 door- recht een algemene grond vormt voor
van aansprakelijkheid en in
bet Hof van Beroep te Brussel vrijstelling
de verordeningen of de rechtspraak van
gewezen;
de gemeenschap daarnaar wordt verwezen, ten deze moet worden vastgesteld
dat geintimeerde (thans eiseres) de
(1) Cass., 1 feb.l980 (A.C, 1979-80, nr. 336).
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Jmstandigheden die de overmacht zou:len hebben gevormd, geenszins verdui:lelijkt; dat zij inderdaad enkel betoogt
:lat bet met meel geladen schip bij bet
:1aderen van de haven Chinnampo is
~ezonken, zonder te zeggen of de eigelaar van bet schip al dan niet aile
rereiste maatregelen heeft getroffen om
lie ramp te voorkomen; bet Hof
ran Justitie in een arrest van
7 december 1970 heeft gepreciseerd dat
le term overmacht betekent " abnornale, buiten toedoen van de importeur
'asu quo exporteur ingetreden omstanligheden waarvan de gevolgen, aile dili:entie ten spijt, slechts ten koste van
nevenredig grote offers te vermijden
raren geweest "; dat ten deze de
mstandigheid dat een gedeelte van de
oopwaar kon gered worden en op bet
rondgebied van bet land van bestemling in vrije omloop kon worden
ebracht, laat verondersteilen dat bet
een geval van overmacht betreft »,
terwijl, eerste onderdeel, die beslissing
J tegenstrijdige motieven steunt; bet
Test immers enerzijds aanneemt, met
~rwijzing naar de rechtspraak van bet
of van Justitie, dat de overmacht wijst
> omstandigheden buiten toedoen van
~ exporteur, en anderzijds overweegt
tt de overmacbt - ten deze niet is
mgetoond omdat eiseres niet zegt c of
~ eigenaar van bet schip al dan niet
le vereiste maatregelen heeft getroffen
n schipbreuk te vermijden »;bet arrest
:ius overweegt dat een omstandigheid
titen toedoen van de exporteur over'l.cbt kan uitsluiten (de eventuele fout
n de eigena:ar van bet schip); die
5enstrijdigheid met bet ontbreken van
Jtivering gelijkstaat (scbending van
tikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, bet arrest de contsie niet beantwoordt waarin eiseres
toogde dat c in deze zaak de concluneemster aile voorzorgen heeft geno'n die van een voorzichtige en zorgne handelaar mogen verwacht worrr; de schipbreuk in de haven van
innampo van bet schip, met aan
Jrd de koopwaar van conclusieneemr, aan omstandigbeden buiten haar
doen te wijten is; bet feit dat de
Jpwaar niet werd ontscheept, niet aan
atigheid van conclusieneemster toe:cbreven kan worden »; bet arrest
1ral niet aangeeft waarom de omstan:..
heden die bet aanvoert (bet feit dat
eigenaar van bet schip misschien niet
vereiste maatregelen beeft genomen,
omstandigheid dat een gedeelte van

de koopwaar gered kon worden), aaneiseres te wijten zouden zijn, waaruit
volgt dat bet arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, bet arrest, door te ·
beslissen dat scbipbreuk geen ove:rmacht
is voor de exporteur die de koopwaar
aan boord van dat schip heeft geladen,
zonder te ontkennen dat de exporteur
recht heeft op de gedifferentieerde restitutie, bepaald bij de artikelen 6 en 7, § 2,
van
de
voornoemde
verordening
nr. 139/67/E.E.G., wanneer bet produkt
dat werd uitgevoerd naar een land
waarvoor een gedifferentieerde restitutie
werd _vastgesteld, tijdens bet vervoer
door een geval van overmacht verloren
is gegaan, bet arrest aile in bet middel
bedoelde bepalingen (met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet) schendt,
benevens bet algemeen begrip . overmacbt in de zin van de verordeningen
van de- Europese Economische Gemeenscbap, inzonderheid inzake inarktorganisatie:

Wat het eerste onderdeel betreft :·
Overwegende dat de in dit onderdee! aangevoerde grief van tegenstrijdigheid impliceert dat, wat
betreft de toepassing van het begrip
overmacht, het feit dat de eigenaar
van een schip aan wie de exporteur
een lading heeft toevertrouwd, niet
aile vereiste maatregelen heeft
getroffen om een schipbreuk te
voorkomen, steeds een omstandigheid buiten toedoen van die exporteur is;
Overwegende dat een dergelijke
grief niets uitstaande heeft met de
door eiseres aangevoerde grief van
tegenstrijdigheid en met de schending van artikel 97 van de Grondwet;
Dat dit onderdeel van het middel
niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres, om de
door haar gestelde overmacht te
bewijzen, de in het middel weergegeven consideransen aanvoerde;
Overwegende dat het ·arrest erop
wijst dat eiseres « de omstandigheden geenszins verduidelijkt die de

-142overmacht zouden gevormd hebben;
. Dat dit onderdeel van het middel
dat zij inderdaad enkel betoogt dat op een onjuiste uitlegging van de
het met meel geladen schip bij het bestreden" beslissing berust en dus
naderen van de haven Chinnampo feitelijke grondslag mist;
is gezonken, zonder te zeggen of de
eigenaar van het schip al dan niet
alle vereiste maatregelen heeft
getroffen om die ramp te voorOm die redenen, verwerpt de
komen »;
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
Dat het arrest aldus oordeelt dat
9 oktober 1980- 1' kamer- Voorziteiseres niet de nodige predseringen
verschaft om uit te maken of de ter : ridder de Schaetzen - Verslaggeschipbreuk al dan niet te wijten is ver : de h. Meeus - Gelijkluidende
de h. Ballet, advocaataan omstandigheden buiten haar conclusie- van
Advocaten : mrs. Kirkpatrick
wil en op dat punt de in het middel generaal
en Biitzler.
bedoelde conclusie beantwoordt;
Dat het hof van beroep, nu het
heeft beslist dat eiseres geen
vreemde oorzaak heeft aangetoond
die overmacht oplevert, niet meer .Nr. 90
behoefde te antwoorden op de conclusie in zoverre daarin werd
1' KAMER - 9 oktober 1980
betoogd dat eiseres geen enkele
nalatigheid had begaan die haar 1° VORDERING IN RECHTE - RECHkon worden toegeschr¢ven, aange- TER BIJ WIE EEN VORDERING AANHANGIG IS
zien die conclusie niet meer ter DIE OP EEN BEPALING VAN VREEMD RECHT IS
GEGROND - RECHTER VERPLICHT DE BETEzake dienend was;
KENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE WETS-

Dat dit onderdeel van het middel BEPALING NATE GAAN.
niet kan aangenomen worden;
2° VREEMDE WET VORDERING IN
RECIITE - RECHTER BIJ WIE EEN VORDERING
Wat het derde onderdeel betreft :
AANHANGIG IS DIE OP EEN BEPALING VAN
Overwegende dat het arrest- niet VREEMD RECHT IS GEGROND - RECHTER
beslist dat schipbreuk geen over- VERPLICHT DE BETEKENIS EN DE DRAAGmacht is voor de exporteur die zijn WIJDTE VAN DIE RECHTSBEPAIJNG NA TE
koopwaar aan boord van het schip GAAN.
heeft geladen, doch « dat, hoewel 3° RECHTBANKEN- UITSPRAAK VAN DE
het begrip overmacht in het burger- RECHTER GEGROND OP EEN VREEMDE WETSlijk recht een algemene grond vormt BEPALING- DE RECHTER DIENT REKENING
voor vrijstelling van aansprakelijk- TE HOODEN MET DE UITLEGGING VAN DIE
heid en in de verordeningen of de WETSBEPALING IN HET LAND VAN OORrechtspraak van de gemeenschap SPRONG.
daarnaar wordt verwezen, ten deze
moet worden vastgesteld dat geinti- 4° VREEMDE WET- RECHTER GEROEPEN
OM UITSPRAAK TE DOEN OP GROND VAN EEN
meerde (thans eiseres) de omstan- VREEMDE
DE RECHTER
WETSBEPALING digheden die de overmacht zouden DIENT REKENING TE HOUDEN MET DE UIThebben gevormd, geenszins ver- LEGGING VAN DIE WETSBEPA,LING IN HET
duidelijkt »;
LAND VAN OORSPRONG.
en ·2° De rechter bij wie een vordering
Dat het arrest aldus enkel zegt 1o aanhangig
is, die op een bepaling van
dat eiseres niet aantoont qat de
vreemd recht is gegrond, dient de
omstandigheden van de schipbreuk
betekenis en de draagwijdte van die
voor haar een geval van overmacht
bepaling vast te stellen, in voorkomend geval na daarover de nodige
hebben gevormd;
·

-
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-143inlichtingen te hebben ingewonnen, de herstelling van de zaak kan eisen, ...
met eerbiediging van het recht van dat het recht op vervanging of de
mogelijkheid daartoe wegens vertraging
verdediging (1).
bij de levering ten deze niet toepasselijk
3" en 4" Hoewel art. 1645 van het Bel- is ,,
gisch Burgerlijk Wetboek en art. 1645
teiwijl ·het rechtsgeldig indienen van
van het Frans Burgerlijk Wetboek in
dezelfde bewoordingen zijn gesteld en een rechtsvordering tot vrijwaring voor
hun oorsprong gemeenschappelijk is, verborgen gebreken zowel in het Belgivormen zijn niet Ianger een zelfde wet sche als in het Franse recbt veronderen worden zijn niet op dezelfde wijze stelt dat de litigieuze zaak werd geleuitgelegd; volgens die bepaling van de verd; immers, het verborgen gebrek in
Frans wet en de uitlegging ervan in de zin van de artikelen 1641 en 1643 van
Frankrijk, waarmee de rechter reke- het Belgisch en het Frans . Burgerlijk
ning diende te houden, wordt onweer- Wetboek het gebrek is dat bij de levelegbaar vermoed dat de beroepsverko- ring niet zichtbaar was en daardoor dus
per het gehruik van de door hem niet gedekt kon worden (artikelen 1641,
1642 en 1643 van de genoemde in bet
geleverde zaak kende (2).
middel bedoelde Burgerlijke Wetboeken); daaruit volgt : 1• dat het arrest, in
(BABCOCK-SMULDERS N.V.
de onderstelling dat de Belgische wet
T. CREU80r-WIRE N.V.)
werd toegepast niet zonder schending
van de in het middel bedoelde bepalinARREST ( vertaling)
gen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek
en inzonderheid van· de artikelen 1641
HET HOF; - Gelet op het bestrt!- tot 1643 van het Belgisch Burgerlijk
den arrest, op 3 april 1979 door het Wetboek, de rechtsvordering van eiseres
Hof van Beroep te Luik gewezen;
kon verwerpen, die steunde op bet feit
dat de tweede ballon niet werd geleverd,
Over het eerste middel, afgeleid uit de op grond dat die vordering moest worschending van de artikelen 1184, 1604, den bescbouwd als een rechtsvordering
1606, 1609, 1610, 1611, 1625, 1641, 1642, tot vrijwaring voor verborgen gebreken,
1643 van het Belgisch Burgerlijk Wet- terwijl het overigens vaststelde dat de
hoek, 1184, 1604, 1606, 1609, 1610, 1611, genoemde ballon niet geleverd werd
1625, 1641, 1642, 1643 van het Frans binnen de termijn die in de .overeenBurgerlijk Wetboek en 97 van de Grond- komst tussen de partijen was bepaald
wet,
( schending van alle in het middel
doordat het arrest, nadat het had bedoelde wettelijke Belgische bepalinvastgesteld dat de leveringstermijnen gen); 2• het arrest, in de onderstelling dat
van de bovenste ballon niet werden de Franse wet werd toegepast, niet
nageleefd, de rechtsvordering van eise- zonder schending van de in het middel
res tot ontbinding en bijkomende scha- bedoelde bepalingen van bet Frans Burdevergoeding verwerpt die steunde op gerlijk Wetboek, en inzonderheid van de
het feit dat verweerster haar verplich- artikelen 1641 tot 1643 van het Frans
ting tot levering niet heeft nageleefd, op Burgerlijk Wetboek en inzonderheid van
grond dat die rechtsvordering « in wer- de artikelen 1641 tot 1643 van het Frans
kelijkheid steunt op vrijwaring voor Burgerlijk Wetboek, de rechtsyordering
verborgen gebreken van de gedeeltelijk van eiseres kon verwerpen, die steund!!
geleverde zaak en niet, op grond van de op het feit dat de tweede ballon niet
artikelen 1610 en 1611 van het Burgerlijk werd geleverd, op grond dat die vordeWetboek, op het feit dat de bovenste ring moest worden beschouwd als een
ballon niet binnen de overeengekomen rechtsvordering tot vrijwaring voor ver;ermijn werd geleverd, nu de vertraging borgen gebreken, terwijl het . overigens
Jij de levering enkel het gevolg en niet vaststelde dat de genoemde ballon niet
ie oorzaak van de eerste tekortkoming geleverd werd binnen de termijn die in
s, en de koper bij verborgen gebreken de overeenkomsten tussen de partijen
mkel het recht heeft de actio redhibito- was bepaald (schending van aile in het
··ia in te stellen of de zaak te behouden middel bedoelde bepalingen van het
m zich een gedeelte van de prijs te doen Frans Burgerlijk Wetboek) :
letalen en dus noch de vei:vanging noch
(1) en (2) Zie cone!. van het o.M.-in BuD. en
oas., 1961, I, 160.

,

Overwegende dat in net m.ddel
niet wordt aangegeven waarin
artikel 97 van de Grondwet zou zijn
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bij gebrek aan duidelijkheid niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat · het arrest, in
strijd met hetgeen in het middel
wordt betoogd, niet vaststelt dat de
bovenste ballon niet werd geleverd
binnen de termijnen bepaald in de
overeenkomsten tussen de partijen;
dat het met name e:rop wijst dat
eiseres op 25 januari 1972 een
nieuwe termijn tot 22 maart 1972
heeft toegezegd voor de voltooiing
van de .afwerking van die ballon, en
dat uit de uiteenzetting van de
feiten in het arrest van 16 januari 1979 van het Hof · van Beroep te
Luik, waarnaar het arrest verwijst,
blijkt dat eiseres verweerster tot
'ontbinding van de koop heeft
gedagvaard
bij
exploot
van
25 februari 1972, dus v66r het verstrijken van de leveringstermijn;
Dat het middel, in ~overre het op
grond van de boven vermelde bewering aan het arrest verwijt dat het
de vordering heeft verworpen die
steunde op het feit dat de tweede
ballon niet werd geleverd, berust op
een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing en dus feitelijke grondslag mist; ·
Overwegende ·dat het middel, in
zoverre daarin aan het arrest de
beslissing wordt verweten dat de
vordering niettemin een rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen
gebrekeil is, zonder belang is voor
eiseres .en bijgevolg niet ontvankelijk;
Over het derde Iniddel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 1134, 1641,
1643, 1645, '1646 van het Frans Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet en, voor
zover als nodig, 3, eerste lid, van bet
Verdrag ondertekend te Den Haag op
15 juni 1955 nopens de op de internationale koop van roerende licbamelijke
zaken toepasselijke wet, goedgekeurd bij
de wet van 21 september 1962, en van
bet enig artikel van de genoemde wet
van 21 september 1962,
doordat het arrest, nu het beeft aangenomen dat de actio redhibitoria van
eiseres in begi;nsel gegrond was, bij de
uitspraak « over de omvang van de

vrijwaring », beslist dat verweerster, nu
zij c op het ogenblik van de levering het
verborgen gebrek van de geleverde halIon niet kon kennen », slecbts gebouden
was « overeenkomstig artikel 1646 van
het Burgerlijk Wetboek, tot teruggave
van de ontvangen prijs en tot vergoeding
(aan eiseres) van de door de koop
veroorzaakte kosten », op grond dat de
verkoper, hoewel hij als fabrikant geacht
moet worden « de gebreken van de door
hem verkocbte zaak te bebben gekend
en dus op grond van artikel 1645 van het
Burgerlijk Wetboek niet aileen gebouden
is tot teruggave van de prijs die hij
ervoor ontvangen beeft, maar bovendien
tot vergoeding van aile scbade aan de
koper », evenwel mag aantonen « dat hij,
ongeacbt zijn zorg, die gebreken niet
had kunnen kennen en in dat geval
» aanspraak kan maken op de toepassing
van artikel 1646 van bet Burgerlijk
Wetboek,
terwijl de verkoper-fabrikant volgem
de artikelen 1641, 1643, 1645 en 1646 van
bet Franse Burgerlijk Wetboek, zoals zij
in Frankrijk worden toegepast, 01=
onweerlegbare wijze wordt vermoed dE
gebreken van de door hem verkochtE
zaak te hebben gekend en bijgevol2
« niet aileen gebouden is tot teruggavE
van de prijs, maar bovendien tot vergoeding van aile scbade aan de koper •
overeenkomstig artikel 1645 van be1
Frans Burgerlijk Wetboek; daaruit volg1
dat het arrest, in de onderstelling dR
het moet uitgelegd worden in die zin da·
het de Franse wet beeft toegepast overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van he·
in het middel bedoelde verdrag var
15 juni 1955, zonder schending van de ir
het middel bedoelde wettelijke bepalin·
gen, niet kon beslissen dat verweerste1
slechts gehouden was tot teruggave var
de prijs en tot vergoeding van de doo;
de koop veroorzaakte kosten overeen·
konistig artikel 1646 van bet Burgerlijl
Wetboek, op grond dat zij ten deze haa:
goede trouw had bewezen, nu het aldu:
het vermoeden dat zij bet gebrek kende
hetwelk op haar rustte als verkoper
fabrikant, heeft omgekeerd, en dat bijge·
volg de toepassing van artikel 1645 var
hetzelfde
wetboek
moest
worder
uitgesloten :

Over
de
grond
van
niet
ontvankelijkheid door verweerste
tegen het middel opgeworpen et
hieruit afgeleid dat het nieuw is :
Overwegende dat eiseres in con
clusie betoogde dat het Frans rech
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koop en dat zulks geenszins werd ontvankelijkheid niet kan aangenobetwist; dat verweerster in conclusie men worden;
daarmee instemde en dat het arrest
Over het middel :
bovendien niet beslist, zelfs niet
Overwegende dat de artikeimpliciet, dat dat recht niet toepas- len 1645 van het Belgisch Burgerlijk
selijk is op het geschil;
Wetboek en 1645 van het Frans
Overwegende dat eiseres bijge- Burgerlijk Wetboek, hoewel hun
volg, door in conclusie de veroorde- bewoordingen identiek zijn en hun
ling van verweerster te vragEm tot oorsprong gemeenschappelijk is,
vergoeding van aile 'Schade die zij niet Ianger een zelfde wet vormen
beweerde te hebben geleden door de en niet op dezelfde wijze worden
gebreken van de verkochte zaken; uitgelegd; dat de beroepsverkoper,
op grond van artikel 1645 van het volgens de genoemde bepaling van
Burgerlijk Wetboek, noodzakelijk de Franse wet en de uitlegging
artikel 1645 van het Frans Burger- ervan in Frailkrijk waarmee de
lijk Wetboek beoogde zoals dat in rechter rekenhtg moest houden, · op
onweerlegbare wijze vermoed wordt
Frankrijk wordt toegepast;
het . gebrek van de door hem geleOverwegende dat eiseres in haar verde zaak te kennen;
Overwegende dat uit het anteigen conclusie ter beantwoording
van de conclusie van verweerster woord op het middel van nietweliswaar heeft gezegd dat deze ontvankelijkheid volgt dat de rechniet heeft aangetoond dat haar ter ten deze gehouden was de
onwetendheid op het ogenblik van toepassing van het Frans recht dat
de levering van de onderste ballon, de
litigieuze
koopovereenkomst
omtrent het gebrek van die ballon, beheerste;
onoverkomelijk was; dat daaruit
Dat het arrest zijn beslissing
evenwel niet kan afgeleid worden steunt op de in het middel bekritidat eiseres aldus artikel 1645 van seerde · consideransen en dus de in
het Frans Burgerlijk Wetboek niet genoemd middel aangevoerde wetsmeer wenste aan te voeren, waar- bepalingen schendt, met uitzondevan zij in dezelfde conclusie ove- ring van artikel 97 van de Grandrigens de toepassing vroeg;
wet; ·
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat bijgevolg de
rechter, nu die vordering bij hem
aanhangig was, de draagwijdte van
Om die redenen, en zonder de
die wetsbepaling moest vaststellen;
dat hij ten deze, nu het juridische andere middelen te moeten ondernormen betrof die tot een vreemd zoeken die niet tot ruimere vernietirecht behoren, de inhoud van dat ging kunnen leiden, vernietigt het
recht moest nagaan en vaststellen, bestreden arrest, enkel in zoverre
in voorkomend geval na dienaan- het beslist dat verweerster het versaande de nodige inlichtingen te moeden van de kennis van de
hebben ingewonnen en met eerbie- verborgen gebreken mocht omkeren
:liging van het recht van verdedi- en dienovereenkomstig de bedragen
vaststelt waartoe het die verweer~ing;
ster veroordeelt; beveelt dat van dit
Overwegende dat bet middel, dat arrest melding zal worden gemaakt
:1et arrest verwijst de bepalingen te op de· kant van de gedeeltelijk
1ebben geschonden van artikel 1645 vernietigde · beslissing; houdt de
ran het Frans Burgerlijk Wetboek kosten aan en zegt dat de feitenmals het in Frankrijk wordt toege- rechter erover zal beslissen; verJast, bijgevolg niet nieuw en dus wijst de aldus beperkte zaak naar
mtvankelijk is;
het Hof van Beroep te Bergen.
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e,
Nr.

~1

1" KAMER - 10 oktober 1980

:1° INTERNATIONALE VERDRAGEN-INTEJl,NATIONALE OVEREENKOM.ST BETREFFENDE HET REISCONTRACf, TE BRUSSEL
GESLOTEN OP 23 APRIL 1970 - CON'I'RAcr ror
REISBEMIDDELING - BEGRIP.

2° OVEREENKOMST ----"

REIScONTRACr INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET REISCONTRACf, TE BRUSSEL
.GESLOTEN OP 23 APRIL 1970 - CONTRAcr Tar
REISBEMIDDELING ..:_ BEG RIP.

3° KOOPHANDEL

-

KOOPMAN

-

·' . INTERNATIONALE OvEREENKOMST BETREFFENDE HET REISCONTRAcr, TE BRUSSEL
GESLOTEN OP 23 APRIL 1970 - CONTRACf Tar.
REISBEMIDDELING- BEG RIP.

4<i

INTERNATIONALE VERDRAGEN -

. INTERNA-i'IONALE OVEREENKOMST BETREF. FENDE HET REISCONTRACf, TE BRUSSEL
GESLOTEN OP 23 APRIL 1970 - "REISBEMIDDELAAR- BEGRIP.

5° OVEREENI{OMST -

REISCONTRAcr INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET REISCONTRAcr, TE BRUSSEL
GESLOTEN OP 23 APRIL 1970 - REISBEMIDDELAAR- BEGRIP.

6°

KOOPHANDEL

-

KOOPMAN

-

. INTERNATIONALE -OVEREENKOMST BETREF. FENDE .HET REISCONTRAcr, TE BRUSSEL
" GESLOTEN OP 23 APRIL 11h0 - REISBEMIDDELAAR'"- BEGRIP:

7° OVEREENKOMST -

REiscoNTRAcr WET VAN 21 APRIL 1965 HOUDENDE HET
STATUUT VAN DE REISBUREAUS _.: VERGUN·NINGSPLICHTIGE ACfiVITE:rrEN- BEGRIP.

ao· OVEREENKOMST - REiscoNTR,Acr ·m. VAN 21 APRIL 1965 HOUDENDI'; HET
STATUUT VAN DE REISBUREAUS- BEMIDDE-

LAAR- :BEGRIP..
-9° KOOPHANDEL

2" en 3" In de zin van de internationale overeenkomst betreffende het
reiscontract, te Brussel op 23 april
1970 gesloten en goedgekeurd bij de
· wet van 30 maart 1973, en krachtens
art. 1 va11 die overeenkomst wordt
onder contract tot reisbemiddeling
verstaan ieder contract waarbiJ
iemand zich verbindt om aan ee11
ander, tegen betaling van een prijs, tE
verstrekken hetzij een contract to1
reisorganisatie, hetzij een of meel
afzonderlijke prestaties die enigerle,
reis of verblijf mogelijk maken me.
het voorbehoud dat niet als dergelijkt
contracten worden beschouwd d1
" interlijnen » of andere soortgelijk1
verrichtingen tussen vervoerders; lm
daarvan staat de vraag of voor d;
exploitatie van een handel in reisf?e·
middeling a1 dan niet een vergunmnl
is vereist, welke vraag uitsluitenc
wordt geregeld bij de wet vaL
21 april 1965 houdende het statuut va1
de reisbureaus, die de werkzaamhede1
bepaalt welke niet zonder vergunnint
mogen worden uitgeoefend.

4" 5" en 6" In de zin van de internatio

'nale overeenkomst betreffende he
reiscontract, te Brussel op 23 apJ"i
1970 gesloten en goedgekeurd bij d1
wet van 30 maart 1973, en krachten
art. 1 van die overeenkomst word
onder reisbemiddelaar verstaan iede.
persoon die geregeld de verbinteni.
aangaat om aan een ander, tege1
betaling van een prijs, te verstrekke1
hetzij een contract tot reisorganisatif
hetzij een of meer afzonderlijk
prestaties die enigerlei reis of verbbj
mogelijk maken; los daarvan staat d
vraag of voor de ~xplo_itatie van el'!,
handel in reisbem1ddelmg a1 dan nlf
een vergunning is vereist; die vraa,
wordt uitsluitend geregeld bij de Wl
van 21 april 1965 houdf{!nde het statuz.
van de reisbureaus, die de werkzaam
heden bepaalt welke niet zonder ve1
gunning mogen worden uitgeoefend.

7",
-

REISCONTRAcr '--'" WET

KOOPMAN
VAN 21 AERIL

1965

a·,· g• en 10" Krachtens art. 1, § 1, we
van 21 april 1965 houdende het statuu
van de reisbureaus, mag niemand ee,
winstgevende werkzaamheid uitoefe

-147nen die erin bestaat reizen of verbfijven tegen een vaste som, onder meer
fogies inbegrepen, te organiseren en te
verkopen, ofwof, afs tussenpersoon,
zodanige reizen of verbfijven, vervoerbiljetten, fogies of maaftijdbons te
verkopen, afs hij het niet doet afs
hoofdbezigheid, blijvend en met een
vergunning; de rechter die op grand
van feitelijke gegevens die hij vaststelt, oordeeft dat iemand vervoerbiljetten in eigen naam en voor eigen
rekening verkoopt, beslist wettig dat
die persoon die· biljetten niet verkoopt
als reisbemiddelaar, in de zin van
vorenvermelde wet.
(• DE BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN
REISBUREAUS • T. c VAN HOEK • P.V.B.A.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 8 mei 1979 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1107, 1134, 1135,
1582, 1583, 1689, 1690, 1691, 1692, 1779, 3",
1984 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
eerste lid, van de wet van 25 augustus
1891 op de vervoerovereenkomst, vormend titel VIIbis van boek I van het
Wetboek van Koophandel, 1, § 1, 3, 9, 1",
van de wet van 21 april 1965 houdende
J.et statuut van de reisbureaus, 54,
j5 van de wet van 14 juli 1971 op de
1andelspraktijken, 1.3 en 6, 2.2, van de
'nternationale Overeenkomst betref'ende het reiscontract (C.C.V.), gedaan te
3russel op 23 april 1970, goedgekeurd
loor de wet van 30 maart 1973, 3 van de
nternationale Overeenkomst tot het
>rengen van eenheid in enige bepalin:en inzake het internationaal luchtver·oer en van het Additioneel Protolwl,
:etekend te Warschau op 12 oktQ•er 1929, goedgekeurd door de wet van
april 1936, en gewijzigd door het
>rotokol, ondertekend te 's-Gravenhage
p 28 september 1955, goedgekeurd door
e wet van 30 juli 1963, I en III tot X
an het Verdrag ter aanvulling van het
'erdrag van Warschau, tot het brengen
an eenheid in enige bepalingen inzake
et internationale luchtvervoer verricht
oor een andere dan de contractueie
ervoerder, opgemaakt te Guadalajara
p 18 september 1961, goedgekeurd door
e wet van 1 april 1969,
doordat het arrest de door eiseres
1gestelde vordering tot staking van de
~tiviteit van verweerster, omschreven

·als de verkoop van reizen per vliegtuig,
verwerpt op de volgende gronden :
verweerster sluit overeenkomsten met
luchtvaartmaatschappijen waarbij deze
zich tegen een globale prijs verbinden
om een bepaald aantal personen op een
ver vooruit bepaalde datum van de ene
plaats naar de andere te vervoeren;
daarna sluit verweerster met tussenkomst van reisbureaus overeenkomsten
met reizigers voor hun vervoer op die
dag tussen die twee plaatsen tegen een
bepaalde prijs per persoon; deze
beperkte activiteit van eiseres valt niet
onder de toepassing van de wet van
21 april 1965 in zoverre daarbij niemand
zonder vergunning reizen mag organiseren en verkopen, daar bet daarbij moet
gaan om reizen « onder meer logies
inbegrepen »; de activiteit van verweerster is evenmin die van een reisbemiddelaar in de zin van de internationale
overeenkomst betreffende het reiscontract van 23 april 1970, en met slechts de
beperkte aansprakelijkheid van een lasthebber; deze internationale overeenkomst is immers krachtens haar
artikel 2, 2, slechts toepasselijk onverminderd de speciale wetgevingen waarbij sommige reizigers gunstigere voorwaarden genieten; dit is ter zake meer
bepaald het op 18 september 1961 te
Guadalajara gesloten Verdrag ter aanvulling van het Verdrag van Warschau,
waardoor verweerster als « contractuele
vervoerder » aansprakelijk is overeenkomstig artikelen III en volgende van dit
verdrag, dit wil zeggen meer aansprakelijk is dan de « feitelijke vervoerder »;
als « contractuele vervoerder » in de zin
van artikel 1 van voormeld Aanvullend Verdrag van Guadalajara van
18 september 1961 treedt verweerster
tegenover haar klanten geenszins op als
lasthebber van de luchtvaartmaatschappijen en met de beperkte aansprakelijkheid van een lasthebber; zij verkoopt de
charterbiljetten in eigen naam en voor
eigen rekening en heeft, zoals gezegd,
een aansprakelijkheid die groter is dan
die van de " feitelijke vervoerder »; de
ge\vraakte activiteit van verweerster valt
dan ook evenmin onder de toepassing
van de wet van 21 april 1965 in zoverre
daarbij niemand zonder vergunning als
tussenpersoon vervoerbiljetten mag verkopen,
terwijl, eerste onderdeel, de overeenkomsten inzake chartervervoer, die door
verweerster, enerzijds, met de luchtvaartmaatschappijen en, anderzijds, met
reizigers door tussenkomst van reisbu-
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-148reaus worden gesloten, en ten gevolge
waarvan reizigers vervoerd worden in
het kader van reizen of verblijven tegen
een vaste som met logies inbegrepen,
wezenlijk tot deze reizen en verblijven
behoren, zodanig dat verweerster als
tussenpersoon, mede zodanige reizen,
verblijven of vervoerbiljetten verkoopt
en deze activiteit derhalve onderworpen
is aan vergunning (schending van de
artikelen 1107, 1134, 1135, 1689, 1690,
1691, 1692, 1779, 3•, 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 1, eerste lid, van de wet
van 25 augustus 1891, 1, § 1, 3, 9, 1•, van
de wet van 21 april 1965, 54 en 55 van de
wet van 14 juli 1971);
tweede onderdeel, de activiteit van
verweerster, die erin bestaat, na een
vliegtuig geheel of gedeeltelijk gecharterd te hebben, daarna met tussenkomst
van reisbureaus overeenkomsten met
reizigers te sluiten voor hun vervoer in
dat door verweerster gecharterd vliegtuig, de verkoop van vliegtuigbiljetten of
het verhuren van de plaatsen tegen
betaling inhoudt, als tussenpersoon, en
daarmede in alle geval gelijkstaat; dat
het immers zonder belang is of het
vliegtuigbiljet als materHHe titel zelf al
dan niet aanwezig is; dat deze activiteit
eveneens aan vergunning onderworpen
is (schending van de artikelen 1107, 1134,
1135, 1582, 1583, 1689, 1690, 1691, 1692,
1779, 3•, 1984 van het Burgerlijk Wethoek, 1, eerste lid, van de wet van
25 augustus 1891, 3 van het Verdrag van
Warschau, van 12 oktober 1929, 1, § 1, 3,
9, 1•, van de wet van 21 april 1965, 54 en
55 van de wet van 14 juli 1971);

derde onderdeel, de activiteit van verweerster, die overeenkomsten inzake
chartervervoer afsluit en in de vliegtuigen voorbehouden plaatsen met tussenkomst van reisbureaus aan reizigers
verder verkoopt, aldus bestaat in het
verstrekken van afzonderlijke prestaties
die reizen en verblijven mogelijk maken
en in het verkopen, met tussenkomst
van reisbureaus, van vliegtuigbiljetten,
zodat verweerster optreedt als reisbemiddelaar en haar activiteit aan vergunning onderworpen is; dat het feit dat
verweerster overeenkomstig het verdrag
van 18 september 1961 als aansprakelijke contractuele vervoerder beschouwd
wordt, daaraan geen afbreuk doet
(schending van de artikelen 1107, 1134,
1135, 1582, 1689, 1690, 1691, 1692 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, eerste lid, van de
wet van 25 augustus 1891, 3 van het
Verdrag van Warschau, van 12 oktober 1929, 1, § 1, 3, 9, 1•, van de

wet van 21 april 1965, 1, 3 en 6, 2.2 van
het verdrag van 23 april 1970, I, III tot X
van het verdrag van 18 september 1961,
54 en 55 van de wet van 14 juli 1971) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
vordering van eiseres verwerpt
welke, op grond van de wet van
14 juli 1971 op de handelspraktijken,
tot de stopzetting strekte van de
bedrijvigheid van verweerster in
verband met de verkoop van reizen
per vliegtuig, nu verweerster niet de
vergunning bezit die bedoeld is door
artikel 1, § 1, van de wet van
21 april 1965 houdende het statuut
van de reisbureaus;
Overwegende dat, naar luid van
deze wetsbepaling, niemand een
winstgevende werkzaamheid mag
uitoefenen, die erin bestaat reizen
of verblijven tegen een vaste som,
onder meer logies inbegrepen, te
organiseren en te verkopen, ofwel,
als tussenpersoon, zodanige reizen
of
verblijven,
vervoerbiljetten,
logies- of maaltijdbons te verkopen,
als hij het niet doet als hoofdbezigheid, bestendig en met een vergunning;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster « overeenkomsten sluit met luchtvaartmaatschappijen, waarbij deze zich verbinden
om een bepaald aantal personen op
een ver vooruit bepaalde datum van
de ene plaats naar een andere te
vervoeren » en « daarna met tussenkomst van reisbureaus overeenkomsten sluit met reizigers voor hun
vervoer op die dag tussen die twee
plaatsen tegen een bepaalde prijs
per persoon »;
Dat het arrest vervolgens erop
wijst dat verweerster niet tegenover
haar klanten optreedt « als lasthebber van de luchtvaartmaatschappij
en met de beperkte aansprakelijkheid van een lasthebber », maar de
charterbiljetten in eigen naam en
voor eigen rekening verkoopt;
Dat het hof van beroep aan de
hand van die vaststellingen heeft
beslist dat het eerste gedeelte van
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-149artikel 1, § 1, van de wet van betreffende het Reiscontract, opgeZl april 1965 niet van toepassing is maakt te Brussel op 23 april 1970 en
JP de werkzaamheid van verweer- goedgekeurd door de wet van
>ter, nu zij zich tot het verhandelen 30 maart 1973, en hieruit afleidt dat
ran vervoerbiljetten beperkt en de activiteit van verweerster aan
~een verblijven of reizen met logies vergunning onderworpen is;
.egen vaste prijzen organiseert of
Overwegende dat het contract tot
rerkoopt, en dat die werkzaamheid reisbemiddeling en de hoedanigheid
1ok niet onder de toepassing van van reisbemiddelaar door artikel I
wt tweede gedeelte van voor- van de lnternationale Overeenkomst
wemde wetsbepaling valt, daar ver- betreffende het Reiscontract aileen
\Teerster niet als tussenpersoon voor de doeleinden van deze internaar in eigen naam en voor eigen nationale overeenkomst worden
ekening charterbiljetten verkoopt;
omschreven; dat die doeleinden
Overwegende dat, in dit onder- geen verband houden met de vraag
eel, het middel op de onderstelling of, voor het drijven van een handel
erust dat de reizigers, aan wie in reisbemiddeling zoals door de
erweerster vervoerbiljetten ver- Internationale Overeenkomst beoopt, vervoerd worden in het kader doeld, een vergunning ai dan niet
;m verblijven of van reizen met vereist is; dat laatstgenoemde kwes1gies tegen een vaste som; dat die tie uitsluitend geregeld is door de
:itelijke bewering, waaruit eiseres wet van 21 april 1965 houdende het
Leent te kunnen afleiden dat ver- statuut van de reisbureaus, die de
eerster << als tussenpersoon, mede werkzaamheden bepaalt welke niet
Jdanige reizen, verblijven of ver- zonder de in deze wet bedoelde
Jerbiljetten verkoopt » geen steun vergunning mogen worden uitgendt in de vaststellingen van het oefend;
Test;
Dat, nu het arrest vaststelt dat
Dat het onderdeel feitelijke verweerster zich tot het verhandeondslag mist;
len van vervoerbiljetten in eigen
Wat het tweede onderdeel be- naam en voor eigen rekening
beperkt en nu het wettelijk beslist,
~ft :
Overwegende dat, enerzijds, de zoals uit het antwoord op het
chter, op grond van de in het tweede onderdeel blijkt, dat zij der.ddel aangehaalde vaststellingen halve niet als tussenpersoon in de
n het arrest, wettelijk heeft kun- zin van de wet van 21 april 1965
n oordelen dat verweerster niet optreedt, het niet meer dienend is
: tussenpersoon maar in eigen te onderzoeken of verweerster nietam en voor eigen rekening ver- temin als een reisbemiddelaar in de
zin van de Internationale Overeen~rbiljetten verkoopt;
komst betreffende het Reiscontract
Jv-erwegende dat, anderzijds, het kan worden beschouwd;
·est geenszins op een afwezigheid
Dat, derhalve, evenmin dient te
1
materiele
vliegtuigbiljetten
elt en integendeel vaststelt dat worden nagegaan of de beslissing
weerster « de charterbiljetten » van het arrest, dat verweerster een
contractuele vervoerder is in de zin
·koopt;
)at het onderdeel niet kan wor- van het Verdrag ter aanvulling van
het Verdrag van Warschau, tot het
1 aangenomen;
brengen van eenheid in enige bepaVat het derde onderdeel betreft : Iingen inzake het internationale
)verwegende dat eiseres voor- luchtvervoer verricht door een
Idt dat, in strijd met wat het ander dan de contractuele vervoerest oordeelt, verweerster een der, opgemaakt te Guadalajara op
:;bemiddelaar is in de zin van 18 september 1961 en goedgekeurd
Internationale Overeenkomst door de wet van 1 april 1969, al dan

-150niet kan worden verzoend met de Nr.93
stelling van eiseres, volgens welke
verweerster tevens zou moeten wor1" KAMER- 10 oktober 1980
den beschouwd als reisbemiddelaar
zoals bedoeld door de Overeenkomst 1o en 2° RECHTERLLJK GEWIJSDE
betreffende het Reiscontract;
BURGERLIJKE ZAKEN UITLEGGEND
VONNIS- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
3° BEWLJS - BEWLJS DOOR GESCHRIFl' BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGERLUKE ZAKEN- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE- BEGRIP.

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

1" Wanneer de rechter de

werkelijkE
betekenis van de in een vonni~
gebruikte termen aan de hand van dt
context uitlegt, worden de rechten vai
de partijen, zoals zij in het vonnis ziji
vastgelegd, noch uitgebreid noel
gewijzigd (1). (Art. 793 Ger.W.)

10 oktober 1980 1" kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : baron Vin!;otte
- Gelijkluidende conclusie van de h. 2" Wanneer de rechten van de partijen
zoals zij in de te interpreteren beslis
Velu, advocaat-generaal - Advocaten :
sing zijn vastgelegd, door het interpre
mrs. Houtekier en De Gryse.
tatief vonnis noch uitgebreid nocJ
gewijzigd worden, wordt het gezag va1
gewijsde van die beslissing niet mis
kend (2). (Artt. 23 en 793 Ger.W.)
3" De rechter miskent de bewijskrach

Nr. 92
1" KAMER- 10 oktober 1980
CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN
DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
ARCHITECI'EN- EEN ENKELE STR.AF WEGENS
VERSCHEIDENE TEKORTKOMINGEN AAN DE
BEROEPSPLICHTENLEER MIDDEL DAT
SLECHTS KRITIEK OEFENT OP DE BESLISSING
BETREFFENDE EEN VAN DIE TEKORTKOMINGEN - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD
DOOR EEN ANDERE TEKORTKOMING - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL (1).
(KNAP T. ORDE VAN ARCHITECI'EN)

van een akte niet door het enkele fe1
dat hij de bewoordingen van die akl
uitlegt op een wijze die verschilt va
de normale betekenis van die bewoOJ
dingen, wanneer hij die uitleggin
motiveert (3). (Artt. 1319, 1320 e
1322 B.W.)
(LAUDELOUT T. NIJSSEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestrc
den
interpretatief
vonnis,
c
19 september 1979 gewezen door c
Rechtbank van Eerste Aanleg
Leuven, zitting houdende in hog1
beroep;

10 oktober 1980 1e kamer
Voorzitter: de h. Wauters, eerste voorOver het middel, afgeleid uit de sche
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, ding van de artikelen 1319, 1320 1
advocaat-generaal - Advocaten : mrs ..
Nota's arrest nr. 93 :
Van Ryn en Biitzler.
'(1) en (2) Zie Cass., 24 april 1970 (A. C., 19'
789) en 3 dec. 1970 (ibid, 1971, 325).
Nota arrest nr. 92 :
(1) Cass., 15 sept. 1972 (A.C., 1973, 63) en·
18 jan. 1974 (ibid., 1974, 555), zie Cass., 22 dec.
1978 (ibid., 1978-79, 478) en 19 april 1979 (ibid.,
1978-79, 976) met voetnoot F.D., op biz. 979.

(3) c De motivering van de vonnissen
arresten en de bewijskracht van de akten
plechtige open1ngsrede van proc.-gen. Dum<
toen eerste adv .-gen., van 1 sept. 1978, i
nr. 40, met de verwijzingen.

-1511322 van bet Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25, 26, 793 van bet Gerechtelijk Wetboek,
1 tot en met 6, 153, 164 tot en met 171,
180 tot en met 185 van bet Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, 79 tot 100,
112 tot 124 van bet koninklijk besluit tot
uitvoering van bet Wetboek van de
lnkomstenbelastingen en 97 van de
Grondwet,
doordat in bet bestreden vonnis wordt
beslist dat met de termen « roerende
voorheffing "• zoals die voorkomen in
het vonnis van de eerste rechter van
23 mei 1975, bevestigd in boger beroep,
zonder twijfel bedoeld wordt « directe
personenbelasting "• door eiser te betalen ten voordele van verweerster op de
sommen die aan laatstgenoemde ingevolge de toegekende loondelegatie werden uitbetaald of nog moeten worden
uitbetaald en daartoe wordt overwogen
« dat " roerende voorheffing " inderdaad
wijst onder meer op afhoudingen ten
voordele van de administratie der belastingen door de werkgever aan de bron
gedaan op bet loon van zijn werknemer
of op aan de bron gedane afhoudingen
op inkomsten uit kapitalen; dat bet
echter duidelijk is dat de beslissing,
waarvan interpretatie wordt gevraagd,
weinig zin heeft wanneer aan de woorden " roerende voorheffing " deze inhoud
gegeven wordt; dat op bet volledig loon
van partij Laudelout immers roerende
voorheffingen afgehouden worden door
dezes werkgever, terwijl de te interpreteren tekst. stelt dat partij Laudelout de
roerende voorheffing aan partij Nijssen
zal moeten betalen op de bedragen die
de U.C.L. aan laatstgenoemde zal uitbetalen; de roerende voorheffing door de
werkgever rechtstreeks overgemaakt
wordt aan bet Ministerie van Financien,
administratie der belastingen »,
terwijl, eerste onderdeel, er een duidelijk onderscheid bestaat tussen, enerzijds, « de roerende voorheffing "• en,
:mderzijds, « de bedrijfsvoorheffing »,
aangezien overeenkomstig de artikelen 164 tot 171 van bet Wetboek van
:le Inkomstenbelastingen en 79 tot
100 van bet koninklijk besluit tot uitvoering van bet Wetboek van de Inkomstentlelastingen, de roerende voorheffing
betaalbaar is uit inkomsten uit roerende
~oederen en uit kapitalen, terwijl, over~enkomstig de artikelEm 180 tot 185 van
het Wetboek van de lnkomstenbelastin~en en 112 tot 124 van bet koninklijk
Jesluit tot uitvoering van bet Wetboek
tan
de
Inkomstenbelastingen,
de
t>edrijfsvoorheffing bij de bron verschul-

digd is op de bedrijfsinkomsten, zodat
bet bestreden vonnis, door te beslissen
« dat " roerende voorheffing " inderdaad
wijst onder meer op afhoudingen ten
voordele van de administratie der belastingen door de werkgever aan de bron
gedaan op bet loon van zijn werknemer
of op aan de bron gedane afhoudingen
op inkomsten uit kapitalen » en door
aldus de afhouding bij de bron door de
werkgever op de bedrijfsinkomsten van
zijn werknemer als een « roerende
voorheffing » te beschouwen, de
artikelen 153, 164 tot 171, 180 tot 185 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 79 tot 100, 112 tot 124 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt;

tweede onderdeel, luidens de bepaling
van artikel 793 van bet Gerechtelijk
Wetboek, de rechter die een onduidelijke
of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, die kan uitleggen, maar het hem
verboden is de daarin bevestigde rechten
uit te breiden, te beperken of te wijzigen; er, enerzijds, een duidelijk onderscheid bestaat tussen bet te interpreteren begrip « voorheffing », dit is een
verplichte storting verschuldigd op bet
ogenblik van de betaling of van bet
ontvangen van de in de wet bepaalde
inkomsten, en bet door bet bestreden
vonnis in de plaats gestelde begrip
« directe personenbelasting » die, per
aanslagjaar, bet geheel van de inkomsten treft van de natuurlijke persoon
wiens fiscale woonplaats in Belgie is
gelegen, en, anderzijds, uit de beslissing
van de rechtbank zelf blijkt dat, naar
haar oordeel, bet gebruik van de woorden « roerende voorheffing » niet geheel
zonder betekenis was, wat inhoudt dat
de rechtbank, om de haar voorgelegde
beslissing te interpreteren, die betekenis
had moeten toelichten; ten slotte dient
te worden aangenomen dat de Rechtbank te Leuven, in haar - ter interpretatie voorgelegde - vonnis van 1 december 1976, van oordeel was dat de
sommen die aim verweerster als onderhoudsgeld werden toegekend, dienden te
worden beschouwd als inkomsten uit
een kapitaal waarop derhalve een roerende voorheffing verschuldigd is, zodat
bet bestreden vonnis, door zich niet te
beperken tot de interpretatie van de
woorden « roerende voorheffing "• hoewei de rechtbank zelf toegaf dat die
woorden in de te interpreteren beslissing, niet zonder betekenis waren maar
die woorden te vervangen door de ter-
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betrokken partijen uitbreidt en wijzigt
en derhalve schending inhoudt van
artikel 79a van het Gerechtelijk Wethoek, anderzijds, door die beide rechtsbegrippen door elkaar te halen de desbetreffende artikelen 1 tot 6 en 15a, 164 tot
185 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
derde onderdeel, het bestreden vonnis,
door in strijd met het vonnis van
2a mei 1975 van de vrederechter van het
Eerste Kanton te Leuven, bevestigd door
het vonnis van 1 december 1976, aan te
nemen dat de daarin voorkomende
woorden « roerende voorheffing » als
« directe per personenbelastingen » moeten worden ge1nterpreteerd, miskenning
inhoudt van het aan die vonnissen
toekomende gezag van gewijsde, derhalve
schending inhoudt van
de
artikelen 2a, 24, 25 en 26 van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het
gezag van gewijsde;
vierde onderdeel, het bestreden vonnis, door te beslissen dat « het derhalve
geen twijfel laat dat met de woorden
" roerende voorheffing " in feite bedoeld
werd de " directe personenbelastingen "
die partij Nijssen (verweerster) moet
betalen op de bedragen die haar langs
de werkgever van haar echtgenoot ingevolge de verleende loondelegatie zouden
uitbetaald worden », aan het ge1nterpreteerde vonnis van 1 december 1976 een
interpretatie geeft die onverenigbaar is
met de inhoud, de zin en de draagwijdte
van laatstgenoemd vonnis, vermits er,
zoals in het eerste onderdeel van dit
middel werd aangetoond, een grondig
verschil bestaat tussen het in het vonnis
van 1 december 1976 voorkomende
begrip « roerende voorheffing » en het in
de plaats gestelde begrip « directe
personenbelasting », zodat het bestreden
vonnis
de
aan
het vonnis
van
1 december 1976 toegekende toekomende
bewijskracht miskent en derhalve de
schending van de artikelen 1a19, 1a20 en
1a22 van het Burgerlijk Wetboek
inhoudt;

vijfde onderdeel, het tegenstrijdig,
althans dubbelzinnig is, enerzijds, aan te
nemen « dat " roerende voorheffing "
inderdaad wijst onder meer op afhoudingen ten voordele van de administratie
der belastingen door de werkgever aan
de bron gedaan op het loon van zijn
werknemer of op aan de bron gedane
afhoudingen op inkomsten uit kapitalen;
dat bet echter duidelijk is dat de beslis-

sing waarvan de interpretatie wordt
gevraagd, weinig zin heeft wanneer aan
de woorden " roerende voorheffing " deze
inhoud gegeven wordt », wat inhoudt dat
ook in die betekenis de woorden « roerende voorheffing » toch zin hebben, wat
tevens elke onduidelijkheid of dubbelzinnigheid met betrekking tot het vonnis
van 1 december 1976 uitsluit, zodat het
bestreden vonnis, door toch over te gaan
tot « interpretatie » van bedoelde woorden, schending inhoudt van artikel 79a
van het Gerecthelijk Wetboek, zoals
gesteld in het tweede onderdeel, en,
anderzijds, te beslissen • dat het derhalve geen twijfel laat dat met de
woorden " roerende voorheffing " in feite
bedoeld werd de " directe personenbelasting" die partij Nijssen (verweerster)
moet betalen op de bedragen die haar
langs de werkgever van haar echtgenoot
ingevolge de verleende loondelegatie
zouden uitbetaald worden », wat inhoudt
dat, volgens de rechtbank, de woorden
« roerende voorheffing » geen enkele
betekenis zouden hebben, en dat het
vonnis van 1 december 1976 toch onduidelijk of dubbelzinnig zou zijn, zodat het
bestreden vonnis niet regelmatig is
gemotiveerd en derhalve schending
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet;

zesde onderdeel, eiser in zijn conclusie
liet gelden : • dat indien de rechtbank
meent in die zin te kunnen gaan, quoa
non, wij in een hopeloos fiscaal dispuut
komen dat door het laattijdig instellen
van de vordering van Nijssen (verweerster) niet meer kan rechtgezet worden;
dat immers voor het inkomen van
1975 de feitelijke schending van de
partijen door de fiscus niet kan in
overweging genomen worden; dat coneluant (eiser) dan ook gewoon belast
werd als gezinshoofd en reeds voorheffing en directe personenbelasting op
gecumuleerd inkomen betaalde; dat de
fiscus dan ook ten onrechte het inkomen
van Nijssen (verweerster) belastte welke
onbelastbaar was en niet vorderbaar; dai
concluant (eiser) niet kan gehouden zijn
voor een ongegronde vordering waartegen Nijssen (verweerster) de termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift liet voorbijgaan; dat hetzelfdE
zich heeft voorgedaan in 1977 betreffende de inkomsten van 1976; de fiscu~
heeft evenmin de scheiding van partijen
in hoofde van concluant (eiser) aanvaard; dat, wat betreft de inkomsten var
1977, toepassing
is
gemaakt var
artikel 67, a·, en 71; § 1, a•, en werd d<
feitelijke schending aanvaard door dE
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Overwegende dat het vonnis, door
aan te nemen dat, in de te interpreteren beslissing, de uitdrukking
« roerende voorheffing » niet in
haar technische betekenis, maar in
de betekenis van directe personenbelasting werd gebruikt, geenszins
de begrippen « roerende voorheffing » en « directe personenbelasting » door elkaar haalt, maar
Wat het eerste onderdeel betreft : integendeel duidelijk onderscheidt;
dat het, door aan te merken dat de
Overwegende dat het vonnis, door te interpreteren beslissing « weinig
de in het middel aangehaalde zin » heeft indien de uitdrukking
redengeving, te kennen geeft dat, in « roerende voorheffing » in haar
de te interpreteren beslissing, de technische betekenis wordt veruitdrukking « roerende voorhef- staan, niet aanneemt dat die betefing » niet in haar technische bete- kenis niet geheel is uitgesloten,
kenis, die slaat op een belasting die maar integendeel te kennen geeft
aan de bron wordt afgehouden, dat de andere betekenis, die het
werd gebruikt maar in de betekenis aanwijst, zich opdringt omdat zij
van directe personenbelasting en het best met de volledige inhoud
dat zulks af te leiden valt uit het van de beslissing overeenstemt;
geheel van de beslissing waarbij
Dat het onderdeel in zoverre feieiser tot betaling van de bedoelde
belasting aan verweerster wordt telijke grondslag mist;
Overwegende dat de in een vonveroordeeld, hetgeen, volgens het
vonnis, impliceert dat het om een nis gebruikte bewoordingen moeten
belasting gaat die door verweerster worden opgevat in de zin die uit de
aan de administratie moet worden gehele akte voortvloeit; dat de rechafgedragen en die dus niet aan de ter die de werkelijke betekenis van
de in een vonnis gebruikte termen
bron wordt afgehouden;
aan de hand van de context uitlegt,
Overwegende dat hieruit volgt dat de rechten van de partijen, zoals zij
het vonnis de beslissing niet laat in dat vonnis zijn vastgelegd, uitsteunen op de beschouwing waarbij breidt noch wijzigt;
het de afhouding ten voordele van
Dat het onderdeel in zoverre faalt
de administratie, door de werkgever naar recht;
aan de bron gedaan op het loon van
Wat het derde onderdeel betreft :
zijn werknemer, als « roerende
Overwegende dat het vonnis, nu
voorheffing » betitelt, maar aileen
op de beschouwing dat, in de te het de rechten van de partijen, zoals
interpreteren beslissing, geen belas- zij in de te interpreteren beslissing
ting kan zijn bedoeld die aan de zijn vastgelegd, uitbreidt noch wijbron wordt afgehouden; dat het zigt, het gezag van het gewijsde,
betitelen van de door de werkgever verbonden aan die beslissing, niet
gedane afhouding als « roerende miskent;
voorheffing » geen noodzakelijke
Dat het onderdeel feitelijke
ondersteuning van de beslissing uit- grondslag mist;
maakt en derhalve overbodig is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Dat het onderdeel, dat uitsluitend
Overwegende dat het vonnis aan
tegen die betiteling opkomt, bij het te interpreteren vonnis niet doet
5ebrek aan belang, niet ontvanke- zeggen dat er geen verschil is tus.ijk is;
sen « roerende voorheffing » en
fiscus, zodat een 80 % aftrekbaarheid
werd aanvaard; in dit geval betaalde
concluant (eiser) nog op de 20% directe
personenbelasting en de normale voorheffing rechtstreeks van de bron ingehouden; dat sindsdien de regeling van
het aanslagjaar 1977 verder is gevolgd;
dat concluant (eiser) nog steeds de
voorheffing betaalt •, zodat het bestreden vonnis dat op die middelen niet
antwoordt, niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

-154Om die redenen, verwerpt de
« directe personenbelasting »; dat
het alleen aanneemt, om de redenen voorziening; veroordeelt eiser in de
die het uiteenzet, dat ten deze kosten.
eerstgenoemde uitdrukking in de·
1980 - 1• kamer- Voorzitbetekenis van laatstgenoemde werd ter10: oktober
de h. Wauters, eerste voorzitter gebruikt;
Verslaggever : de h. Lebbe - GelijkluiOverwegende dat de rechter de dende conclusie van de h. Velu, advoAdvocaat : mr. De
bewijskracht van een akte niet mis- caat-generaal
Gryse.
kent door het enkel feit dat hij de
bewoordingen van die akte uitlegt
op een wijze die verschilt van de
normale betekenis van die bewoor- Nr. 94
dingen, op voorwaarde dat hij die
uitlegging motiveert, wat ten deze
1• KAMER- 10 oktober 1980
het geval is;
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke 1° HUWELIJK-

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN- VERPLICHTING BIJ TE DRAGEN IN DE LASTEN VAN DE
HUISHOUDING AFZONDERLIJK VERBLIJF
TOEGESTAAN DOOR DE VREDERECHTER SCHEIDING TE BESCHOUWEN ALS EEN FEITELIJKE SCHEIDING VOOR DE TOEKENNING VAN
EEN UITICERING TOT ONDERHOUD.

Wat het vijfde onderdeel betreft:
Overwegende dat de considerans.
dat de beslissing « weinig zin » zou
hebben indien de uitdrukking « roerende voorheffing » in haar technische betekenis was gebruikt, niet 2° HUWELUK - RESPECTIEVE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
impliceert dat die betekenis aan de
VERPLICHTING BIJ TE DRAGEN IN DE
beslissing toch voldoende zin geeft -LASTEN
VAN DE HUISHOUDING - FEITELIJK
om elke onduidelijkheid of dubbel- GESCHEIDEN ECHTGENOTEN - VORDERING
zinnigheid uit te sluiten, maar VAN EEN DER ECHTGENOTEN TOT UITKERING
integendeel onderstreept dat die TOT ONDERHOUD - DOOR DE AANVRAGER TE
betekenis niet die is welke het best LEVEREN BEWIJS.
met de inhoud van de beslissing in 1" Uit bet feit dat de vrederechter, op
haar geheel overeenstemt, zodat zij
grond van art. 223 B. W., als dringende
niet door de rechters kan zijn
en voorlopige maatregel toestaat dat
bedoeld;
de echtgenoten een afzonderlijk verDat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

blijf hebben, volgt niet dat de scheiding van de echtgenoten niet behoeft
te worden beschouwd als een feitelijke
scheiding voor de toekenning van een
uitkering tot onderhoud op basis van
art. 213 van hetzelfde wetboek.

Wat het zesde onderdeel betreft:
Overwegende dat de in het onderdee! aangehaalde conclusie aileen 2" De feitelijk gescheiden echtgenoot die
wijst op de toestand die, op fiscaal
van de andere echtgenoot een uitkegebied, is ontstaan door de weigering tot levensonderhoud vordert,
ring van de fiscus om bij de heffing
moet bewijzen dat de scheiding aan
die andere echtgenoot te wijten is (1).
van de door eiser verschuldlgde
(Artt. 213 B.W.)
belastingen het bestaan van· de feitelijke scheiding aan te nemen,
(M ... T.S...)
maar geen middel inhoudt, dat de
ARREST
interpretatie van het vonnis van
1 december 1976 betreft en waarop
HET HOF; - Gelet op het bestrede rechters gehouden waren te antden vonnis, op 3 april 1979 door de
woorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aang€momen;

(1) Cass., 19 sept. 1975 (A.C~ 1976, 97) er
12 jan. 1979 (ibid, 1978-79, 537).
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niet meer diende te bewijzen, om onderhoudsgeld te bekomen, dat C.e scheiding
aan de schuld van de verweerder te
wijten was en het verschil van inkomen
tussen partijen volstond om de veroordeOver het eerste middel, ...
ling van verweerder te verantwoorden
Dat het middel feitelijke grond- (schending van de artikelen 212, 213, 214,
217, 221, 223 en 1388 van het Burgerlijk
slag mist;
Wetboek):
Over het tweede middel, afgeleid uit
Wat het eerste onderdeel betreft :
de schending van de artikelen 212, 213,
214, 217, 221, 223, 1388 van het Burgerlijk
Overwegende dat de omstandigWetboek, zoals gewijzigd door de wet heid dat de vrederechter, op grond
van 14 juli 1976, 23, 24, 25 en 28 van het van artikel 223 van het Burgerlijk
Gerechtelijk Wetboek,
Wetboek en bij wijze van dringende
doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke tegeneis van eiseres, ertoe en voorlopige maatregel, de echtgestrekkende verweerder te doen veroor- noten machtigt om een afzonderlijk
delen om haar een onderhoudsgeld te verblijf te hebben, niet tot gevolg
doen betalen van 40.000 frank per maand heeft dat de scheiding van de echtverwerpt om de redenen dat verweerder genoten niet als een feitelijke scheivoor de eerste rechter op grond van ding dient aangezien te worden, wat
artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek de toekenning betreft, zoals ten
in een beschikking van 29 (lees 23) deze, van een uitkering tot onderdecember 1977 een reeks maatregelen houd op grond van artikel 213 van
bekwam, waaronder machtiging tot
afzonderlijke woonst; dat, wanneer de het Burgerlijk Wetboek;
echtgenoten, zoals ten deze, feitelijk
W at het tweede onderdeel begescheiden zijn, de echtgenoot die een treft:
onderhoudsgeld vordert, moet bewijzen
Overwegende dat de feitelijke
dat de scheiding aan de schuld van de
andere echtgenoot te wijten is; dat gescheiden echtgenoot die, op grond
weliswaar met de gemelde beschikking van artikel 213 van het Burgerlijk
van de eerste rechter op basis van Wetboek, van de andere echtgenoot
artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek een uitkering tot onderhoud vordert,
vaststaat dat de verstandhouding tussen moet bewijzen dat de scheiding aan
partijen ernstig verstoord is, doch dat de schuld van deze te wijten is;
zulks niet inhoudt dat verweerder hierDat het middel niet kan worden
mede ook ipso facto onderhoudsgeld zou
moeten betalen zonder dat het bewijs aangenomen;
gebracht wordt dat hij schuldig is aan de
feitelijke scheiding,
Om die redenen, verwerpt de
terwijl, eerste onderdeel, partijen bij
vonnis van 23 december 1976 (lees 1977) voorziening, veroordeelt eiseres in
van de vrederechter van het Eerste de kosten.
Kanton van Antwerpen, gemachtigd
10 oktober 1980 1• kamer
waren geworden, wegens ernstige verstoring hunner verhouding, elk een Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorafzonderlijk verblijf te hebben; dat het zitter - Verslaggever : de h. Meeus bestreden vonnis zulks ten onrechte als Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
een feitelijke scheiding heeft beschouwd advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
en daardoor ook de kracht en het gezag Houtekier en De Baeck.
van gewijsde van het vonnis van
23 december 1976 (lees 1977) miskent
(schending van de artikelen 212, 213, 214, Nr. 95
223 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek);
3• KAMER - 13 oktober 1980
tweede onderdeel, nu vastgesteld was
5eworden dat de verhouding tussen par- CASSATIE - BEVOEGDHEID - DIENSTtijen ernstig gestoord was en hen PLICHT - MNVRAAG OM VRLJSTELLING OF
:laarom een afzonderlijk verblijf door de VOORWPIGE AFKEURING OP LICHAMELLJKE
trederechter was toegewezen, eiseres GROND DOOR HERKEURINGSRAAD AFGEW&-

Rechtbank van. Eerste Aanleg te
Antwerpen in hoger beroep gewezen;

L---===-==--

-156Overwegende dat de Herkeuringsraad van de provincie Henegouwen,
bij beslissing van 17 maart 1980, de
inobservatiestelling van eiser in het
hospitaal te Brussel heeft bevolen;

ZEN OMDAT DE DIENSTPLICHTIGE ZICH NIET
IN HET MILITAIR HOSPITAAL HEEFT AANGEMELD, WAAR HLJ INGEVOLGE EEN BESLISSING
VAN INOBSERVATIESTELLING WAS OPGEROEPEN - UITSPRAAK DOOR HERKEURINGSRAAD
OVER DE ZAAK ZELF, ZONDER OPROEPING
VAN DE BETROKKENE - MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT DE DIENSTPLICHTIGE ZICH
WEL, OP DE VASTGESTELDE DAG, IN HET
MILITAIR HOSPITAAL HEEFT AANGEMELD BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM, TOT VASTSTELLING VAN DAT FElT, TE STEUNEN OP DE
DOOR DE DIENSTPLICHTIGE OVERGELEGDE
STUKKEN.

UTanneer de herkeuringsraad een aanvraag om vrijstelling of voorlopige
afkeuring op lichamelijke grand
afwijst omdat de dienstplichtige zich
niet in het militair hospitaal heeft
aangemeld, waar hij ingevolge een
beslissing van inobservatiestelling was
opgeroepen, en de beslissing tot verwerping is genomen zonder dat de
dienstplichtige andermaal voor de herkeuringsraad was opgeroepen, kan bet
Hof, om de ontvankelijkheid te onderzoeken van het middel, volgens hetwelk de dienstplichtige zich op de
vastgestelde dag in het militair hospitaal wei had aangemeld, dat feit vaststellen aan de hand van de door de
dienstplichtige regelmatig overgelegde
stukken (1).
(C ...)
ARREST ( vertaling)

Dat eiser werd verzocht zich op
5 mei 1980 in dat hospitaal aan te
melden en hij, nadat hij dat had
gedaan, werd gekeurd;
Dat hij op 13 mei 1980 werd
opgeroepen om zich op 9 juni 1980
in hetzelfde hospitaal aan te melden;
Overwegende dat de herkeuringsraad op 26 juni 1980 de aanvraag
om vrijstelling of voorlopige afkeuring afwees op grand dat « de
betrokkene een tweede maal naar
het hospitaal moest komen voor een
nieuwe keuring en dat hij zich niet
heeft aangemeld »;
Dat de beslissing vaststelt dat de
dienstplichtige reeds voor de herkeuringsraad was verschenen, zodat
zijn verschijning niet noodzakelijk
werd geacht·
'

Overwegende dat uit het regelmatig bij de voorziening gevoegde stuk
blijkt dat eiser op 9 juni 1980 in het
hospitaal te Brussel is opgenomen
en daaruit op 10 juni 1980 is ontslagen;

HET HOF; - Gelet op de bestreDat voorts uit een in het dossier
den beslissing, op 26 juni 1980 door
de Herkeuringsraad van de provin- berustend stuk met als opschrift
<< Klinisch blad » blijkt dat eiser op
cie Henegouwen gewezen;
9 juni 1980 werd gekeurd;
Over het middel, afgeleid uit het feit
Dat artikel 49, eerste lid, van de
dat de herkeuringsraad de aanvraag van
de dienstplichtige afwijst, op grond dat Dienstplichtwet bepaalt dat, als de
de betrokkene een tweede maal naar het betrokkene zich niet aanmeldt of
hospitaal moest komen voor een nieuwe zich niet leent tot de keuring of
keuring en dat hij zich niet heeft een inobservatiestelling als vereist
aangemeld, terwijl eiser zich wel dege- krachtens afdeling IV van hoofdlijk een tweede maal in het hospitaal stuk III van die wetten, hij geacht
heeft aangemeld voor een nieuwe keu- wordt van zijn aanvraag te hebben
ring, zoals uit het bij zijn voorziening afgezien;
gevoegde stuk blijkt :
Dat, nu eiser zich op 9 juni 1980
(1) Zie Cass., 26 nov. 1951 (Bull. en Pas., in het hospitaal had aangemeld en
1952, I, 157) met voetnoot R.H., biz. 159; het dus was ingegaan op de tweede hem
Hof mag, zelfs tot staving van een middel, toegezonden oproeping, de herkeunagaan of bepaalde materiele vastste!Hngen
van de feitenrechter juist zijn; zie ook • Over ringsraad niet, zonder voormeld
de Rechtsstaat •, plecht. openingsrede van artikel 49, eerste lid, te schenden, de
proc.-gen. Dumon, van 3 sept. 1979, nr. 12.
aanvraag om vrijstelling of voorlo-
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pige afkeuring kon afwijzen met de
impliciete beslissing dat eiser van
die aanvraag had afgezien;
Dat het middel gegrond is;

daaruit wettig afleiden dat de vergissing de belangen van de partijen niet
heeft geschaad. (Artt. 860 en 861
Ger.W.)
(BEGAUX T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN)

ARREST ( vertaling)
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
HET HOF; - Gelet op het bestregemaakt op de kant van de vernie- den arrest, op 25 juni 1979 door het
tigde beslissing; verwijst de zaak Arbeidshof te Brussel gewezen;
naar de Herkeuringsraad van de
provincie Brabant.
Over het eerste middel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 1319, 1320 en
13 oktober 1980 - 3" kamer - Voorzit- 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
ter en verslaggever : de h. Gerniers,
doordat het arrest, hoewel het vastafdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, advo- stelde dat de inleidende dagvaarding
voor de eerste rechter « werd uitgecaat-generaal.
bracht te Sint-Joost waar de zoon (van
eiser), die dezelfde eerste voornaam
heeft als (eiser), destijds woonde, terwijl
(eiser) in Gembloux woonde », de inleidende dagvaarding niettemin ontvankelijk heeft verklaard en de zaak naar de
Nr. 96
Arbeidsrechtbank te Namen heeft verwezen, op grand dat eiser daadwerkelijk
werd gedagvaard en dat de onregelma3" KAMER - 13 oktober 1980
tigheid enkel bestaat in de verkeerde
1° BEWIJS BURGERLIJKE ZAKEN - MIS- vermelding van de woonplaats van de
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE gedaagde, zodat er geen grand bestaat
om de nietigheid van de dagvaarding uit
AKTEN- BEGRIP.
te spreken, daar de belangen van de
2° DAGVAARDING
BURGERLIJKE gedaagde niet werden geschaad,
ZAKEN- DAGVAARDING OP EEN VERKEERD
ADRES- VERGISSING WAARDOOR DE BELANGEN VAN DE GEDAAGDE NIET ZIJN GESCHAAD
- BEGRIP.

1o Wanneer uit het exploot van beteke-

ning van een dagvaarding blijkt dat
het afschiift hiervan is afgegeven op
het politiecomrnissariaat van
de
gemeente waar de zoon van de
gedaagde zijn woonplaats heeft en die
zoon dezelfde naam en voornaam
heeft als zijn vader die in een andere
gemeente woont, wordt de bewijskracht van de dagvaarding niet miskend door de rechter die beslist dat de
dagvaarding aan de vader, maar op
een verkeerd adres, en niet aan diens
zoon is afgegeven. (Artt. 1319 en
1320 B.W.)
:· De rechter die vaststelt dat de dagvaarding op een verkeerd adres is
afgegeven, maar dat de gedaagde zelf
die vergissing heeft waargenomen en
gevraagd heeft dat de zaak naar de
bevoegde rechter zou worden verwezen, wat dan ook is bevolen, kan

terwijl uit de bewoordingen van de
litigieuze dagvaarding blijkt dat « Charles Begaux, arbeider, wonende in de
Brialmontstraat 15, te Sint-Joost-tenNode, werd gedagvaard om te verschijnen voor de Arbeidsrechtbank te Brussel, waaruit volgt dat het arrest door,
niettegenstaande die bewoordingen, te
zeggen dat de dagvaarding wei degelijk
aan eiser, die in Gembloux woont, en
niet aan zijn zoon Charles Begaux is
uitgebracht, hoewel het vaststelt dat
laatstgenoemde dezelfde voornaam heeft
als zijn vader en aileen hij op het in de
dagvaarding vermelde adres woonde,
aan de inleidende dagvaarding een betekenis en een draagwijdte toekent die
onverenigbaar is met haar bewoordingen
en, bijgevolg, de bewijskracht ervan
miskent:

Overwegende dat het arrest impliciet beslist dat de dagvaarding werd
uitgebracht met een verkeerde vermelding van de woonplaats van
eiser;
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gevoegd exploot van betekening wordt bepaald, dat ze de belangen van
blijkt dat dit exploot niet aan de de gedaagde heeft geschaad; dat gei:ntipersoon werd betekend, doch dat meerde weliswaar niet is verschenen op
de terechtzitting waarvoor de dagvaareen afschrift ervan door de optre- ding
werd uitgebracht; dat zulks niet
dende gerechtsdeurwaarder werd volstaat om te zeggen dat de onregelmaafgegeven op het politiecommissa- tigheid hem nadeel heeft berokkend; dat
riaat van Sint-Joost-ten-Node waar appellante immers zelf, op de inleidingsde zoon van eiser, die dezelfde zitting, de rechtbank heeft meegedeeld
naam en voornaam heeft als zijn dat gei:ntimeerde niet op het adres
vader, woonde, terwijl laatstge- woonde en, bij het begin van het proces,
noemde zijn woonplaats had te de verwijzing heeft gevraagd naar de
Arbeidsrechtbank te Namen, die territoGembloux;
riaal alleen bevoegd was; dat de eerste
Dat blijkens de dagvaarding eiser rechter ambtshalve, wat hij mocht doen,
door verweerster was gedagvaard de exceptie heeft opgeworpen en zich
tot herziening van de vergoedingen trouwens niet heeft beziggehouden met
die hem wegens. een arbeidsongeval de zaak zelf; dat de belangen van de
gedaagde dus, in dat stadium van de
door de Arbeidsrechtbank te Namen procedure,
niet werden geschaad »,
waren toegekend;
Dat het arbeidshof, door te beslisterwijl het arrest, na te hebben vastsen dat de dagvaarding op een gesteld dat de dagvaarding om te ververkeerd adres aan eiser was uitge- schijnen voor de Arbeidsrechtbank te
bracht, aan die dagvaarding geen Brussel werd uitgebracht te Sint-Joost
de woonplaats is van de zoon van
uitlegging heeft gegeven die onver- waar
eiser die dezelfde voornaam heeft als
enigbaar is met de betekenis en de zijn vader, terwijl eiser in Gembloux
draagwijdte ervan;
woonde, niet wettig kon beslissen dat
Dat het middel feitelijke grand- zulke niet-betekening van de dagvaarding aan eiser niet kon leiden tot de
slag mist;
nietigheid ervan, daar artikel 861 van

Over het tweede middel, afgeleid uit het Gerechtelijk W etboek bepaalt dat er
de schending van. de artikelen 8, 9, 32-1,
700, 702, 860, 861 en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechten van verdediging
moeten worden geeerbiedigd,
doordat het arrest de inleidende dagvaarding ontvankelijk verklaart en de
zaak naar de Arbeidsrechtbank te
Namen verwijst, op grond dat « nagegaan moet worden of de vergissing in de
dagvaarding de nietigheid ervan tot
gevolg heeft; dat op dit gebied de
volgende beginselen van toepassing
zijn : a) « geen nietigheid zonder tekst »
(artikel 860, § 1, van het Gerechtelijk
Wetboek}; b) « geen nietigheid zonder
grief » (artikel 861 van het Gerechtelijk
Wetboek), behalve in de gevallen van
nietigheid als genoemd in de artikelen 862, § 1, en 863 van dat wetboek;
dat de nietigheid die aan de dagvaarding
van 24 juni 1977 kleeft ingevolge de
vergissing in de vermelding van de
woonplaats van de gedaagde, slechts
betrekkelijk is en dus enkel kan worden
uitgesproken op voorwaarde, zoals in

geen nietigheid is zonder grief en eiser
niet bewijst dat zijn belangen werden
geschaad; terwijl de artikelen 860 (« geen
nietigheid zonder tekst ») en 861 (« geen
nietigheid zonder grief ») van het
Gerechtelijk Wetboek enkel betrekking
hebben op de onregelmatigheden in de
vorm van de proceshandelingen, doch
niet op de processuele onregelmatigheden waardoor grondregels worden
geschonden; in casu, de regel dat « de
hoofdvordering voor de rechter wordt
gebracht
door
middel
van
een
dagvaarding » aan verweerder (artikelen
32-1 en 700 van het Gerechtelijk Wethoek), door welke dagvaarding de rechter bevoegd is om kennis te nemen van
de vordering (artikelen 8 en 9 van he1
Gerechtelijk Wetboek}, een grondregeJ
is, waaruit volgt dat, door de regeJ
« geen nietigheid zonder grief » toe tE
passen wanneer het gaat om een ontbreken van de dagvaarding van de verwe·
rende partij, thans eiser, en niet enke:
om een onregelmatigheid in de vormer
van de dagvaarding, en door de zaa1
naar de Arbeidsrechtbank te Namen u
verwijzen, na de rechtsvordeling ontvankelijk te hebben verklaar9, niettegen-
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verwerende partij, de feitenrechter niet
aileen de grenzen van zijn volstrekte
bevoegdheid overschrijdt (schending van
de artikelen 8, 9, 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken), maar ook een schending
begaat zowel van het recht van verdediging van eiser (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging) als van het begrip dagvaarding tot inleiding van de vordering, zoals
het blijkt uit de artikelen 32; 1°, 35,
700 en 702 van het Gerechtelijk Wetboek,
en van de wetsbepalingen betreffende de
nietigheid van de proceshandelingen
(schending van de artikelen 860 en
361 van het Gerechtelijk Wetboek) :

gedaan over niet gevorderde zaken,
noch de in het middel vermelde
wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat, krachtens artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, de kosten ten
laste komen van de verzekeraar,
thans verweerster;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerster
in de kosten.

13 oktober 1980 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. DuchaOvenvegende dat uit de vaststel- telet, advocaat-generaal - Advocaten :

lingen van het arrest volgt dat mrs. De Bruyn en Simont.
verweerster, die haar vergissing had
ingezien, vermits de Arbeidsrecht- Nr. 9 7
bank te Namen de bevoegde rechter
2• KAMER - 14 oktober 1980
was, op de terechtzitting van de
Arbeidsrechtbank te Brussel, waar- 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
voor eiser was gedagvaard, vroeg TERMIJN _ BEGRIP.
om de zaak naar Namen te venvijzen; dat die rechtbank ten aanzien 2° CASSATIE- STRAFZAKEN- BEVOEGDvan eiser bij verstek besliste dat de HElD- OVERMACHT- TOEZICHT VAN HET
dagvaarding volstrekt nietig was en HOF.
dat de rechtsvordering van verweer- 1° krachtens artikel 203, § 1, Sv. en
ster niet ontvankelijk was; dat het
buiten de gevallen van de §§ 2 en
bestreden arrest die beslissing wij4 van· dat artikel en van ovennacht
zigt;
vervait het recht van hoger beroep
Overwegende dat, krachtens artiindien de verklaring van hoger beroep,
kel 702 van het GerechteliJ"k Wetniet gedaan is op de griffie van de
rechtbank die het vonnis heeft geweboek, het exploot van dagvaarding;
zen, uiterlijk tien dagen na de dag van
op straffe van nietigheid, onder
de uitspraak en, indien het vonnis bij
meer
de
woonplaats van
de
verstek is gewezen, uiterlijk tien
gedaagde moet opgeven;
dagen na de dag van de betekening
Overwegende echter dat het
ervan aan de veroordeelde partij of
arrest beslist dat de aangevoerde
aan haar woonplaats ( 1)·
onregelmatigheid de belangen van 2° Het Hof van Cassatie gaat na of uit
de door de feitenrechter op onaantasteiser niet heeft geschaad; dat verbare wijze vastgestelde feiten en
weerster immers zelf aan de
omstandigheden wettig kan worden
Arbeidsrechtbank te Brussel heeft
afgeleid dat er overmacht is geweest
gevraagd om de zaak naar de
(2).
bevoegde rechter te venvijzen en de
bestreden beslissing die venvijzing l - - - - - - - - - - - - - - - heeft bevolen zonder zich bezig te (1) Zie Cass., 16 sept. 1975 (A.C., 1976, 77).
houden met het geschil zelf;
(2) Zie Cass., 12 maart 1959 (Bull. en Pas.,
Dat het arbeidshof dus noch de '1959, I, 702), alsmede • Over de Rechtsstaat .,
plecht. openingsrede van de proc.-gen. Dumon,
. .
.
rechten van verde d1g1ng van etser van 3 sept. 1979, voor bet Hof, nr. 19, d, de
heeft miskend, noch uitspraak heeft noten 122 tot 125.

I

160(V... E.A. T. VERHELST)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1980 door de
jeugdkamer van het Hof van Beroep
te Gent gewezen;
Overwegende dat de memorie, ter
griffie van het Hof neergelegd zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof, niet ontvankelijk
is, in zoverre zij de eisers sub 2
en 3, civielrechtelijk aansprakelijke
partijen, betreft;
I. Op de voorziening van V ... Dirk

blijkt dat het in werkelijkheid
dateert van 9 november 1979. Uit de
door de heer procureur-generaal
ingewonnen inlichtingen blijkt dat
verwarring mogelijk is geweest
doordat de jeugdrechtbank op
19 oktober 1979 de zaak aanvankelijk voor uitspraak had gesteld op
16 november 1979 en het in niet
nader gepreciseerde omstandigheden is dat deze datum werd gewijzigd in 9 november 1979. Appellant
kan dan ook te goeder trouw in de
mening zijn geweest dat het vonnis
gewezen werd op 16 november 1979
en dat, door op 26 november 1979
hoger beroep in te stellen, dit laatste binnen de wettelijke termijn
was ingesteld. Het hof meent dan
ook dat het hier om een geval van
overmacht gaat en dat het hoger
beroep wei tijdig en ook regelmatig
werd ingesteld »;

Over het middel, bieruit afgeleid dat
bet arrest bet boger beroep, door verweerder tegen bet contradictoir vonnis
van 9 november 1979 ingesteld op
26 november 1979, ontvankelijk en
gegrond verklaart,
terwijl bet hoger beroep te laat was
Overwegende dat overmacht bij
ingesteld en de termijn van hoger dwaling slechts aanwezig is wanberoep de openbare orde raakt :

Overwegende dat, krachtens artikel 203, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering en buiten de gevallen van §§ 2 en 4 van dat artikel en
van overmacht, het recht van hoger
beroep vervalt, indien de verklaring
van hoger beroep niet gedaan is op
de griffie van de rechtbank die het
vonnis heeft gewezen, uiterlijk tien
dagen na de dag van de uitspraak
en, indien het vonnis bij verstek is
gewezen, uiterlijk tien dagen na de
dag van de betekening ervan aan de
veroordeelde partij of aan haar
woonplaats;
Overwegende dat het arrest het
hoger beroep ontvankelijk verklaart
op de volgende gronden : « Door de
burgerlijke partij Verhelst Reginald
werd op 26 november 1979 ter
griffie der Rechtbank van Eerste
Aanleg ·te leper hoger beroep ingesteld tegen de burgerrechtelijke
beschikkingen van het vonnis gewezen door de Jeugdrechtbank te
leper in zake V... Dirk en zijn
ouders V... en D ... Lucienne. De
beroepsakte vermeldt als datum van
het vonnis 16 november 1979, terwijl

neer de dwaling onoverkomelijk is;
dat het arrest, uit de vaststelling dat
verwarring << mogelijk » is geweest
en dat appellant te goeder trouw in
de mening « kan » zijn geweest dat
het vonnis op 16 en niet op
9 november gewezen was, niet wettig heeft kunnen besluiten dat er
overmacht is geweest;
Dat het arrest, dat het principaal
hoger beroep van verweerder tegen
een op tegenspraak gewezen arrest,
ingesteld buiten de termijn, ontvankelijk verklaart buiten een der wettelijke uitzonderingsgevallen, de
voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van de
eisers sub 2 en 3 :

Overwegende dat de eisers geen
middel op regelmatige wijze aanvoeren;
Dat evenwel de vernietiging van
het bestreden arrest meebrengt dat
de beslissing ten aanzien van de
eisers geen reden van bestaan meer
heeft;

~--
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-161Om die redenen, vernietigt het meetstraat 12, naar de correctionele
Jestreden arrest; beveelt dat van dit rechtbank heeft verwezen wegens
:l.rrest melding zal worden gemaakt volgende telastlegging : te KoekeJp de kant van de vernietigde lare op 25 september 1975, als
Jeslissing; veroordeelt verweerder geneesheer, met bedrieglijk opzet of
~n de kosten; verwijst de zaak naar met het oogmerk om te schaden, om
:le jeugdkamer van het Hof van iemand te bevoordelen, valselijk het
Beroep te Antwerpen.
bestaan te hebben bevestigd van
ziekten of gebreken waarvoor vrij14 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de stelling kan worden verleend van
1. Soetaert Gelijkluidende conclusie een wettelijk verschuldigde dienst
of van enige andere door de wet
ran de h. Krings, advocaat-generaal opgelegde verplichting, en zich, met
4dvocaat : mr. Guy Carre, Gent.
hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om te schaden, van
het gezegde valse getuigschrift
bediend te hebben, wetende dat het
vals was, ter zake een getuigschrift
Jr. 98
voor te leggen wanneer de vooruitbetaling van het kraamgeld aangevraagd wordt, waarbij De Cock
2" KAMER- 14 oktober 1980
Joseph, doctor in de geneeskunde,
tEGELING VAN RECHTSGEBIED
verklaart vastgesteld te hebben dat
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAAD- V ... Jeannie de zesde maand zwanKAMER WAARBU EEN VERDACHTE WEGENS gerschap bereikt heeft en dat de
ALS WANBEDRLJVEN OMSCHREVEN FElTEN geboorte voorzien is voor 25 decemNAAR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK
ber 1975;
WORDT VERWEZEN - VONNISGERECHT DAT
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE
ALS WANBEDRLJVEN OMSCHREVEN FElTEN IN
WERKELUKHEID NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN ZUN - BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWLJSDE GEGAAN - VASTSTELLING DOOR HET HOF DAT DEALS WANBEDRUF OMSCHREVEN FElTEN MISDADEN
BLUKEN TE ZUN - VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING VERWUZING NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING (I).
'ROCUREUR-GENERAAL BU HET HOF
BEROEP TE GENT T. DE COCK)

VAN

ARREST

HET HOF; - Gelet op het veroek tot regeling van rechtsgebied,
p 1 augustus 1980 ingediend door
e procureur-generaal bij het Hof
an Beroep te Gent;
Overwegende dat de raadkamer
an de Rechtbank van Eerste Aan~g te Brugge, bij beschikking van
september 1977, De Cock Joseph
larie, geneesheer, geboren te Sintfillis (Dendermonde) op 7 juni 1922
n wonende te Koekelare, Oost-

----------------1
(1) Cass., 21 feb. 1978 (A.C., 1978, 733).

Overwegende dat, op het hoger
beroep van beklaagde en van het
openbaar ministerie tegen het vonnis van 5 maart 1979 van de Correctionele Rechtbank te Brugge, waarbij beklaagde werd veroordeeld, het
Hof van Beroep te Gent, bij arrest
van 3 maart 1980, op tegenspraak
gewezen, de ten laste gelegde feiten
opnieuw heeft gekwalificeerd als
volgt : A ) met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk om te schaden, in
handels- of bankgeschriften of in
private geschriften valsheid te hebben gepleegd door vervalsing van
verklaringen of feiten die deze
akten ten doel hadden op te nemen
en vast te stellen, met name in een
getuigschrift, voor te leggen wanneer de vooruitbetaling van het
kraamgeld aangevraagd wordt, te
verklaren dat hij als doctor in de
geneeskunde vastgesteld heeft dat
V ... Jeannie de zesde maand zwangerschap bereikt heeft en dat de
geboorte voorzien is voor 25 december 1975, wanneer in werkelijkheid er op dat ogenblik geen zwan-

-162VAN DE BEKLAAGDE OM PERSOONLIJKE VERgerschap was; B) met hetzelfde
SCHiiNING EN VERHOOR VAN GETUIGEN bedrieglijk opzet of oogmerk om te
GEMOTIVEERDE VERWERPING-' BEGRIP.
schaden,
gebruik
te
hebben
gemaakt van het valse stuk, 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN wetende dat het vals was;
BURGERLIJKE RECIITSVORDERING INCIDat het hof van beroep bij het- DENTEEL BEROEP - ONTVANKELLJKHEIDSzelfde arrest het beroepen vonnis VEREISTE.
tenietdoet en de zaak verwijst naar 1o Wanneer de beklaagde een persoonde procureur-generaal, op grond dat
Jijke verschijning en het verhoor van
de aldus opnieuw gekwalificeerde
getuigen vraagt, ten einde de twijfel
feiten strafbaar zijn met opsluiting
op te heHen, die volgens hem bij het
onderzoek van het dossier is ontstaan,
en de correctionele rechter, bij ontsluit de feitenrechter, die de telastlegstentenis van correctionalisatie door
ging bewezen verklaart aan. de hand
de raadkamer, niet bevoegd is om
van feiten die hij aangeeft en waarop
erover uitspraak te doen;
hij zijn overtuiging doet steunen,
Overwegende dat de beschikking
aldus die twijfel uit en motiveert de
van de raadkamer van 9 septemverwerping van het verzoek dat hij in
zijn beslissing, impliciet, als nutteloos
ber 1977 en het arrest van het hof
beschouwt om de waarheid te achtervan beroep van 3 maart 1980 beide
halen (1). (Art. 97 Gw.)
in kracht van gewijsde zijn gegaan
en dat de onderlinge tegenstrijdig- 2° Luidens art. 203, § 4, Sv. kan de
heid van die beslissingen aanleiding
gei'ntimeerde, in aile gevallen waargeeft tot een geschil van rechtsin de burgerlijke rechtsvordering
gebracht wordt voor de rechter in
macht, dat de rechtsgang belemhager beroep, bij een op de terechtzitmert;
ting genomen conclusie en zolang de
Overwegende dat de aan De Cock
debatten niet gesloten zijn, incidenteeJ
Joseph ten laste gelegde feiten de
beroep instellen tegen de beslissing
misdaden, beteugeld met de bij de
betreHende de partij op wier hoge1
artikelen 193, 196, 197, 213 en
beroep hij is gedaagd (2).
214 van het Strafwetboek bepaalde
criminele straffen, schijnen -op te
(PETERS EA. T. FRAMBACH EA.;
leveren;
FRAMBACH EA. T. PETERS EA.)
Om die redenen, beslissende tot
-regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 9 september
1977 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge; beveelt dat van het arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.

ARREST ( vertaling)

HET HOF: - Gelet op het bestre·
den vonnis, op 6 maart 1980 ir
hoger beroep gewezen door de Cor·
rectionele Rechtbank te Luik;

I. Betreffende de voorzieninger
van de burgerrechtelijk aansprake
lijke partijen :
Overwegende dat uit de stukker
waarop het Hof vermag acht t1
14 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzit- slaan, niet blijkt dat de' eisers hur
ter : baron Richard - Verslaggever : de voorziEmingen hebben doen betekeh. Vervloet - Gelijkluidende conclusie nen aan de partijen tegen wie zi
van de h. Krings, advocaat-generaal.
gericht zijn;
Nr.99

(1) Zie Cass., 13 sepi;. 1978 en 24 april 197!

2" KAMER - 15 oktober 1980
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERZOEK

(A.C., 1978-79, 40 en 1007), 26 feb. 1980 (ibid.
1979-80, nr. 398) en 10 sept. 1980 (ibid, 1980-81
nr. 21).
(2) Cass., 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 378).
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vankelijk zijn;
een aanvullend onderzoek, dat hij in
zijn beslissing impliciet als niet
dienstig
beschouwde voor de ontII. Betreffende de voorziening van
dekking van de waarheid;
beklaagde Rene Frambach :
Dat het middel niet kan worden
Over het middel, afgeleid uit de schenaangenomen;
ding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis met de enkele
vaststelling dat de ten laste gelegde
feiten bewezen zijn, niet antwoordt op
de conclusie waarin eiser betoogde dat
de verklaringen van de getuigen en de
beklaagden niet met elkaar overeenstemden, daar de enen eiser ervan
beschuldigden dat hij zijn voertuig had
verlaten zonder zijn sleutels van bet
instrumentenbord te hebben genomen,
en de anderen een derde, zekere Vandenberg, die niet in bet geding was,
ervan beschuldigden het voertuig ·bet
laatst te hebben bestuurd :

Overwegende dat eisers conclusie
strekte de persoonlijke ver>chijning van de beklaagden in het
Jelang van een goede rechtsbede.ing te doen gelasten en het openJaar ministerie te verzoeken somnige getuigen, onder wie Vanden)erg, te dagvaarden;
Dat eiser de door de appelrechers in aanmerking genomen verdaringen niet bekritiseerde; dat hij
net zijn verzoek de bedoeling had
le twijfel op te heffen die volgens
tem na onderzoek van het dossier
;erezen was, nu de partijen tegentrijdige feitelijke gegevens hadden
!angevoerd;
Overwegende dat het vonnis erop
vijst dat eiser « op 31 oktober 1978,
:ag van het hem ten laste gelegde
eit, het voertuig van zijn vader
edurende een tamelijk lange tijd
p de openbare weg heeft achterge:tten terwijl het portier niet geslo~n was en de contactsleutels nog
p het instrumentenbord zaten »,
raaruit het vonnis de gevolgtreking maakt « dat het hem ten laste
elegde feit bewezen is, doch niet in
orzakelijk verband staat met het
ngeval »; dat de rechter aldus de
ronden heeft aangegeven waarop
ij zijn overtuiging steunt, en niet
ehouden was op te geven waarom
~rtoe

III. Betreffende de voorziening
van beklaagde Philippe Peters :
A. Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat bet vonnis eiser Philippe
Peters, beklaagde, veroordeelt om schadevergoeding te betalen aan de verweerders Ikon Frambach en Compagnie
intercommunale des eaux, zonder daarbij te antwoorden op eisers conclusie ten
betoge dat verweerder Rene Frambach,
beklaagde, aansprakelijk was voor de
door hen geleden schade, daar hij de
gewoonte had zijn voertuig onbewaakt
en met de sleutels erop achter te Iaten,
niet de moeite gedaan had te zoeken wie
de sleutels meegenomen had, niets had
gedaan toen hij de grootlichten van zijn
voertuig zag branden en toen hij zag dat
iemand het voertuig startte, terwijl hij
moeiteloos de eiser Philippe Peters had
kunnen beletten met de wagen weg te
rijden:

Overwegende dat het arrest vermeldt dat de aan eiser Philippe
Peters verweten overtredingen van
het Wegverkeersreglement bewezen
zijn, dat het aan Rene Frambach
ten laste gelegde misdrijf zijn voertuig te hebben achtergelaten zonder
de nodige voorzorgen te hebben
genomen om elk ongeval te voorkomen, bewezen is, doch niet aan het
ongeval ten grondslag ligt, dat eiser
Philippe Peters zich zonder rijbe.wijs of leervergunning meester
gemaakt heeft van het voertuig
zonder daartoe de toestemming te
hebben gekregen, het ongeval veroorzaakt heeft en daarvoor aileen
aansprakelijk is; dat het arrest
aldus antwoordt op de in het middel
aangegeven conclusie; dat de appelrechters niet nader behoefden te
antwoorden op de argumenten tot
staving van het voor hen aangevoerde middel;

~
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Dat het middel niet kan worden acht zijn genomen en de beslissing
aangenomen;
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. Overwegende dat bet tweede middel tot staving van de gemeenschappeOm die redenen, verwerpt de
lijke voorziening van de eisers Philippe.
Peters, beklaagde, en van Lucien Peters, voorzieningen; veroordeelt de eisers,
burgerrechtelijk · aansprakelijke partij, ieder van hen, in de kosten van zijn
enkel betrekking heeft op de niet ont- voorziening.
vankelijk verklaarde voorziening van
15 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitlaatstgenoemde;
ter en verslaggever : de h. Legros,
Gelijkluidende
Dat het middel niet ontvankelijk afdelingsvoorzitter
conclusie van mevr. Liekendael, advois bij gebrek aan voorwerp;
caat-generaal
Advocaten
mrs.
C. Over bet derde middel, afgeleid uit Bernard en Balaes, Luik.
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 203 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het vonnis eiser veroordeelt Nr. 100.
om het . voor de eerste rechter gevor2" KAMER- 15 oktober 1980
derde bedrag van 62.483 frank aan de
burgerlijke partij, de naamloze vennootschap Eurobel, te betalen, terwijl de 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
eerste rechter aan de burgerlijke partij RECHTSPLEGING - CORRECl'IONELE RECHTslechts twee derde van dat bedrag had BANK IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE toegewezen en laatstgenoemde tegen die GEEN VERSLAG- NIETIGHEID - BEGRIP.
beslissing geen hoger beroep had
2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENingesteld:
STRAFVORDERING -

REGELMATIG CASSATIE-

Overwegende dat, nu de burger- BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE
lijke rechtsvordering voor de appel- VOOR HEM BURGERRECHTELJJK AANSPRAKErechter was gebracht, de verweer- LJJKE - VERNIETIGING OP HET CASSATIEBE
ster naamloze vennootschap Euro- ROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE DIEN
VAN DE BESLISSING DA':
bel, als gedaagde burgerlijke partij, TENGEVOLGE
DE BURGERRECHTELJJK AANSPRAKELJJKJ
bij een ter terechtzitting genome.n GEHOUDEN IS TOT BETALING VAN DE GELD
conclusie en tot aan de sluiting van BOETE EN DE KOSTEN (1).
de debatten hoger beroep kon
1" In strafzaken is nietig bet vonnis da
instellen;
in boger beroep is gewezen zonder da
Overwegende dat de verweerster
door een van de recbters verslag i
naamloze vennootschap Eurobel,
uitgebracbt, (2), ook al beeft, overeen
door in haar conclusie aan de appelkomstig artikel 36bis Jeugdbescber
mingswet, het onderzoek ter terecht
rechters te vragen dat ze de voor de
zittil'lg ten Jaste van de beklaagde, di
eerste rechter genomen conclusie,
op bet ogenblik van de feiten mee
waarbij zij vorderde dat eiser zou
dan zestien jaar en minder dan volJ
worden veroordeeld om haar het
achttien jaar oud was, in raadkamt!
bedrag van 62.483 frank, verhoogd
plaatsgehad. (Artt. 172 en 209 Sv.)
met de gerechtelijke interesten, en
de kosten te betalen, zouden
(MONMART A., MONMART J., KNAEPEN
T. VAN DESSEL)
beschouwen als in. haar geheel overgenomen,
impliciet
incidenteel
ARREST ( vertaling)
hoger beroep had ingesteld;
Dat het middel feitelijke grondHET HOF; - Gelet op het bestr€
slag mist;
den vonnis, op 21 maart 1980 i
IV. En overwegende dat, wat de
(1) Zie Cass., 21 april 1975 (A. C., 1975, 834
strafvordering betreft, de substan- 9 en
30 sept. 1980 (ibid, 1980-81, nrs. 19 en 71
tiele of op straffe van nietigheid
(2) Cass., 19 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 253
voorgeschreven rechtsvormen in

-165Om die redenen, vernietigt het
hoger beroep gewezen door de Corbestreden vonnis, in zoverre daarbij
rectionele Rechtbank te Luik;
uitspraak wordt gedaan over de
I. Betreffende de voorziening van door het openbaar ministerie tegen
Alain Monmart, beklaagde :
de eisers ingestelde rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor
A .. .
het overige; beveelt dat van dit
B .. .
C. In zoverre de voorziening arrest melding zal worden gemaakt
gericht is tegen de beslissing waar- op de kant van de gedeeltelijk
bij eiser op de tegen hem ingestelde vernietigde beslissing; veroordeelt
iedere eiser in een vierde van de
strafvordering veroordeeld wordt :
kosten van zijn voorziening; laat de
Over het middel, ambtshalve afgeleid overige kosten ten laste van de
uit de schending van artikel 209 van het Staat; verwijst de aldus beperkte
Wetboek van Strafvordering :
zaak naar de Correctionele RechtOverwegende dat uit de geding- bank te Hoei, zitting houdende in
stukken blijkt dat, overeenkomstig hoger beroep.
artikel 36bis van de wet van
15 oktober 1980
2" kamer 8 april 1965 betreffende de jeugdbe- Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorscherming, het onderzoek dat ter zitter - Verslaggever : de h. Sace terechtzitting van de correctionele Gelijkluidende conclusie van mevr. Lierechtbank gevoerd werd tegen eiser, ·kendael, advocaat-generaal.
die op het ogenblik van de feiten
meer dan zestien jaar en minder
dan voile achttien jaar oud was, in
raadkamer plaatsgehad heeft, doch
dat noch uit het proces-verbaal van Nr. 101
de terechtzitting van 14 maart 1980
waarop de zaak behandeld werd,
2• KAMER - 15 oktober 1980
noch uit het vonnis blijkt dat een
van de rechters in raadkamer ver- 1° BETEKENING VAN EXPLOTEN
- STRAFZAKEN BETEKENING VAN EEN
slag heeft uitgebracht;
Dat het verzuim van deze sub- VERSTEKVONNIS - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN EN RECHTSBEGINSELEN.
stantiE~le rechtsvorm de vernietiging
van het bestreden vonnis mee- 2° BETEKENING VAN EXPLOTEN
brengt;
- STRAFZAKEN - BETEKENING VAN EEN
VERSTEKVONNIS- OPVALLENDE VERSCHRIJ-

II. Betreffende de voorziening van VING- GEEN ONREGELMATIGE BETEKENING.
het echtpaar Monmart..:Knapen, burgerrechtelijk aansprakelijke par- 3° BETEKENING VAN EXPLOTEN
- STRAFZAKEN BETEKENING VAN EEN
tijen :
VERSTEKVONNIS- AFSCHRIFT VAN DE AKTE
Overwegende dat, nu de eisers TER HAND GESTELD AAN EEN ANDER PERzich tegen het openbaar ministerie SOON DAN DIE WAARVAN SPRAKE IS IN
regelmatig in cassatie hebben voor- ART. 35, TWEEDE LID, GER.W. - ONREGELMAden, de vernietiging van de beslis- TIGHEID WAARDOOR HET RECHT VAN VERDEsing op de tegen de beklaagde Alain DIGING NIET IS GESCHAAD - GELDIGE BETE:vionmart ingestelde strafvordering ·KENING.
eidt tot vernietiging van de beslis- 4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING
;ing waarbij de eisers burgerrechte- - STRAFZAKEN ...,... BETEKENING VAN EEN
ijk aansprakelijk worden verklaard VERSTEKVONNIS ...,. AFSCHRIFT VAN DE AKTE
roor de gelboete waartoe en de TER HAND GESTELD AAN EEN ANDER PERmsten waarin hun minderjarige SOON DAN DIE WAARVAN SPRAKE IS IN
ART. 35, TWEEDE LID, GER.W. - ONREGELMA:oon veroordeeld werd;

III ....

TIGHEID WAARDOOR HET RECHT VAN VERDEDIGING NIET IS GESCHAAD - GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

-1665° VERJARING ....,..

STRAFZAKEN - STRAF- VEROORDELING BLJ VERSTEK
- BETEKENING NIET GEDAAN AAN DE PERSOON - VERZEI' NIEI' ONTVANKELIJK VERKLAARD VERJARING DIE OPGEHOUDEN
HEEFT TE LOPEN BLJ HEI' VERSTRLJKEN VAN
DE GEWONE VERZETI'ERMLJN.

VO~DERING

1• In strafzaken wordt de betekening

5" lndien de betekening van een ver- ·

stekvonnis niet aan de veroordeelde in
persoon is gedaan en diens verzet na
het verstrijken van de gewone verzettermijn niet ontvankelijk wordt verklaard, verkrijgt het verstekvonni.s
definitief kracht van gewijsde; dat
vonnis maakt derhalve een einde aan
de strafvordering en de verjaring
ervan heeft opgehouden te Jopen biJ
het verstrijken van de gewone verzettermijn (4). (Artt. 151 en 187 Sv.)

van een verstekvonnis geregeld door
de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek, eerste deel, hoofdstuk VII, in
zoverre de toepassing ervan niet strijdig is met de wettelijke bepalingen en l-h-.e-t-exp_l_o-ot_v_an--b-ete_k_e_n-in_g_v_an
__d_e_n-aa_m_,-d-e
de rechtsbeginselen inzake strafvorde- voornaam en in voorkomend geval de hoedaring (1). (Art. 2 Ger.W.)
nigheid van de persoon aan wie het afschrift
2"

Een verschrijving in het exploot van
betekening van een verstekvonnis die
de geadresseerde van het exploot niet
kon ontgaan, doet niets af aan de
regelmatigheid van die betekenina (2 ).
"
(Art. 43 Ger.W.)
De betekening van een verstekvonnis is niet ongeldig doordat het
afschrift van de akte ter hand is
gesteld aan een ander persoon dan die
waarvan sprake is in art. 35, tweede
lid, Ger. W., wanneer niet blijkt dat die
i
.L
d h
onrege matiguei et recht van verdediging heeft geschaad (3). (Art. 187 Sv.;

3" en 4"

art. 35 Ger.W.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;.._ _ _ _ _ _ _ ,

(1) en (2) Zie Cass., 15 feb. 1977 (A.C., 1977,
661). I.e. was er een verschrijving in de bij
art. 43, 4", Ger.W. voorgeschreven vermeldingen. Over de weglating van een of meer
vermeldingen, zie Cass., 18 nov. en 8 dec.
1977 (A.C., 1978, 324 en 421) en 4 sept.
1979 (ibid., 1979-80, nr. 1).
(3) Zie Cass., 26 mei 1975 (A.C., 1975, 1014).
De verplichting van art. 35, tweede lid, Ger.W.
nl. afschrift van de akte ter hand stellen aan
een bloedverwante, aanverwante, dienstbode
of aangestelde van de ge.adresseerde, is niet
voorgeschreven op straHe van nietigheid. Hoewei daaruit valt af te leiden dat de betekening
niet ongeldig is, als het afschrift aan iemand
anders wordt afgegeven dan aan een van die
welbepaalde, zoeven vermelde personen, kan
zij volgens het Hof echter niet geldig worden
verklaard als de onregelmatigheid het recht
van verdediging schaadt. Indien blijkt dat het
afschrift van de akte aan een andere persoon
dan die waarvan sprake is in art. 35, tweede
lid, Ger.W., is afgegeven, zodat de geadresseerde van de akte geen .kennis daarvan heeft
gekregen, kan de afgifte met schending van
vorenvermelde wettelijke bepalingen niet
dezelfde gevolgen hebben als een regelmatige
betekening, zo zal met nanie, in een dergelijk
geval, de cassatietermijn niet beginnen te
!open. (Cass., 15 juni 1979, A.C., 1978-79, 1226).
Op straffe van nietigheid is evenwel voorgeschreven, bij art. 43, 4", .Ger W., de opgave in

is ter hand gesteld. De nietigheid wordt dan
ambtshalve door de rechter uitgesproken
(Art. 862, § 1, 9", en § 2, Ger.W.; zie de arresten
waarvan sprake is in noot 1 en 2.)
(4) Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover geen rechtsmiddel is
ingesteld, gaat de veroordeling bij verstek in
kracht Van .gewijsde (liAYOIT DE TERMICOURT,
Etude sur !'opposition aux decisions rendues
par les juridictions correctionnelles et le
tribunaux de police, R.D.P., 1932, nr. 27,
blz. 737). Die kracht van gewijsde is voorlopig
en hangt af van een ontbindende voorwaarde,
d.w.z. dat het gewijsde maar geldt tot zolang
tijdens de buitengewone verzettermijn geen
verzet wordt gedaan tegen de veroordeling bij
verstek (zie dezelfde verwijzing).
Zolang die voorwaarde niet is vervuld, heeft
de verstekbeslissing dezelfde gevolgen als een
beslissing op tegenspraak. Zij maakt onder
meer een einde aan de strafvordering waarvan
de verjaring vervangen wordt door de verjaring van de straf. Bij het verstrijken van deze
laatste verjaring eindigt de buitengewone verzettermijn; er kan dan geen verzet meer
worden gedaan en aangezien de ontbindende
voorwaarde niet meer kan worden verwezenlijkt, wordt de voorlopige kracht van gewijsde
van de veroordeling bij verstek definitief.
Indien tijdens de buitengewone verzettermijn verzet wordt gedaan, kunnen zich tweE
mogelijk;heden voordoen.

Eerste moge/ijkheid : ontvankelijk verklaar£
verzet.
De verwezenlijking van de ontbindendE
voorwaarde heeft wegens de terugwerkendE
kracht van die voorwaarde (artt. 1179 er
1183 B.W.) nietigverklaring ten gevolge van dE
veroordeling bij verstek en, in beginsel, oo1
van de gevolgen ervan en dit met dezelfdE
terugwerking.
Opdat de voorwaarde als vervuld zou kun
nen worden beschouwd, moet het verze
ontvankelijk verklaard zijn. Het verzet sor
teert evenwel efiect niet vanaf de rechterlijkt
uitspraak waarbij het ontvankelijk wordt ver
klaard, maar wel vanaf de dag waarop he
verzet is gedaan (zie o.a. 21 feb. eJ
19 juni 1972, A.C~ 1972, 578 en 978 en de noten
26 maart 1973, ibid, 1973, 743; noot 2 onde

(Zie vervolg nota volgende blz.}

167Culot, aan wie het exploot ter hand
werd gesteld, de aangestelde van
ARREST ( vertaling)
eiser was, terwijl zij zijn werkgever
is die voor hem burgerrechtelijk
HET HOF; - Gelet op het bestre- aansprakelijk is;
den vonnis, op 1 april 1980 in hoger
Dat deze verschrijving aan eisers
beroep gewezen door de Correctioaandacht niet is kunnen ontgaan en
nele Rechtbank te Brussel;
niets afdoet aan de regelmatigheid
Over het eerste middel, afgeleid uit de van de betekening;
schending van de artikelen 35, 36, 43,
44 en 45 van het Gerechtelijk Wetboek,
Overwegende dat de omstandigdoordat het bestreden vonnis niet heid dat het exploot aan een andere
beslist dat de betekening van het ten persoon dan die waarvan sprake is
aanzien van eiser bij verstek gewezen in artikel 35, tweede lid, van het
vonnis van 3 oktober 1978 van de Gerechtelijk Wetboek ter hand werd
politierechtbank nietig is,
gesteld, ten deze aan de werkgever
terwijl dat vonnis niet aan beklaagde van eiser die voor hem burgerrechin persoon, doch aan zijn woonplaats telijk aansprakelijk is, geen invloed
werd betekend en in het exploot van heeft op de geldigheid van de betebetekening verkeerdelijk vermeld staat
" er sprekende met mevr. Jacqueline kening, vermits niet is aangetoond
dat die onregelmatigheid de verdeCulot, zijn aangestelde » :
diging in haar rechten heeft
Overwegende dat het vonnis geschaad;
beslist dat de gerechtsdeurwaarder
Dat het vonnis in dat opzicht
in het exploot van 20 oktober 1978 vaststelt,
zonder dienaangaande te
houdende betekening van het ten
bekritiseerd, dat de aangeaanzien van eiser bij verstek gewe- worden
geven onregelmatigheid « het · recht
~:en vonnis van 3 oktober 1978 van
:ie politierechtbank een materiele van verdediging niet aantast »;
Dat het middel niet kan worden
vergissing heeft begaan door te
:;chrijven dat mevr. Jacqueline aangenomen;
(JORION)

:::ass., 7 jan. 1975, ibid., 1975, 515; Cass.,
1 maart en 21 juni 1978, ibid., 1978, 784 en
1234).
Boven Cass., 7 maart 1978 (A.C., 1978, 784),
.eze men de kop, vanaf de achtste regel
'venwel als volgt : ... op de dag dat tegen het
rerstekvonnis verzet is gedaan, mits dit naderland ontvankelijk is verklaard.
Naar vaste jurisprudentie vloeit die oplos:ing voort uit het declaratief karakter van de
·echterlijke beslissing over de ontvankelijkleid (Hayoit de Termicourt, op.cit., nr. 38,
>lz. 849).
lndien het verzet ontvankelijk wordt verdaard, is de voorwaarde tot nietigverklaring
•an de veroordeling bij verstek vervuld en de
•eroordelende beslissing gaat ten gevolge
laarvan retroactief teniet. Die beslissing wordt
1ls nooit bestaan hebbend beschouwd; zij
1eeft dus geen kracht van gewijsde kunnen
·erkrijgen en derhalve evenmin aan de verjaing van de strafvordering een einde kunnen
11aken. De verjaringstermijn is alleen maar
:eschorst geweest, omdat krachtens de wet
1iet kan gehandeld worden vanaf de dag
raarop de gewone verzettermijn is verstreken
:>tdat bet ontvankelijk verklaard verzet tegen
e verstekbeslissing is gedaan (Cass.,
1 juni 1978, A.C., 1978, 1234; vgl. voetnoot
l.-A.D. onder Cass., 27 maart 1979, A.C.,
978-79, 883).

Tweede mogelijkheid : niet ontvankelijk
(ongedaan) verklaard verzet
I.e. was dit bet geval. De bestreden beslissing had bet verzet • tardief en niet
ontvankelijk • verklaard. Daaruit volgt dat de
ontbindende voorwaarde niet vervuld was,
vermits zij enkel bestaat in een ontvankelijk
verklaard verzet. De veroordeling bij verstek
.was niet meer te vernietigen en blijft kracht
van gewijsde hebben. Dit is het wat het
bovenstaande arrest beslist met de overweging
dat : het verstekvonnis • in kracht van
gewijsde is gegaan ingevolge de bestreden
beslissing waarbij bet tegen dit vonnis ingestelde verzet " tardief en niet ontvankelijk "
wordt verklaard •.
Het verstekvonnis verkrijgt geen kracht van
gewijsde, vermits het die kracht reeds had bij
het verstrijken van de gewone verzettermijn.
Die kracbt van gewijsde was echter niet
definitief en zij wordt het pas nadat het verzet
niet ontvankelijk is verklaard.
Dat is de strekking van de voormelde
overweging, die wordt bevestigd door de
daaropvolgende, waarin het Hof nader bepaalt
dat bet verstekvonnis derhalve definitief een
einde beeft gemaakt aan de strafvordering,
zodat de verjaring van die vordering niet meer
liep bij het verstrijken van de gewone verzettermijn.
E.L.

I

-168Over het tweede middel afgeleid uit de

schending van de artikelen 68 van de
gecoordineerde wetten van 16 maart
1968 betreffende de politie over het
wegverkeer en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 oktober 1980 -

2• kamer

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat :
doordat het bestreden vonnis niet mr. Bertot, Brussel.

vaststelt dat de aan eiser ten laste
gelegde misdrijven verjaard zijn,
terwijl die misdrijven op 24 augustus
1977 gepleegd werden en de verjaring
sedert uiterlijk 25 augustus 1979 verkregen was:

Nr. 102

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
2• KAMER - 15 oktober 1980
slaan, blijkt dat de strafvordering
die tegen eiser was ingesteld 1° WEGVERKEER - GEDRAG VAN DE
BESTUURDERS TEGENOVER VOETGANGERS wegens overtreding, op 24 augusWEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975, ART. 40.1 tus 1977, van de reglementering
VERBOD DE VOETGANGERS DIE ZICH OP EEN
betreffende de inschrijving van TROTTOIR
BEVINDEN, IN GEVAAR TE BRENmotorvoertuigen en van de wet GEN- BEGRIP.
betreffende de politie over het wegverkeer, op 20 juli 1978 werd gestuit
door de vordering van het openbaar 2° WEGVERKEER - PLAATS OP DE RIJministerie welke ertoe strekte eiser BAAN - VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECHte dagvaarden om voor de politie- TERRAND
VAN DIE BAAN TE BLIJVEN rechtbank te verschijnen;
WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975, ART. 9.3 Overwegende dat, bij het verstrij- DRAAGWIJDTE VAN DIE VERPLICHTING.
ken van de gewone termijn om
verzet in te stellen tegen het ten 1o Een bestuurder kan, in de zin van
art. 40.1 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975,
aanzien van eiser bij verstek gewede voetgangers die zich onder meer op
zen vonnis van 3 oktober 1978, de
een trottoir bevinden, in gevaar brenmisdrijven nog niet verjaard waren;
gen, oak zonder dat hij enig dee] van
Dat genoemd vonnis in kracht
zijn voertuig over het trottoir Jaaz
van gewijsde is gegaan ingevolge de
komen; die bepaling verplicht dE
bestuurders, ongeacht de plaats op dE
bestreden beslissing waarbij het
openbare weg en onverminderd iederE
tegen dit vonnis ingestelde verzet
andere verplichting, b1jzonder voor« tardief en niet ontvankelijk »
zichtig te zijn tegenover voetgangers.
wordt verklaard;
Dat bijgevolg door het vonnis de 2o De verplichting voor een bestuurde1
strafvordering definitief beeindigd
die de rijbaan volgt, om zo dich;
is, zodat de verjaring van de strafmogelijk bij de rechterrand van d~
vordering niet meer liep bij het
rijbaan te blijven, sluit niet de ver·
verstrijken van de gewone verzet- plichting in om uiterst rechts te houtermijn;
den en wordt beoordeeld volgens d(
Dat het middel faalt naar recht;

omstandigheden van de zaak (1), me
name de noodwendigheden van he
verkeer en de veiligheid van de weg
gebruikers. (Art. 9.3 Wegverkeersregl

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
1 dec. 1975.)
voorgeschreven rechtsvormen in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1
acht zijn genomen en de beslissing
(1) Cass., 6 maart 1979 (A.C., 1978-79, 790).
overeenkomstig de wet is gewezen;-

169(IVEN T. CLARAMBAUX)
ARREST ( vertaJing)

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

boodschappentassen droeg, gevaar liep
tegen haar wagen aan te !open als ze
dichter bij de straat zou gaan !open; dat
de burgerlijke partij dus nooit een
hindernis is geweest waardoor de
beklaagde kon worden verrast en dat de
regels van de voorzichtigheid op zijn
minst vereisten dat zij verder van het
trottoir ging rijden bij de nadering van
de voetganger, die bovendien met de rug
naar haar toegekeerd liep of althans niet
in haar richting keek •,

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
terwijl, eerste onderdeel, de bestuurOverwegende dat eiseres afstand der slechts dan « de voetgangers die zich
op een trottoir bevinden, in gevaar
doet van haar voorziening;
brengt » in de zin van artikel 40.1 van
het koninklijk besluit van 1 december

II. In zoverre de voorziening 1975, wanneer hij, zoals bepaald is in
gericht is tegen de beslissing op de artikel 13 van het koninklijk besluit van
tegen eise-res ingestelde strafvorde- het koninklijk besluit van 8 april 1954
ring:

Over het middel, afgeleid uit de schenjing van de artikelen 40.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 418, 420 van
:J.et Strafwetboek en 97 van de Grond.vet,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
:!at het door eiseres bestuurde voertuig
' gereden is tegen de handtas van de
mrgerlijke partij Therese Clarambaux,
:lie op de rand van het trottoir liep, en
iat zij door de schok ten val kwam •, dat
1et voertuig van eiseres « rakelings
angs de trottoirband reed • en dat
~iseres vervolgd werd wegens A) over.reding van de artikelen 418 en 420 van
1et Strafwetboek en B) in samenhang
laarmee,
wegens
overtreding
van
trtikel 40.1 van het koninklijk besluit
•an 1 december 1975, waarna het beslist
dat de telastleggingen A en B bewezen
:ijn en dat de telastlegging B het
1estanddeel is van het gebrek aan voor.ichtigheid en voorzorg van de telastleg•,ing A », op grond : dat eiseres « met
taar voertuig rakelings langs .de trottoir'and reed, hoewel zij geen enkele reden
tad om zo te rijden •; dat eiseres « door
o dicht bij de voetgangers te rijden dat
.e onvermijdelijk tegen de wagen moesen aanlopen als ze ietwat dichter bij de
traat gingen !open, een onvoorzichtigteid heeft begaan en inbreuk heeft
epleegd op artikel 40.1 vanhet koninktjk besluit van 1 december 1975 »; dat
ij « de burgerlijke partij die op het
rottoir ging, heeft opgemerkt; dat zij
ovendien moest en kon voorzien dat
eze reeds bejaarde persoon die twee

houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, enig deel van
zij n voertuig of van de lading over het
trottoir laat komen; artikel 40.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
de draagwijdte van genoemd artikel 13
op dat punt niet heeft gewijzigd; zolang
een voetganger « zich op het trottoir
bevindt », een bestuurder hem immers
onmogelijk in gevaar kan brengen als
hij zijn voertuig niet op een of andere
manier op het trottoir laat komen;
artikel 40.1 van voorml!ld koninklijk
besluit van 1 december 1975 anderzijds
moet worden uitgelegd in het Iicht van
artikel 9.3 van hetzelfde besluit, volgens
welk artikel elke bestuurder die de
rijbaan volgt, zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan moet
blijven •;
waaruit volgt dat het vonnis, nu het de
telastlegging
van
overtreding
van
artikel 40.1 bewezen verklaart zonder
daarbij vast te stellen dat eiseres haar
voertuig op het trottoir heeft Iaten
komen of dat de burgerlijke partij de
rijbaan heeft gevolgd onder de voorwaarden die zijn voorgeschreven door
het algemeen reglement van de politie
van het wegverkeer, de toepassing van
dit artikel en van artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek niet wettelijk verantwoordt, vermits het uitdrukkelijk
erop wijst dat de ten laste gelegde
overtreding van artikel 40.1.
het
bestanddeel is van het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van de telastlegging A » (schending van aile in het
middel aangehaalde bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grandwet);

-170Overwegende dat dit voorschrift
niet mag losgekoppeld worden van
de overige verplichtingen van de
bestuurder;
Overwegende dat de woorden « zo
dicht mogelijk » er wel op wijzen
dat de weggebruiker niet zo dicht
bij het trottoir moet rijden dat hij
daardoor de voetgangers die zich
daarop bevinden, in gevaar brengt;
Dat de noodzaak om artikel 9.3
niet eng uit te leggen, doch integendeel binnen redelijke perken rekening te houden met de eisen van
het verkeer en de veiligheid van de
weggebruikers, met name volgt uit
artikel 16.7 van het Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk elke
bestuurder die op het punt staat
links ingehaald te worden, zo ver
mogelijk naar rechts moet uitwijken;
Overwegende dat luidens artiDat het middel niet kan worden
kel 40.1 van het Wegverkeersregle- aangenomen;
ment de bestuurder de voetgangers
En overwegende dat de substandie zich onder meer op een trottoir
bevinden, niet in gevaar mag bren- WHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
gen;
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat, anders dan was
bepaald in het reglement van
8 april 1954, er voor het bij
Om die redenen, verleent akte
artikel 40.1
aldus
omschreven van de afstand van de voorziening,
gebrek aan voorzichtigheid of voor- in zoverre zij gericht is tegen de
zorg geen verdere vereiste gesteld is beslissing op de tegen eiseres ingeen met name niet vereist is dat de stelde burgerlijke rechtsvordering;
bestuurder enig deel van het voer- verwerpt de voorziening voor het
tuig op het trottoir laat komen;
overige; veroordeelt eiseres in de
kosten.
Dat, zoals uit het geheel der
15 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitbepalingen van artikel 40 van het
ter en verslaggever : de h. Legros,
Wegverkeersreglement blijkt, dit afdelingsvoorzitter
Gelijkluidend~
artikel in nr. 1 bepaalt dat de conclusie van mevr. Liekendael, advobestuurder, waar hij zich ook op de caat-generaal- Advocaat: mr. Kirkpaopenbare weg bevindt, bijzonder trick.
voorzichtig moet zijn ten aanzien
van de voetgangers;
tweede onderdeel, zo de grond van het
vonnis, waarin gezegd wordt dat eiseres
" een onvoorzichtigheid heeft begaan en
inbreuk heeft gepleegd op artikel 40.1 »,
betekent dat eiseres een onvoorzichtigheid heeft begaan die grond kan opleveren voor de toepassing van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, los van enige overtreding van
voormeld artikel 40.1, de motivering van
het vonnis tegenstrijdig of dubbelzinnig
is; het vonnis immers anderzijds verklaart dat de telastlegging B het
bestanddeel is (en niet « een van de
bestanddelen ») van het gebrek aan
voorzorg en voorzichtigheid van de
telastlegging A; dat het Hof ten gevolge
van die tegenstrijdige of dubbelzinnige
motivering in de onmogelijkheid verkeert toezicht uit te oefenen op de
wettelijkheid van het vonnis en in het
bijzonder onmogelijk kan nagaan of de
straf wettelijk verantwoord is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat er overigehs in Nr. 103
dit reglement geen strijdigheid
bestaat tussen artikel 40.1 en
2• KAMER- 15 oktober 1980
artikel 9.3, dat elke bestuurder die
de rijbaan volgt, verplicht zo dicht AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEl\
mogelijk bij de rechterrand van de
DODING
OVEREENKOMST)
rijbaan te blijven;
SCHADE VOOR DE RECH'IVERKRIJGENDE VAl

-171- overtreding van het Wegverkeersreglement, anderdeels, wegens het besturen
van een voertuig op een openbar_e
plaats, in staat van alcoholintoxicatie,
zonder uitspraak te hebben moeten
Wanneer de schade geleden door de
doen en zonder zich te hebben uitgerechtverkrijgenden van een bij ongesproken over de schade aan een derde
val gedode, wegens het verlies van zijn
en over de oorzaak van die schade,
bedrijfsinkomsten, wordt berekend op
beslist niet dat de staat van alcoholingrond van zijn brutoloon, zonder
toxicatie en van dronkenschap noch
aftrek van de fasten ervan, kan het
de oorzaak noch een van de oorzaken
deel van die inkomsten waaruit de
van het ongeval is geweest. De burgerrechtverkrijgenden een voordeel haalJijke rechter, die nadien kennis neemt
den, daarvoor enkel in aanmerking
van de verhaalsvordering, tegen de
komen indien de feitenrechter vastdader ingesteld door de verzekeraar
stelt dat het bedrag van de fasten die
die het slachtoffer van het ongeval
zij op de hun toe te kennen vergoeschadeloos heeft gesteld, kan dus niet,
ding te dragen hebben, even groot is
zonder het gezag van de beslissing van
als dat van de fasten die het loon van
de strafrechter te miskennen, beslishet slachtoffer bezwaarden (1}. (Artt.
sen dat die recl1ter noodzakelijk
1382 en 1383 B.W.)
beslist heeft dat de staat van alcoholintoxicatie noch de oorzaak noch
(VANKERKEM, KINET T. VAN OLMEN, WOUTERS)
een van de oorzaken van het ongeval
15 oktober 1980 2" kamer is geweest (1}. (Artt. 59 en 60 Sw.;
Voorzitte1· : de h. Legros, afdelingsvooralgemeen beginsel van het gez~g v~n
zitter - Verslaggever : de h. Sace gewijsde in strafzaken, gehuld1gd m
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieart. 4 wet 17 april 1878.}
kendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Simont; Chardon en Coulou(WIGHA.M POLAND BELGIUM N.V. T. JUMET)
vaux, Charleroi.
A.RREST(vertaJing)
HET SLACHTOFFER WEGENS HET VERLIES
VAN ZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEREKENING VA.l'l DIE SCHADE - GRONDSLAG BRUTO-INKOMSTEN- VOORWAARDE.

Nr. 104

1" KAMER - 16 oktober 1980

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1979
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 65 van
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, van het algemeen beginsel van het
gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken, van de artikelen 27-1 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en 34, 1", van
de op 16 maart 1968 gecoordineerde wet
betreffende de politie over het wegverkeer,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verweerder verzekert overDe rechter, die, naar aanleiding van een eenkomstig de wet betreffende de veraansprakelijkheidsverzekering
verkeersongeval, onderscheiden straf- plichte
fen heeft opgelegd, eensdeels, wegens inzake motorrijtuigen en aan twee bena-

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - VERKEERSONGEVAL ONDERSCHEIDEN STRAFFEN
OPGELEGD, EENSDEELS, WEGENS OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT,
ANDERDEELS, WEGENS HET BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS, IN·
STAAT VAN ALCOHOUNTOXICATIE - RECHTER DIE GEEN UITSPRAAK HEEFT MOETEN
DOEN EN ZICH NIET HEEFT UITGESPROKEN
OVER DE SCHADE AAN EEN DERDE EN OVER
DE OORZAAK VAN DIE SCHADE - BESUSSING
DIE NIET INSLUIT DAT DE STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE EN VAN DRONKENSCHAP
NOCH DE OORZAAK NOCH EEN VAN DE OORZAKEN VAN HET ONGEVAL IS GEWEEST GEVOLG.

------------------------------

Nota arrest nr. 103 :
(1) Cass., 21 maart 1978 (A.C., 1978-79, 847).

Nota arrest nr. 104 :

(1) Cass., 5 mei 1978 (A.C., 1978, 1043).

-172deelde
derden
een
bedrag
van
184.314 frank heeft betaald als vergoeding van de schade die verweerder aan
hun voertuigen heeft toegebracht bij
een verkeersongeval te Tienen op
17 maart 1976; dat verweerder op het
ogenblik van de feiten in staat van
alcoholintoxicatie verkeerde; dat verweerder ten gevolge van dat ongeval bij
een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis d.d. 17 september 1976 van de
Politierechtbank te Leuven werd veroordeeld tot een geldboete van 35 frank
wegens overtreding van artikel 27-1,
tweede lid, van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, namelijk te hebben « verzuimd zijn snelheid
te regelen om in alle omstandigheden te
kunnen stoppen voor een hindernis die
kon worden voorzien », en tot een
geldboete van 100 frank, plus een verval
van drie maanden van het recht tot
sturen, wegens overtreding van artikel 34, 1", van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, namelijk zijn voertuig te hebben
bestuurd in staat van alcoholintoxicatie,
het arrest, met bevestiging van bet
beroepen vonnis, afwijzend beschikt op
de verhaalsvordering die eiseres heeft
ingesteld om verweerder te doen veroordelen tot terugbetaling van het bedrag
van de vergoedingen die zij aan de door
het ongeval benadeelde derden had
betaald, op grond dat, ter verantwoording van de veroordeling van de
beklaagde op grond van artikel 27-1 van
het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, • de strafrechter
noodzakelijk heeft moeten vaststellen
dat verweerder, in de gegeven omstandigheden, niet had kunnen stoppen voor
een hindernis die kon worden voorzien
... en dat dit ongeval veroorzaakt was
door het feit dat die automobilist zijn
snelheid niet had geregeld; dat hij door
die beslissing impliciet doch zeker heeft
gevonnist dat dit feit de oorzaak was van
de schade welke die voorzienbare hindernis heeft geleden »; dat, door het
uitspreken van twee afzonderlijke straffen voor de twee bovenvermelde misdrijven, de strafrechter trouwens noodzakelijk heeft beslist dat die misdrijven
werden opgeleverd door afzonderlijke
feiten; dat dus impliciet doch noodzakelijk en zeker werd beslist dat de staat
van alcoholintoxicatie van (verweerder)
noch de oorzaak, noch een van de
oorzaken van het ongeval is geweest;
• dat het zonder belang is dat er zich ten
deze voor de politierechtbank geen burgerlijke partij heeft gesteld »; dat « het

gezag erga omnes van de strafrechtelijke
beslissing in de weg staat aan de
toewijzing van de vordering »,
terwijl, eerste onderdeel, de overtreding van artikel 27-1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer strafbaar is, ongeacht de schadelijke gevolgen van de bestrafte feiten,
zodat het arrest, door te beslissen dat de
strafrechter verweerder niet wegens
overtreding van dat artikel 27-1 kon
veroordelen zonder « vast te stellen dat
(verweerder) niet had kunnen stoppen
voor een hindernis die kon worden
voorzien ... en dat dit ongeval veroorzaakt was door het feit dat die automobilist zijn snelheid niet had geregeld » en « dat hij door die beslissing
impliciet doch zeker heeft gevonnist dat
dit feit de oorzaak was van de schade »,
dat artikel 27-1 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer schendt, althans aan bet
vonnis d.d. 17 september 1976 van de
Politierechtbank te Leuven vaststellingen toeschrijft die er niet in voorkomen,
zulks met miskenning van de bewijskracht van die akte en met schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
tweede onderdeel, de strafrechter,
door afzonderlijke straffen uit te spreken ter zake, enerzijds, van het besturen
van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie en, anderzijds, van overtreding
van artikel 27-1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
inderdaad heeft beslist dat het om
afzonderlijke feiten ging; hij daardoor
echter geen uitspraak heeft gedaan en,
bij ontstentenis van een burgerlijk partij, trouwens geen uitspraak had te doen
over de oorzaak van eventueel door
derden geleden schade; de civiele rechter in een dergelijk geval als oorzaak
van die schade kan aannemen een of elk
van de misdrijven die de strafrechter
bewezen verklaard heeft, ongeacht hun
schadelijke gevolgen, waaruit volgt dat
het arrest, door de beslissen dat de
strafrechter • impliciet doch noodzakelijk en zeker had beslist dat de staat van
alcoholintoxicatie van (verweerder) noch
de oorzaak, noch een van de oorzaken
van bet ongeval was geweest "• bet
algemeen beginsel van bet gezag van bet
rechterlijk gewijsde in strafzaken en alle
in het middel vermelde bepalingen
schendt (met uitzondering van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), althans de bewijs-
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-173kracht
miskent
van
bet
vonnis zegt dat de feitenrechter erover zal
d.d. 17 september 1976 van de Politie- beslissen; verwijst de zaak naar het
rechtbank te Leuven (schending van de Hof van Beroep te Brussel.
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek) :
16 oktober 1980 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetafdelingsvoorzitter GelijkluiWat het tweede onderdeel be- zen,
dende conclusie van de h. Charles, eerste
treft :
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Overwegende dat het gezag van Kirkpatrick en Simont.

gewijsde op de strafvordering voor
de civiele rechter beperkt is tot
hetgeen zeker en noodzakelijk door
de strafrechter is beslist;
Overwegende dat, door het uitspreken van twee afzonderlijke
straffen wegens overtreding van
artikel 27-1 en 2 van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968
en van artikel 34, 1", van de wet van
16 maart 1968 betreffende de politie
over het wegverkeer, het in kracht
van
gewijsde
gegane
vonnis
d.d. 17 september 1976 van de Politierechtbank te Leuven inderdaad
heeft beslist dat het gaat om afzonderlijke feiten; dat zulks niet belet
dat elk van die feiten, die bewezen
verklaard zijn ongeacht hun schadelijke gevolgen, door de civiele rechter als oorzaak van het ongeval en
van de schade kan worden aangeno-.
men;
Overwegende dat, nu de strafrechter geen uitspraak moest doen
over de schade en over de oorzaak
ervan en zulks niet, zij het impliciet, heeft gedaan, het hof van
beroep ten onrechte oordeelt dat
deze rechter, door afzonderlijke
straffen uit te spreken, noodzakelijk
en zeker heeft beslist dat de staat
van alcoholintoxicatie van verweerier noch de oorzaak noch een van
de oorzaken van het ongeval is
5eweest;
Dat dit onderdeel van het middel
5egrond is;

Nr. 105

1• KAMER - 16 oktober 1980

BETEKENING

VAN

EXPLOTEN

BETEKENING AAN EEN PARTIJ DIE IN HET
BUITENLAND WOONT, MAAR IN BELGIE KEUZE
VAN
WOONPLAATS
HEEFT
GEDAAN
GERECHTELLJK WETBOEK, ART. 40 - BETEKENING IN HET BUITENLAND NIETTEGENSTAANDE DIE KEUZE VAN WOONPLAATS GEVOLG.

Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger. W. is de
betekening in het buitenland of aan de
procureur des Konings ongedaan,
indien de partij, op wier verzoek ze
verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats
van de geadresseerde in Belgie of, in
voorkomend geval, in het buitenland,
kende (1).
(DUFOUR T. , SOCII'ITE DE SALAISONS D'ILLE ET
RANCE • N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1979
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;

Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de
voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat, krachtens artikel 40 van het
Gerechtelijk Wetboek, de betekening van
het cassatieverzoekschrift ongedaan is,
daar ze bij aangetekende brief aan de
Om die redenen, vernietigt het maatschappelijke zetel van verweerster
)estreden arrest; beveelt dat van dit in Frankrijk is verricht, terwijl deze

1rrest melding zal worden gemaakt - - - - - - - - - - - - - - - )p de kant van de vernietigde (1) Cass., 18 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 47)
Jeslissing; houdt de kosten aan en en 28 juni 1979 (ibid, 1978-79, 1303).

-~==-=-=----=--

-174woonplaats had gekozen in Belgie en name heeft willen beletten dat de
verweerder bet adres van die gekozen pleiters misbruik zouden maken van
woonplaats zeker moest kennen :
de betekening in bet buitenland, de
betekening die in casu aan de
Overwegende dat de op 25 ok- woonplaats van verweerster in
tober 1979 op verzoek van verweer- Frankrijk is gedaan, terwijl eiser
ster aan eiser gezonden betekening door het exploot van betekening in
met bevel vermeldt, enerzijds, dat het bestreden arrest de gekozen
het bevel tot betaling van de ver- woonplaats van verweerster in Belschillende erin opgegeven bedragen gie kende, ongedaan is;
wordt gedaan kracbtens de regelDat bet middel van nietmatige uitvoerbare uitgifte van een ontvankelijkheid gegrond is;
ten deze op tegenspraak gewezen
arrest d.d. 10 september 1979 van
het Hof van Beroep te Bergen « dat
Om die redenen, verwerpt de
wordt
betekend
en
waarvan voorziening; veroordeelt eiser in de
afscbrift wordt gegeven samen met kosten.
dat van het onderbavige exploot »,
16 oktober 1980 1" kamer en, anderzijds, dat verzoekster, wier
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdemaatscbap_eelijke zetel gelegen is te lirtgsvoorzitter
- Verslaggever : mevr.
Tinteniac (Frankrijk), rue Nationale, Raymond-DecharneuxGelijkluidende
woonplaats kiest ten kantore van conclusie van de h. Charles, eerste
de optredende deurwaarder en op advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
bet gemeentesecretariaat van elke Simont en Biitzler.
plaats waar de tenuitvoerlegging zal
plaatsbebben;
Overwegende dat een keuze van
woonplaats in de betekening met
bevel, die voor de tenuitvoerlegging
van een gerechtelijke beslissing Nr.lOO
wordt verricbt tegelijkertijd met de
betekening van die beslissing, geldt
1" KAMER - 16 oktober 1980
voor de rechtsvorderingen welke
met die beslissing verband houden, RECHTBANKEN - BURGERLLJKE ZAKEN
met name voor de rechtsmiddelen - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM
die ertegen kunnen worden aange- AMBTSHALVE DE DOOR DE PARTLJEN VOORGEDRAGEN REDENEN AAN TE VULLEN wend;
GRENZEN VAN DEZE BEVOEGDHEID.
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat het cassatiebe- De rechter kan ambtshalve de door de
partijen voorgedragen redenen aanvulroep van eiser op 22 januari 1980 bij
Jen, wanneer hij enkel steunt op
aangetekende brief is betekend op
regelmatig aan zijn beoordeling overde maatschappelijke zetel van vergelegde feiten en het voorwerp noch
weerster te Tinteniac in Frankrijk;
de oorzaak van de eis wijzigt(l).
Overwegende dat naar luid van
(JEHOULET T. LEBRUN)
artikel 40, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek de betekening
ARREST ( vertaJing)
in het buitenland ongedaan is
indien de partij, op wier verzoek ze
HET HOF; - Gelet op het bestreverricht is, de woonplaats of de den arrest, op 2 mei 1979 door het
verblijfplaats of de gekozen woon-. Hof van Beroep te Luik gewezen;
plaats van degene aan wie betekend
Over het middel, afgeleid uit de schenwordt, in Belgie of, in voorkomend
ding van de artikelen 1138, inzondergeval, in het buitenland, kende;
Overwegende dat ingevolge die
bepaling, waarmee de wetgever met (1) Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1035).

-175heid 2•, van het Gerechtelijk Wetboek, 2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE1325, inzonderheid laatste lid, van bet
MENTSAKKOORD EN GERECHTEBurgerlijk Wetboek, ...
LIJK AKKOORD
GERECHTELIJK
AKKOORD - INDIENING VAN EEN VERZOEKOverwegende dat verweerster in
SCHRIFf TOT HET BEKOMEN VAN EEN
haar conclusie primair betoogde dat
GERECHTELLJK AKKOORD GECOORDIde akte van 23 februari 1975 een
NEERDE WETTEN VAN 25 SEPTEMBER 1946,
volledig bewijs en niet enkel een
ART. 29, TWEEDE LID, 1° - GERECHTELIJK
begin van bewijs van de verbinteAKKOORD ZONDER UITWERKING OP DE
nissen van eiseres opleverde;
BELASTINGEN
EN
ANDERE
OPENBARE
LASTEN- DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING.
Overwegende dat het hof van
beroep, om eiseres op basis van de
in het middel vermelde gronden te 3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEveroordelen om de notariele verEN
GERECHTEMENTSAKKOORD
koopakte te laten verlijden, stemit
LIJK AKKOORD
GERECHTELLJK
op regelmatig aan zijn beoordeling
AKKOORD - INDIENING VAN EEN VERZOEKonderworpen feiten, te weten het
SCHRIFf TOT HET BEKOMEN VAN EEN
geschrift van 23 februari 1975 en de
GERECHTELLJK AKKOORD - WETBOEK VAN
ontvangst door eiseres van het in
INKOMSTENBELASTINGEN, ARTT. 316, 317 EN
dat geschrift vermelde voorschot
318 WEITELIJKE HYPOTHEEK VAN DE
van 25.000 frank; dat het noch het
SCHATKIST - INSCHRLJVlNG NA HET INDIEvoorwerp, noch de oorzaak van de
NEN VAN DE AANVRAAG TOT GERECHTELIJK
AKKOORD- GEVOW.
vordering wijzigt;
Dat het arrest derhalve de algemene rechtsbeginselen of de wette- 4° INKOMSTENBELASTINGEN- WETlijke bepalingen als vermeld in bet HOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN,
middel niet schendt;
ARTT. 316, 317 EN 318 - WETTELLJKE HYPODat het middel niet kan worden THEEK VAN DE SCHATKIST - AANVRAAG,
DOOR DE SCHULDENAAR, VAN EEN GERECHaangenomen;

TELIJK AKKOORD- INSCHRLJVlNG VAN DE
WETTELLJKE HYPOTHEEK NA HET INDIENEN
VAN DE AANVRAAG TOT GERECHTELIJK
AKKOORD- GEVOW.

Om die - redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in 5° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEde kosten.
MENTSAKKOORD EN GERECHTE16 oktober 1980 - 1• kamer - VoorzitLIJK AKKOORD
GERECHTELIJK
ter en verslaggever : ridder de SchaetAKKOORD - INDIENING VAN EEN VERZOEKzen, afdelingsvoorzitter GelijkluiSCHRIFf TOT HET BEKOMEN VAN EEN
dende conclusie van de h. Charles, eers:te
GERECHTELIJK AKKOORD - WETBOEK VAN
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
KOOPHANDEL. ART. 487 VERPLICHTING
Bayart en De Bruyn.
VOOR DE CURATOR VAN EEN FAILLISSEMENT
INSCHRIJVING TE NEMEN, UIT NAAM VAN DE
GEZAMENLIJKE
SCHULDEISERS,
OP
DE
ONROERENDE GOEDEREN VAN DE GEFAILLEERDE, WAARVAN HLJ HET BESTAAN KENT
- BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP HET
GERECHTELLJK AKKOORD.

Nr. 107
1• KAMER -17 oktober 1980

lo FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTEGERECHTELLJK
LIJK AKKOORD
AKKOORD - INDIENING VAN EEN VERZOEKSCHRIFf TOT HET BEKOMEN VAN EEN
GERECHTELIJK AKKOORD- GEVOWEN.

1• Uit het indienen van een verzoek-

schrift tot bet bekomen van een
gerechtelijk akkoord volgt voor de
schuldenaar van rechtswege voorlopige schorsing van gelijk welke latere
daad van uitvoering en tevens verbod
om, hangende de rechtspleging tot
het bekomen van een gerechtelijk
akkoord, te vervreemden, met hypo-

-176theek te bezwaren of zich te verbinden (MR. FRANK EN CLYBOUW Q.Q. T. BELGISCHE
STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
zonder machtiging van de rechtercommissaris; het indienen van het
ARREST
verzoekschrift doet een samenloop
ontstaan onder alle niet bevoorrechte
schuldeisers van de schuldenaar die
Het Hof; - Gelet op het bestrehet akkoord aanvraagt (1). (Artt. 5 en den arrest, op 5 april 1976 door het

11 van de bij Regentsbesluit van Hof van Beroep te Antwerpen gewe25 sept. 1946 gecoordineerde wetten op zen;
het gerechtelijk akkoord.)
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 5, 11, 29, 30, 32,
2° Art. 29, tweede lid,
van de bij 34 van de bij besluit van de Regent van
Regentsbesluit 25 sept. 1946 gecoordi- 25 september 1946 gecoordineerde wetneerde wetten op het gerechtelijk ten op het gerechtelijk akkoord, 316, 317,
akkoord heeft geen andere draag- 318 van het Wetboek van Inkomstenbewijdte dan het gehele bedrag van de lastingen, 447, 487 en 518 van het
schuldvordering uit hoofde van belas- Wetboek van Koophandel,

r,

tingen en andere openbare Jasten
onverkort te behouden, in tegenstelJing met de private schuldvorderingen
die voor vmmindering vatbaar zijn,
zodat, na uitvoering van het akkoord,
de schuldeiser die over een schuldvordering uit hoofde van belastingen
beschikt, zeUs buiten het door art. 34
van de genoemde wetten bepaalde
geval, de inning kan vorderen van het
gedeelte van zijn schuldvordering dat
niet werd betaald wegens het gerechtelijk akkoord (2).

De samenloop welke het indienen van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord doet ontstaan onder alle
chirografaire schuldeisers van de
schuldenaar die het akkoord aanvraagt, brengt mee dat de schuldeiser,
die alsdan over een nog niet ingeschreven wettelijke hypotheek op de
onroerende goederen van die schuldenaar beschikt, door achteraf die hypotheek te Jaten inschrijven, geen rechten kan verkrijgen die tegenstelbaar
zijn aan de andere chirografaire
schuldeisers. (Artt. 5 en 11 van de bij

3° en 4°

Regentsbesluit van 25 feb. 1946
gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord; artt. 316, 317, 318 Wethoek van de Inkomstenbelastingen.)

----------------1
(1) Cass., 27 maart 1952 (Bull en Pas., 1952,
I, 475), en de conclusie van de beer proc.-gen.
Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.-gen.,
14 sept. 1961 (ibid., 1962, I, 68), 18 nov.
1971 (A.C., 1972, 279), en de concl. van de beer
proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen. (Bull. en
Pas., 1972, I, 262 en vgl.), en 19 sept. 1980 (A.C.,
1980-81, nr. 48).
(2) Zie Cass., 19 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr.
48).

doordat het arrest de vordering van de
eisers ongegrond verklaart, die ertoe
strekte te horen zeggen voor recht dat
de hypothecaire inschrijvingen, welke
verweerder op een onroerend goed, toebehorende aan de naamloze vennootschap Armement L. Hermans na
12 februari 1966, had aangenomen, dit is
na de datum waarop de genoemde
vennootschap het gerechtelijk akkoord
had aangevraagd, nietig waren of
althans aan de eisers qualitate qua niet
tegenstelbaar, en verweerder te horen
veroordelen tot het terugbetalen aan de
eisers van de sommen die hij door het
Iaten gelden van bedoelde hypothecaire
inschrijvingen had gei:nd, zulks op
grond : dat, indien het indi~nen van een
verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord
de samenloop van de schuldeisers doe1
ontstaan en aldus de rechten van alle
partijen vastlegt op dat ogenblik, di1
vastleggen van gezegde rechten nie1
geldt ten aanzien van de schuldeisen
die, op grond van artikel 29 van de
gecotirdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord, mogen uitvoeren en dom
de schorsing niet gehouden zijn; da1
derhalve de fiscus zijn rechten behoud·
zonder enige beperking van uitvoering
en namelijk zonder beperking van he·
recht de door artikel 316 van het Wet
boek van Inkomstenbelastingen ingestelde wettelijke hypotheek te lateJ
inschrijven; dat artikel 317 van di
wetboek de rang van inschrijvin1
bepaalt zonder enig ander -criterium va1
tegenstelbaarheid dan volgens de datun
van inschrijving; dat artikel 318 va1
gemeld wetboek de toepassing va1
artikel 447 van het Wetboek van Koop
handel uitsluit, en dat ten opzichte va1
het onroerend goed dat bij het verzoek
schrift tot akkoord werd afgestaan, d
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verweerder anderzijds op een bepaald
ogenblik dezelfde rechten hadden,
namelijk die van scbuldeisers met een
wettelijke hypotheek, aangezien de chirografaire scbuldeisers een collectieve
hypotheek ten voordele van de massa
konden doen gelden, eventueel te individualiseren na bomologatie,

terwijl uit de bepalingen van de
artikelen 5 en 11 van de voormelde
gecoordineerde wetten op het gerecbtelijk akkoord volgt dat vanaf de aanvraag
tot gerechtelijk akkoord de samenloop
van de chirografaire schuldeiders ontstaat, met het gevolg dat hun onderlinge
recbten op de goederen van de aanvrager van bet akkoord niet meer gewijzigd
kunnen worden, en dat zulks onder
meer geldt ten aanzien van de scbuldeisers die over een nog niet ingescbreven
wettelijke bypotheek beschikken en die
derhalve door bet later Iaten inscbrijven
van die hypotheek op de goederen van
de aanvrager van bet gerecbtelijk
akkoord geen rechten kunnen bekomen
welke aan de andere chirografaire
schuldeisers en dus aan de eisers qualitate qua tegenstelbaar zouden zijn,
terwijl uit de bepalingen van de
artikelen 29 van de voormelde gecoordineerde wetten op bet gerechtelijk
akkoord, 316, 317, 318 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen en 447 van
het Wetboek van Koopbandel voor verweerder geenszins de mogelijkbeid
voortvloeit zicb, door bet Iaten inscbrijven van zijn wettelijke hypotheken na
het indienen van de aanvraag tot
gerechtelijk akkoord, ten nadele van de
andere cbirografaire schuldeisers te onttrekken aan de regel van het vastleggen
van de rechten van de cbirografaire
scbuldeisers, zoals die voortvloeit uit de
bepalingen van de artikelen 5 en 11 van
de voormelde gecoordineerde wetten,
docb aileen de mogelijkbeid na het
uitvoeren van dit gerechtelijk akkoord,
het gebeurlijk saldo van zijn recbten
verder uit te oefenen, ook indien de
schuldenaar die het akkoord bekwam,
niet opnieuw in betere doen komt, zoals
voorzien door artikel 34 van voormelde
gecoordineerde wetten,
en terwijl voor de eisers de mogelijkheid niet hestand ten bate van de
cbirografaire scbuldeisers een collectieve
hypotheek te nemen en die later te
individualiseren, als bepaald in de
artikelen 487 en 518 van het Wetboek
van Koopbandel, aangezien, in geval van
gerecbtelijk akkoord met boedelafstand,

de bevoegdheden van de vereffenaars
niet door de genoemde artikelen 487
en 518, maar door de artikelen 30 en
32 van de gecoordineerde wetten op bet
gerecbtelijk akkoord bepaald worden en
aangezien deze laatste twee artikelen
ten bate van de chirografaire scbuldeisers geen wettelijke bypotheek instellen
welke de vereffenaars zouden kunnen
doen inscbrijven :

Overwegehde dat, naar luid van
de artikeleri 5 en 11 van de door
besluit
van
de
Regent
van
25 september 1946 gecoordineerde
wetten op bet gerechtelijk akkoord,
enerzijds, uit bet indienen van bet
verzoekschrift tot bet bekomen
van een gerechtelijk akkoord van
rechtswege, ten voordele van de
schuldenaar, voorlopige schorsing
volgt van gelijk welke latere daden
van uitvoering en, anderzijds, hangende de rechtspleging tot het bekomen van het gerechtelijk akkoord,
de schuldenaar niet kan vervreemden, noch met hypotheek bezwaren,
noch zich verbinden, zonder machtiging van de rechter-commissaris;
Dat uit de genoemde wetsbepalingen blijkt dat de wet de goederen
welke zich in het patrimonium van
de schuldenaar bevinden en het
gemeenschappelijk pand van zijn
schuldeisers uitmaken, met een
aldus omschreven onbeschikbaarheid treft; dat deze beperkingen het
bewijs opleveren van de wil van de
wetgever om aan de daden van
beschikking van de schuldenaar en
aan de door de afzonderlijke chirografaire schuldeisers verrichte
daden van uitvoering elk uitwerksel
te onttrekken, zodat elke regeling
ten voordele van een van hen,
waardoor het aandeel van de anderen zou worden verminderd, verhinderd wordt; dat aldus, met bet oog
op de gelijkmatige afdoening van
bet akkoord, onder de schuldeisers
een samenloop tot stand wordt
gebracht op de dag zelf van het
indienen van bet verzoekschrift;
Dat, ingevolge die samenloop, de
schuldeisers die over een nog niet
ingeschreven wettelijke hypotheek
beschikken, door het achteraf laten

-178inschrijven van die hypotheek op de de rechten van de chirografaire
goederen van de aanvrager van het schuldeisers, zoals die voortvloeit
gerechtelijk akkoord, geen rechten uit de bepalingen van de artikelen 5
kunnen bekomen welke tegenstel- en 11 van genoemde gecoordineerde
baar zouden zijn aan de andere wetten;
chirografaire schuldeisers;
Dat immers, door te bepalen dat
Dat, blijkens de vaststellingen van de wettelijke hypotheek slechts
het bestreden arrest, ten deze het rang neemt vanaf de datum van
verzoek tot het bekomen van een haar inschrijving, artikel 317 van
gerechtelijk akkoord met boedelaf- het Wetboek van Inkomstenbelasstand op 12 februari 1966 werd tingen het aan het gemeen recht
ingediend, zodat de samenloop van ontleende principe invoert dat, om
de schuldeisers op de goederen van aan derden tegenstelbaar te zijn, de
de schuldenaar reeds bestond v66r hypotheek in de registers van de
de door verweerder op 11 maart hypotheekbewaarder moet inge1966, 16 maart 1966 en 10 mei 1966 schreven zijn;
genomen hypothecaire inschrijvinOverwegende dat geen enkele
gen wegens de door de naamloze bepaling van de gecoordineerde
vennootschap. Armement L. Her- wetten op het gerechtelijk akkoord
mans verschuldigde belastingen;
aan de eisers de mogelijkheid verOverwegende dat, zo artikel 29, leent om ten bate van de chirogratweede lid, 1", van de genoemde faire schuldeisers een collectieve en
gecoordineerde wetten weliswaar later te individualiseren hypotheek
bepaalt dat het gerechtelijk akkoord te nemen;
geen uitwerking heeft met betrekDat, zo artikel 487 van het Wetking tot de belastingen en andere boek van Koophandel weliswaar de
openbare lasten, die bepaling geen curatoren verplicht uit naam van de
andere draagwijdte heeft dan het gezamenlijke schuldeisers inschrijgehele bedrag van de schuldvorde- ving te nemen op de onroerende
ring uit hoofde van belastingen en goederen van de schuldenaar, waarandere openbare lasten onverkort te van zij het bestaan kennen, die
behouden, in tegenstelling met de bepaling van de faillissementswet
private schuldvorderingen die voor niet bij analogie op het gerechtelijk
vermindering vatbaar zijn, zodat, na akkoord mag worden toegepast;
de uitvoering van het akkoord, de
Overwegende dat derhalve, door
schuldeiser die over een schuldvor- te beslissen « dat er geen redenen
dering uit hoofde van belastingen zijn om hetzij de nietigheid hetzij
beschikt, zelfs buiten het door de niet-tegenstelbaarheid van de op
artikel 34 van de genoemde gecoor- 11 maart 1966, 16 maart 1966 en
dineerde wetten beoogde geval, de 10 mei 1966 geboekte hypothecaire
inning kan vervolgen van het inschrijvingen aan te nemen "• het
gedeelte van zijn schuldvordering arrest de in het middel vermelde
dat niet werd betaald wegens het wetsbepalingen schendt;
gerechtelijk akkoord;
Dat het middel gegrond is;
Dat de bepalingen van de
artikelen 316, 317 en 318 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen
voor de verweerder niet de mogeOm die redenen, en zonder acht
lijkheid bieden om zich, door het te slaan op de memorie van antlaten inschrijven van zijn wettelijke woord van verweerder, die buiten
hypotheek na het indienen van de de wettelijk bepaalde termijnen
aanvraag tot gerechtelijk akkoord, werd neergelegd, zonder dat de
ten nadele van de andere chirogra- desaangaande door verweerder infaire schuldeisers, te onttrekken geroepen overmacht blijkt, vernieaan de regel van het vastleggen van . tigt het bestreden arrest, doch enkel

-179doordat het arrest oordeelt : dat de
in zoverre het de oorspronkelijke
vordering van de eisers als onge- verklaring van verweerder dat hij geen
grond afwijst en uitspraak doet over ploegenarbeid wil verrichten en dat · hij
« enkel wil werken in zijn beroep van
de kosten; beveelt dat van dit arrest systeem-analist
» niet kan worden
melding zal worden gemaakt op de beschouwd als de uitdrukking van een
kant van de gedeeltelijk vernietigde zodanig voorbehoud dat hij onbeschikbeslissing; houdt de kosten aan en baar wordt voor de algemene arbeidszegt dat de feitenrechter erover markt; dat inderdaad, nu ploegenarbeid
zal beslissen; verwijst de aldus in deze discipline niet bestaat, zijn
beperkte zaak naar het Hof van weigering in ploegen te werken, moet
worden gei:nterpreteerd in bet Iicht van
Beroep te Brussel.
zijn daarbij aansluitende verklaring; dat
17 oktober 1980 -1" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart
en Claeys Bouuaert.

Nr. 108

3" KAMER- 20 oktober 1980
WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE VOOR DE ALGEMENE
ARBEIDSMARKT- BEGRIP.

f!:en werkloze is onbeschikbaar voor de
algemene arbeidsmarkt, wanneer hij
zijn bereidheid om een dienstbetrekking te aanvaarden, beperkt tot de
bereidheid zijn eigen beroep uit te
oefenen (1). (Art. 133, vierde lid, K.B.
20 dec. 1963.)
(R.V A T. DE KOCKER)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestrelen arrest, op 28 september 1979
.oor het Arbeidshof te Antwerpen
ewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schening van de artikelen 133, inzonderheid
lerde ·lid, van bet koninklijk besluit van
) december 1963 betreffende arbeidsJorziening en werkloosheid, bet vertelde vierde lid gewijzigd door de
Jninklijke besluiten van 26 januari
167, 24 oktober 1967, 15 mei 1970 en
oktober 1978, en 97 van de Grondwet,

de weigering « moet verklaard worden in
bet Iicht van de realiteit dat daar geen
ploegenwerk bestaat, met andere woorden dat hij geen ploegenwerk wil doen
als bet geen werk van systeem-analist
is »; dat bet arbeidshof bijgevolg de
administratieve beslissing tenietdoet,
waarbij de directeur van bet gewestelijk
bureau verweerder van bet voordeel van
de werkloosheidsuitkering. had uitgesloten vanaf 20 juni 1974,
terwijl onbeschikbaar is voor de algemene arbeidsmarkt in de zin van voormeld artikel 133, vierde lid, de werkloze
.. die verklaart niet bereid te zijn een
dienstbetrekking aan te nemen, indien
die niet voldoet aan de voorwaarden die
hij. zelf vaststelt; dit bet geval is met de
werkloze die v66r iedere werkaanbieding
verklaart, uit principe, elke dienstbetrekking te weigeren die niet conform de
criteria is die hij heeft aangehaald;
waaruit volgt dat in dit geval verweerder, die geweigerd heeft ploegenarbeid
te verrichten en enkel wenste te werken
in zijn beroep van systeem-analist, een
algemeen voorbehoud heeft gemaakt
voor de hervatting van de arbeid en dus
onbeschikbaar is voor de algemene
arbeidsmarkt in de zin van vermeld
artikel 1:33, vierde lid; zodat bet arrest,
door bet tegendeel te beslissen, dit
artikel 133, vierde lid, schendt en bijgevolg niet wettelijk verantwoord is
(schending van de wettelijke bepalingen
vermeld in bet middel met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet), althans
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, luidens artikel 133, vferde lid, van het koninklijk besluit van. 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, geacht wordt niet
bereid te zijn een passende dienst------------------l· betrekking te aanvaarden de werk(1) Zie Cass., 25 sept. 1978 (A.C., 1978-79; loze die voor de hervatting van de
4) en 11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 355).
arbeid zodanig voorbehoud maakt

~
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dat hij onbeschikbaar wordt voor de Nr. 109
algemene arbeidsmarkt;
3• KAMER- 20 oktober 1980
Dat een werkloze onbeschikbaar
voor de arbeidsmarkt is, wanneer 1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEhij zijn bereidheid om een dienstbeMENTSAKKOORD EN GERECHTEtrekking te aanvaarden, beperkt tot
LIJK AKKOORD
GERECHTELLJK
de bereidheid zijn eigen beroep uit
AKKOORD GEEN UITWERKING MET
te oefenen;
BETREKKING TOT SOCIALE ZEKERHEIDSBLJOverwegende dat het arrest vastDRAGEN, BLJDRAGEOPSLAG EN NALATIGstelt dat verweerder aan de arbeidsHEIDSINTEREST.
bemiddelaar heeft verklaard : « Ik
wil geen ploeg<nerk doen. Ik wil 2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEenkel werken in mijn beroep van ME~ - BLJDRAGEN, BLJDRAGEOPSLAG EN
NALATIGHEIDSINTEREST GERECHTELIJK
systeem-analist »;
AKKOORD GEEN UITWERKING.
Dat het arrest oordeelt dat geen
ploegenarbeid bestaat voor een 3° BEVOEGDHEID EN AANLEG systeem-analist en dat de verklaring BURGERLIJKE ZAKEN
VOLSTREKTE
van de verweerder moet begrepen BEVOEGDHEID - BIJDRAGEOPSLAG EN NAworden in deze zin « dat hij geen LATIGHEIDSINTEREST OP SOCIALE ZEKERploegenwerk wil doen · als het geen HEIDSBIJDRAGEN - VORDERING TOT BETALING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
werk van systeem-analist is »;
ZEKERHEID - WERKGEVER DIE EEN GERECHOverwegende dat ze1fs aldus gei:n- TELIJK AKKOORD HEEFT BEKOMEN terpreteerd, de verklaring van ver- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL NIE'I
weerder hierop neerkomt dat hij elk BEVOEGD.
ander werk dan dat van systeem- 1" en 2" Het gerechtelijk akkoord heel.
analist weigert en aldus zijn bereidgeen uitwerking met betrekking tot d<
sociale zekerheidsbijdragen en dt
heid tot het aanvaarden van hem
daarop verschuldigde bijdrageopsla~
nog niet aangeboden dienstbetreken nalatigheidsinterest (1). (Art. 29
kingen beperkt tot de dienstbetrekderde lid, 1", gecoordineerde wetter
king van systeem-analist;
25 sept. 1946.)
Overwegende dat het arrest, dat
in deze verklaring van verweerder ·3· De rechtbank van koophandel is nie
bevoegd om kennis te nemen van ee1
geen voorbehoud ziet waardoor hij
vordering ingesteld door de Rijks
onbeschikbaar voor de algemene
dienst voor Sociale Zekerheid tege1
arbeidsmarkt wordt, artikel 133,
een werkgever die zich beroept op ee1
vierde lid, van het koninklijk besluit
bekomen gerechtelijk akkoord or,
van 20 december 1963 schendt;
betaling te weigeren van bijdrageop
slag en nalatigheidsinterest op social
Dat het middel gegrond is;
zekerheidsbijdragen (2). (Art. 574, 2'

Ger.W.)
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat melding van het onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk · Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Gent.
20 oktober .1980 - 3• kamer - Voorzit-·
ter : de h. Gerriiers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Janssens Gelijkluidende conclusie van . de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. L. Simont~·
·
·

(R.MZ. T. DEERLIJKSE N.V.)
ARREST

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 197
door het Arbeidshof te Gent gew€
zen;
--------------(1) Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 1092) m
concl. O.M.
(2) Raadpl. Cass., 17 maart 1976 (A.C., 19~
831); vgl. onder de gelding van art. 574,
Ger.W. voor de wetswijziging van 24 maa
1975; Cass., 3 okt. 1974 (A.C., 1975, 164).
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-181Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 29, derde lid,
1" en 2", van de bij besluit van de Regent
van 25 september 1946 gecoordineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord, 19,
4"ter, van de Hypotheekwet van
16 december 1851, gewijzigd door
artikel 41 van de wet van 27 juni 1969,
574, 2", en 580, 1", van het Gerechtelijk
Wetboek en van de algemene rechtsregel
1at het gerechtelijk akkoord geen uit.verking heeft op de bijdragen voor de
;ociale zekerheid van de werknemers,
wenmin als op de nalatigheidsinteresten
m bijdrageopslagen die met die bijdra~en gepaard gaan,
doordat het arrest beslist dat het
:eschil met betrekking tot de door eiser
:evorderde bijdrageopslagen en nalatigleidsinteresten zijn ontstaan heeft en
·.ijn oplossing moet vinden in . het
:erechtelijk akkoord dat aan verweerster
verd toegestaan, en dat de eerste recher aldus terecht, met toepassing van
.rtikel 574, 2", van het Gerechtelijk
Vetboek, zich onbevoegd heeft verklaard
m over dat onderdeel van de vordering
~ beslissen, het geschil naar de rechtank van koophandel heeft verwezen, de
osten aangehouden heeft en de zaak
erder naar de bijzondere rol verwezen
eeft, en dientengevolge eiser tot de
osten van het hoger beroep veroordeelt
p grond : dat eiser zich beroept op
rtikel 29, derde lid, 1" en 2", van de
~coordineerde wetten op het gerechtejk akkoord om de gevorderde bijdrageljslagen en interesten buiten de clausu'n van het concordaat te houden; dat
et voornoemde artikel bepaalt dat het
;rechtelijk akkoord geen uitwerking
'!eft met betrekking tot : 1" de belastin~n en andere openbare lasten, alsmede
e dijk- en polderlasten, en 2" de schuldlrderingen gewaarborgd door voor·cht, hypotheek of pandgeving; dat
ser zich derhalve ten onrechte beroept
l artikel 580, 1", van het Gerechtelijk
etboek, Iuidens hetwelk de arbeidschtbank kennis neemt van de geschiln van de werkgeversverplichtingen
1gelegd door de wetgeving inzake solle zekerheid, en dat huidig geschil
•n ontstaan heeft en zijn oplossing
:>et vinden in het gerechtelijk akkoord
t aan verweerster werd toegestaan,
terwijl zowel de eigenlijke sociale
kerheidsbijdragen als de bijdrageoptgen en de nalatigheidsinteresten die
eventueel mee gepaard gaan, openre lasten zijn in de zin van artikel 29,
rde lid, 1", van de gecoordineerde

wetten op het gerechtelijk akkoord,
waaruit volgt dat het gerechtelijk
akkoord zonder uitwerking blijft op de
gevorderde sommen en dus de normale
bevoegheidsregels volgens welke de
arbeidsrechtbank bevoegd is, van kracht
blijven, en terwijl zoals hiervoor wordt
bepaald het arrest niet wettig kan beslissen dat eiser zich ten onrechte beroept
op artikel 580, 1", van het Gerechtelijk
Wetboek, verder ten onrechte oordeelt
dat het geschil zijn ontstaan vindt en
zijn oplossing heeft binnen het gerechtelijk akkoord en zich dus ten onrechte
beroept op artikel 574, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, zodat het arrest
aile voornoemde wettelijke bepalingen
schendt:

Overwegende dat niet enkel de
sociale zekerheidsbijdragen, maar
ook de daarop verschuldigde bijdrageopslagen en nalatigheidsinteresten, openbare lasten zijn in de zin
van artikel 29, derde lid, r, van de
bij besluit van de Regent van
25 september 1946 gecoordineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord;
Dat het gerechtelijk akkoord derhalve geen uitwerking heeft met
betrekking tot deze bijdrageopslagen en nalatigheidsinteresten;
Overwegende dat de vordering en
het geschil aangaande die bijdrageopslagen en nalatigheidsinteresten
niet rechtstreeks zijn ontstaan uit
het
gerechtelijk
akkoord;
dat
artikel 574, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek derhalve geen toepassing
vindt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, maar niet in
zoverre het verzet en het hoger
beroep ontvankelijk worden ver~laard en in zoverre beslist wordt
over de bijdragen; beveelt dat melding van het thans gewezen arrest
zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat erover door de feitenrechter zal
worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.

-18220 oktober 1980 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Janssens Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. A. De Bruyn.

REDENEN VAN HEI' VERVAL VAN EEN TE
LAAT INGEDIENDE AANVRAAG OM UITSTEL
OF VRIJLATING - UITZONDERLIJKE REDENEN DOOR DE HOGE MILITIERAAD NIET IN
REDENGEVING
AANMERKING GENOMEN VAN DE BESLISSING.

Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing van de Hoge Militieraad die
bet verzoek tot ontheffing, wegens
Nr. 110
uitzonderlijke redenen, van bet verval
3" KAMER- 20 oktober 1980
van een te laat ingediende aanvraag
om uitstel of vrijlating van dienst op
VOORZIENING IN CASSATIE- VORM
m01·ele grond verwezpt, wanneer ui t
de redengeving blijkt dat de Hoge
- DIENSTPLICHT - NIEI' DOOR ElSER GETEMilitieraad op de aangevoerde redenen
KENDE VOORZIENING NIEI' ONTVANKEin aanmerking beeft genOmftn en
LIJKE VOORZIENING (1).
onderzocbt beeft of de aangehaalde
(VAN DEN BERGH)
feiten en omstandigbeden van dif.
aard zijn dat de ingeroepen redeneL
ARREST
uitzonderlijk zijn in de zin van art 2()
§
3, Dienstplicbtwet(1).
HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 14 juli 1980 door
(PRAET)

de Herkeuringsraad van de provincie Brabant gewezen;
Overwegende dat krachtens artikel 51, §§ 1 en 4, van de Dienstplichtwet,
gecoordineerd
op
30 april 1962, de voorziening in
cassatie, op straffe van nietigheid,
moet voorzien zijn van de handtekening van eiser in cassatie;
Dat de voorziening de handtekening van eiser niet draagt; dat zij
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
20 oktober 1980 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.

Nr. 111
3" KAMER - 20 oktober 1980

ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 25 juni 1980 gewezen door de Hoge Militieraad, uit
spraak doende na verwijzing;
Gelet op het arrest van het Ho
op 14 april 1980 gewezen (2);
Overwegende dat eiser twee aan
vragen om uitstel heeft ingedienc
dat de eerste aanvraag steunt op d
hoedanigheid van kostwinner in d
zin van artikel 10, § 1, 1"; dat d
tweede
aanvraag
steunt
o
artikel 10, § 1, 6•, betreffende lee1
lingen, studenten en jongelingen di
gebonden zijn door een leercontrac
dat de beide aanvragen na de no1
male termijn werden ingedien<
maar dat eiser om opheffing va
het verval op grond van uitzonde:
lijke redenen verzocht;
Over bet eerste en bet tweede mida
samen:
bet eerste, hieruit afgeleid dat ,

Hoge militieraad twee afzonderlijl
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN hogere beroepen die gericht zijn teg1
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - VERZOEK twee afzonderlijke beslissingen van ,
TOT ONTHEFFING WEGENS UITZONDERLIJKE

Nota arrest nr. 110 :
(1) Cass., 24 aug. 1967 (A.C., 1967, 1332) en
14 feb. 1973 (ibid., 1973, 598).

1---------------Nota's arrest nr. 111 :
(1) Zie Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 61
en 24 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 464).

(2) Niet gepubliceerd.
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-183Dat de beslissing weliswaar
gewag maakt van de gezondheidstoestand van eisers vader welke in
januari 1978 vee! slechter was dan
die van zijn moeder; dat de raad
daaruit evenwel enkel afleidt dat
eiser zijn aanvraag om uitstel als
kostwinner, dit is de aanvraag op
grond van artikel 10, § 1, 1", tijdig
had kunnen indienen, maar dat hij
niet onderzoekt of deze omstandigheid het te laat indienen van de
aanvraag op grond van artikel 10,
§ 1, 6•, kan verantwoorden;
Overwegende dat uit de redengeving van de beslissing blijkt dat de
Hoge Militieraad de redenen die
eiser heeft aangevoerd om de laattijdigheid van zijn aanvraag op
Overwegende dat de Hoge Militie- grond van artikel 10, § 1, 1•,
raad de beide aanvragen om uitstel te verantwoorden, in aanmerking
verwerpt op grond dat « de reden neemt en onderzoekt of de door
aangehaald in de akte van beroep hem aangehaalde feiten en omstan(namelijk het overlijden van de digheden van die aard zijn dat de
moeder en de gevolgen daarvan op ingeroepen redenen uitzonderlijk
het gezinsinkomen en de gezins- z~jn in de zin van artikel 20, § 3, van
structuur) » niet als uitzonderlijke de Dienstplichtwet; dat de beslissing
reden tot ontheffing van het verval wat deze aanvraag betreft, aldus
van de laattijdige aanvragen kan regelmatig is gemotiveerd;
worden aangenomen;
Dat de middelen gegrond zijn in
Overwegende dat de aanvraag om zoverre ze gericht zijn tegen de
uitstel op grond van artikel 10, § 1, beslissing over de aanvraag op
t•, van de Dienstplichtwet steunde grond van artikel 10, § 1, 6•; dat ze
JP het overlijden van eisers moeder, niet kunnen worden aangenomen in
maar dat het laattijdig indienen van zoverre ze gericht zijn tegen de
ie aanvraag op grond van artikel 10, beslissing over de aanvraag op
§ 1, 6•, van dezelfde wet werd grond van artikel 10, § 1, r;
,rerantwoord door « de hopeloze
,rerwarring die bestond op het tijdOver het derde middel, afgeleid uit de
;tip (dit is in januari 1978) in het schending van de artikelen 20, § 3, van
~ezin wegens de piteuze toestand de Dienstplichtwet, gecoordineerd op
ran zijn vader, ja zelfs, van zijn 30 april 1962, 1319, 1320 en 1322 van het
Jeide ouders »; dat eiser in zijn akte Burgerlijk Wetboek,
1an beroep tegen de beslissing van
doordat de Hoge Militieraad, bij
:le militieraad over laatstgenoemde gewone affirmatie, beslist dat het over1anvraag aanvoert dat deze raad het lijden van de moeder geen uitzonderlijk
werlijden van zijn moeder ten feit is en derhalve geen uitzonderlijke
mrechte als ingeroepen uitzonder- reden schept,
terwijl niet kan aangenomen worden
ijke reden had beschouwd en vereen zo tragische, enorme en totaal
l'lees naar de slechte gezondheids- dat
onverwachte gebeurtenis geen uitzon;oestand van zijn ouders, inzonder- derlijke reden zou zijn; het aan het Hof
1eid van zijn vader; dat de Hoge behoort de draagwijdte van voormeld
\1:ilitieraad deze door eiser ingeroe- artikel 20, § 3, van de Dienstplichtwet te
>en reden omtrent de aanvraag op bepalen en te oordelen in welke mate dit
~rond van artikel 10, § 1, 6•, niet artikel geschonden is,
>eantwoordt;

Militieraad van de provincie OostVlaanderen in een enkele beslissing
beslecht, zonder onderscheid te maken
tussen de beide aangevochten beslissingen van de militieraad noch tussen de
twee onderscheidene motiveringen van
de beroepen, hetgeen blijkt uit het feit
dat de beslissing slechts gewag maakt
van een enkele akte van beroep;
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat de beslissing slechts een enkel
ingeroepen feit beantwoordt, namelijk
het overlijden van de moeder van eiser,
zonder de andere ingeroepen reden te
beantwoorden, en affirmeert dat het
overlijden van de moeder niet tot ontheffing van verval leidt, zonder de reden
daarvan te vermelden :

L-__--

-184niet toegelaten tot vervroegde
«
Overwegende dat de feitelijke
dienstneming » {1). (Artt. 9, tweede lid,
beoordeling van de ingeroepen uiten 43, § 4, Dienstplichtwet.)
zonderlijke redenen die eiser van
het verval van zijn te laat inge(MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN T. A...)
diende aanvraag kunnen ontheffen,
tot de bevoegdheid van de militiegeARREST
rechten behoort; dat die beoordeling
in cassatie onaantastbaar is;
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 juni 1980 door
Overwegende dat het middel niet
preciseert hoe de artikelen 1319, de Her keuringsraad van de provin1320 en 1322 van het Burgerlijk cie Antwerpen gewezen;
Wetboek werden geschonden;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 9, tweede lid, van

Dat het middel niet ontvankelijk de Dienstplichtwet, gecoordineerd op
is;

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing in zoverre zij
de aanvraag om uitstel op grond
van artikel 10, § 1, 6", van de
Dienstplichtwet niet ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Hoge Militieraad uit andere leden samengesteld.

30 april 1962,
doordat de herkeuringsraad verweerder « vrijgesteld, voor goed ongeschikt »
voor de dienst verklaart,
terwijl krachtens voormelde wetsbepaling, de bepalingen van de afdelingen III,
V en VII van hoogdstuk IV van de
Dienstplichtwet geen toepassing vinden
op de dienstplichtige die om vervroegde
dienstneming verzoekt, en de aanvrager
om vervroegde dienstneming bijgevolg
noch uitstel, noch vrijlating, noch vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond, noch vrijstelling door de
minister van Binnenlandse Zaken kan
bekomen:

Overwegende dat, krachtens artikel 9, tweede lid, van de Dienstplichtwet, de bepalingen van de
afdelingen III, V en VII van
hoofdstuk IV, waaronder die welke
de vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond regelen,
geen toepassing vinden op de
dienstplichtige die om vervroegde
dienstneming verzoekt, en dat, overeenkomstig artikel 43, § 4, van
Nr. 112
dezelfde wet, de herkeuringsraad in
een dergelijk geval slechts uitspraal1
3• KAMER- 20 oktober 1980
mag doen in de bewoordingen « niei
toegelaten tot vervroegde dienstDIENSTPLICHT- HERKEURINGSRAAD- neming »;
DIENSTPLICHTIGE DIE OM VERVROEGDE
Overwegende dat de herkeuringsDIENSTNEMING HEEFT VERZOCHT EN OP
LICHAMELLTKE GROND ONGESCHIKT VOOR DE raad derhalve deze wetsbepalinger
DIENST SCHIJNT TE ZIJN TE NEMEN schendt door verweerder, die o1r
BESLISSING.
vervroegde dienstneming had verWanneer de herkeuringsraad van oor- zocht, « vrijgesteld, voorgoed ondeel is dat een dienstplichtige, die om geschikt » te verklaren;
vervroegde indienstneming heeft verDat het middel gegrond is;
zocht, op Jichamelijke grond ongeschikt is voor de dienst, mag hij e n k e l l - - - - - - - - - - - - - - - - uitspraak doen in de bewoordingen
(1) Cass., 5 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 638).
3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.
20 oktober 1980 -

--------------

~--------
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-185DOOR EEN PARTIJ NIEl' WORDT BETWIST. Om die redenen, vernietigt de
VAN DEZE PARTIJ WAARIN HEr
bestreden beslissing; beveelt dat CONCLUSIE
BESTAAN VAN DAT FElT WORDT BETWIST van dit arrest melding zal worden MISKENNING VAN DE BEWJJSKRACHT VAN DE
gemaakt op de kant van de vernie- CONCLUSIE (1).
tigde beslissing; verwijst de zaak
2" Wanneer de rechter in de bestrenaar de Herkeuringsraad van de 1" en
den beslissing uit een vaststelling in
provincie Limburg.
Ieite geen rechtsgevolg heeft kunnen
20 oktober 1980 - a• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Gerniers,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.

Nr.113

afleiden, heeft hij die beslissing, in de
regel, niet laten steunen op tegenstrijdige redenen of op een door een reden
tegengesproken beschikkend gedeelte,
maar heeft hij de wettelijke bepaling
betreUende die deductie geschonden;
niet ontvankelijk is, derhalve, het op
een dergelijke grief gegronde middel,
indien en voor zover het enkel de
schending van art. 97 Gw. aanvoert (2).
(Impliciet.)

a• Om de schade ten gevolge van de
2• KAMER - 21 oktober 1980

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN TEGENSTRIJDIGE REDENEN OF STRIJDIGHEID
TUSSEN EEN REDEN EN HEr BESCHIKKENDE
GEDEELTE- SCHENDING VAN ART. 97 GW.BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLUKE ZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE RECHTER IN DE BESTREDEN BESLISSING UlT EEN VASTSTELLING IN FEITE GEEN
RECHTSGEVOLG HEEFI' KUNNEN AFLEIDEN MIDDEL AFGELEID UlT SCHENDING VAN
ART. 97 GW.- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

3° AANSPRAKELLJKHEID
OVEREENKOMST)

blijvende arbeidsongeschiktheid van
de getroffene te ramen, is het niet
mogelijk dat de rechter zonder schending van de artt. 1382 en 1383 B. W.
zegt dat hij uitgaat van de toestand
van de getroffene op de dag van zijn
uitspraak en dat hij de schade berekent op basis van de bezoldiging van
de getroffene op die dag en dat hij
voorts de kapitalisatiecoetticient toepast voor de leeftijd van de getroffene
ten tijde van de consolidatie (a).

4" Niet gemotiveerd is de beslissing,
waarbij de beklaagde op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering
wordt veroordeeld, zonder dat wordt
geantwoord op een door hem regelmatig voorgedragen verweer (4). (Art.
(BUITEN
97 Gw.)

MATERIELE
SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RAMING VAN
DE SCHADE OP DE DAG VAN DE UITSPRAAK
BEREKEND OP BASIS VAN DE BEZOLDIGING
VAN DE GETROFFENE OP DIE DAG- TOEPASSING VAN DE KAPITATLISATIECOEFFICIENT
VOOR DE LEEFTIJD VAN DE GEl'ROFFENE OP
DE DAG VAN DE CONSOLIDATIE - SCHENDING VAN DE ARTT. 1382 EN 1383 B.W.

(BRUSSELMANS, COLGATE-PALMOLIVE N.V.
T. FRAILLE Y BERMEJO,
VERENIGDE PROVINCIEN N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1979
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Overwegende dat het arrest enkel
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER- uitspraak doet over de civielrechteLIJKE RECHTSVORDERING- VEROORDELING
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN - GEEN GEMOTIVEERDE
BESLISSING.
5° BEWLJS BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BESLISSING HIEROP GEGROND DAT EEN FElT

!-----------------(I) Cass., 10 mei 1979 (A.C.,l978-79, 1082).
(2) Cass., 7 maart 1979 (A.C., 1978-79 796) en
.
'

noot 1.

(3) Zie Cass., 22 april 1976 (A.C., 1976, 952).
(4) Cass., 19 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1251).
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-186lijke vorderingen van de verweer- -vingsduur van 39 jaar, deze lucraders tegen de eisers;
tieve overlevingsduur derhalve berekend vanaf de datum van de consoOver het eerste middel, afgeleid uit de lidatie, te weten 7 december 1972,
schending van de artikelen 1382, 1383, op welk ogenblik verweerder 26 jaar
1384 van het Burgerlijk Wetboek en
oud :was;
97 van de Grondwet,
Overwegende dat het arrest, nu
doordat het arrest, na te hebben
beslist dat « de berekening van de het enerzijds overeenkomstig de
schade dient te geschieden naar maat- artikelen 1382 en 1383 van het
staven die gelden op de dag van de ·Burgerlijk Wetboek stelt « dat de
uitspraak », voor bet berekenen van de berekening van de schade dient te
schadevergoeding uit hoofde van mate- geschieden naar maatstaven die gelriele schade wegens blijvende arbeidson- den op de dag van de uitspraak »,
geschiktheid volgens de methode van de
kapitalisatie bet bruto basisloon, ver- en anderzijds de schade voor blijdiend door bet slachtoffer op de dag van vende arbeidsongeschiktheid herede uitspraak, in aanmerking neemt en kent uitgaande van de datum van
vervolgens over een periode van 39 jaar consolidatie, een andere vergoeding
kapitaliseert,
berekent dan volgens zijn eigen
terwijl bet tegenstrijdig is enerzijds te redenen aan het slachtoffer toebeslissen dat de berekening van de komt;
schadevergoeding uit hoofde van mateDat
het
arrest
aldus
de
dele schade wegens blijvende arbeidsonartikelen
1382
en
1383
van
het
geschiktheid dient te geschieden naar
maatstaven die gelden op de dag van de Burgerlijk Wetboek schendt;
uitspraak en bijgevolg bet bruto basisDat het middel in zoverre
loon, verdiend door het slachtoffer op de gegrond is;

dag van de uitspraak, in aanmerking te
nemen voor bet toepassen van de kapitalisatiemethode, en anderzijds, ten
einde bet bedrag van deze schadevergoeding te berekenen volgens bovenvermelde methode, te kapitaliseren over
een periode van 39 jaar, zijnde de
periode vanaf de datum van de consolidatie (7 december 1972), waarop het
slachtoffer 26 jaar was tot en met de dag
waarop bet slachtoffer de leeftijd van
65 jaar zou bereiken, zodat bet arrest
met tegenstrijdigheid is
aangetast
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en bet aan de eerste verweerder
een grotere schadevergoeding toekent
dan waarop hij recht had (schending van
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van bet
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat verweerder in
zijn conclusie aanvoerde dat, als
basis voor de berekening van de
bedoelde schade, het inkomen
diende genomen, genoten op het
ogenblik van de uitspraak, en daartoe voorstelde een jaarinkomen
berekend over de verdiensten einde
1977 en begin 1978, vermeerderd
met verlofgeld en eindejaarspremie;
dat hij verder op die basis de
kapitalisatie vorderde rekening houdend met een lucratieve overle-

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat « rechtstreeks dagende partijen (huidige eisers)
in hun conclusie niet betwisten dat de
arbeidsongeschiktheid, opgelopen door
het slachtoffer tussen 5 augustus 1977 en
9 oktober 1977, en de heelkundige
ingreep in deze periode bet gevolg zijn
van bet ongeval, zodat ook de vordering
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
over deze tijdspanne gegrond is »,
terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun
regelmatig neergelegde conclusies in
boger beroep steeds hebben betwist dat
de arbeidsongeschiktheid tussen 5 augustus 1977 en 9 oktober 1977 het gevolg
was van bet ongeval, zodat bet arrest,
door te beslissen dat de rechtstreeks
dagende partijen (huidige eisers) in hun
conclusies niet betwisten dat de arbeidsongeschiktheid, opgelopen door het
slachtoffer tussen 5 augustus 1977 en
9 oktober 1977, en de heelkundige
ingreep in deze periode bet gevolg zijn
van bet ongeval, de bewijskracht van de
door de eisers regelmatig neergelegde
conclusies in boger beroep schendt
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wethoek);
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-187tweede onderdeel, de eisers in hun
regelmatig neergelegde conclusies in
boger beroep hebben gesteld dat de·
vordering van de verweerders, gegrond
op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
van bet slachtoffer tussen 5 augustus
1977 en 9 oktober 1977, in strijd is met
de verbindende kracht van de overeenkomst van minnelijke expertise door alle
partijen aanvaard op 15 september 1973,
waarbij de permanente graad van
arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld
op 20 pet. en de datum van consolidatie
werd bepaald op 7 december 1972, zodat
bet arrest door geen antwoord te geven
op dit middel van de eisers, op dit punt
niet is gemotiveerd (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en door de
vordering van de huidige verweerders
voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
tussen 5 augustus 1977 en 9 oktober 1977
gegrond te verklaren, de verbindende
kracht van de overeenkomst van minnelijke expertise in datum van 15 september 1973 schendt (schending van
artikel 1134 van bet Burgerlijk Wet-.
boek);

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat verweerder op
grond van een geneeskundig verslag
van 15 september 1977 concludeerde
dat er een verergering in zijn toe' tand was opgetreden en dat het als
noodzakelijk voorkwam een nieuw
:leskundig onderzoek te bevelen; dat
hij inmiddels ook schadevergoeding
rorderde voor de in 1977 opgetreden
;ijdelijke arbeidsongeschiktheid in
le periode van 5 augustus 1977 tot
l oktober 1977;
Overwegende dat de eisers daar;egen aanvoerden dat « ingevolge de
wereenkomst van minnelijke medi;che expertise van 2 oktober 1972
m 15 september 1973, tussen parijen de onderscheiden graden van
ijdelijke en blijvende arbeidsonge:chiktheid van de burgerlijke partij
verweerder) vaststonden, zodat de
>ijkomende eis tot aanstelling van
:en geneesheer-deskundige, die zou
noeten aantonen dat er voor een
~epaalde periode in de loop van het
aar 1977 een andere graad van
rbeidsongeschiktheid, gevolg van

kwestieus ongeval, is geweest, strijdig is met de bindende kracht van
voormelde overeenkomst »;
Overwegende dat het arrest, noch
door het in het middel weergegeven
motief, noch door enige andere
redengeving het verweer van de
eisers in verband met de verbindende kracht van de overeenkomst
tussen partijen beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre
gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wethoek,
·
doordat bet arrest oordeelt dat de
eisers « bet totaal van de uitkeringen
door de verzekeraar-wet aan bet slachtoffer niet meer betwisten, samen
967.848 frank; dat hierin een bedrag
begrepen is van 723.581 frank, namelijk
de wiskundige reserve die de verzekeraar-wet heeft gevestigd om de renten
van bet slachtoffer te betalen »,
terwijl de eisers in hun conclusie
precies integendeel stelden dat « gei:ntimeerde sub 2 (tweede verweerster) ten
onrechte een bedrag van 723.581 frank
opvordert, waaruit de door haar voorgelegde stukken (• Regelingsvoorstel » stuk. 6) immers blijkt dat zij slechts een
wiskundige reserve van 691.526 frank
heeft moeten samenstellen » en in hun
aanvullende conclusies nooit hun stelling
veranderd hebben, zodat bet arrest, door
te beslissen dat de eisers bet totaal van
de uitkeringen door de verzekeraar-wet
aan bet slachtoffer niet meer betwisten,
de bewijskracht van de conclusies op dit
punt miskent (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de eisers bij
conclusie van 8 maart 1978 het in
het middel weergegeven verweer
aanvoerden; dat zij daarvan in
latere conclusies niet hebben afgezien; dat de omstandigheid dat de
eisers in latere conclusies verklaren
« in bet beschikkend gedeelte » van
hun eerste conclusie te volharden,
niet als een afstand kan worden
aangezien;
Dat het arrest derhalve door het
in het middel weergegeven motief

-188de bewijskracht van de conclusie 3° BANKBREUK - VEROORDELING VAN
van 8 maart 1978 van de eisers EEN ZAAKVOERDER VAN EEN PERSONENVENNOCYrSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKEmiskent;
LIJKHEID DOORDAT HIJ ALS ORGAAN VAN DE
Dat het middel gegrond is;
VENNOCYrSCHAP OPTREEEDT ZAAKVOERDER DIE GEEN HANDELAAR IS- NIET TER
ZAKE DIENENDE OMSTANDIGHEID (3).

Om die redenen en ongeacht het
tweede middel en het eerste onder- 4° BANKBREUK - PERSONENVENNOCYrdee} van het derde middel, die niet SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
tot ruimere cassatie kunnen leiden, - GEFAILLEERDE VENNOCYrSCHAP - VERvernietigt het bestreden arrest in OORDELING VAN DE ZAAKVOERDER VAN DE
zoverre het uitspraak doet over de VENNOCYrSCHAP, ORGAAN HIERVAN, WEGENS
vergoedingen
wegens
blijvende DADEN VAN BANKBREUK DIE DOOR HEM IN
arbeidsongeschiktheid en wegens de HET BEHEER VAN DE VENNOCYrSCHAP ZIJN
bijkomende tijdelijke arbeidsonge- GEPLEEGD- WETTIGHEID.
schiktheid, in 1977, van verweerder,
en over de aan verweerster toeko- 5° MISBRUIK VAN VERTROUWEN
mende vergoeding; verwerpt de - SCHULDVORDERING VAN DE DADER VAN
HET FElT TEGEN DEGENE DOOR WIE DE ZAAK
voorzieningen voor het overige; ver- IS
OVERHANDIGD - SLUIT NIET NOODZAKEoordeelt, eensdeels, de eisers geza- LIJK VERDillSTERING OF BEDRIEGLIJKE VERmenlijk in een derde en de verweer- SPILUNG UIT.
ders ieder in een derde van de
kosten; beveelt dat van dit arrest 4" De zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkmelding zal worden gemaakt op de
heid die in staat van faillissement
kant van de gedeeltelijk vernietigde
verkeert, wordt wettig schuldig verbeslissing; venvijst de aldus beklaard aan bankbreuk, wanneer hij als
perkte zaak naar het Hof van
orgaan van de vennootschap daden
Beroep te Brussel.
van bankbreuk heeft gepleegd in verband met het beheer van deze ven21 oktober 1980- 2" kamer- Voorzitnootschap (4). (Sw., art. 489; Kh.,
ter : baron Richard - Verslaggever : de
artt. 573 tot 575.)
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Colard, advocaat-generaal - Advo. eaten : mrs. Houtekier, Van Ryn en 5" De omstandigheid dat hij, die van
misb1-uik van
vertrouwen
wordt
Bayart.
beschuldigd, een schuldvordering kan
doen gelden tegen diegene die hem
een zaak overhandigt onder verplichting ze voor een bepaald doel te
gebruiken of tegen derden, sluit niet
Nr. 114
noodzakelijk uit dat hij die zaak
bedrieglijk kan verduisteren. of verspillen (5). (Sw., art. 491.)
2" KAMER - 21 oktober 1980
1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - MIDDEL GEGROND OP
EEN VERKEERDE INTERPRETATIE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING - MIDDEL OAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST (1).

2° MISDRIJF -

(PAUWELS T. • HET WITTE ANKER •)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1980 dom
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

RECHTSPERSOON - HANDELSVENNOCYrSCHAP DOOR V'IIE EEN MISDRIJF IS BEGAAN - STRAFRECHTELIJKE VERAN'IWOORDELIJKHEID VAN DEGENE DIE VOOR - - - - - - - - - - - - - - - - DE VENNOOTSCHAP OPTREEDT (2).
(3) Cass., 19 sept. 1972 (A.C., 1973, 69).

(1) Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1960-81, nr. 15).
(2) Cass., 12 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1216).

(4) Cass., 13 maart en 26 juni 1973 (A.C.
1973, 693 en 1058).
(5) Cass., 23 mei 1972 (A.C., 1972, 886).
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-189I. In zoverre de voorziening voerder, en anderzijds in geen enkele
gericht is tegen de beslissing op de overweging deze principiele vooropsteltegen eiser ingestelde strafvorde- ling naar de feiten toe ontleedt, de in
conclusie ontwikkelde ter zake dienende
ring:
motieven beantwoordt en de beslissing
Overwegende dat eiser vervolgd
werd wegens bedrieglijke bankbreuk, om, als verantwoordelijke
voor een gefailleerde vennootschap,
namelijk zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cosphar, een gedeelte van het aktief verduisterd of
verborgen te hebben (telastlegging
A ), eenvoudige bankbreuk (telastlegging B) en misbruik van vertrouwen ten nadele van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aimor Corporation,
waarvan
hij
zaakvoerder
was
(telastlegging C);
Overwegende dat het arrest eiser
schuldig verklaart aan de telastlegging A in zover een bedrag van
40.000 frank verduisterd of verborgen werd, aan de telastlegging B
voor twee van de drie daarin vermelde gevallen, en aan de telastlegging C. beperkt tot een bedrag van
200.000 frank; dat het arrest eiser
wegens · de aangehouden telastleggingen veroordeelt tot een enkele
straf van twaalf maanden gevangenis, gedeeltelijk met uitstel, en
tweehonderd frank geldboete, en
verder de publikatie van het arrest,
bij uittreksel, beveelt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 577 van de
Faillissementswet, hoek III, titel II van
het Wetboek van Koophandel, 489 van
het Strafwetboek, 6 van het Gerechtelijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, 1, 2,
laatste lid, 13, 53, 54, 130, eerste lid, van·
de Vennootschapswet, 1984, 1989 en
1998 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep enerzijds
oordeelt dat eiser, hoewel zelf geen
handelaar en hoewel de hem ten laste
gelegde feiten weliswaar ten nadele van
de vennootschap zouden gepleegd zijn,
toch kan veroordeeld worden als zijnde
schuldig aan bankbreuk, indien de
daden, die hem ten laste gelegd zijn,
zouden gesteld zijn in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder en deze daden betrekking hadden op zijn activiteit als zaak-

voldoende motiveert,
terwijl, eerste onderdeel, enkel een
gefailleerde handelaar schuldig kan verklaard worden aan bedrieglijke bankbreuk (artikel 577 van de Faillissementswet); eiser in de in de telastlegging
omschreven periode noch persoonlijk
handelaar was noch in zijn hoedanigheid van vennoot en zaak-voerder de
hoedanigheid van handelaar had, hij ook
niet persoonlijk failliet verklaard werd,
bijgevolg hij aileen strafrechtelijk kan
vervolgd en veroordeeld worden als :
1o de ten laste gelegde feiten strafbare
feiten zijn in hoofde van de gefailleerde
handelsvennootschap, 2° hij de strafrechtelijk verantwoordelijke persoon is voor
het strafbare feit dat door de vennootschap is pegaan; het hof van beroep
derhalve, door enkel de principiele vooropstelling enerzijds en de uitsluitende
vaststelling anderzijds dat eiser .erkent
40.000 frank voor zichzelf genomen te
hebben zonder zijn bewering dat het
bedrag hem toekwam voor loon en
onkosten geloofwaardig te maken, hieruit en uit andere overwegingen concluderend dat hij het geld verduisterd
heeft, zijn beslissing niet motiveert zoals
vereist is door artikel 97 van de Grandwet; een rechter geen uitspraak doet bij
wege van algemene of als regel geldende
beschikking; er in casu geen motivering
is waaruit noodzakelijk moet b!ijken dat
eiser de weerhouden daad van verduistering « in zijn hoedanigheid van zaakvoerder heeft gesteld en deze daad
betrekking had op zijn activiteit als
zaakvoerder », opdat zijn strafbare handeling rechtstreeks aan de. vennootschap
zou kunnen toegerekend worden en
zodoende een strafbaar feit zou uitmaken in hoofde van de vennootschap
(schending van de artikelen 577 van de
Faillissementswet, 489 van het Strafwetboek, 6 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk had
gesteld dat 1o de inbreuk een handeling
of een tekortkoming van de vennootschap moest zijn, 2° de betichting A
eventuele daden ten nadele van de
vennootschap betrof, die geen aanleiding
konden geven tot een veroordeling van
eiser wegens bankbreuk, 3° de constitutieve elementen voor het weerhouden

--------

-190van de telastlegging van bankbreuk niet
aanwezig waren, welke punten mede
bepalend waren voor de beslissing in
verband met de betichting A en derhalve
deze punten in feite en in rechte dienden beantwoord te worden en de eventuele afwijzing van de conclusie verantwoordt; aan de motiveringsverplichting
derhalve niet voldaan is door de enkele
vooropstelling dat een bankbreuk kan
weerhouden worden ten laste van eiser,
indien de verduistering van het geld van
de vennootschap gesteld is in zijn hoedanigheid van zaakvoerder en met de
betrekking tot zijn activitelt als zaakvoerder, zonder in feite en in rechte vast
te stellen dat de verduistering door eiser,
in zijn oordeel en ten nadele van de
vennootschap, een daad was « gesteld in
hoedanigheid van zaakvoerder en met
betrekking
tot
de
activiteit
als
zaakvoerder » (schending van de
artikelen 577 van de Faillissementswet,
489 van het Strafwetboek, 6 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, de strafbare daad
van het orgaan van een vennootschap
slechts een strafbaar feit is in hoofde
van de vennootschap zelf, indien het
orgaan handelde binnen de uitoefening
van zijn opdracht, waarvan het openbaar
ministerie het bewijs heeft en waarover
de rechter dient uitspraak te doen; het
hof van beroep derhalve niet voldaan
heeft aan de motiveringsvereiste van
artikel 97 van de Grondwet door niet te
onderzoeken of in casu het misdrijf van
misbruik van vertrouwen, gepleegd door
eiser ten nadele van de vennootschap,
ook kan aangezien worden als een daad
van eiser « gesteld in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder en met betrekking tot
zijn activiteit als zaakvoerder » of,
anders uitgedrukt, binnen de uitoefening
van zijn opdracht als zaakvoerder
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 577 van de Faillissementswet
en 489 van bet Strafwetboek);
vierde onderdeel, de opdracht van het
orgaan van een vennootschap specifiek
is, met het oog op het verwezenlijken
van het maatschappelijk doel, binnen de
grenzen en de opdracht die verstrekt is,
altijd optredend in naam en voor rekening van een vennootschap, eventuee~
lichtzinnig, schadelijk voor de vennoot:..
schap, zelfs diens aansprakelijkheid
meebrengend als de lasthebber handelt
buiten zijn bevoegdheid, maar er toch
een aan de vennootschap toerekenbare
schijn te wijten is, maar in geen geval

het orgaan van een vennootschap
optreedt binnen de uitoefening van zijn
opdracht als hij uitsluitend ten eigen.
profijte, in eigen naam, in de verhouding
tot de vennootschap, geld steelt, wat
uiteraard geen daad is die de vennootschap zelf heeft gepleegd, weze het door
tussenkomst van haar orgaan; het hof
van beroep derhalve, door eventueel
impliciet te hebben willen zeggen dat
het feit van de verduistering door eiser
van het bedrag van 40.000 frank toebehorend aan de vennootschap een daad is
gesteld in de hoedanigheid van zaakvoerder en met betrekking tot de activiteit van zaakvoerder of, anders uitgedrukt, binnen de uitoefening van zijn
opdracht, het wettelijk principe van de
specialiteit van de rechtspersoon en van
de door het doel van de vennootschap
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan heeft miskend
(schending van de artikelen 1, 2, laatste
lid, 13, 53, 54, 130, eerste lid, van de wet
op de vennootschappen, boek I, titel IX
van het Wetboek van Koophandel, 1984,
1989, 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
577 van de Faillissementswet, 489 van
het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het arrest, in
tegenstelling met wat het middel
schijnt voor te houden, niet oordeelt
dat eiser « hoewel de hem ten laste
gelegde feiten weliswaar ten nadele
van
de
vennootschap
zouden
gepleegd zijn », kan veroordeeld
worden als zijnde schuldig aan
bankbreuk;
Overwegende dat het arrest enkel
aanhaalt « dat beklaagde (eiser)
betoogt dat hij geen handelaar is en
de hem ten laste gelegde feiten
weliswaar ten nadele van de vennootschap kunnen gesteld zijn,
maar geen daden van de vennootschap zijn, zodat hij nooit de misdrijven van bankbreuk kan gesteld
hebben »;
Dat het middel in zoverre stoelt
op een verkeerde lezing van het
arrest en derhalve feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest in
antwoord op het betoog van eiser,
na vastgesteld te hebben dat de
toestand van faillissement van dE
vennootschap ten tijde van zijn

-191beheer was ontstaan en dat aan
Dat het middel niet kan worden
eiser ten laste wordt gelegd de aangenomen;
daden van bedrieglijke bankbreuk
Over het tweede middel, afgeleid uit
en van eenvoudige bankbreuk ver- de schending van de artikelen 574, 5",
richt te hebben in zijn hoedanigheid van de Faillissementswet en 9'/ van de
van zaakvoerder, en dat deze daden Grondwet,
zijn activiteit als
zaakvoerder
doordat het hof van beroep ter zake
betreffen, oordeelt dat hij in die van de telastlegging B 3 motiveert dat
hoedanigheid kan veroordeeld wor- eiser « zichzelf vrijwillig in een toestand
den indien de feiten bewezen wor- gesteld heeft waarbij hij geen gevolg kon
den, en vervolgens, op grond van geven aan de te verwachten oproeping
de curator; dat hij zelf hiervoor
een ontleding van de handelingen van
aansprakelijk is », zodat de telastlegging
van eiser als zaakvoerder, bewezen B 3, of laatste alinea, bewezen i's,
acht dat bepaalde feiten in di~
terwijl elk verwijt dat, bij toepassing
hoedanigheid werden gepleegd;
van artikel 574, 5", van de FaillisseOverwegende dat de zaakvoerder mentswet, aan de gefailleerde of aan de
van een personenvennootschap rriet verantwoordelijke natuurlijke persoon
gericht worden, noodzakelijk en
beperkte aansprakelijkheid kan ver- zou
uitsluitend zijn oorzaak dient te vinden
oordeeld worden, wegens zijn han- in een omstandigheid na het faillissedelingen als orgaan van de vennoot- ment; het arrest derhalve een foutieve
schap, als dader, voor de bedrieg- toepassing maakt van artikel 574, 5", en
lijke of eenvoudige bankbreuk van geacht moet worden niet naar recht te
deze laatste, zelfs indien hij zelf zijn gemotiveerd door de enige tekortkoming van eiser gezien in het feit dat hij
geen handelaar is;
vrijwillig, weze het v66r het faillisseDat de beschouwing dat hij aldus ment, het land heeft verlaten en daarde grenzen van zijn maatschappe- door geen gevolg heeft kunnen geven
lijke opdracht in de vennootschap te aan de te verwachten oproeping van de
buiten zou gaan, niet ter zake curator (schending van aile in het middienend is, vermits de telastlegging del aangeduide wetsbepalingen) :
zulks uiteraard impliceert;
Overwegende dat het arrest de
Overwegende dat het arrest, door eenvoudige
bankbreuk ten laste van
te verwijzen naar de handelingen eiser
bewezen
onder meer
van eiser als zaakvoerder van de omdat hij, zonderacht,
wettige verhindevennootschap, impliciet doch zeker
in verband met de telastlegging A ring, , niet in persoon verschenen
toen hij door de rechterbeslist dat het ter zake van het is
bedrag van 40.000 frank niet gaat commissaris opgeroepen was;
Overwegende dat het arrest, buiom een diefstal door eiser gepleegd
ten nadele van de vennootschap, ten de in het middel weergegeven
maar om een verduistering door de redengeving, ook vaststelt : « dat
vennootschap, handelend door eiser, beklaagde (eiser) zelf aan de onderten nadele van de schuldeisers van zoeksrechter verklaarde dat hij met
grote moeilijkheden te kampen had
de vennootschap;
en steeds het hoofd moest bieden
Overwegende dat het arrest aan klachten en vorderingen van de
zodoende de conclusie van eiser schuldeisers; dat hij erbij voegde
beantwoordt en aldus, zonder uit- dat hij " het financieel niet meer
spraak te doen bij wijze van alge- zag zitten "; dat deze situatie ovemene of als regel geldende beschik- rigens aanleiding was tot zijn
king, zijn beslissing wettelijk ver- vlucht » en beslist « dat hieruit
antwoordt;
blijkt dat ten tijde van zijn beheer
Overwegende dat het middel, in de toestand van faillissement, zoals
zoverre het opkomt tegen de beoor- omschreven in artikel 437 van het
deling van de feiten door de rechter, Wetboek van Koophandel, was
ontstaan»;
niet ontvankelijk is;

-192Dat het arrest derhalve, door vast bewijzen, dit nog het misdrijf ten nadele
te stellen dat eiser zijn verblijf in van de personenvennootschap met
het buitenland niet te zijnen veront- beperkte aansprakelijkheid niet zou
alhoewel er, zowel op
schuldiging kan inroepen, geenszins rechtvaardigen,
grond van de motieven als de verklaring
een omstandigheid van v66r het die eiser inbrengt, niet zonder meer tot
faillissement te zijnen laste aan- een misdrijf kan worden besloten; het
houdt;
hof van beroep bet bewezen zijn van de
betichting C derhalve op grond van
onvolledige, onduidelijke en dubbelzin-

I

Dat het middel feitelijke grond- nige motieven steunt :
slag mist;
Overwegende

dat

het

arrest

Over het derde middel, afgeleid uit de geenszins vaststelt dat eiser « zelfs
schending van de artikelen 491 van het tot
beloop
van
dat
bedrag
Strafwetboek en 97 van de Grondwet;
(200.000 frank) een tegoed had,
doordat het hof van beroep als volgt
motiveert om de telastlegging C van
misbruik van vertrouwen ten nadele van
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Aimor Corporation
ten laste van eiser aan te houden : « dat
beklaagde (eiser) zaakvoerder van de
p.v.b.a. Aimor Corporation was en volgens eigen bekentenis van deze maatschappij ten minste voor 200.000 frank
gelden meenam toen hij naar Frankrijk
vluchtte; dat deze gelden door hem
opgemaakt werden vermits hij berooid
teruggekomen is; dat beklaagde stelt dat
hij een dergelijk bedrag tegoed zou
hebben bij de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Aimor
Corporation en dat hij dus geen misdrijf
pleegde; dat zijn eventuele vordering op
de p.v.b.a. Aimor Corporation geen misdrijf ten nadele van deze personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid rechtvaardigde »,
terwijl deze motivering onvoldoende
en dubbelzinnig is; het hof van beroep
vaststelt dat eiser een verklaring heeft
voor de opname van het bedrag van
200.000 frank en zelfs tot beloop van dat
bedrag een tegoed had zodat hij geen
misdrijf pleegde; het eventueel bewijs
van dit feit van doorslaggevend belang
kan zijn voor de beoordeling _ van de
telastlegging; eiser trouwens in dat geval
in zijn functie van zaakvoerder, die ook
voorheen zichzelf steeds had mogen en
dienen uit te betalen, volkomen normaal
had gehandeld, in ieder geval in dat
geval een voldoende rechtvaardiging
aanwezig is of kan zijn om de betichting
van misbruik van vertrouwen volledig te
ontkrachten; echter zeer verwonderlijk
het hof van beroep de verklaring van
eiser niet verder onderzoekt en stelt dat,
of eiser nu al dan niet dat feit zou

zodat hij geen misdrijf pleegde »;
dat het enkel vaststelt dat eiser die
stelling verdedigt;
Overwegende, voor het overige,
dat de omstandigheid dat eiser
schuldvorderingen kan doen gelden
tegen de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Aimor
Corporation niet belet dat er mis·bruik van vertrouwen werd gepleegd, nu de rechter vaststelt dat
eiser hem toevertrouwde gelden niet
heeft aangewend voor de doeleinden
waarvoor ze waren bestemd en ze
heeft verspild;
Dat zodanige redengeving noch
onvolledig, noch onduidelijk, noch
dubbelzinnig is;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Colard, advocaat-generaill - Advocaat : mr. Goossens, Antwerpen.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) -

(BUITEN

WEGVERKEERSONGEVAL FOUTEN VAN TWEE BLJ EEN
ONGEVAL BETROKKEN BESTUURDERS
GEEN OORZAKELLJK VERBAND TUSSEN DE
FOUT VAN EEN DER BESTUURDERS EN DE
SCHADE- AFWEZIGHEID VAN OORZAKELLJK
VERBAND NIIIT HIERUIT AF TE LEIDEN DAT
DE EERSTE BESTUURDER, DIE ZLJN ACHTERLIGGER
NIIIT
HEEFT
GEHINDERD,
• PRINCIPIEEL • EEN DERDE BESTUURDER,
DIE DE TWEEDE INHAALDE, NIIIT HEEFT
KUNNEN HINDEREN.

De rechter die vaststelt dat een eerste
bestuurder, door zijn rijbeweging naar
links niet tijdig aan te kondigen, een
tweede bestuurder, zijn achterligger,
niet heeft gehinderd, verantwoordt
niet wettelijk de beslissing dat de
aansprakelijkheid voor het ongevaj
geheel Jigt bij een derde bestuurder
die, nadat hij de tweede bestuurder
met een overdreven snelheid had ingehaald, tegen de wagen van de eerste
bestuurder is gebotst, door de enkele
considerans dat die eerste bestuurder
zijn achterligger niet heeft gehinderd
en dus .. principieel " de derde
bestuurder niet heeft kunnen hinderen (1). (Artt.1382 en 1383 B.W.)
(BACQUAERT P. E.A. T. DURANT, CARLE)

overtreding van de artikelen 19.1 en 19.3,
1", van het Wegverkeersreglement, doch
hem te hebben vrijgesproken wegens
overtreding van artikel 19.3, 2", a, op
burgerlijk gebied, eerste eiser veroordeelt tot het vergoeden der schade door
voormelde burgerlijke partijen geleden,
en de vordering, door tweede eiser tegen
de beklaagde Durant gericht, ongegrond
verklaart voor zover zij steunde op de
tegen deze beklaagde bewezen verklaarde overtredingen - en doordat het
bestreden arrest zijn beslissingen laat
steunen op de beschouwing dat uit de
verklaringen van getuige D. blijkt dat de
laattijdig aangekondigde rijbeweging
van beklaagde Durant, wegens de grote
afstand, deze getuige, onmiddellijke
acbterligger, niet hinderde, en dus principieel eerste eiser, die nog verderop
volgde, niet kon hinderen, doch dat
eerste eiser v66r het inhalen van de
wagen van gezegde getuige onvoldoende
rekening bield met zijn eigen hoge
snelheid, en aldus op ondoeltreffende
wijze zich ervan heeft vergewist dat de
weg over een voldoende afstand vrij was
om aile gevaar voor ongevallen te vermijden, dat zulks een overtreding uitmaakte van artikel 16.4, 1", a, van het
Wegverkeersreglement,
alsook
het
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg
bedoeld door artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, dat het niet bewezen
was dat de rijfout van beklaagde Durant
de oorzaak was van het ongeval, en dat
de rijfout van eerste eiser de enige
oorzaak was van het ongeval,

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scbenjing van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van bet Burgerlijk Wet;)Oek, 418, 420 van bet Strafwetboek, 16.4,
l", a, 19.1, 19.3, 1", en 19.3, 2", a, van bet
Wegverkeersreglement,
doordat bet arrest eerste eiser op
;trafrecbtelijk gebied veroordeelt wegens
mopzettelijke slagen of verwondingen
;oegebracbt aan de burgerlijke partijen
Jurant en Carle, en verder, na op
;trafrecbtelijk gebied de beklaagde
Jurant te hebben veroordeeld wegens

-----------------1
(1) Zie Cass., 28 juni 1976 (A.C., 1976, 1216);
!3 mei en 15 juni 1978 (ibid., 1978, 1117 en
.209) en 18 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 33).

tenvijl, eerste onderdeel, artikel 19.1
van het Wegverkeersreglement aan
beklaagde Durant, die links wilde afslaan, de verplicbting oplegde vooraf, en
namelijk alvorens zicb naar links te
begeven overeenkomstig artikel 19.3, 2",
a, van gezegd reglement, zich ervan te
vergewissen dat hij zulks kon doen
zonder gevaar voor de andere weggebruikers, en meer bepaald rekening te
houden met de vertragingsmogelijkheden van degenen die hem volgen, hetgeen inhoudt dat beklaagde Durant zich
niet moest afvragen of bij principieel
eerste eiser kon hinderen, maar zicb
ervan moest vergewissen of hij eerste
eiser in werkelijkheid kon hinderen,
rekening boudende met de werkelijke
vertragingsmogelijkbeden en met de
snelbeid van eerste eiser waaruit
volgt dat uit de bescbouwing, dat
beklaagde Durant eerste eiser principieel niet kon binderen, niet afgeleid
kan worden dat er geen oorzakelijk-

-194snelheid van eerste eiser, ook deze
laatste niet kon hinderen; dat het
arrest uit de feitelijke omstandigheden die het vaststelt, niet wettig
heeft kunnen afleiden dat er geen
oorzakelijk verband bestond tussen
de ten laste van eerste verweerder
bewezen verklaarde overtredingen
en de schadelijke gevolgen van het
ongeval;
Dat bet onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat bet arrest uit de
verklaring van de getuige D., volgens welke de door eerste verweerder bestuurde wagen zich reeds in
bet midden van de rijbaan bevond
toen eerste eiser op een afstand van
honderd meter van het kruispunt
met hoge snelheid de wagen van de
getuige inhaalde, afleidt dat eerste
eiser artikel 16.4, 1", a, heeft overtreden; dat die beslissing op zichzelf
de veroordeling van eerste eiser op
strafrechtelijk gebied verantwoordt
en niet afhangt van de vaststelling
of eerste verweerder, voordat hij
zich in het midden van de rijbaan
bevond, de artikelen 19.1 en 19.3, 1•,
had overtreden; dat bet arrest de in
bet onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid niet bevat;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
En overwegende, wat de beslissing op de tegen eerste eiser ingestelde strafvordering betreft, dat de
Wat bet eerste onderdeel betreft: substantHHe of op straffe van nietigOverwegende dat het arrest, na te heid voorgeschreven rechtsvormen
hebben vastgesteld dat de eerste in acht zijn genomen en de beslisverweerder door niet tijdig zijn sing overeenkomstig de wet is
rijbeweging aan te kondigen, zijn gewezen;
onmiddellijke achterligger, de getuige D., niet hinderde wegens de
grote afstand, oordeelt dat de eerste
Om die redenen, vernietigt he1
verweerder « pri~cipieel » ook eer- bestreden arrest in zoverre het uitste eiser, die verderop volgde, niet spraak doet over de civielrechtelijkt
kon hinderen; dat het arrest echter vordering van Bacquaert Jean er
eveneens vaststelt dat eerste eiser van Durant Jean-Pierre, behalve ir
reed met een hoge snelheid toen hij zoverre het beslist dat eerste eise1
de getuige inhaalde; dat bet niet een fout heeft begaan in oorzakelijl•
nagaat of bet te laat aankondigen verband met bet ongeval; verw:~rp·
van de rijbeweging in werkelijk- de voorzieningen voor bet over1ge
heid, met inachtneming van de hoge . beveelt dat van dit arrest meldin!

beidsverband bestond in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek, tussen de tegen beklaagde
Durant bewezen verklaarde overtredingen van de artikelen 19.1 en 19.3, 1•, van
bet Wegverkeersreglement en de scbade
aan tweede eiser door bet litigieuze
ongeval veroorzaakt, aangezien uit de
bescbouwingen van bet arrest, volgens
welke eerste eiser een overtreding
beging van artikel 16.4, 1•, a, van het
Wegverkeersreglement, volgt dat de rijwijze van beklaagde Durant, rekening
boudende met de snelbeid van eerste
eiser, voor deze laatste een gevaar uitmaakte,
en terwijl, tweede onderdeel, nu enerzijds de beslissing, volgens welke er
geen oorzakelijkheidsverband bestaat
tussen de overtreding door beklaagde
Durant van artikelen 19.1 en 19.3, 1•, van
bet Wegverkeersreglement, inboudt dat
de rijwijze van gezegde beklaagde geen
gevaar voor eerste eiser opleverde, en nu
anderzijds de beslissing, volgens welke
eerste eiser een overtreding beging van
artikel 16.4, 1•, a, v~n gezegd reglement
en aldus een onvoorzicbtigbeid beging in
de zin van de artikelen 418, 420 van bet
Strafwetboek, 1382 en 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek, inhoudt dat de rijwijze van beklaagde Durant wei een
gevaar voor eerste eiser opleverde, de
beslissingen van bet arrest, waardoor
eerste eiser op strafrecbtelijk en op
burgerlijk gebied wordt veroordeeld, en
waardoor de vordering van tweede eiser
ongegrond wordt verklaard, op een
tegenstrijdigbeid stoelen welke gelijk
staat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

-195zal worden gemaakt op de kant van DE BEKLAAGDE- NIET ONTVANKELIJK CASde gedeeltelijk vernietigde beslis- SATIEBEROEP (3).
sing; veroordeelt de eiser in de helft 6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
van de kosten en verweerder in de
ARRESTEN STRAFZAKEN UIToverige kosten; verwijst de aldus
SPRAAK OP DE STRAFVORDERING WAARBIJ
beperkte zaak naar het Hof van
WORDT VERKLAARD DAT HET AAN DE
Beroep te Brussel.
BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGDE FElT GEEN
21 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de
h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie
van de h. Colard, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Bayart.

MISDRIJF IS, EN WAARBIJ OP DE BURGERLUKE RECHTSVORDERING VAN EEN MEDEBEKLAAGDE TEGEN DIE BEKLAAGDE WORDT
BESUST DAT DATZELFDE FElT NIETTEMIN
EEN FOUT IS IN DE ZIN VAN DE ARTT. 1382 EN
1383 B.W. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.

7° VOORZIENING
Nr.116

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESUSSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1).

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

AFSTAND - STRAFZAKEN - BESUSSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE REDEN
DAT DIE BESLISSING GEEN EINDBESUSSING
IS IN DE ZIN VAN ART. 416 SV. - AFSTAND
NIET ALS BERUSTING UIT TE LEGGEN
GEVOLG.
0

VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN- STRAFZAKEN- CASSATIEREROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
DE BESUSSING OP DE STRAFVORDERING BURGERLIJKE PARTIJ NIET VEROORDEELD IN
DE KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERINGNIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (2).
0

CASSATIE

-

2" Wanneer de beklaagde zich in cassa-
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!

IN

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (4).

WEGVERKEER -

STILSTAAN EN PARKEREN- WEGVERKEERSREGL. 1975, ART. 24 STILSTAND VAN EEN VOERTUIG - VERBOD ALGEMENE VOORWAARDEN.

o VOORZIENING IN CASSATIE
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDE-

RING - VRIJSPRAAK - CASSATIEBEROEP VAN

tie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en hij vervolgens van zijn voorziening afstand heeft gedaan in
zoverre deze gericht was tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtvordering, om de enkele reden dat deze
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van art. 416 W. Sv., kan deze
afstand niet als een berusting worden
uitgelegd en wordt er door het Hot
geen akte van verleend, indien het
vaststelt dat deze beslissing een eindbeslissing is (5).
4" Art. 24 WegverkeersregL 1975 verbiedt
in algemene bewoordingen een voertuig te laten stilstaan of te laten
parkeren op elke plaats waar het
duidelijk een gevaar zou kunnen opleveren voor andere weggebruikers of
waar het hen onnodig zou kunnen
hinderen (6).
(STROOBANTS T. ALLARD;
LAMBEETS T. ALLARD, STROOBANTS)
ARREST

21 oktober 1980- 2" kamer- Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de
h: Vervloet - Gelijkluidende conclusie
(3) Zie Cass., 8 nov. 1976 (A.C., 1977, 281);
23 mei 1978 (ibid., 1978, 1122), 1 dec. 1978 (ibid,
1978-79, 378).
(4) Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79, 999).
(5) Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1103).

(1) Cass., 10 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 20).
(2) Cf. het arrest van noot 1.

(6) Zie Cass., 14 juni 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 1112).

-196van de h. Colard, advocaat-generaal B) In zoverre het cassatieberoep
Advocaten : mrs. Houtekier en De gericht is tegen de beslissing op de
Baeck.
door Failla tegen. eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn cassatieberoep;
Nr. 117
2• KAMER- 22 oktober 1980
1° WEGVERKEER -

VOORRANG - VOORRANG OVER HEEL DE BREEDTE VAN DE WEG
WAAROP DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER RIJDT (1). (AR'IT. 12.3.1, TWEEDE LID, A, EN
67.3 WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975.)

2° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING - VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLMGDE - NIETI'EGENSTAANDE AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN DIE BESLISSING, WNDER
BERUSTING (2).

II. Op het cassatieberoep van de
Landsbond van de Verbonden der
Beroepsziekenfondsen van Belgie,
in
zoverre
het
cassatieberoep
gericht is tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij, niet in kosten jegens de
openbare partij is verwezen en derhalve niet bevoegd is om tegen het
openbaar ministerie cassatieberoep
in te stellen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;

III. Op de cassatieberoepen van
Gurkan en de Landsbond van de
(GURKAN, LANDSBOND VAN DE VERBONDEN Verbonden der BeroepsziekenfondDER BEROEPSZIEKENFONDSEN VAN BELGIE sen van Belgie, in zoverre het eerstt:
T. FAILLA)
gericht is tegen de beslissing op dE:
tegen eiser ingestelde strafvorderinf
ARREST ( vertaling)
en in zoverre beide gericht zijr
tegen de beslissingen op de burgerHET HOF; - Gelet op het bestre- lijke rechtsvorderingen van df
den vonnis, op 28 april 1980 in eisers tegen verweerder :
hoger beroep gewezen door de CorOver het in beide cassatieberoeper
rectionele Rechtbank te Luik;
aangevoerde middel, afgeleid uit d•
I. Op het cassatieberoep van schending van de artikelen 2.2, a, 12.3.1
tweede lid, a, 67.3 en 77.2 van he
Gurkan:
koninklijk besluit van 1 december 197:
A} In zoverre het cassatieberoep houdende algemeen reglement op d<
gericht is tegen de beslissing op de politie van het wegverkeer,
doordat de rechtbank de verweerde
tegen de beklaagde Failla ingestelde
Failla vrijspreekt, de eiser Gurkan ver
strafvordering :
oordeelt en eiser op de burgerlijk•
Overwegende dat eiser, beklaagde rechtsvorderingen veroordeelt om aa1
en burgerlijke partij die niet is verweerder het provisioneel bedrag va1
veroordeeld in de aan die rechtsvor- een frank te betalen en zich onbevoegr
dering verbonden kosten,
niet verklaart om kennis te nemen van d
bevoegd is om tegen die beslissing door de eisers tegen verweerder inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen, o
cassatieberoep in te stellen;
grond dat Failla verklaart dat Gurkan o
Dat het cassatieberoep niet ont- de middenrijstrook reed, hetgeen blijli
vankelijk is;
uit de beschadiging van de rechtervom
kant van de wagen van Failla en uit d
plaats waar de motorfiets is gevallen, de
(1) Zie Cass., 26 maart 1980 (A.C:, 1979-80,
Failla enkel aan de op de eerste ri:
nr. 479).
strook rijdende bestuurder voo:rrang ve1
(2) Cass., 12 okt. 1977 (A.C:, 1978, 198); zie schuldigd was en vervolgens bij hE
Cass., 21 nov 1979 (ibid, 1979-80, nr 193).
oversteken van de twee andere rijstr<

'-------------------1

-197ken naar rechts diende te kijken, dat « eerste rijstrook » rijdende bestuurenkel de aan Gurkan ten laste gelegde der voorrang verschuldigd was, haar
overtredingen bewezen zijn en dat hij de beslissing niet naar recht heeft
algehele aansprakelijkheid draagt voor
verantwoord;
het ongeval,
terwijl, eerste onderdeel, de rue de la
Resistance waaruit verweerder gereden
kwam, en de rue Large Voie die door
eiser gevolgd werd, respectievelijk waren
voorzien van de verkeersborden B 1 en
B 9, zodat eiser op het litigieuze kruispunt over de gehele breedte van de
rijbaan voorrang had (schending van de
artikelen 12.3.1, tweede lid, a, en 67.3 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975);
tweede onderdeel, de omstandigheid
dat de rijbaan verdeeld was in rijstroken
en dat eiser in de middenrijstrook reed,
ofschoon een doorlopende witte streep
hem zulks verbood, niet belet dat hij nog
steeds krachtens de verkeersborden
8 1 en B 9 voorrang had op verweei'der;
het toepassingsgebied van die verkeersborden niet beperkt wordt door de
litigieuze wegmarkeringen en bet feit
:lat verweerder ook naar rechts moest
iijken bij bet oversteken van bet kruisJunt geen verband houdt met de regels
Jetreffende de voorrang (schending van
ie artikelen 2.2, a, 12.3.1, tweede lid, a,
37.3 en 77.2 van bet koninklijk besluit
mn 1 december 1975) :

Wat de beide onderdelen samen
>etreft :
Overwegende dat uit het vonnis
•olgt dat eiser voorrang had op
·erweerder;
Overwegende dat het vonnis,
vaarbij wordt vastgesteld dat eiser
le middenrijstrook volgde, vermeldt
lat verweerder « slechts aan de op
.e eerste rijstrook rijdende bestuur.er voorrang verschuldigd was en
ervolgens bij het oversteken van
e twee andere rijstroken naar
echts moest kijken », en op die
nkele grond beslist dat « enkel de
an Gurkan ten laste gelegde over~~dingen bewezen zijn ... (en) dat
IJ de algehele aansprakelijkheid
raagt voor het ongeval »;
Overwegende dat de correctionele
~chtbank, door eiser, die voorrang
ad, te veroordelen op de enkele
rond dat de voorrangplichtige
estuurder enkel aan de op de

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat vernietiging,
op het cassatieberoep van eiser,
beklaagde, van de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering
leidt tot vernietiging van de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke
rechtsvordering,
die
voortvloeit
uit
eerstgenoemde
beslissing en zulks ondanks de door
eiser gedane afstand;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van het cassatieberoep van eiser, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering;
vernietigt
het
bestreden vonnis, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
tegen eiser ingestelde strafvordering
en burgerlijke rechtsvordering en
over de door de eisers tegen verweerder
ingestelde
burgerlijke
rechtsvorderingen; verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt iedere eiser in een
vierde van de kosten van zijn cassatieberoep alsook in de kosten van
betekening van die cassatieberoepen aan het openbaar ministerie·
laat de overige kosten ten laste va~
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdend in
boger beroep.
22 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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zij de bewaring over het kind bij
rechterlijke beslissing heeft verkregen,
behoudens bijzondere omstandigheden, niets doet om die beslissing door
het kind te doen naleven, wat betreft
het aan de andere ouder toegekend
bezoekrecht; art. 369bis Sw. is niet
toepasselijk op de vader of de moeder
aan wie enkel wordt verweten aan hez
kind niet het verlangen te hebben
ingeprent om voor de andere oude1
genegenheid te blijven voelen (1).

Nr. 118
2" KAMER- 22 oktober 1980

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - TE VERMELDEN WE'ITELIJKE BEPALINGEN.

Om naar recht met redenen te zijn
omkleed, moet een veroordelende
beslissing op de strafvordering, hetzij
(G... T.L...)
in haar eigen redenen, hetzij met
verwijzing naar de beroepen beslisARREST ( vertaling)
sing, de wettelijke bepalingen vermelden waarin de bestanddelen van het
HET HOF; - Gelet op het bestreten laste van de beklaagde gelegde
misdrijf worden opgegeven, alsmede den arrest, op 12 mei 1980 door he·
die waarbij straf wordt gesteld (1). Hof van Beroep te Luik gewezen;
(Art. 97 Gw.)
Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 369bis van he
(DEROUCK)
22 oktober 1980- 2" kamer- Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van
Ryn.

Nr.l19
2" KAMER - 22 oktober 1980

1° JEUGDBESCHERMING

NIETAFGEVEN VAN EEN KIND- STRAFWETBOEK,
ART. 369B/S- BEGRIP.

2° OUDERLIJKE MACHT -

BEWARING
VAN EEN KIND - BEZOEKRECHT NIETAFGEVEN VAN EEN KIND- STRAFWETBOEK,
ART. 369B/S- BEGRIP.

3° ONTVOERING

EEN

KIND

- NIET-AFGEVEN VAN EEN KIND WETBOEK, ART. 369B/S- BEGRIP.

STRAF-

o

VAN

o
o Arti
"kel 369bis Sw. straft de
vader of de moeder die door een
handeling of verzuim tekort komt aan
de verplichting het kind af te geven;
aldus de vader of de moeder die, -nadat

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

1, 2 en 3

------------------!
Nota arrest nr. 118 :
(1) Cass.,

nr. 533).

22

april

1980

(A.C,

1979-80,

Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiseres wegen
overtreding van artikel 369 bis van he
Strafwetboek veroordeelt enkel op gronc
dat « de echtgenoot aan wie de bewarin1
van de kinderen werd toevertrouw•
onder voorbehoud van een bezoekrech
voor de andere echtgenoot die dat waar
dig geacht wordt, zijn meestal beslis
sende invloed moet aanwenden opda
door de uitoefening van dat onbetwist
baar recht de contacten nauw genoe
zouden blijven om de banden van gem
genheid te bestendigen en het recht e
de plicht van de andere ouder om bij t
dragen in het onderhoud en de opvm
ding van de gemeenschappelijke kindt
ren te vrijwaren; dat hij die het bE
zoekrecht verschuldigd is, aan die vel
plichtingen niet voldoet door een loutE
passieve houding aan te nemen, zoals c
verdachte blijkens haar verklaringe
deed; dat voor het overige niet uit hi
oog mag worden verloren dat de onbui1
zame houding van de kinderen rna;
Nota arrest nr. 119 :
(1) Door te beslissen • dat het arre
wegens die dubbelzinnigheid, niet regelma\
met redenen is omkleed ., heeft het Hof er
willen wijzen dat niet kon worden uitgemaa
of de bestreden beslissing de telastleggi
bewezen verklaard had op grond dat w
aangetoond dat de eiseres door positie
handelingen of door zekere nalatigheden h~
verplichting het kind af te geven, had v•
zuimd dan wei of zij aan het kind met I
verlangen heeft ingeprent om voor de andt
ouder verder genegenheid ·te blijven voelen.

-199Overwegende dat het Hof aan de
hand van de in het middel weergegeven consideransen van het arrest
niet kan uitmaken of de rechters in
hoger beroep de veroordeling van
eiseres hebben gegrond op een
nalatigheid
die
het
materieel
bestanddeel van het misdrijf zou
uitmaken; dat het arrest ingevolge
die dubbelzinnigheid niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat het middel in zoverre
gegrond is;

moeilijk te verenigen is met de spontaniteit van gevoel en de rijpheid die men
van hen ten tijde van hun weigering kon
verwachten »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 369bis
van het Strafwetboek impliceert dat hij
die het bezoekrecht verschuldigd is door
een materiele handeling de uitoefening
van dat recht verhindert; het louter niet
aanwenden van zijn invloed om de
uitoefening van dat recht mogelijk te
maken,
de enige omstandigheid
waarop het arrest heeft gewezen -,
:lerhalve het ten laste gelegde feit niet
Jplevert; waaruit volgt dat het arrest
01rtikel 369bis van het Strafwetboek
>chendt;
tweede onderdeel, artikel 369bis van
rret Strafwetboek aan de zijde van de
iader van het misdrijf een moreel
Jestanddeel veronderstelt, hetwelk hiern bestaat dat hij afbreuk heeft willen
ioen aan de rechterlijke beslissing
.vaarbij uitspraak wordt gedaan over de
Jewaring van het kind of het aan een
ran de ouders toegekende bezoekrecht;
ieze wil niet kan worden afgeleid uit
~en passieve houding zoals die door het
1rrest vastgesteld wordt; waaruit volgt
iat het arrest artikel 369bis van het
'>trafwetboek schendt;
derde onderdeel, het arrest althans
liet regelmatig met redenen omkleed is,
rermits het niet heeft vastgesteld dat de
Jestanddelen van het in artikel 369bis
ran het Strafwetboek omschreven mislrijf bij eiseres aanwezig zijn (schending
ran artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, in zoverre
1rtikel 369 bis van het Strafwetboek
tet niet-afgeven van een kind straflaar stelt. het de vader of de
noeder straft, die door een handeing of verzuim tekort komt aan de
erplichting het kind af te geven,
nder meer als, behoudens bijzon.ere, door de feitenrechter vast te
tellen omstandigheden, de vader of
.e moeder niets doet om de rechter.jke beslissing door het kind te
oen naleven; dat die wettelijke
·epaling evenwel niet toepasselijk is
ls aan de vader of de moeder enkel
rordt verweten aan het kind niet
.et verlangen te hebben ingeprent
m met de andere ouder een band
an genegenheid in stand te houen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
22 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Sace - Andersluidende conclusie (2) van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van
Ryn.

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

(2) Het O.M. was van oordeel dat bet
cassatieberoep diende te worden verworpen,
omdat het bestreden arrest niet kon worden
uitgelegd alsof aan de moeder enkel kon
worden verweten dat zij aan het kind niet het
verlangen zou hebben ingeprent om voor zijn
vader genegenheid te blijven voelen.
Zie Cass. fr., 7 dec. 1944 (Rec. Dall., 1945,
Jur., biz. 223); Cass. fr., 27 dec. 1951 (Rec. Dall.,
1952, Jur., biz. 107); Cass. fr., 12 mei 1954 (Rec.
Da/1., 1955, Jur. biz. 229) met noot get.
P. BoUZAT; Cass. fr., 25 feb. 1964 (Rec. Dall.,
1964, Jur., biz. 314); Cass. fr., 5 okt. 1966 (Rec.
Da/1., 1967, somm., biz. 55); Cass. fr., 23 jan.
1968 (Rec. Dall., 1968, Jur., biz. 364, met noot);
noot get. LEVASSEUR onder Reims, 14 april 1972
(Rec. Dall., 1972, Jur., biz. 432) en opmerkingen
van dezelfde in Rev. sc. crim. et dr. plm.
comp., · 1973, biz. 124-125;
Cass.
fr.,
29 april 1976, J.C.P., 1976, II, 18505, met noot
A. VITU; opmerkingen van G. LEVASSEUR onder
hetzelfde arrest in Rev. sc. crim. et dr. pen.
comp., 1976, biz. 974-976) : de echtgenoot die
het bezoekrecht moet toestaan, moet het
nodige doen om de uitoefening van dat recht
mogelijk te maken.
Over het materieel bestanddeel van het
misdrijf • niet-afgeven van een kind • leze
men M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes et
Jes delits du Code penal, dl. V, biz. 234 en 262;
J. CoNSTANT, • La protection plmale de la
famille en droit beige •, in Rapports belges au
(Zie vervolg nota volgende biz.)

I
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2" KAMER- 22 oktober 1980
HOGER BEROEP-

STRAFZAKEN- EEN
ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE RECHTER
UITGESPROKEN WEGENS TWEE MISDRLJVENSLECHTS EEN ENKEL MISDRIJF IN AANMERKING GENOMEN DOOR HET VONNISGERECHT
OM DIE ENKELE REDEN BEHOEFT DE
STRAF VAN DE EERSTE RECHTER NIET TE
WORDEN VERMINDERD (1).
(GIET)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 mei 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
eiser bij het beroepen vonnis met name
tot een enkele geldboete van 200 frank
was veroordeeld wegens overtreding van
de artikelen 52.2.2" van het Wegverkeersreglement (telastlegging 3} en 33 van de
Wegverkeerswet (telastlegging 4} en
wegens die twee misdrijven voor een
duur van drie maanden vervallen was
verklaard van het recht tot het besturen
van elk motorvoertuig, en dat hij wegens

de vierde telastlegging tot dezelfde straffen veroordeeld wordt hoewel eiser bij
het bestreden vonnis ontslagen werd van
de uit hoofde van de telastlegging
3 ingestelde vervolgingen :

Overwegende dat de rechtbank in
boger beroep, na te hebben vastgesteld dat « de derde telastlegging
samenvalt met het aan beklaagde
(thans eiser) sub 4 ten laste gelegde
en dan ook tegen hem niet in
aanmerking moet worden genomen », wettig de in het middel
vermelde geldboete en vervallenverklaring heeft kunnen uitspreken
voor het sub 4 ten laste gelegde en
bewezen verklaarde misdrijf, te
meer daar aan de geldboete uitstel
werd verbonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de substanWHe
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
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 kosten.
Vervolg nota vorige biz. :

VII" Congres international de dmit compare;
Uppsala, 6-13 aug. 1966, biz. 492-493;
A. KEBERS en P. LEGROS, « Crimes et delits ~
contre l'ordre des families et contre Ia moralite publique •, in Les Novelles. Droit penal, dl.
III, nrs. 6107 tot 6113.

22 oktober 1980 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard
GeJijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nota arrest nr. 120 :
(1) Wanneer de eerste rechter wegens verscheidene misdrijven een enkele straf heeft Nr. 121
uitgesproken en de appelrechter de beklaagde
ter zake van een enkel van die misdrijven van
vervolging ontslaat of vrijspreekt, is de appel2• KAMER - 22 oktober 1980
rechter, om die enkele reden, niet wettelijk
verplicht de straf te verminderen.
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
Handhaving van de straf door de appelrechBEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESLISSIN(
ters vereist geen eenstemmigheid. (Cass_,
VAN ONBEVOEGDVERKLARING- BEGRIP.
7 maart en 31 mei 1977, A.C., 1977, 734 en 1006;
Cass., 2 okt. 1979, ibid., 1979-80, nr. 74). Dat is
trouwens niet gebeurd in het bestreden von- 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
nis. Door de straf te handhaven heeft de
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIE
appelrechter de toestand van de beklaagde op
KING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EE
strafgebied geenszins verzwaard.
Hoger
WANBEDRIJF WORDT GECONTRAVENTIONAL
beroep van het openbaar ministerie was dus
SEERD - DIE ZAAK KA.L"' BIJ DE CORRECI'!C
evenmin wettelijk vereist voor de handhaving
NELE RECHTBANK NIET WEER AANHANGI
door de appelrechter van de door de eerste
WORDEN GEMAAKT ZOLANG DE BESCHIKKIN
rechter uitgesproken straf, zoals i.e. het geval
NIET IS NIETIG VERKLAARD.
was.

-
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tegenstrijdige beslissingen zijn waar3° ONDERZOEKSGERECHTEN BEdoor een (negatief} geschil over
SCHIKKING WAARBIJ EEN WANBEDRIJF
rechtsmacht zou ontstaan waardoor de
WORDT GECONTRAVENTIONALISEERD - DIE
loop van het gerecht wordt belemZAAK KAN BIJ DE CORRECI'IONELE RECHTmerd, zegt het Hof dat er geen aanleiBANK NIET MEER AANHANGIG WORDEN
ding is tot regeling van rechtsgebied.
GEMAAKT WLANG DE BESCHIKKING NIET IS
NIETIG VERKLAARD.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
4° STRAF WEGENS EEN WANBEDRIJF BEROEP TE LUIK IN. ZAKE BOCHENSKI, ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ VAN OPENBARE BESTUONDER AANNEMING VAN VERZACHTENDE
REN, MANENTE)
OMSTANDIGHEDEN NAAR DE POLITIERECHTBANK \'"ERWEZEN BEKLAAGDE - CORRECI'IOARREST ( vertaJing)
NELE STRAF- ONWETriGE STRAF (1).
5° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN - BESLISSINGEN WAARDOOR
DE ZAKEN AANHANGIG BLIJVEN BIJ TWEE
GERECHTEN- GEEN GESCHIL VAN JURISDICTIE WAARDOOR DE GANG VAN HET GERECHT
WORDT BELEMMERD- GEEN REGELING VAN
RECHTSGEBIED.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied Op 30 juni 1980 door de
procureur-generaal te Luik ingediend;

Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aan1• Uit de enkele omstandigheid dat de leg te Namen, bij beschikking van
rechter zegt dat het dossier of de zaak 3 januari 1977, met aanneming
naar de procureur des Konings of
h
d
de procureur-generaal wordt verwe- van verzac tende omstan igheden,
zen « voor eventuele voeging van Manente naar de Politierechtbank
dossiers » of ... om te handelen ais naar te Namen verwezen heeft uit hoofde
recht » valt niet af te Jeiden dat de van te Tongrinnes, op 17 oktorechter zich over zijn bevoegdheid ber 1976 : A. opzettelijk slagen en
heeft uitgesproken.
verwondingen die een ziekte of een
5• Wanneer (a) de politierechtbank, na ongeschiktheid tot het verrichten
een beschikkiJJg van contraventionali- van persoonlijke arbeid hebben versering, het dossier naar de procureur oorzaakt, te hebben toegebracht aan
des Konings heeft teruggezonden. Bochenski en Graci; B. subsidiair,
" voor eventuele
voeging
van door gebrek aan voorzichtigheid of
dossiers », (b) de correctionele recht- voorzorg, doch zonder het oogmerk
bank, waarbij enerzijds de procureur de persoon van een ander aan te
des Konings die zaak, en anderzijds randen, onopzettelijk slagen of verde beklaagde bij rechtstreekse dag- wondingen te hebben toegebracht
vaarding een vervolging ten laste van
een andere beklaagde hebben aanhan- aan Bochenski en Graci; C. een
gig gemaakt, voeging van die zaken aan Bochenski toebehorende auto
heeft bevolen, en (c) het hof van geheel of ten dele onbruikbaar te
beroep, op een hoger beroep, de zaak hebben gemaakt met het oogmerk
naar de procureur-generaal heeft ver- om te schaden;
wezen, « om te handelen als naar
0v
recht », blijven de aangebrachte vererwegende dat Manente bij
volgingen aanhangig bij de politie- exploot van 5 mei 1977 Bochenski
rechtbank en bij het hof van beroep voor de Correctionele Rechtbank te
(2); na de vaststelling dat er geen Namen gedagvaard heeft wegens
bedreiging door gebaren met een
aanslag op zijn persoon, feit waarop
(1) Cass., 30 jan. en 29 mei 1979 (A.C.,
een criminele straf gesteld is;
l978-79, 611 en 1142).
Dat de Politierechtbank te N amen
(2) Men kan ook zeggen dat het rechtsge- bij vonnis van 1 juni 1977 beslist
>ied niet behoefde te worden geregeld, vermits heeft dat, nu de beklaagde Manente
>r, na de nietigverklaring van het vonnis van Bochenski
voor de Correctionele
!e correctionele rechtbank door het hof van
Rechtbank
te Namen gedagvaard
>eroep, geen twee rechterlijke beslissingen
>estonden waaruit een bevoegdheidsgeschil heeft wegens inbreuk op artikel 329
·.ou ontstaan zijn
van het Strafwetboek, het dossier

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

-202van de zaak naar de procureur des rechtbank aanhangig kon maken
Konings te N amen diende te wor- zolang die beschikking niet vernieden verwezen « voor eventuele voe- tigd was;
ging van de dossiers»;
Overwegende dat de correctionele
Overwegende dat de procureur rechtbank Manente niet tot correcdes Konings te Namen Manente bij tionele straffen kon veroordelen
exploot van 10 november 1977 deed wegens misdrijven welke bij een
dagvaarden om voor de Correctio- niet vernietigde beschikking in een
nele Rechtbank te N amen te ver- overtreding waren omgezet;
schijnen om terecht te staan wegens
Overwegende dat in het verzoekde hem ten laste gelegde feiten schrift tot regeling van rechtsgebied
waarvoor de raadkamer de verwij- wordt aangevoerd « dat de beschikzing naar de politierechtbank gelast king van de raadkamer, de beslishad;
sing van de politierechtbank en het
Overwegende dat de Correctionele arrest van het hof (van beroep) in
Rechtbank te N amen bij vonnis van kracht van gewijsde zijn gegaan;
15 maart 1978 de voeging gelastte dat uit hun tegenstrijdigheid een
van de twee zaken die bij haar geschil over rechtsmacht is ontstaan
aanhangig waren gemaakt, de ene dat de loop van het gerecht belemten laste van Bochenski op dagvaar- mert en regeling van rechtsgebied
ding van Manente, de andere ten noodzakelijk maakt »;
laste van Manente op dagvaarding
Overwegende dat de strafvordevan de procureur des Konings;
ring wegens de aan Manente ten
laste gelegde feiten aanhangig blijft
Overwegende dat de correctionele
rechtbank Bochenski vrijsprak en bij de Politierechtbank te Namen;
Overwegende dat de strafvordeManente veroordeelde tot een
enkele gevangenisstraf van twee ring wegens de aan Bochenski ten
maanden met uitstel gedurende drie laste gelegde feiten aanhangig blijft
jaar en tot een geldboete van bij het hof van beroep;
Overwegende dat uit voorgaande
50 frank;
consideransen
volgt dat er ten deze
Overwegende dat het Hof van
tussen
de
beslissingen
geen strijdigBeroep te Luik, op het hoger beroep
van Manente en het openbaar mi- heid bestaat die aanleiding zou
nisterie, vaststelde dat er een tegen- kunnen geven tot een geschil over
strijdigheid bestond tussen de rechtsmacht dat de loop van het
beschikking van contraventionalis~ gerecht belemmert;
ring uitgaande van de raadkamer en
het vonnis van de correctionele
Om die redenen, beslist dat er
rechtbank en, zonder de grond van·
de zaak te onderzoeken, zich ertoe geen grond is tot regeling van
beperkte de bestreden beslissing rechtsgebied.
nietig te verklaren en de zaak naar
22 oktober 1980- 2• kamer- Voorzitde procureur-generaal te verwijzen ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui« om te handelen als naar recht »;
dende conclusie van de h. Declercq
Overwegende dat de aan Manente advocaat-generaal.
ten laste gelegde · misdrijven het
voorwerp zijn geweest van een
beschikking van de raadkamer
waarbij, na aanneming van verzach- Nr. 122
tende omstandigheden, de verdachte
1" KAMER- 23 oktober 1980
naar de politierechtbank verwezen
werd en de procureur des Konings 1° BESLAG- UITVOEREND BESLAG ONDEI
derhalve
diezelfde
feiten
niet DERDEN - ART. 1539, EERSTE LID, GER.W. rechtsgeldig bij de correctionele SCHULDEISER DIE OVER EEN UITVOERBARI

L_
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-203Overwegende dat het arrest uitspraak doet over de geldigheid van
een derdenbeslag onder de minister
van Openbare Werken op verzoek
van de ontvanger van de directe
belastingen en zowel ten laste van
2° CASSATIEMIDDELEN
BURGER- de eisers en hun rechtsvoorganger
LLJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN NIET WORDT als van de naarnloze vennootschap
VERMELD WELKE WETTELLJKE BEPALING OF Sablieres de Rocourt, voor de invorWELK
ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL
IS dering van de door die naarnloze
GESCHONDEN NIET ONTVANKELLJK MIDvennootschap verschuldigde belasDEL.
tingen;
TITEL BESCHIKT UITVOEREND BESLAG
ONDER DERDEN OP HET BEDRAG DAT DIE
DERDE AAN DE SCHULDENAAR VAN DE
SCHULDEISER IS VERSCHULDIGD - GELDIGVERKLARING VAN HET DERDENBESLAG
WETTIGHEID.

3° BEWIJS -

BEWLJS DOOR GESCHRIFT BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLUKE ZAKEN - RECHTER DIE GEEN REKENING HOUDT MET DE BEDRIEGLLJKE CLAUSULES VAN EEN OVEREENKOMST - GEEN MISKENNING VAN DE BEWLJSKRACHT VAN DE
AKTEN(l).

4° OVEREENKOMST -

RECHTER DIE
GEEN REKENING HOUDl' MET DE BEDRIEGLLJKE CLAUSULES VAN EEN OVEREENKOMST
- GEEN SCHENDING VAN ART. 1134 B.W. (2).

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE RECl'E
BELASTINGEN
GEZAG
GEWLJSDE- WETI'ELLJKE GRONDSLAG.

DIVAN

2• In burgerlijke zaken is niet ontvanke-

Jijk tot staving van een cassatieberoep
het middel waarin niet wordt vermeld
welke wettelijke bepaling of welk algemeen rechtsbeginsel is geschonden (3).
(Art. 1080 Ger.W.)
5• Het

gezag van gewijsde, inzake
directe belastingen, vindt zijn grandslag niet in de artikelen 23 tot
28 Ger. W., doch in de algemene rechtsbeginselen van die belastingen en in
de artt. 276 en 278 W.LB. (4).

[GRITTEN E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER
VAN FINANCIEN E.A.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestre:len arrest, op 2 rnaart 1979 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1) en (2) Zie Cass., 28 juni
l978-79, 1303).

1979 (A.C.,

(3) Zie Cass., 5 feb. 1966 (Bull. en Pas., 1966,
[, 726).
(4) Zie Cass., 29 juni 1972 (A.C., 1972, 1046)
voetnoot 1; 3 mei 1973 (ibid., 1973, 840).

~n

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1539 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om te
beslissen dat de eerste rechter terecht
het litigieuze derdenbeslag geldig had
verklaard dat op 8 juni 1965 tegelijkertijd ten laste van de eisers en van de
naamloze vennootschap Sablil~res de
Rocourt werd gelegd, zegt dat 1• « de
eerste rechter de overwegingen van het
hof van beroep in zijn arrest van
13 mei 1966 betreffende de handelwijze
van de appellanten en van de naamloze
vennootschap Sablieres de Rocourt
inzake de vergoedingen voor de grondinnemingen en de belasting mocht overnemen, zelfs indien ze geen gezag van
gewijsde hebben »; 2• « dat de eerste
rechter aldus terecht kon zeggen dat de
litisconsorten Gritten steeds verwarring
tussen hun toestand en die van de
naamloze vennootschap Sablieres de
Rocourt hebben beoogd ten einde daaruit zoveel mogelijk fiscale voordelen te
halen, en ook dat de Staat terecht
betoogt
dat
de
vergoeding
van
3.954.500 frank niet aan de litisconsorten
Gritten toekomt, die door de toekenning
van 4.449.500 frank volledig werden vergoed, doch aan de naamloze vennootschap Sablieres de Rocourt, die de
exploitatie heeft moeten stopzetten van
hetgeen overbleef van de terreinen die
haar voor de uitoefening van haar
beroepsactiviteit ter beschikking waren
gesteld »,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, die motieven, die
aileen willen aantonen dat de vergoeding
ten belope van 3.954.500 frank aan de
naamloze vennootschap Sablieres de
Rocourt « toekomt » - het arrest betwist
trouwens niet het bestaan van die vennootschap als een onderscheiden persoon en betoogt evenmin dat haar schulden ook ten laste van die eisers vielen,

I>
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verweerder voerde trouwens geen uitvoerbare titel aan tegen hen de
conclusie die bet hof van beroep zogezegd daaruit afleidt niet verduidelijken,
te weten dat de eerste rechter « bijgevolg het derdenbeslag terecht geldig
heeft verklaard •, aangezien die geldigverklaring de vaststelling impliceerde
dat de eisers de schuldenaars waren van
de schuldvordering die door de beslagnemer tot staving van bet derdenbeslag
is aangevoerd, wat door de eisers wat
hen betreft uitdrukkelijk werd betwist
en wat geenszins uit de voornoemde
motieven van het arrest volgt; de afleiding van het arrest aldus strijdig is met
artikel 1539 van bet Gerechtelijk Wethoek, dat het derdenbeslag enkel toestaat ten laste van de schuldenaar waartegen de beslagnemer een uitvoerbare
titel bezit; de motieven van het arrest
althans duister, dubbelzinnig of onvoldoende zijn, hetgeen met bet ontbreken
van motieven gelijkstaat;
derde onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
tweede
onderdeel
Wat
het
betreft:
Overwegende dat, nu een van de
schuldenaars, waartegen beslag is
gelegd, de naamloze vennootschap
Sa blieres de Rocourt is waartegen
de administratie van de directe
belastingen, de beslaglegger, over
een uitvoerbare titel beschikte, het
arrest, dat beslist dat die vennootschap schuldeiser was van de vergoeding waarop onder derdenbeslag
werd gelegd, artikel 1539 van het
Gerechtelijk Wetboek niet schendt
door het beslag onder die derde
geldig te verklaren;
Dat dit onderdeel van het middel
dienaangaande niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat de eisers in
hetzelfde onderdeel betogen dat de
motieven van het arrest duister,
dubbelzinnig of onvoldoende zijn,
hetgeen gelijkstaat met het ontbreken van motieven, doch dat dien-·
aangaande het genoemde onderdeel
van het middel niet ontvankelijk is,
nu het niet preciseert welke wettelijke bepaling aldus werd geschonden;

Wat het derde onderdeel betreft:
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1134 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, ter bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter die
het litigieuze derdenbeslag geld.ig had
verklaard, enkel zegt « dat de eerste
rechter aldus terecht kon zeggen dat de
litisconsorten Gritten steeds verwarring
tussen hun toestand en die van de
naamloze vennootschap Sablieres de
Rocourt hebben beoogd ten einde daaruit zoveel mogelijk fiscale voordelen te
halen, en ook dat de Staat terecht
betoogt
dat
de
vergoeding
van
3.954.500 frank niet aan de litisconsorten
Gritten toekomt die door de toekenning
van 4.449.500 frank volledig werden vergoed, doch aan de naamloze vennootschap Sablieres de Rocourt, die de
exploitatie heeft moeten stopzetten van
hetgeen overbleef van de terreinen die
haar voor de uitoefening van haar
beroepsactiviteit ter beschikking waren
gesteld • en • dat het hof, door de
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, aan de toekenning van de
litigieuze vergoeding aan de naamloze
vennootschap Sablieres de Rocourt de
nodige gevolgen wil hechten »,
terr.vijl het arrest, door te beslissen
dat de vergoeding ten belope van
3.954.500 frank aan de naamloze vennootschap
Sablieres
de
Rocourt
« toekomt • of moest worden toegekend,
de verbindende kracht van die overeenkomsten miskent of althans de bewijskracht van de authentieke akte die op
27 april 1965 werd verleden voor de beer
Guillaume Renard, commissaris bij het
eerste Comite van Aankoop van onroerende goederen te Luik, optredend op
verzoek van het Wegenfonds in naam en
voor rekening van de· Belgische Staat, en
luidens welke akte « de partijen bij deze
akte » (dit wil zeggen de eisers en hun
rechtsvoorganger wijlen mevr. Jenny
Debatty, weduwe Richard Gritten, enerzijds, het Wegenfonds anderzijds) « het
totaal bedrag van het door de Staat
verschuldigde sommen bij onderling
akkoord op 3.954.500 frank vaststellen;
genoemd bedrag is forfaitair en globaal
vastgesteld en vertegenwoordigt al wat
de comparanten en eventueel de ven-
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openbare orde int >>;
Dat het arrest aldus de bewijskracht van de akte van 27 april 1965
niet miskent en dat het, door met
die overeenkomst geen rekening te
willen houden in zoverre daarbij
aan de eisers en hun rechtsvoorgangers de litigieuze vergoeding wordt
toegekend, omdat die toekenning
frauduleus is, artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt;
dat het arrest door de voornoemde
consideransen de conclusie van de
eisers beantwoordt waarin
de
genoemde overeenkomst wordt aangevoerd, en zijn beslissing regelmatig motiveert;

nootschap die de groeve vroeger exploiteerde, konden eisen », nu de comparanten overigens naar luid van diezelfde
akte zonder betwisting of voorbehoud
hadden verklaard « dat de naamloze
vennootschap Sablil'!res de Rocourt die
exploitatie sedert 1958 heeft stopgezet
zodat zij de enige schuldeisers van de
verschuldigde vergoedingen zijn », en
dezelfde akte bepaalt « dat het overeengekomen bedrag aan de " betrokkenen "
zal betaald worden binnen drie maanden
na het verlijden van deze akte •, aangezien het geheel van die bepalingen
onverenigbaar is met de bovenvermelde
bewering van het arrest; terwijl het
arrest althans, door niet uit te leggen
hoe
zijn
desbetreffende beslissing
strookt met de bij conclusie aangevoerde
bepalingen van de overeenkomst van 27
april 1965, zijn beslissing niet wettelijk
motiveert, gelet op de conclusie waarop
het hof van beroep moest antwoorden
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat uit de in het
middel overgenomen motieven van
het arrest, uit de door het arrest
overgenomen motieven van de
beslissing van de eerste rechter, en
uit die van het arrest van het hof
van beroep van 13 mei 1966, waarnaar zowel door het bestreden
arrest als door het beroepen vonnis
wordt verwezen, blijkt dat de rechters niet geoordeeld hebben dat
de vergoeding ten belope van
3.954.500 frank verschuldigd was
aan de naamloze vennootschap
Sablieres de Rocourt ingevolge de
bepalingen van het contract van
27 april 1965, doch beslist hebben
dat die overeenkomst frauduleus is
doordat zij voortvloeit uit het feit
dat de naamloze vennootschap, die
de te vergoeden schade heeft geleden, van die vergoeding van de
schade afstand heeft gedaan, welke
afstand met miskenning van de
rechten van haar schuldeisers is
gebeurd en het gevolg is van een
verstandhouding met de eisers, die
het bij haar voor het zeggen hebben; dat het arrest beslist dat die
frauduleuze akkoorden « geen
afbreuk kunnen doen aan de rechten van de Schatkist en de Staat

Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
23 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, nu de eisers in hun hoofdconclusie voor de beslagrechter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
en in hun conclusie voor het hof van
beroep, die de eerste voor letterlijk
weergegeven houdt, • het gezag van
gewijsde aanvoeren van de beslissingen
van de directeur van de belastingen te
Luik in zake elk der appellanten, respectievelijk d.d. 10 juli en 7 oktober 1969 »,
volgens welke « de litigieuze vergoeding krachtens de overeenkomst van
27 april 1965 definitief door de litisconsorten Gritten ve:rvwrven werd • (beslissing van 10 juli 1969) en laatstgenoemden, « met instemming van de naamloze
vennootschap Sablieres de Rocourt, titularissen en begunstigden ervan zijn
geworden (beslissing van 7 oktober
1969), het arrest, ter verwe:rping van dat
middel, enkel zegt dat « die beslissingen
het probleem inzake de toekenning van
de genoemde vergoeding niet beslechten
en dus dienaangaande geen kracht van
gewijsde hebben •; dat het arrest door
die uitsp:raak 1" de bewijskracht miskent
van de conclusie van de eisers waarin
geenszins de kracht van gewijsde werd
aangevoerd, doch het gezag van gewijsde
van de beslissingen van het Bestuur
(schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek); 2" de bewijskracht miskent van
die beslissingen zelf die het tussen
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hebben beslecht, te weten of de eisers
dan wel de naamloze vennootschap
1• KAMER- 23 oktober 1980
Sablieres de Rocourt naar luid van de
overeenkomst van 27 april 1965 de
schuldeisers van de litigieuze vergoeding 1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACIIT VAN DE AKTEN - BURGERwaren (schending van dezelfde bepalinLUKE ZAKEN - VERZEKERINGSPOLIS - VERgen); 3" de wettelijke verPlichting misPLICIITE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKEkent het gezag van gewijsde te eerbiediRING INZAKE MarDRRIJTUIGEN - CLAUSULE
gen, aangezien het hetzelfde tussen de
VOLGENS WELKE, IN GEVAL VAN NIETpartijen besproken probleein (de uitlegBETALING VAN DE PREMIE BIJ HET VERSTRIJging van
de
overeenkomst
van
KEN VAN EEN BEPAALDE TERMIJN, DE DEK27 april 1965) oplost op een wijze die
KING T.A.V. DE VERZEKERDE VAN RECIITSonverenigbaar is met die welke was
WEGE GESCHORST IS VANAF DE VERVALDAG
vastgelegd in de door de eisers aangeVAN DE PREMIE TOT OP DE DAG NA DE
voerde beslissingen (schending van
BETALING - MISKENNING VAN DE BEWIJSartikel
23
van
het
Gerechtelijk
KRACIIT VAN DE AKTE- BEGRIP.
Wetboek):

Dat het middel, in dat opzicht, 2° VERZEKERING - VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
INZAKE
feitelijke grondslag mist;
MOTORRIJTUIGEN SCHORSING VAN DE
Overwegende dat het gezag van DEKKING - CLAUSULE VAN DE VERZEKEgewijsde van beslissingen in zake RINGSPOLIS VOLGENS WELKE, IN GEVAL VAN
directe belastingen zijn wettelijke N!ET-BETALING VAN DE PREMIE BIJ HET
grondslag niet vindt in het in het VERSTRIJKEN VAN EEN BEPAALDE TERMJJN,
middel aangevoerde artikel 23 van DE DEKKING T.A.V. DE VERZEKERDE VAN
het Gerechtelijk Wetboek, doch in RECIITSWEGE GESCHORST IS VANAF DEVERde algemene rechtsbeginselen van VALDAG VAN DE PREMIE TOT OP DE DAG NA
BETALING MISKENNING VAN DE
die belastingen en in de arti- DE
BEWIJSKRACIIT VAN DE AKTE- BEGRIP.
kelen 276 en 278 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen;
3° CASSATIE- OMVANG- BESCHIKKEND
Dat het middel niet ontvankelijk GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN T.A.V. DE
is in zoverre daarin aan het arrest VERNIETIGING - BEGRIP.
de miskenning van het gezag van 1• en 2" De betekenis en de draagwijdte
gewijsde van de beslissingen van de
van een clausule van een verzekedirecteur van de directe belastingen
ringspolis volgens welke, in geval van
niet-betaling van de premie op de
wordt verweten;
vervaldag van een bepaalde termijn,
En overwegende dat de vordering
de dekking t.a. v. de verzekerde van
tot bindendverklaring van het arrest
rechtswege geschorst wordt vanaf de
door de verwerping van de voorzievervaldag van de premie, en de dekning zonder belang wordt;
king slechts opnieuw een aanvang zal
Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt de eisers in de kosten.

nemen op de dag na de volledige
betaling van de verschuldigde bedragen, worden verdraaid en de bervijskracht van de akte waarin zij is
vervat; wordt derhalve miskend door
de rechter die vaststelt dat de premie
niet binnen de gestelde termijn was
betaald en niettemin beslist dat de
ongevallen die zich tijdens die termijn
hebben voorgedaan, ingevolge de over-----------------

23 oktober 1980- 1• kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron Vin~;otte
- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie
(5) van mevr. Liekendael, advocaat- den, die elk een onderscheiden middel oplevegeneraal- Advocaat: mr. VanRyn.
ren, en dat zij derhalve, ter voldoening van het

voorschrift van art. 1080 Ger.W., voor elk
middel afzonderlijk hadden moeten opgeven
(5) Het O.M. had geconcludeerd dat het welke wettelijke bepalingen zij geschonden
tweede middel niet ontvankelijk was op grond achtten (zie Cass., 24 jan. 1980, A.C:, 1979-80,
dat de eisers afzonderlijke grieven aanvoer- nr. 310).

-- c::-_1
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meer dat de clausule in die zin moet
worden opgevat dat ieder ongeval
tijdens de betalingstermijn van de
verzekerde door de verzekering wordt
gedekt, oak al is er, volgens de algemene voorwaarden, pas opnieuw dekking de dag nadat de premies zijn
betaald (1).
3" In

burgerlijke zaken is t.a. v. de
omvang van de vernietiging niet een
beschikkend gedeelte dat onderscheiden is van het bestredene, datgene
waartegen partijen geen ontvankelijk
cassatieberoep kunnen instellen (2).
(WINTERTHUR N.V. NAAR ZWITSERS RECHT
T. DE POURBAIX, CHUMEK)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1107, 1134, 1135,
1157, 1158, 1161, 1162, 1226, 1229, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk _Wetboek,
12, derde, vierde en vijfde lid, 24 en
25-4" van de algemene voorwaarden van
de door verweerster op 22 mei 1973 bij
eiseres gesloten verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het vonnis van de
eerste rechter teniet doet, beslist dat de
vordering van eiseres ongegrond is, verder zegt dat verweersters tussenvordering tot vrijwaring tegen verweerder
zonder voorwerp is en eiseres veroordeelt in aile kosten van de twee instan.ties, op grond : dat artikel 12 van de
algemene voorwaarden van de bewuste
verzekeringspolis « de procedure vermeldt die moet worden· gevolgd in geval
van niet-betaling van de premie; de
maatschappij zendt een aangetekend
schrijven waarbij veertien dagen uitstel
wordt verleend voor de vereffening ... ;
door het enkel verstrijken van deze
termijn is de dekking ten aanzien van
(1) Zie CASSART G., BoosoN P. en PARDON J.,
L 'assurance automobile obligatoire de responsabilite civile, biz. 56; Rep. prat. dr. beige, bijv.
dl. III, v" Assurances terrestres {Contrats particuliers), nr. 902-4.

(2) Cass.,
nr. 527).

17

april

1980

(A.C.,

1979-80,

de verzekerde van rechtswege geschorst
vanaf de vervaldag van de premie en
neemt slechts opnieuw een aanvang op
de dag na de betaling »; dat verweerster terecht betoogt dat ze
op
18 december 1973 geldig verzekerd was
« vermits haar een termijn werd verleend om de premie te betalen, die
slechts op 17 december 1973 verstreek;
dat haar recht gedekt te worden ten
aanzien van derden in verband met de
ongevallen van 8 december 1973 haar
niet kan ontnomen worden wanneer de
verzekeringsovereenkomst
later
met
terugwerkende kracht wordt geschorst;
dat men anders moet aannemen dat het
recht op dekking van de verzekerde
opnieuw een aanvang neemt op de dag
van de effectieve betaling van de premie,
wat helemaal onlogisch is; dat artikel 12
van de algemene voorwaarden van de
polis aldus moet worden verstaan dat elk
ongeval dat zich voordoet tijdens de
termijn van 14 dagen die aan de verzekerde wordt verleend om de premie te
betalen, gedekt blijft door de verzekering ondanks het algemeen beding volgens hetwelk de dekking slechts
opnieuw een aanvang neemt op de dag
na de betaling van de premies; dat, ten
overvloede, die uitlegging overeenstemt
met de bepalingen van de artikelen 1157,
1158, 1161 en 1162 van het Burgerlijk
Wetboek » aangezien het een toetredingscontract betreft dat door eiseres is
opgesteld,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 12
van de op 22 mei 1973 tussen eiseres en
verweerster gesloten verzekeringspolis
duidelijk, precies en ondubbelzinnig
bepaalt : • In geval van niet-betaling
(van de premie) zendt de Maatschappij
aan de verzekeringnemer een waarschuwing, bij aangetekend schrijven ... , waarbij hem veertien dagen uitstel wordt
verleend om de premie en de bijkomende bedragen te vereffenen. Door het
enkel verstrijken van deze termijn is de
dekking ten aanzien van de verzekerde
van rechtswege geschorst en zulks vanaf
de vervaldag van de premie; het gedeelte
zowel van de onbetaalde premie als van
iedere premie vervallend gedurende de
schorsingstermijn, dat betrekking heeft
op een niet gelopen risico, is aan de
Maatschappij, als boete wegens verwijl,
verschuldigd ... ; de dekking zal niet
eerder opnieuw een aanvang nemen dan
op de dag na de volledige betaling van
de verschuldigde bedragen en de
inningskosten »; de zin van de genoemde
contractuele bedingen duidelijk is en
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aan de benadeelde derden, betaald
uit hoofde van de ongevallen van
8 december 1973, veroorzaakt door
de bestuurder van het verzekerd
voertuig, beslist dat op die datum de
dekking van de verzekeringsovereenkomst burgerlijke aansprakelijkheid tussen eiseres en verweerster
niet geschorst was en dat verweerster op geldige wijze verzekerd was;
Overwegende dat eiseres tot staving van haar vordering artikel 12
van de algemene voorwaarden van
de genoemde overeenkomst aanvoerde waarvan de bewoordingen in
het middel worden weergegeven;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, nu verweerster de
premie niet had betaald op de
vervaldag, haar op 31 december 1973
de
waarschuwing,
bepaald
in
artikel 12 van de polis, bij aangetekend schrijven heeft toegezonden,
waarbij haar veertien dagen uitstel
werd verleend om de premie te
vereffenen; dat die termijn op
17 december 1973 verstreek en dat
de premie slechts betaald werd na
het vonnis van 16 mei 1974 waarbij
eiseres de veroordeling bekwam;
Dat uit die vaststellingen volgt
dat de betaling niet binnen de
termijn van veertien dagen plaatsvond;
Overwegende dat, bijgevolg, het
arrest, dat ondanks die vaststelling
beslist dat de ongevallen die zich
voorgedaan hebben gedurende de
gehoemde termijn, ingevolge de
1107, 1134, 1135, 1157, 1158, 1161, 1162, overeenkomst zijn gedekt, aan
1226 en 1229 van het Burgerlijk Wet- artikel 12, dat bepaalt dat in geval
hoek) als de bewijskracht van de verze- van niet-betaling van de premie op
keringspolis met de genoemde contrac- de vervaldag van de termijn de
tuele bepalingen miskent (schending van dekking van rechtswege geschorst is
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het vanaf de vervaldag van de premie
Burgerlijk Wetboek);
en dat de dekking slechts opnieuw
tweede onderdeel, .. .
een aanvang zal nemen op de dag
derde onderdeel, .. .
na de volledige betaling van de
verschuldigde bedragen, een uitlegWat het eerste onderdeel betreft: ging geeft die met de inhoud ervan
Overwegende dat het arrest, om onverenigbaar is;
te zeggen dat de vordering niet
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is die strekt tot terugbeta- gegrond is;

onbetwijfelbaar bepaalt dat de dekking
geschorst wordt met terugwerkende
kracht tot de vervaldag van de premie in
geval van niet-betaling van die premie
bij het verstrijken van de uitsteltermijn
van veertien dagen; zulks bovendien
bevestigd wordt door de bepalingen van
de artikelen 24 en 25-3" van de desbetreffende verzekeringspolis die duidelijk en
precies bepalen dat « iedere tekortkoming van de verzekerde aan zijn verplichtingen ontneemt hem het recht op
de dekking van het contract, onder.
voorbehoud van wat bij artikel 26
bepaald wordt », dat in zodanig geval en
wanneer krachtens de wet de maatschappij niettemin jegens de benadeelden rechtstreeks gehouden is, « heeft zij
een recht van verhaal op de
verzekeringnemer •, verhaal dat betrekking heeft « op de vergoedingen waartoe
de maatschappij gehouden is, zo in
hoofdsom als in vergoedende interesten,
gerechtelijke interesten en gerechtskosten » (artikel 24) en dat de maatschappij « de rechten kan uitoefenen die
haar bij artikel 24 zijn toegekend met
name in geval van schorsing wegens
niet-betaling van de premie (artikel
25-4") »; de bepalingen van de genoemde
artikelen 12, 24 en 25-4" geoorloofd zijn;
de contracterende partijen daardoor verbonden zijn en de rechter, nu de zin
ervan duidelijk en ondubbelzinnig is, bij
ontstentenis van een aan de tekst van de
overeenkomst extrinsieke omstandigheid, die bepalingen niet mocht uitleggen en daaraan een betekenis hechten
die met de duidelijke en precieze
bewoordingen ervan onverenigbaar is en
die aldus zowel de verbindende kracht
van de wettelijk tussen de partijen
gesloten verzekeringspolis (schending
van de voornoemde bepalingen van de
artikelen 12, 24 en 25 van de algemene
voorwaarden van de door verweerster op
22 mei 1973 gesloten verzekeringspolis,
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BURGERvan de beslissing op de hoofdvordeLUKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WETring van eiseres tegen verweerster TELUKE BEPALINGEN DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZUN - MIDDEL
moet worden uitgebreid tot de
DAT NIET AAN DE FEITENRECHTER IS VOORbeslissing van het arrest waarbij
EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP
wordt verklaard dat de door ver- GELEGD
EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST - NIEUW
weerster tegen verweerder ingeMIDDEL- NIET ONTVANKELUK MIDDEL {3).
stelde vordering tot tussenkomst
zonder voorwerp is; dat immers, die
beslissing, nu geen enkele partij
OVEREENKOMST
VERBINDENDE
daartegen een ontvankelijke voor- 4°KRACHT
TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE
ziening kon instellen, wat de AAN EEN OVEREENKOMST, WALS HU ZE
omvang van de vernietiging betreft, VASTSTELT, HET GEVOLG TOEKENT DAT ZU
niet te onderscheiden is van het TUSSEN PARTUEN HEEFT - GEEN MISKENbestreden beschikkende gedeelte;
NING VAN ART. 1134 B.W. (4).
Om die redenen, vernietigt het 5° CASSATIEM!DDELEN
BURGERbestreden arrest; beveelt dat van dit LUKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING
arrest melding zal worden gemaakt WORDT AANGEVOERD VAN EEN WETTELIJKE
op de kant van de vernietigde BEPALING WNDER TE VERMELDEN WAARIN
beslissing; houdt de kosten aan en DIE SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKEzegt dat de feitenrechter erover zal LUK MIDDEL (5).
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
23 oktober 1980 - 1" kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Bruyn en
Kirkpatrick.

Nr. 124

1° CASSATIE -

PROCEDURE BURGERLUKE ZAKEN CASSATIEBEROEPEN VAN
VERSCHEIDENE PARTIJEN TEGEN DEZELFDE
BESLISSING- SAMENVOEGING VAN DE CASSATIEBEROEPEN (1).

IN

CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE VORDERING
GEGROND IS OP VERSCHEIDENE WEITELUKE
BEPALINGEN, WNDER DAT ENIG FElT WORDT
AANGEVOERD TER VERANTWOORDING VAN
DE TOEPASSING VAN EEN VAN DIE WETTELUKE BEPALINGEN OF WNDER DAT ENIG
RECHTSGEVOLG ERUIT WORDT AFGELEID RECHTER NIET VERPLICHT TE ANTWOORDEN
OP DIE CONCLUSIE.

6" Wanneer een conclusie een vordering

1• KAMER- 23 oktober 1980

2° VOORZIENING

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLUKE ZAKEN -

CASSATIE

-

MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELUKHEID BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE VOORAFGAANDE
KENNISGEVING, BU GERECHTSBRIEF, AAN DE
ADVOCATEN VAN DE PARTUEN VEREIST {2).

doet steunen op verscheidene wettelijke bepalingen, zonder dat enig feit
wordt aangevoerd ter verantwoording
van de toepassing van een van die
bepalingen of zonder dat enig rechtsgevolg eruit wordt afgeleid, behoeft de
rechter niet te antwoorden op die
conclusie in zoverre zij op die wetteJijke bepalingen is gegrond (6). (Art.
97 Gw.)

(3) Cass., 11 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 27).
(4) Zie Cass., 19 juni 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 658).

(1) Zie Cass., 19 maart 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 457).
(2) Cass.,
nr. 526).

17

april

1980

(A.C.,

1979-80,,

(5) Cass., 30 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 71).
(6) Zie Cass., 20 jan. 1978, (A.C., 1978, 612)
en 19 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 123).

-210(VAN RYMENANT T. STAD BRUSSEL, SOCIETE
GENERALE DE CONSTRUCl'ION N.V., ETAM N.V.;
SOCIETE GENERALE DE CONSTRUcriON T. VAN
RYMENANT, STAD BRUSSEL, HOTEL ATLANTA
N.V., ETAM N.V.; ETAM N.V. T. HOTEL ATLANTA
N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen in de zaken ingeschreven onder
de nrs. 6072, 6074 en 6160 van de
algemene rol tegen hetzelfde arrest
zijn gericht en dat zij overeenkomstig artikel 1083 van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve moeten
samengevoegd worden;

I. Wat de voorziening van Van
Rymenant betreft :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de naamloze vennootschap Societe generale de Construction (Sogeco) en de naamloze
vennootschap Etam :
Over het middel
van
nietontvankelijkheid dat door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de
voorziening is opgeworpen en waarvan overeenkomstig artikel 1097 van
het Gerechtelijk Wetboek kennis
werd gegeven :
Overwegende dat geen enkel middel wordt aangevoerd tegen de
beslissing in zoverre zij eisers vordering tegen de voormelde vennootschappen verwerpt en evenmin in
zoverre het arrest de beslissing van
de eerste rechter bevestigt waarbij
eiser tot terugbetaling van de huurwaarborg aan de naamloze vennootschap Etam werd veroordeeld;
Dat de voorziening in zoverre zij
tegen die partijen gericht is, niet
ontvankelijk is;
B. Wat het overige van de voorziening betreft :

doordat bet arrest, nadat bet had
vastgesteld dat de aftakeling van de
gemene muur waardoor eisers gebouw
moest worden gesloopt vooral te wijten
is aan de zware overbelasting van die
muur voornamelijk van de zijde van bet
Hotel Atlanta, eisers rechtsvordering
tegen de naamloze vennootschap Hotel
Atlanta afwijst, de tegenvordering van
de stad Brussel tegen hem gegrond
verklaart die ertoe strekt de kosten van
de afbraak van bet gebouw en van de
helft van de gemene muur terug te
betalen, en afwijzend beschikt op eisers
vordering tegen de naamloze vennootschap Hotel Atlanta tot vrijwaring voor
de veroordelingen die te zijnen laste ten
voordele van de stad Brussel zouden
uitgesproken worden, op grond « dat de
medeeigenaar van een gemene muur die
deze ophaalt, zonder na te gaan of hij de
overbelasting kan dragen, een fout
begaat die zijn aansprakelijkheid in bet
gedrang
brengt
op
grond
van
artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek;
dat bet evenwel niet zo is dat de
verbintenis uit de aldus begane quasidelictuele fout overgaat op de verkrijgers
onder bijzondere titel van het goed; dat
ten deze de deskundige Baty weliswaar
oordeelt dat bet ophalen vrij recent is
maar dat zulks door Atlanta wordt
ontkend en er geen enkel bewijs voorhanden is dat bet ophalen gebeurde
sedert die vennootschap of die in de
rechten waarvan zij is getreden, bet
gebouw onder bijzondere titel hebben
verworven •,

terwijl, naar luid van artikel 1384 van
bet Burgerlijk Wetboek • men aansprakelijk is niet aileen voor de schade
welke men veroorzaakt door zijn eigen
daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad ( ...) van zaken
die men onder zijn bewaring heeft » en
naar luid van artikel 1386 van bet
Burgerlijk Wetboek « de eigenaar van
een gebouw aansprakelijk is voor de
schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan
verzuim van onderhoud of aan een
gebrek in de bouw », zodat bet arrest, nu
bet vaststelde dat bet gebouw van d~
naamloze vennootschap Hotel Atlant<
een gebrek vertoonde, met name eer
overbelasting waardoor de gemene muu1
werd beschadigd zodat eisers gebou\1
moest gesloopt worden, niet zonder mis·
Over bet middel, afgeleid uit de schen- kenning noch schending van d!
ding van de artikelen 1384, 1386 van het artikelen 1384 en 1386 van het Burgerlijl
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond- Wetboek kon beslissen dat de naamloz1
vennootschap Hotel Atlanta niet aan
wet,

-211sprakelijk was, aileen op grond dat niet
is aangetoond dat het gebrek van het
gebouw Atlanta niet werd veroorzaakt
door de eigen daad van Atlanta in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek; het arrest in ieder geval, door
te beslissen dat de naamloze vennootschap Hotel Atlanta niet aansprakelijk is
aileen op grond van het feit dat zij geen
fout heeft begaan in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
het middel uit eisers akte van hoger
beroep niet beantwoordt dat betrekking
had op aile gronden waarop de naamloze
vennootschap Hotel Atlanta als eigenaar
aansprakelijk kon worden gesteld, welk
middel aldus is opgesteld : « dat wanneer een van de medeeigenaars van een
gemene muur (ten deze Atlanta) die
muur heeft beschadigd zodanig dat .het
naburige gebouw moest gesloopt worden,
hij aansprakelijk is voor de daaruit
voortvloeiende schade; dat aan de .hand
van de vaststellingen van de deskundigen Baty en Bellens de eigenaars van
het Atlantagebouw volledig of althans
voor het grootste dee! aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor de gebrekkige staat van de gemene muur »; zodat
het arrest niet wettelijk met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat eiser in zijn
akte van hoger beroep, waarnaar in
zijn conclusie werd verwezen, enkel
betoogde dat verweerster, de naamloze vennootschap Hotel Atlanta, de
gemene muur had beschadigd, en
preciseert welke fouten hij aan die
verweerster ten laste legde; dat
eiser nooit heeft betoogd dat die
verweerster aansprakelijk was als
eigenaar van een gebrekkig of
bouwvallig gebouw;
Dat het arrest die conclusie
beantwoordt door uitdrukkelijk de
fouten in hun geheel en elke fout
afzonderlijk af te wijzen die door
eiser aan de genoemde verweerster
ten laste werden gelegd, en met
name het feit dat zij het gebouw dat
haar eigendom was zelf zou opgehaald hebben, en bijgevolg niet
moest nagaan en niet nagegaan
heeft of laatstgenoemdes aansprak:elijkheid
op
grond
van
de
artikelen 1384 en 1386 van het
Burgerlijk Wetboek in het gedrang
was gekomen;

Dat het middel nieuw is in
zoverre het de schending aanvoert
van de artikelen 1384 en 1386 van
het Burgerlijk Wetboek en dus niet
ontvankelijk is, en voor het overige,
in zoverre het de schending van
artikel 97 van de Grondwet aanvoert, niet kan aangenomen worden;
II. Wat de voorziening van de
naamloze
vennootschap
Societe
generitle de Construction betreft :
Over het middel van nietontvankelijkheid dat door de naamloze vennootschap Hotel Atlanta
tegen de voorziening is opgeworpen
en over het middel van nietontvankelijkheid dat ambtshalve
door het openbaar ministerie tegen
de voorziening is opgeworpen in
zoverre het gericht is tegen de
naamloze vennootschap Etam, en
waarvan
overeenkomstig
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek kennis werd gegeven;
Overwegende dat geen enkel middel wordt aangevoerd tegen de
beslissing waarbij de vorderingen
van eiseres tegen de naamloze vennootschap Hotel Atlanta en de
naamloze vennootschap Etam worden afgewezen;
Dat. de voorziening . ten aanzien
v:~n _die verweersters met ontvanke-hJk Is;
In zoverre de voorziening gericht
is tegen de verweerster stad Brussel
en tegen de verweerder Van
Rymenant :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1709, 1713, 1728 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, op de conclusie waarbij eiseres, nu zij de eerste rechter bekritiseerde omdat hij had beslist « dat (haar)
incidentele vordering tegen de stad
Brussel (tweede verweerster) slecht was
ingesteld », op grond « dat niet is
aangetoond dat de stad Brussel na
1 januari 1962 de zaakwaarneming heeft
voortgezet •, betoogde « dat de stad
Brussel aileen bij eiseres een beschoeiing had besteld; dat een akkoord over de
maandelijkse huurprijs werd bereikt; ...
dat het voor eiseres geen belang had of

-212de litigieuze huurovereenkomst binnen• belendend gebouw te schoren, de
het raam van een zaakwaarneming dan zaak van de toen afwezige Van
wei in een volledig andere juridische Rymenant heeft willen waarnemen,
context werd gesloten; ... dat de stad en dat zij die zaakwaameming niet
haar dus de onbetaalde huurprijzen
verschuldigd blijft die zij eventueel van Ianger dan noodzakelijk moest
Van Rymenant kan terugvorderen "• het doen;
hof van beroep met bevestiging van die
Dat het arrest aldus impliciet
beslissing die vordering ongegrond heeft doch zeker beslist dat de overeenverklaard op grond « dat de stad Brussel,
door eiseres te belasten met het slopen komst tussen eiseres en de stad
van het gebouw van Van Rymenant en Brussel door laatstgenoemde niet in
het schoren van het aanpalend gebouw, eigen naam was gesloten;
de zaak van de toen afwezige Van
Dat het middel geen kritiek
Rymenant heeft willen waarnemen; dat oefent op het arrest in zoverre het
zij die zaakwaarneming niet Ianger dan beslist dat de stad Brussel de zaken
noodzakelijk moest voortzetten; dat zij
dus vanaf 1 januari 1972 terecht heeft van Van Rym.enant na 1 januari
geweigerd de
huurprijs van
het 1972 niet meer heeft waargenomen;
beschoeiingsmateriaal nog verder te
Dat het arrest bijgevolg de conbetalen "•
clusie van eiseres beantwoordt en
terwijl de reden dat de stad Brussel aan de overeenkomst die binnen het
« geenszins de zaakwaarneming Ianger raam van een door het arrest vastdan noodzakelijk moest doen " de con- gestelde zaakwaarneming is gesloclusie van eiseres niet beantwoordt in ten, de uitwerking toekent die de
zoverre daarin werd betoogd dat de stad genoemde overeenkomst wettelijk
Brussel aileen de litigieuze beschoeiing tussen partijen heeft;
had besteld en dat het voor eiseres dus
Dat het middel niet kan aangenogeen belang had of de huurovereenkomst door de stad binnen het raam van men worden;
een zaakwaarneming of in een geheel
andere juridische context werd gesloten
(schending van artikel 97 van de Grondwet); terwijl dat motief hoe dan ook
geen wettelijke verantwoording kan vor•men voor het feit dat het arrest aan de
door eiseres bedoelde bestelling en overeenkomst over de huurprijs de gevolgen
niet heeft toegekend die daaruit tussen
de partijen voortvloeien (schending van
de artikelen 1134, 1135, 1709, 1713 en
1728 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat eiseres het
arrest de beslissing verwijt dat de
huurkosten van de beschoeiing voor
het gebouw dat paalt aan dat van de
verweerder Van Rym.enant door
verweerster slechts verschuldigd
waren voor de periode tot 31 december 1971, en dat daarentegen
dezelfde kosten voor de periode van
1 januari 1972 tot 31 juli 1974 door
haar niet behoefden betaald te worden;
Overwegende dat het arrest, ter
verantwoording van zijn beslissing,
oordeelt dat de stad Brussel, door
eiseres op te dragen het gebouw van
Van Rym.enant te slopen en het

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 544, 1371,
1372, 1373, 1374, 1375, 1382, 1383, 1984,
1997, 1998 van het Burgerlijk Wetboek,
11 en 97 van de Grondwet,
doordat, na verwerping van de tussenvordering van eiseres tegen de stad
Brussel (tweede verweerster), op grond
« dat de stad Brussel, door eiseres op te
dragen Van Rymenants gebouw te slopen en het belendend gebouw te schoren, de zaak van de toen afwezige Van
Rymenant he'eft willen waarnemen; dat
zij die zaakwaarneming niet Ianger dan
noodzakelijk moest voortzetten; dat zij
dus vanaf 1 januari 1972 terecht heeft
geweigerd de
huurprijs van het
beschoeiingsmateriaal nog verder te
betalen "• het arrest de subsidiairE
vordering van eiseres tegen de heer Va1:
Rymenant (eerste verweerder) eveneem
ongegrond verklaart, volgens welke « ir
de onderstelling dat men zou oordeler
dat de zaakwaarneming door de stac
Brussel inderdaad op 1 januari 197:
werd beeindigd, alsdan moet worder
aangenomen dat de eigenaar van de
litigieuze plaatsen, aangezien hij bij he
overnemen van zijn zaken van geer
verzet of betwisting heeft doen blijken
de schikkingen die door de zaakwaarne·
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-113mer voor zijn rekening werden genomen
volledig heeft aangenomen en vanaf die
datum de door laatstgenoemde aangegane verbintenissen volledig heeft
overgenomen », op grond « dat de
huurkosten van dat materiaal niet door
Van Rymenant moeten gedragen wor:len; dat de eigenaar die zijn gebouw
>loopt dat aan andere gebouwen paalt,
met toepassing van de theorie van de
Jurenhinder, die gebouwen op eigen
wsten moet schoren; dat het gebouw Vlilk-Bar - moest geschoord worden
>mdat het gebouw van Van Rymenant
:o broos was, en het risico van die
>roosheid, met betrekking tot de ver>lichting de naburige gebouwen te scho·en, door Atlanta (derde verweerster)
noest worden gedragen; dat het dus
ogisch is dat Atlanta de kosten moet
lragen om het gebouw Milk-Bar. te
choren, aangezien die vennootschap
:een kosten heeft moeten doen om het
ebouw van Van Rymenant te schoren »,
terwijl, eerste onderdeel, zoals eiseres
1 haar regelmatig voor het hof van
eroep neergelegde conclusie aanvoerde,
Is verweer tegen de rechtsvordering die
oor de eerste verweerder tegen haar
rerd ingesteld op grond van de theorie
an de burenhinder, « ••• er werd nooit
etwist dat artikel 544 van het Burgerjk Wetboek toepasselijk is op de veroudingen tussen eigenaars (zelfs evenlee! huurders) van nabijgelegen erven,
och in geen geval een beweerde aanJrakelijkheid in het geding kan stellen
Jnder een fout van de aannemer », ten
~ze eiseres; de vergoeding die een
genaar-bouwer moet betalen aan de
1burige eigenaar omdat hij het vereiste
renwicht in de betrekkingen tussen
1burige eigenaars heeft verbroken, niet
!rschuldigd is door de aannemer die de
erken heeft uitgevoerd die tot de
•rstoring hebben geleid, nu die aanneer geen nabuur is van de eigenaar en
s aannemer niet dergelijke verplichtinn kan hebben; de motieven van het
rest dus in rechte onjuist zijn (schenng van de artikelen 544 van het
1rgerlijk Wetboek en 11 van de Grond~t en, voor zover nodig,
1382 en
83 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, de verwerping door
t arrest van de hoofdvordering van
:eres tegen de stad Brussel, tweede
rweerster, op grond dat de stad de
tgieuze huurprijzen niet moest betalen
1dat zij de zaak van de beer Van
menant had willen waarnemen en dat
gevorderde huurprijzen betrekking

hadden op de perioden na de datum
vanaf welke de stad niet Ianger de
zaakwaarneming moest doen en die op
een geldige wijze had bei!indigd, noodzakelijkerwijs impliceerde dat de subsidiaire vordering gegrond zou worden
verklaard die eiseres tegen de meester
van de zaak, de heer Van Rymenant,
eerste verweerder, had ingesteld en die
ertoe strekt van hem de betaling van
dezelfde bedragen te bekomen; de verwerping van die Iaatste vordering, gelet
op de bovenvermelde vaststellingen van
het arrest, dus de regels schendt van de
zaakwaarneming en de lastgeving, die in
een dergelijke zaakwaarneming vervat is
als ze door de meester van de zaak
wordt bekrachtigd (schending van de
artikelen 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1984, 1997 en 1998 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het arrest, door
achtereenvolgens te beslissen dat de
stad Brussel de huurprijzen voor de
periode na 1 januari 1972 niet moest
betalen omdat zij was opgetreden binnen het raam van een zaakwaarneming
en de gevorderde huurprijzen betrekking
hadden op een periode na de datum
waarop zij die zaakwaarneming op geldige wijze had bei!indigd, en dat de
subsidiaire vordering van eiseres om van
de meester van de zaak de betaling van
die huurprijzen te bekomen evenmin
gegrond was omdat overeenkomstig de
theorie van de burenhinder de kostprijs
van de schoeiingswerken door de naamloze vennootschap Atlanta, derde verweerster en eigenares van het erf dat
paalt aan dat van de meester van de
zaak, moest betaald worden, uitspraak
doet aan de hand van tegenstrijdige
motieven (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is in zoverre het in dat
onderdeel niet aangeeft waarin de
artikelen 11 van de Grondwet,
1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek geschonden werden,
Overwegende dat het arrest voor
het overige, in strijd met de bewering van het middel, oordeelt, zoals
eiseres in haar conclusie betoogde
« dat de aannemer die, zoals Sogeco
(thans eiseres), voor rekening van
derden werken uitvoert die naar
beweerd hinder veroorzaken die de
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-214gehouden was ten aanzien van eiseres na de periode van de zaakwaarneming en, anderzijds, dat de meester van de zaak de huurkosten van
de beschoeiing van het belendende
gebouw niet moest betalen, voor de
periode na de zaakwaarneming, OJ:
grond dat, zoals uit het antwoord or
het tweede onderdeel blijkt, d~
Wat het tweede onderdeel be- kosten van die huur door eer
treft :
andere partij moeten gedragen wor·
Overwegende dat het arrest niet den;
beslist dat de zaakwaarneming door
Dat dit onderdeel van het midde
de stad Brussel door verweerder feitelijke grondslag mist;
bekrachtigd werd; dat het de vordering van eiseres tot betaling van de
Ill Wat de voorziening van dt
huurkosten van de beschoeiing voor naamloze
vennootschap
Societ•
de periode na 1 januari 1972 ver- belge Etam betreft :
werpt op grond dat eiseres niet
Overwegende dat de voorzienin:
aantoont dat de slechte staat van de
het
arrest slechts bekritiseert i1
gemene muur, tussen de gebouwen
van Van Rymenant en het Hotel zoverre het de tussenvordering ver
Atlanta, die de moeilijkheden heeft werpt die eiseres tegen de naamloz
veroorzaakt, aan verweerder zou te vennootschap Hotel Atlanta heeJ
wijten zijn en dat zij niet aantoont ingesteld;
dat de door haar uitgevoerde werOver bet middel, afgeleid uit de scher
ken geen compensatie hebben ding van de artikelen 1386 van h1
gevormd voor de werken die zij Burgerlijk Wetboek en 97 van de Gront
tijdens dezelfde periode voor de wet,
doordat, na te hebben vastgesteld « d
naamloze
vennootschap
Hotel
Atlanta niet heeft kunnen verrich- het onderste gedeelte van de gemer
ten; dat het arrest eveneens erop muur van de gebouwen van Van Rym
nant (betrokken door eiseres krachte1
wijst dat de verweerster, Hotel een
handelshuurovereenkomst) en v;
Atlanta, verplicht was de belen- (verweerster)
reeds v66r de sloping v;
dende gebouwen te schoren en in laatstgenoemd gebouw, zodanig bom
beginsel de huurkosten moest dra- vallig was dat van herstelling ge•
gen van de beschoeiing van het sprake meer kon zijn en dat hij onv<
gebouw
dat
aan
verweerders wijld moest worden gesloopt »; dat « t
deze de gemene muur van de tw
gebouw paalt;
gebouwen gebrekkig is »; « da:t
Dat het arrest door die verschil- deskundige Baty oordeelt dat de aftali
lende overwegingen, die de verweer- ling van de gemene muur vooral
der Van Rymenant buiten het wijten is aan de zware overbelasti
geding stellen, impliciet de conclu- veroorzaakt door het ophalen ervan n
sie van eiseres verwerpt die ten drie niveaus langs beide zijden, en <
aanzien van verweerder, tot staving hij daaraan toevoegt dat aan de zij
van haar vordering, de regels in- van Van Rymenant het gewicht van
zake zaakwaarneming en lastgeving achtergevel evenwel opgevangen wE
door een balk die op een kolom rus1
aanvoerde, en zijn beslissing wette- waaruit
moet worden afgeleid dat
lijk verantwoordt; ·
overbelasting vooral van verweerst'
Dat dit onderdeel van het middel zijde kwam », het arrest de tussenvor•
ring van eiseres afwijst die de veroor•
niet kan aangenomen worden;
ling van verweerster tot een schadev
Wat het derde onderdeel betreft : goeding van vijftien miljoen fn
Overwegende dat het niet tegen- beoogde, op grond dat « de medetH
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat naar van een gemene muur die d
de
zaakwaarnemer
niet
meer ophaalt, zonder na te gaan of hij
normale burenhinder te hoven gaat,
niets uitstaande heeft met de
rechtsverhoudingen die uit die
nabuurschap voortspruiten en uit
dien hoofde geen vergoeding verschuldigd kan zijn »;
Dat het middel dienaangaande
feitelijke grondslag mist;
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begaat die zijn aansprakelijkbeid op
grond van artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek in bet gedrang brengt; dat
bet evenwel niet zo is dat de verbintenis
uit de aldus begane quasi-delictuele fout
overgaat op de verkrijgers onder bijzondere titel van bet goed; dat verweerster
ten deze ontkent en dat er geen enkel
bewijs voorbanden is dat bet opbalen
gebeurde sedert die vennootscbap, of die
in de recbten waarvan zij is getreden,
het gebouw onder bijzondere titel hebben verworven; dat eiseres niet aantoont
dat verweerster een fout heeft begaan
die een oorzakelijk verband met de
afbraak van het gebouw vertoont »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie voor bet bof van beroep
haar vordering ten aanzien van verweerster steunde « op de artikelen 1382 en
1386 van bet Burgerlijk Wetboek » en
betoogde dat verweerster, « mede(Hgenaar van die muur, aansprakelijk is voor
a! hetgeen aan de sloping is voorafgegaan en deze noodzakelijk beeft
semaakt, inzonderbeid voor bet gebrek
:1an onderboud en berstellingen en voor
je overbelasting van de muur »; bet
:1rrest, door te zeggen dat eiseres niet
:1antoont dat verweerster een fout beeft
oegaan die een oorzakelijk verband met
je sloping van het gebouw vertoont,
~eker de conclusie van eiseres beant.voordt in zoverre die op artikel 1382 van
etet Burgerlijk Wetboek steunde, doch
:lie conclusie niet beantwoordt in
wverre zij steunde op verweersters aan;prakelijkbeid kracbtens artikel 1386
ran bet Burgerlijk Wetboek als medeei~enaar van de gemene muur; dat gebrek
1an antwoord gelijkstaat met bet ontbreoeen van motieven (scbending van
1rtikel 97 van de Grondwet);

lijke fout beeft begaan (scbending van
artikel
1386
van
bet
Burgerlijk
Wetboek):
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat eiseres, in haar
conclusie voor het hof van beroep
tot staving van haar op de
artikelen 1382 en 1386 van het
Burgerlijk Wetboek gegronde vordering, betoogde dat verweerster,
« medeeigenaar van de muur, aansprakelijk was voor alles wat de
sloping voorafging en deze noodzakelijk maakte, inzonderheid voor
het gebrek aan onderhoud en herstellingen en voor de overbelasting
van de muur »;
Dat eiseres aldus het gebrek aan
onderboud en herstellingen en de
overbelasting van de gemene muur
aanvoerde als een fout die eiseres
had begaan, welke fouten onder
toepassing van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
vallen;
Dat eiseres evenwel, door artikel 1386 van hetzelfde wetboek te
vermelden, daaraan geen juridisch
gevolg hechtte, met name dat de
muur bouwvallig was of dat het
slopen van het door haar betrokken
gebouw door de instorting van de
muur werd veroorzaakt in de zin
van die wetsbepaling;
Overwegende dat het arrest, door
binnen de perken van de conclusie
van eiseres te beslissen dat zij niet
aantoont dat verweerster een fout
heeft begaan die een oorzakelijk
verband met het slopen van het
gebouw vertoont, de conclusie van
eiseres beantwoordt en zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het arrest voor het overige de
conclusie waarin artikel 1386 van
het Burgerlijk Wetboek wordt vermeld, niet behoefd te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

tweede onderdeel, de aansprakelijk1eid van de eigenaar van een gebouw,
1aar luid van artikel 1386 van bet
3urgerlijk Wetboek, in bet gedrang komt
wanneer is aangetoond dat de instorting
ran bet gebouw te wijten is aan verzuim
ran onderboud of aan een gebrek in de
Jouw ervan; bet arrest, dat vaststelt dat
ie gemene muur, waarvan verweerster
.net een derde medeeigenaar was, een
~ebrek in de bouw en aan onderboud
rertoonde, verweersters aansprakelijk1eid ingevolge artikel 1386 van bet
Om die redenen, voegt de zaken
Burgerlijk Wetboek niet wettelijk kon
Uwijzen aileen op grond van bet feit dat samen die onder de nrs. 6072,
1iet is aangetoond dat zij een persoon- 6074 en 6160 van de algemene rol
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partij in de kosten van haar voorziening.

45, 46, 700, 702, 704, 860, 861, 862, § 1, 9",
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
28, 29, 30, 31, lid 1, van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming

23 oktober 1980 - 1" kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :

van het loon der werknemers, 1, 7", en
43 van het koninklijk besluit van
12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst,
doordat het vonnis de door eiseres
met
aangetekend
schrijven
van
22 november 1978 ingestelde vordering
niet ontvankelijk verklaart op grond :
dat eiseres bij gedinginleidend exploot
van 22 november 1978 verweerder dagvaardde ten einde de loonoverdracht
door eiseres betekend op 29 september 1978 ten laste van verweerder in
handen van diens werkgever voor een
bedrag van 76.290 frank te horen
bekrachtigen; dat uit de inleidende dagvaarding niet blijkt aan wie een afschrift
van deze dagvaarding ter hand werd
gesteld overeenkomstig artikel 43, 4", van
het Gerechtelijk Wetboek; dat een dergelijk verzuim de nietigheid van de
betekening met zich brengt,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres haar
vordering tot bekrachtiging van de
loonsoverdracht ingeleid heeft met een
door gerechtsdeurwaarder Luyten op
22 november 1978 aan verweerder verzonden aangetekende brief; het vonnis
ten onrechte deze brief als exploot van
dagvaarding betitelt en de bewijskracht
van deze akte daardoor miskent (schending van de artikelen 2, 32, 40, 44, 46,
700, 702, 704 van het Gerechtelijk Wethoek, 28, 29, 30, 31, lid 1, van de wet van
12 april 1965, 1, 7", 43 van het koninklijk
besluit van 12 januari 1970, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de aangetekende
brief, met welke eiseres het geding voor
de vrederechter ingeleid heeft, niet dient
te vermelden aan wie het afschrift van
deze akte van dagvaarding ter hand
werd gesteld, zodat de akte van rechtsingang geenszins nietig is en de vordering
van eiseres ten onrechte niet ontvankelijk werd verklaard (schending van de
artikelen 2, 32, 40, 43, 4", 45, 46, 860, 861,
862, § 1, 9", § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, 28, 29, 30, 31, lid 1, van de wet
van 12 april 1965, 1, 7", en 43 van het
koninklijk besluit van 12 januari 1970) :

mrs. Simont; De Bruyn;
Ansiaux en Kirkpatrick.

Dassesse;

Nr. 125
1" KAMER- 24 oktober 1980

LOON -

BESCHERMING - OVERDRACHT VAN
LOON VERZET VAN DE OVERDRAGER
TEGEN DE IDTVOERING VAN DE OVERDRACHT
- OVERDRAGER DOOR DE OVERNEMER OPGEROEPEN VOOR DE VREDERECHTER VAN HET
KANTON VAN DE WOONPLAATS VAN DE OVERDRAGER TEN EINDE DE LOONSOVERDRACHT
TE HOREN BEKRACHTIGEN- VORM.

Wanneer bij Joonsoverdracht de overdrager verzet doet, moet de overnemer,
indien hij die loonsoverdracht geldig
wil doen verldaren, de overdrager voor
de vrederechter oproepen van het
kanton van de woonplaats van de
overdrager en· zulks bij een door een
gerechtsdeurwaarder toegezonden ter
post aangetekende brief; wettig is dus
de akte, zelfs in de vorm van een
dagvaarding, waarbij de overnemer de
overdrager voor de vrederechter van
het kanton van de woonplaats van de
overdrager heeft doen dagvaarden, op
voorwaarde dat dat stuk aan de overdrager bij aangetekende brief aan zijn
adres door een gerechtsdeurwaarder is
toegezonden. (Art. 31, eerste lid, wet
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
(STANDARD FINANCE N.V. T. FEYAERTS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 11 juli 1979 in laatste
aanleg gewezen door de VrederechWat het tweede onderdeel beter van het kanton Mechelen;
treft :
Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende dat, luidens artiding van de artikelen 2, 32, 40, 43, 4", 44, kel 31, eerste lid, van de wet van
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nemers, de overnemer, in geval van
24 oktober 1980 1• kamer verzet, de overdrager bij aangete- Voorzitter
: de h. Wauters, eerste voorkende brief, toegezonden door een zitter - Verslaggever : de h. Sury gerechtsdeurwaarder, voor de vrede- Gelijkluidende conclusie van de h.
rechter van het kanton van de Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
woonplaats van de overdrager roept, mrs. Houtekier en De Gryse.
ten einde de overdracht te horen
bekrachtigen;
Overwegende dat deze wetsbepaling door het Gerechtelijk Wetboek Nr. 126
niet uitdrukkelijk werd opgeheven;
1• KAMER- 24 oktober 1980
Overwegende dat de betwiste akte
vaststelt dat « een kopie van huidig
exploot " aan verweerder werd 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
gezonden « per aangetekende zen- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING OF
MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD
ding, krachtens artikel 31 van de BEGRIP.
wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der 2° HOGER BEROEP BURGERLIJKE
werknemers »;
ZAKEN - BESLISSING WAARBIJ EEN ZAAK OP
Overwegende, eensdeels, dat een DE ALGEMENE ROL WORDT DOORGEHAALD ter post aangetekende brief uiter- BESLISSING WAARIN EEN FEITELIJK GESCHILOF RECHTSPUNT WORDT BESLECHT aard de vaststelling door de ge- PUNT
BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.
rechtsdeurwaarder van de persoon
aan wie de brief ter hand wordt 3° VOORZIENING IN CASSATIE gesteld niet kan inhouden;
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
Overwegende, anderdeels,
dat KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE
voormelde wetsbepaling geen sacra- ZAKEN - IN EERSTE AANLEG GEWEZEN
- NIET ONTVANKELIJKE VOORmentele bewoordingen oplegt om de BESLISSING
ZIENING.
overdrager, bij aangetekende brief,
1" en 2• De beslissing waarbij een zaak
voor de vrederechter te roepen;
op de algemene rol wordt doorgehaald,
Overwegende dat daaruit volgt
is geen beslissing of maatregel van
dat, al heeft de betwiste akte aan
inwendige aard en is derhalve vatbaar
verweerde:r « dagvaarding gegeven »
voor hoger beroep, wanneer daarin
om voor de vrederechter op een
een feitelijk geschilpunt of rechtspunt
bepaalde datum te verschijnen ten
wordt beslist (1). (Art. 1046 Ger.W.)
einde de loonoverdracht te horen
bekrachtigen, zij niettemin, overeenkomstig artikel 31, eerste lid,
(1) De vraag rijst of de oplossing van het
van voormelde wet, verweerder wet- bovenstaande arrest, waarin enkel wordt
gehandeld over beslissingen tot doorhaling die
telijk voor de vrederechter heeft om wettig te zijn enkel met instemming van
5eroepen;
partijen kunnen worden gewezen (art.
730 Ger.W.), kan toegepast worden op aile
Dat het onderdeel gegrond is;
beslissingen of maatregelen van inwendige

Om die redenen, vernietigt het
>estreden vonnis; beveelt dat melling van dit arrest zal worden
:emaakt op de kant van de vernieigde beslissing; houdt de kosten
tan en zegt dat erover door de
eitenrechter zal worden beslist;

aard, als bedoeld in art. 1046 Ger.W. en
voomamelijk in burgerlijke zaken, wanneer
het gaat om beslissingen tot uitstel, niettegenstaande verzet van partijen of van een hunner.
Daarop moet blijkbaar negatief worden geantwoord.
Ret Hof heeft weliswaar in verscheidene
arresten, maar dan wei in strafzaken, beslist
dat sommige beslissingen tot uitstel van de
zaak aileen de schijn hebben van maatregelen
van inwendige aard.

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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3• Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

zoverre

de

voorziening

roep tegen een beslissing die in eerste gericht is tegen het vonnis van de
aanleg is gewezen (2). (Art. 608 Ger.W.). rechtbank van eerste aanleg :
(VANDERVEKEN T. HENDRIKS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, gewezen, het eerste,
op 7 november 1978 door de Vrederechter te Kontich, het tweede, in
hoger beroep, op 25 januari 1979
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;

------------------1
Dat is te verklaren doordat die beslissingeri
geen rekening hielden met de vordering van
het openbaar ministerie en in strijd waren
met de regels inzake strafvordering of omdat
zij de uitoefening van de strafvordering in het
gedrang brachten.
Zie Cass., 24 april 1911 (Bull en Pas., 1911, I,
215), 22 juli 1970 (A.C., 1970, 1029) en
27 mei 1975 en de noot A.B. (ibid., 1975, 1021);
zie ook Cass., 14 dec. 1953 (BulL en Pas., 1954,
l, · 306), 25 april 1955 (ibid., 1955, I, 915) en
25 juni 1973 (A.C., 1973, 1048).
De toestand in strafzaken is echter niet te
vergelijken met die in burgerlijke zaken.
Immers, omdat een partij niet instemt met een
beslissing tot uitstel of een beslissing waarbij
enkel wordt bevolen dat partijen verschijnen
zonder dat daarbij uitspraak wordt gedaan
over een ander geschil tussen de betrokken
partijen, verliest zodanige beslissing niet haar
kenmerk van beslissing of maatregel van
inwendige aard. Anders beslissen komt erop
neer te zeggen dat art. 1046 Ger.W. geen
praktisch belang heeft en zou leiden tot
nutteloze toename van rechtsmiddelen, juist
wat de wetgever wilde vermijden.
Over de vraag of een beslissing of maatregel
van inwendige aard als bedoeld in art. 1046
Ger.W. voor cassatieberoep vatbaar is, zie
Cass., 4 maart 1976 en voetnoot F.D. (A.C.,
1976, 765).

A.C.
(2) Cass., 14 sept. 1961 (twee arresten) (Bull.
en Pas., 1962, I, 64 en 65).
Daar de eiseres in haar memorie toegeeft
dat, bij aanneming van het door h;lar aangevoerde middel tegen de beslissing in hoger
beroep, haar cassatieberoep niet ontvankelijk
was, in zoverre het was gericht tegen de
beslis~ing van de v_rederechter was er i.e. geen
sprake van toepassmg van art. 1097 Ger~W.
Zie Cass., 20 jan. 1967 en noot 1 (Bull. en
Pas., 1967, 608) : dat tegen een vonnis in.
burgerlijke zaken hoger beroep is ingesteld,
heeft niet de niet-ontvankelijkheid van een
later beroep in cassatie tegen datzelfde vonnis
ten gevolge wanpeer niet definitief is beslist
dat het vonnis slechts in eerste aanleg was
gewezen.

I

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 730, 1046 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg van 25 januari 1979
het hoger beroep, door eiseres tegen het
vonnis
van
de
vrederechter van
7 november 1978 gericht, niet ontvankelijk verklaart op grond dat dit hoger
beroep gericht was tegen een beslissing
van inwendige aard,
terwijl een vonnis, waarin de rechter
zich er niet toe beperkt de door
artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek
vereiste instemming van partijen met de
doorhaling op de algemene ro1 te constateren, maar een dergelijke stilzwijgende
instemming afleidt uit een bepaalde
houding van de partijen, een beslechting
inhoudt van een betwistbare vraag,
namelijk de vraag of een dergelijke
afleiding gegrond is, zodat een dergelijk
·
1
b 1· ·
f
t
vonms geen outere es lSSing o maa regel van inwendige aard uitmaakt, als
bedoeld door artikel 1046 van bet
Gerecbtelijk Wetboek, en derbalve vatbaar is voor vcrzet of boger beroep;
dienvolgens bet vonnis van de recbtbank
van eerste aanleg van 25 januari 1979,
door te beslissen dat bet vonnis van de
vrederecbter van 7 november 1978 een
loutere beslissing of maatregel van
inwendige aard is, de bewijskracbt miskent, we1ke door de artike1en 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek aan
gezegd vonnis van de vrederecbter wordt
b bt
ge ec :
Overwegende dat, zo artikel 1046
van
het
Gerechtelijk
Wetboek
bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals
onder meer de doorhaling, niet voor
verzet of hoger beroep vatbaar zijn,
lk
11
ldt
d b 1· ·
zu s a een ge
voor e es ISS!ngen waarbij door de rechter geen
enkel feitelijk geschilpunt of rechtspunt wordt beslecht, zodat de beslissing voor geen van de partijer
rechtstreeks grievend kan zijn · dat
· d"
d"t 1 t te
1 h t
' 1 ·"
In ten 1 aa s
we. e ~eva I~
genoemde wetsbepalmg met var
toepassing is;
0v
d
dat ten deze d'
erwegen e
'
eerste rechter er zich niet toE

-219Colard,
advocaat-generaal
beperkt heeft de instemming van de h.
·
partijen vast te stellen en op grond Advocaat: mr. Bayart.
hiervan de doorhaling te bevelen;
dat hij die instemming heeft afgeleid uit het niet verschijnen van de
partijen en aldus zelf een vraagpunt
waarvan de oplossing voor de partijen rechtstreeks grievend kon zijn, Nr. 127
heeft opgeworpen en beslecht, te
weten of de instemming van de
2• KAMER- 28 oktober 1980: ·
partijen tot het doorhalen van de
zaak op de algemene rol kon worden afgeleid uit de omstandigheid 1° CASSATIEMIDDELEN - STR.AFZAKEN
DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP
dat de partijen niet waren versche- -DEMIDDEL
BESLISSING BETREFFENDE DE DOOlf DE
nen en geen bericht hadden gelaten; ElSER INGESTELDE · BURGERLIJKE RECHTSdat de beroepen beslissing derhalve VORDERING - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL,
geen loutere maatregel van inwen- - BEGRIP.
dige aard was;
- STRAFZAKEN
Dat het middel in zoverre 2°- CASSATlEMIDDELEN
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT. OP . DE
gegrond is;
REGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDINQ . II. In zoverre de voorziening MIDDEL NIET. AAN DE FEITENRECHT;ER :VOORgericht is tegen het vonnis van de GELEGD- JIIIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
vrederechter :
3° STRAFVORDERING - INSTELLEN
Overwegende dat uit het ant- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN DE BUR~
woord op het middel, gericht tegen GERLIJKE PARTJJ- STELLING VAN DE BURhet vonnis van de rechtbank van GERLIJKE PARTIJ VOLGENS WELKE ZIJ
SCHADE HEEFT GELEDEN TEN
eerste aanleg, blijkt dat het vonnis MATERIELE
GEVOLGE VAN ONOP2ETTELIJK TOEBRENGEN
van de vrederechter niet in laatste VAN
VERWONDINGEN AAN EEN DERDE
aanleg is gewezen;
ONTVANKELIJKE VORDERING.
Dat de voorziening derhalve niet
4° RECHT VAN VERDEDIGING
ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg en verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen,
zitting houdend in hoger beroep.

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- NADERE
BEPALING VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE
TELASTLEGGING BEKLAAGDE HIERVAN
NIET OP DE HOOGTE GESTELD - GEEN WIJZIGING IN DE FElTEN VAN DE TELASTLEGGING
OF IN DE OMSCHRIJVING ERVAN --'- GEEN
SCHENDING VAN HET RECHT VAN vERDEDIGING (1).

Vervolg nota vorige kolom :
A.C., 1979-80, nr. 123) en dat · het bestreden
vonnis de bewijskracht van de beslissing van
de vrederechter niet had miskend. Deze laatste had de zaak van de algemene rol enkel
geschrapt omdat hij uit het. feit. dat .partijen
nie~ verschene!'l waren .zonder .hem enig
beriCht te Iaten over hun afwezigheid · ter
24 oktober 1980 1• kamer zitting,
hun instemming had afgcleid, zodat
Voorzitter : de .h. Wauters, eerste voorten deze geen sprake kan. zijn _van schending
zitter - Verslaggever : baron Vin!;Otte van de artt. 1319 en 1320 B.W., en evimmin van
- Andersluidende conclusie (3) van de art. 1046 B.W. (ct. Cass., 19 jan. 1978, .A.C.,
1978, 606).
.
Nota arrest nr. 126 :
Nota arrest nr. 127 : (3) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van het middel. Het was van oordeel dat
(1)
Cass.,
18 maart 1974 (A.C., 1974, 791); zie
het middel niet nader bepaalde waarin art. 730
::Xer.W. was geschonden (cf. Cass., 19 okt. 1979, Cass., 12 juni 1979 (ibid, 1978-79, 1210). . :

----------------1
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STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE WU VERPLICHTEN FEITELLJKE GEGEVENS NA TE
GAAN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2).

6° WEGVERKEER PERLicHT -

ORANJEGEEL KNIP-

BETEKENIS.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVERINGSVEREISTE
HET
MOTIVERINGSVEREISTE IS EEN VORMREGEL - EEN ONJUISTE BEOORDELING VAN DE FElTEN IN DE
REDENEN VAN DE BESLISSING LEVERT GEEN
SCHENDING OP VAN ARTIKEL 97 GW. (3).

8° BEWIJS -

STRAFZAKEN
GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BUWNDER BEWUSMIDDEL VOORSCHRUFT - DRAAGWUDTE EN
JUISTHEID VAN DE VERKLARINGEN VAN DE
PARTIJEN GEEN MISKENNING VAN DE
BEWUSKRACHT VAN DE AKTE DIE DEZE VERKLARINGEN
BEVAT
ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER (4).

9° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
MIDDEL DAT ENKEL DE FEITELUKE
BEOORDELING VAN DE RECHTER BEKRmSEERT - NIET ONTVANKELUK CASSATIEMIDDEL(5).

1" Niet ontvankelijk, in zoverre het door

de eiser, burgerlijke partij, wordt aangevoerd, is het middel dat geen
betrekking heeft op de beslissing
betreffende de door die eiser ingestelde vordering (6).

3" Hij

die bewijst dat bij materiiHe
scl1ade heeft geleden ten gevolge van
onopzettelijk toebrengen van verwondingen aan een derde, hoewel hij niet
beweert dat bij een lichamelijk letsel
beeft opgelopen, kan de dader van dat
misdrijl recbtstreeks voor de strafrechter dagvaarden; die dagvaarding
brengt de strafvordering op gang i. v.m.
bet misdrijl « onopzettelijk toebrengen
van verwondingen » en maakt die
vordering aanhangig bij de rechter (8).
(Art. 182 Sv.; artt. 3 en 4 wet
17 april 1878.)

6" Een oranjegeel knipperlicht betekent

dat het verkeerslicht met dubbele
voorzichtigheid mag voorbijgereden
worden; het wijzigt de voorrangsregeJing niet en, met name, ontslaat de
voetgangers niet van de verplichting
het voorschrift van artikel 42.4.4 Wegverkeersregl. in acht te nemen. (Artt.
42.4.4 en 64.1 Wegverkeersregl.)
(VAN NIMMEN. NATIONAAL VERBOND DER
SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN,
TANGHE,
MOSTIEN T. VAN CAMP)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1980 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat de eisers sub
notitie nr. 5952, en eiser sub notitie
nr. 6085 hun cassatieberoep hebben
gericht tegen hetzelfde arrest; dat er
derhalve grond toe bestaat deze
voorzieningen samen te behandelen;

2" Niet ontvankelijk is het middel dat
enkel kritiek oefent op de regelmatigheid van de dagvaarding voor de
eerste rechter of voor de rechter in
I. Op de voorziening van eiser
boger beroep als het niet aan de Tanghe, burgerlijke partij, en op de
feitenrechter is voorgelegd en de eiser
zich over de zaak ten gronde heeft voorzieningen van eiser Mostien,
rechtstreeks gedaagde en burgerverdedigd (7).

lijke partij :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 183 van het
Wetboek van Strafvordering, 418 en
420 van het Strafwetboek,
(3) Zie Cass., 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
doordat de rechtstreekse dagvaardinnr. 379) en 1 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 74).
gen, betekend op verzoek van Van Camp
·Fran!;ois aan Van Nimmen Maria en
(4) Cass., 27 maart 1979 (A.C., 1978-79, 883).
Mostien Marcel bij exploten van 5 en
(5) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 284).
6 juni 1978, enkel vermelden : « Wegens
(6) Zie Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, inbreuk op artt. 418, 420 Strafwetboek •

(2) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 589)
en 9 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 15).

1098) en 9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 278).
(8) Cass., 21 dec. 1964 (Bull en Pas., 1965, I,

(7) Cass., 22 juni 1976 (A.C., 1976, 1192).

406).
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persoon onopzettelijk slagen en verwondingen zouden zijn toegebracht door
Van Nimmen of Mostien,
terwijl uit bet strafdossier blijkt dat
Van Camp niet gewond werd en uit zijn
eis in de rechtstreekse dagvaardingen
blijkt dat hij slechts autoschade invordert; daar Van Camp zelf niet gewond
werd, hij er geen enkel belang bij had
een telastlegging op grond van de
artikelen 418 en 420 van bet Strafwetboek - niet nader omschreven - te
vermelden in een dagvaarding en zijn
vordering niet ontvankelijk was bij
gebrek aan belang; bet duidelijk is dat
de overtreding van de artikelen 418 en
420 van bet Strafwetboek vermeld is om
de zaak te kunnen inleiden voor de
correctionele rechtbank; de dagvaardingen geen opgave van de feiten inhouden,
zoals vereist door artikel 183 van bet
Wetboek van Strafvordering :

terwijl het hof van beroep, wanneer
bet aan een bepaald feit een andere of
een meer nauwkeurige kwalificatie
wenst te geven, ter zake geen geldig
arrest kan wijzen zonder in casu de
beide rechtstreeks gedaagden de gelegenheid te hebben gegeven zich te
verweren op bet ten laste gelegde feit
dat anders is omschreven; bet hof van
beroep, indien bet zulks ontdekte tijdens
bet beraad, ambtshalve de debatten
diende te heropenen ten einde Mostien
Marcel en Van Nimmen Maria in de
gelegenheid te stellen hun verdediging
op dat punt voor te dragen en eventueel
na vordering van de procureur-generaal
te kunnen antwoorden; bet hof van
beroep zulks niet heeft gedaan :

rerweren op de telastlegging : • te
'lemiksem, op 13 augustus 1977, onop:ettelijk, door gebrek aan voorzichtigleid of voorzorg, doch zonder bet inzicht
le persoon van een ander aan te randen,
tan elkaar slagen of verwondingen toe:ebracht te hebben •, zoals nadien in bet
trrest omschreven is,

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat het middel geen
betrekking heeft op de beslissing
betreffende de vordering ingesteld
door eiser Tanghe, burgerlijke parOverwegende dat het middel geen tij; dat het dan ook, voor zover het
betrekking heeft op de beslissing door voornoemde eiser wordt aanbetreffende de vordering ingesteld gevoerd, niet ontvankelijk is;
door eiser Tanghe, burgerlijke parOverwegende dat eiser Mostien,
tij; dat het dan ook, voor zover het aan wie verweerder, rechtstreeks
door voornoemde eiser wordt aan- dagende partij, overtreding van de
gevoerd, niet ontvankelijk is;
artikelen 418 en 420 van het StrafOverwegende, wat eiser Mostien wetboek en van artikel 42.4.4 van
betreft, dat het middel, daar het het Wegverkeersreglement ten laste
slechts de rechtspleging voor de had gelegd, zich voor de feitenrecheerste
rechter
aanvecht,
geen ter heeft verdedigd zonder enige
betrekking heeft op de bevoegdheid onregelmatigheid van de rechten niet in hoger beroep is aange- streekse dagvaarding op te werpen;
voerd, niet ontvankelijk is;
dat het arrest, dat de op de
Over het tweede middel, afgeleid uit artikelen 418 en 420 van het Strafgegronde
telastlegging
de schending van artikel 190 van bet wetboek
bewezen verklaart, geen wijziging in
Wetboek van Strafvordering,
doordat de twee door verweerder Van het ten laste gelegde feit aanbrengt
':::amp Fran!;!ois gelanceerde recht- en aan dat feit geen andere
streekse dagvaardingen niet omschrijven omschrijving geeft, maar zich ertoe
~an wie bij gebrek aan voorzorg of beperkt de wettelijke bestanddelen
10oruitzicht slagen of verwondingen van de telastlegging te vermelden,
werden toegebracht; uit de procedure- met aanwijzing van de personen die
;tukken niet blijkt dat bet hof van letsels hadden opgelopen; dat het
)eroep tijdens de behandeling ter zitting hof van beroep niet verplicht was
ran 19 december 1979 aan de partijen
'I an Nimmen Maria en Mostien Marcel eiser Mostien daarvan vooraf op de
le gelegenheid gegeven heeft zich te hoogte te brengen;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 40.4.1 en 42.4.4 van bet Wegverkeersreglement,

-222doordat bij conclusie (door Mostien) dat ten laste van verweerder de overtregesteld was : « dat alleszins artikel 42.4.4
in hoofde van concluant niet van toepassing is, aangezien de verkeerslichten
werkten en concluant overeenkomstig
artikel 42.4.3 mocht vertrouwen op de
toepassing van artikel 64.1; dat immers
artikel 42.4.3 naar de werking van de
verkeerslichten verwijst », en het arrest
zegt : « dat de strafvordering wegens
inbreuk op artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement door verjaring vervallen
is daar meer dan twee jaar verstreken is
sedert 13 augustus 1977 en geen schorsi:Qg van de verjaring bewezen is »,
terwijl daaruit volgt dat het hof van
beroep aanneemt dat een overtreding
van artikel 42.4.4 bewezen is, maar
nergens in het arrest wordt geantwoord
op de motivering van de conclusie
waarin eiser Mostien stelde dat de
verkeersknipperlichten vallen onder de
rubriek verkeerslichten, in welk geval
artikel 42.4.4 van bet Wegverkeersreglement onmogelijk van toepassing kan
zijn:

Overwegende dat bet middel geen
betrekking heeft op de beslissing
betreffende de vordering ingesteld
door eiser Tanghe, burgerlijke partij; dat het dan ook, voor zover het
door voornoemde eiser wordt aangevoerd, niet on:tvankelijk is;
Overwegende, wat eiser Mostien
betreft, dat het middel niet preciseert in welk opzicht de artikelen
40.4.1 en 42.4.4 van het Wegverkeersreglement geschonden zijn; dat
het in dit verband niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het arrest de
conclusie beantwoordt met de
considerans : « dat het bestaan van
deze knipperlichten de voorrangsregels niet wijzigt en de voetgangers
niet ontslaat zich te gedragen naar
hetgeen hen in casu opgelegd was
door artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement »; dat het middel in
zoverre feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 40.4.2, 42.4.4, 60.1 en 64.1 van
bet Wegverkeersreglement,
doordat bet arrest eiser Mostien
samen met Van Nimmen volledig aansprakelijk stelt voor het ongeval, beslist

ding van .voormelde artikelen van het
Wegverkeersreglement niet bewezen is,
dientengevolge de door verweerder tegen
eiser Mostien ingestelde vordering
gegrond verklaart, zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de door
de eisers tegen verweerder ingestelde
vordering en de kosten van hun vordering ten laste van de eisers laat, zulks op
grond dat geen bewijs voorligt dat verweerder op foutieve wijze en met een
niet aangepaste s:ilelheid de oversteekplaats voor voetgangers zou zijn genaderd, dat de voetgangers op onvoorzichtige wijze de rijbaan hebben betreden en
aldus voor verweerder een onvoorzienbare hindernis hebben gevormd,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder
zelf toegeeft een snelheid van minimum
60 kilometer per uur te hebben ontwikkeld, welke snelheid niet beantwoordt
aan de dubbele voorzichtigheid in de
nabijheid van een oranjegeel knipperlicht opgelegd door artikel 60.1 van het
Wegverkeersreglement;
tweede onderdeel,
volgens
artikel 40.4.1 van bet Wegverkeersreglement
de bestuurder van een voertuig op
plaatsen waar het verkeer geregeld
wordt door lichten, de voetganger die
zich regelmatig op de rijbaan heeft
begeven, de gelegenheid moet geven het
oversteken met een normale gang te
beeindigen; indien de verkeersknipperlichten niet als verkeerslicbten zouden
moeten worden aangemerkt quod
non -, artikel 40.4.2 van bet Wegverkeersreglement dan toch uitdrukkelijk
bepaalt dat op plaatsen waar bet verkeer
niet geregeld wordt door een bevoegde
persoon of door verkeerslichten, de
bestuurder een oversteekplaats voor
voetgangers slecbts met matige snelbeid
mag naderen ten einde de voetgangers,
die er zich op bevinden, niet in gevaar te
brengen en hem niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan
met een normale gang beeindigen en dat
hij zo nodig moet stoppen om ze te laten
doorgaan; voormeld artikel aldus een
feitelijke voorrang verleent aan de voetgangers die zlch op de voetgangersoversteekplaats bevinden; aldus de door het
arrest in aanmerking genomen omstandigheden niet toelieten te beslissen dat
verweerder
geen
overtreding
had
gepleegd van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek en van voormelde artikelen van bet Wegverkeersreglement;
derde onderdeel, de rechters tevem
ten onrechte oordelen dat de beid(

I_::._____:__.-~::.__.._::

-223door een bevoegd persoon en de
driekleurige lichten niet in werking zijn;
Dat het arrest, door te beslissen
dat het bestaan van het oranjegeel
knipperlicht de voorrangsregels niet
wijzigt en de voetgangers niet ontslaat van de verplichting zich te
gedragen naar hetgeen hen « in
casu » opgelegd was door artikel 42.4.4 van het Wegverkeersregle~
ment, een juiste toepassing maakt
van de artikelen 64.1 en 42;4.4 van
dat reglement;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat niet bewezen is dat verweerder de oversteekplaats voor
voetgangers op een foutieve wijze
en met een niet aangepaste snelheid
zou zijn genaderd of dat hij niet
met de voorgeschreven dubbele
voorzichtigheid het oranjegeel knipperlicht voorbijgereden zou zijn; dat
het voorts vaststelt dat de beide
door verweerders wagen aangereden
voetgangers de rijbaan zijn opgestapt zonder uit te kijken naar
naderend verkeer en dat zij, door
alzo de rijbaan te betreden, voor
eiser een onvoorzienbare · hindernis
waren;
Dat het arrest aldus zijn beslissing, dat het aan verweerder · ten
Wat het eerste onderdeel betreft:
laste gelegde feit van onopzettelijk
Overwegende dat in het arrest toebrengen van slagen of verwongeen vaststelling betreffende een dingen niet bewezen is, wettelijk
snelheid van 60 kilometer per uur verantwoordt;
voorkomt; dat het onderzoek van
het onderdeel het Hof zou verplichWat het derde onderdeel betreft:
ten tot een onderzoek van feiteil..
Overwegende dat het arrest zegt
waarvoor het niet bevoegd is;
« dat de beide voetgangers .de zeven
meter brede rijbaan opgestapt zijn
Wat het tweede onderdeel be- zonder uit te kijken naar naderend
treft :
verkeer, zoals blijkt uit hun eigen
Overwegende dat uit het arrest verklaring en de afwezigheid van
blijkt dat het ongeval zich heeft enige vermelding van deze voorvoorgedaan aan een oversteekplaats zorgsmaatregel, en dit op een ogenvoor voetgangers waar een oranje- blik dat beklaagde (verweerder) in
geel knipperlicht in werking was;
de onmiddellijke nabijheid was »; .
Overwegende dat uit de artiOverwegende dat een in de motikelen 42.4.2, 42.4.3 en 42.4.4 van het vering van de beslissing uitgedrukte
Wegverkeersreglement volgt dat de beoordeling van feiten die verkeerd
voorschriften van artikel 42.4.4 toe- zou zijn, geen schending kan uitmapassing vinden op de plaatsen waar ken van het vormvereiste van
het verkeer niet geregeld wordt artikel 97 van de Grondwet;

voetgangers de zeven meter brede rijbaan opgestapt zijn zonder uit te kijken
naar het naderend verkeer, en zich
hiervoor baseren op hun eigen verklaring en de afwezigheid van enige 'iTermelding van deze voorzorgsmaatregelen;
echter uit de afwezigheid van enige
vermelding van deze voorzorgsmaatregelen ten onrechte afgeleid wordt en als
bewezen wordt beschouwd dat de voetgangers niet zouden hebben uitgekeken;
uit die afwezigheid helemaal niets kan
worden afgeleid en het arrest op dit
punt artikel 97 van de Grondwet
schendt;
vierde onderdeel, de rechters ten
onrechte hun beslissing motiveren met
de beschouwing « dat de plaats (van) de
voetgangers in de breedte van de r1jbaan, op het traject van de schuin naar ·
links slippende wagen, een bewijs te
meer is dat de voetgangers luttele
afstand op de rijbaan hadden afgelegd
toen ze gegrepen werden »; immers 1" uit
het strafdossier blijkt dat het remspoor
zich voordoet in het midden van de
rijbaan, zodat uit dit element niet kan
worden afgeleid dat de voetgangers luttele afstand op de rijbaan hadden afgelegd, en 2" uit die motivering blijkt dat
de voetgangers zich reeds op het zebra-·
pad bevonden v66r de aanrijding, zodat
zij overeenkomstig artikel 40.4.1 of
40.4.2 van het Wegverkeersreglement
over de feitelijke voorrang beschikten :

/

_____ ~

-224Overwegende dat voor het overige 5952 en 6085 samen; verwerpt de
de feitenrechter op onaantastbare voorzieningen; veroordeelt de eisers
wijze de bewijswaarde en de draag- in de kosten.
wijdte van de verklaringen van de
28 oktober 1980 2• kamer beklaagden beoordeelt, mits hij de Voorzitter
: de h. Chatel, afdelingsvoorbewijskracht niet miskent van de zitter - Verslaggeve1· : de h. Caenepeel
akte waarin ze opgenomen zijn; dat - Gelijkluidende conclusie van de h.
het onderdeel, in zoverre het de Ballet, advocaat-generaal - .Advocaten :
beslissing van het arrest over de mrs. Van de Merckt, Antwerpen, en
handelwijze van de voetgangers kri- Vanstaen, Antwerpen.
tiseert, opkomt tegen een feitelijke
beoordeling van de rechters;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderzoek
van de eerste grief het Hof zou Nr. 128
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
2• KAMER- 28 oktober 1980
Overwegende dat de tweede grief
opkomt tegen de feitelijke beoorde- WEGVERKEER - K.B. 1 DEC. 1975
ling van de rechters;
BEBOUWDE KOM- BEGRIP.
Dat het middel niet kan worden In de zin van het algemeen Wegveraangenomen;
keersregl. 1 dec. 1975 valt onde1· het
En overwegende, wat de beslisbegrip .. bebouwde kom » niet aileen
het bij art. 2.11 van voormeld reglesing op de tegen eiser Mostien
ment omschreven gebied, maar ook,
ingestelde strafvordering betreft, dat
bij wijze van overgangsmaatregel totde substantiEHe of op straffe van
dat de termijn van art. 85.1 van
nietigheid voorgeschreven rechtshetzelfde reglement is verstreken, elke
vormen in acht zijn genomen en de
groep woningen die zodanig Jangs de
beslissing overeenkomstig de wet is
openbare weg gelegen zijn dat deze
gewezen;
eruitziet als een straat (1); voor de
II. Op de voorziening van Maria
Van Nimmen:

toepassing van laatstgenoemde wetteJijke bepaling wordt niet vereist dat er
een aaneengesloten woningbouw, en
evenmin dat er doorlopende voetpaden
zouden zijn.

!II. 0p de VOOrziening van het (BENOIT, COLPAERT, LANDSBOND DER CHRISTENationaal Verbond van SocialistiLIJKE MUTUALITEITEN T. KESTELOOT)
sche Mutualiteiten :
ARREST
RET HOF; - Gelet op het bestreDat de voorziening mitsdien niet
den arrest, op 14 februari 1980 door
ontvankelijk is;
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het cassatieberoep beperkt is tot de beslissing op
Om die redenen, en ongeacht de de civielrechtelijke vordering :
stukken door de eiser het Nationaal
Verbond van Socialistische MutualiI. Op de voorziening van de eisers
teiten ter griffie ingediend op Benoit en Colpaert :
23 mei 1980, dit is na verloop van de
Over het midde/, afgeleid uit de schentermijn van twee maanden, bepaald
bij artikel 420 bis, tweede lid, van ding van de artikelen 418 en 420 van bet
het Wetboek van Strafvordering,
(1) Cass., 10 april 1979 (A.C., 1978-79, 960).
voegt de zaken notitienummers

1---------------.. . . . .
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-225Strafwetboek, 29 van de Wegverkeerswet, 10.1, 11.1, 85.1" van bet koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 1 van bet koninklijk
besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing
van de zware overtredingen van voormeld reglement, 1382, 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest beslist dat de ten
laste van verweerder gelegde misdrijven,
namelijk op 25 november 1978 a) onopzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan bet kind Darline
Benoit, en b) binnen een bebouwde koni,
de snelheid van maximum 60 kilometer
per uur met meer dan 10 kilometer per
uur te hebben overschreden, niet bewezen zijn, en de vorderingen van de
burgerlijke partijen ongegrond verklaart,
zulks op grond dat de Deerlijkseweg,
waar bet ongeval gebeurde, in bet licht
van de bepalingen van artikel 85.1 van
net koninklijk besluit van 1 decemjer 1975, niet kon beschouwd worden als
~en bebouwde kom, daar bet niet ging
)m een aaneengesloten woningbouw met
ioorlopende voetpaden en daar bet ver<eersbord F 1 niet voldoende zichtbaar
lll'as; dat evenwel verweerder bekende
net een snelheid van ongeveer 90 kiloneter per uur te hebben gereden; dat
1ieruit en uit de gegevens van bet plan
ran bet ongeval moest afgeleid worden
lat verweerder reeds te dicht was genalerd toen bet kind de baan dwarste, dat
:ulks een onvoorzienbaar element ter
:ake uitmaakte; en dat bet evenmin
1ewezen was dat, had verweerder een
nelheid gevoerd van 60 kilometer per
mr, de gevolgen voor bet kind niet even
rg zouden geweest zijn,
terwijl,
eerste
onderdeel,
opdat
rtikel 85.1 van voormeld verkeersreglelent van toepassing zou zijn, bet niet
ereist is dat bet zou gaan om een
aneengesloten woningbouw met doorloende voetpaden, maar bet volstaat dat
et zou gaan om een groep woningen
ie zodanig langs de openbare weg
elegen zijn dat deze eruitziet als een
traat, waaruit volgt dat bet arrest van
oormelde reglementaire bepaling een
erkeerde toepassing maakt,
tweede onderdeel, aangezien bet
rrest nalaat zich uit te spreken over de
~aag of de plaats van bet ongeval er als
m straat uitzag, zijn motivering aan
et Hof niet de mogelijkheid biedt na te
1an of de rechters een juiste toepassing
:aken van de hiervoren ingeroepen

bepalingen van bet Strafwetboek, voormelde
Wegverkeerswet,
voormelde
koninklijke besluiten van 1 december 1975 en 7 april 1976, en bet Burgerlijk Wetboek, wanneer zij beslissen dat
bet niet bewezen is dat verweerder een
overtreding had gepleegd en een fout
had begaan, waaruit volgt dat de motivering van het ~rrest niet voldoet aan wat
door artikel 97 van de Grondwet wordt
vereist;

derde onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest onder
meer beslist dat verweerder geen
onvoorzichtigheid heeft begaan en
met name artikel 11.1 en de overgangsbepaling van artikel 85.1 van
bet
Wegverkeersreglement
niet
heeft overtreden, op grond dat « de
Deerlijksesteenweg in het Iicht van
de overgangsbepalingen van het
koninklijk besluit van 1 december 1975, artikel 85, alinea 1, niet
kan beschouwd worden als een
bebouwde kom; de foto's aantonen
dat het hier niet gaat om een
aaneengesloten woningbouw met
doorlopende voetpaden; ... bet verkeersbord F 1
niet voldoende
zichtbaar is »;
Overwegende dat artikel 85.1 van
bet Wegverkeersreglement bepaalt
dat, voor de tijd dat het geldt,
eveneEms wordt beschouwd als
bebouwde kom elke groep woningen
die zodanig langs de openbare weg
gelegen zijn dat deze eruitziet als
een straat; dat, nu het begrip
« straat " niet wettelijk wordt
bepaald, bet in zijn gebruikelijke
betekenis moet worden genomen;
Overwegende dat het arrest, door
voor het aanwezig zijn van een
bebouwde kom te vereisen dat er
een aaneengesloten woningbouw
met doorlopende voetpaden zou
aan
de
bepaling
van
zijn,
artikel 85.1 van het Wegverkeersreglement vereisten toevoegt die
daarin niet zijn gesteld en mitsdien
de beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat bet onderdeel gegrond is;
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Il. op . de voorziening van de 2° DAGVAARDING ' STRAFZAKEN Landsbond der Christelijke Mutua- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 208VERZET TEGEN EEN VERSTEKARREST - VERliteiten :
ZET BRENGT VAN RECHTSWEGE DAGVAAR_oVerwegende dat eiser geen midDING MEE TEGEN DE EERSTKOMENDE
del aanvoert; dat evenwel de vernie- TERECHTZITTING NA HET VERSTRJJKEN VAN
tiging van de beslissing op de
EEN TERMJJN VAN TIEN DAGEN, OF VAN DRIE
techtsvordering van de burgerlijke DAGEN .INDIEN DE ElSER IN VERZET ZICH IN
parlijen sub I de vernietiging ten HECHTENIS BEVINDT (2).
gevcilge heeft van de beslissing op
de rechtsvordering van deze burger- 3°. VERZET - STRAFZAKEN - WETBOEK
lijke partij, welke beslissing op VAN STRAFVORDERING, ARTT. 188 EN 208 VERZET TEGEN EEN VERSTEKBESLISSING dezelfde onwettigheid steunt en VERKORTING
VAN DE TERMJJN VAN TIEN
waartegen ·zij regelmatig cassatiebe- DAGEN KRACHTENS
EEN DOOR DE VOORZITro.ep heeft ingesteld;
TER VAN DE RECHTBANK OF DE EERSTE
VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEF
VERLEENDE CEDEL - ONWETI'IGHEID {3).

Om die redenen, en ongeacht het
STRAFZAKEN overige · van het middel van de 4° DAGVAARDING eisers sub I, dat niet tot ruimere WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTT
188 EN 208 - VERZET TEGEN EEN VERSTEKBE
!!assatie kan · ieiden, vernietigt de SLISSING
- VERKORTING VAN DE TERMJJ~
bestreden beslissing in zoverre zij VAN TIEN DAGEN KRACHTENS EEN DOOR m
uitspraak doet op de civielrechte- VOORZITTER VAN DE RECH'fBANK OF D1
lijke .vordering van · de eisers; EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAl
Qeveelt dat van dit arrest melding BEROEP VERLEENDE CEDEL - ONWETTIG
zal worden gemaakt op de kant van HElD (4).
4e · gedeeltelijk vernietigde beslisSTRAFZAKEN WETBOEl
~>ing; veroordeelt verweerder in de 5° VERZET VAN STRAFVORDERING, ARTT. 188 EN 208 kosten; yerwijst .de aldus beperkte VERZET VAN DE VEROORDEELDE TEGEN EEl
zaak naar het Hof van Beroep te VERSTEKBESLISSING - DE ZAAK WORDT BI
.Antwerpen.
DE RECHTER AANHANGIG GEMAAKT DOOR D
28 oktober 1980- 2• kainer- Voorzit,(er : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert Geii/kluidende conclusie van de h. Ballet,
ad,vocaat-generaal -'- Advocaat : mr.
Bayart.

Nr. 129
2• KAMER- 29 oktober 1980

1° VE:RZET -

STRAFZAKEN WETBOEK
VAN STR.l\FVORDERING, ART. 208 - VERZET
· TEGEN EEN VERSTEKARREST VERZET
IlRENGT VAN RECHTsWEGE DAGVAARDING
MEE TEGEN DE EERSTKOMENDE TERECHTZIT·-" -TING NA HET VERSTRJJKEN VAN EEN TERMIJN VAN TIEN DAGEN, OF VAN DRIE DAGEN
.JNDIEN DE ElSER IN VERZET ZICH IN HECH. TENIS BEVINDT (1).

._._....,...---------------1

(1) tot (8) Artikel 208, tweede lid, Sv., gew.
bij de wet van 27 feb. 1956 (art. 3) bepaalt dat
het verzet van rechtswege dagvaarding mee-

AKTE VAN VERZET EN NIET DOOR DE DAC
VAARDING VAN HET OPENBAAR MINISTER!
- DE ZAAK WORDT BJJ DE RECHTER AANm
BRACHT OP DE TERECHTZITTING WAARVA
SPRAKE IS IN DE ARTT. 188 EN 208 SV. (5).

brengt tegen de eerstkomende terechtzittir
na het verstrijken van een termijn van tie
dagen, of van drie dagen indien de eiser i
verzet zich in hechtenis bevindt.
Naar de bewoordingen zelf van die bepalir
brengt het verzet van rechtswege dagvaardir
mee tegen de eerstkomende terechtzitting r
het verstrijken van een termijn van til
dagen, indien de eiser in verzet zich niet
hechtenis bevindt; de zaak wordt dus door c
akte van verzet bij de rechter aanhang
gemaakt op die terechtzitting en niet door '
dagvaarding van het openbaar ministerie.
Weliswaar bepaalt art. 184 Sv., gew. bij
wet van 27 feb. 1956, waarin de termijn v
dagvaarding voor de correctionele rechtbao
in beginsel tien dagen bedraagt, dat c
dagvaardingstermijn tot drie dagen kan we
den beperkt, t.w. in twee gevallen :
- wanneer de verdachte of een van
verdachten zich in voorlopige hechte1
bevindt;
- in dringende gevallen en op voorwaar
dat termijnverkorting is toegestaan krachte

(Zie vervolg nota volgende blz.)

]-__::__::_:....::....::.:-------~------

-2276° DAGVAARDING -

STRAFZAKEN WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART!'.
188 EN 208 - VERZET VAN DE VEROORDEELDE
TEGEN EEN VERSTEKBESUSSING - DE ZAAK
WORDT BIJ DE RECHTER AANHANGIG
GEMAAKT DOOR DE AKTE VAN VERZET EN
NIET DOOR DE DAGVAARDING VAN HET OPENBAAR MJNISTERIE - DE ZAAK WORDT BIJ DE
RECHTER AANGEBRACHT OP DE TERECHTZITWAARVAN
SPRAKE
IS
IN
DE .
TING
ARTIKELEN 188 EN 208 SV. (6).

7° VERZET -

STRAFZAKEN VERZET
TEGEN EEN VERSTEKARREST GEDAAN DOOR

BAAR MINISTERIE TEGEN EEN TERECHTZITTING V66R DE EERSTKOMENDE TERECHTZITTING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN
VAN TIEN DAGEN, BEPAALD BIJ ART. 208 SV.,
INGEVOLGE EEN CEDEL VAN DE EERSTE
VOORZITI'ER VAN HET HOF VAN BEROEP TOT
GEEN
VERKORTING VAN DE TERMIJN INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE- HOF VAN
BEROEP OAT VAN HET VERZET KENNIS
NEEMT OP DE TERECHTZITTING BEPAALD IN
DE DAGVAARDING DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE - ONWETTIGHEID (8).

go BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - MISDRIJF • VALSHEID EN
EEN BEKLAAGDE DIE ZICH NIET IN HECHGEBRUIK VAN VALSE STUKKEN ., TIJDENS
TENIS BEVINDT - DAGVAARDING VAN DE
EEN BEPAALDE PERIODE GEPLEEGD, REGELBEKLAAGDE DOOR HET OPENBAAR MINJSMATIG BIJ HET VONNISGERECHT AANGETERIE TEGEN EEN TERECHTZITTING V66R DE
BRACHT- BEVOEGDHEID VAN OAT GERECHT
EERSTKOMENDE TERECHTZITTING NA HET
OM REKENING TE HOVDEN MET HET GEBRUIK
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN TIEN
VAN VALSE STUKKEN DAT NA DIE PERIODE IS
DAGEN, BEPAALD BIJ ART. 208 SV., INGEVOLGE
GEPLEEGD- VOORWAARDEN.
EEN CEDEL VAN DE EERSTE VOORZITTER·VAN
HET HOF VAN BEROEP TOT VERKORTING VAN
10° RECHT VAN VERDEDIGING DE TERMIJN - GEEN INSTEMMING VAN DE
STRAFZAKEN - MISDRIJF • VALSHEID EN
BEKLAAGDE- HOF VAN BEROEP DAT VAN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN ., TIJDENS
HET VERZET KENNIS NEEMT OP DE TERECHTZITTING BEPAALD IN DE DAGVAARDING DOOR . EEN BEPAALDE PERIODE GEPLEEGD, REGELMATIG BIJ HET VONNISGERECHT AANGEHET OPENBAAR MINISTERIE - ONWETTIGBRACHT - BEVOEGDHEID VAN OAT VONNISHEID (7).
GERECHT REKENING TE HOUDEN MET HET
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN OAT NA DIE
8° DAGVAARDING STRAFZAKEN PERIODE IS GEPLEEGD- VOORWAARDEN.
VERZET
TEGEN
EEN
VERSTEKARREST,
GEDAAN DOOR EEN BEKLAAGDE DIE ZICH
NIET IN HECHTENIS BEVINDT - DAGVAAR- .11° VERJARING - STRAFZAKEN - VALSDING VAN DE BEKLAAGDE DOOR HET OPENHElD IN GESCHRIFTE EN GEBRUIK VAN VALSE

!en door de voorzitter van de rechtbank of
loor de eerste voorzitter van het hof van·
>eroep verleende cedel.
Maar, anders dan art. 184, staan de artt.
.88 en 208 Sv. niet toe dat de termijn van tien
lagen wordt verkort, in dringende gevallen,
'rachtens een door de voorzitter van de
·echtbank of door de eerste voorzitter van het
10f van beroep verleende cedel.
a) Voor 1956 rees het probleem niet.
Artikel 208 bepaalde enkel voor de op het
1oger beroep gewezen verstekarresten dat
het verzet dagvaarding meebrengt voor de
t!rstkomende terechzitting •. De tegel van
rt. 188 betreffende het verzet tegen de door
.e correctionele rechtbank gewezen verstekonnissen was daarin overgenomen. De wooren • na het verstrijken van de termijn van
ten dagen, of van drie dagen indien de eiser
~ verzet zich in hechtenis bevindt • kwamen
r niet in voor. Het ging, zoals werd gezej!:d in
en arrest van het Hof van 28 nov. 1887 (Bull.
n Pas., 1888, I, 27) om de eerstkomende
!rechtzitting na de dagvaardingstermijn, die
>en. was vastgesteld op drie dagen (art. 184),
n die overeenkomstig art. 73 Wet Burgerlijke
.echtsvordering werd verlengd, indien de
~rzetdoende partij in het buitenland woonde.
Toen was het evenmin mogelijk de termijn
m drie dagen bij dagvaarding voor de

correctionele rechtbank, in dringende omstandigheden, te verminderen. Deze mogelijkheid
bestond enkel in geval van dagvaarding voor
de politierechtbank, o.g.v. art. 146 Sv.
b) De wet van 27 feb. 1956, die o.m. de artt.
184 en 208 Sv. heeft gewijzigd, vindt haar
oorsprong in een wetsvoorstel, dat in juni 1952
?-oor . volksvertegenwoordiger Philippart was
mgediend (Gedr. St. Kamer, zitt. 1951-52,
nr. 454). Dat voorstel beoogde een verlenging
tot tien dagen van de termijn van dagvaarding
voor de politierechtbank en voor de correctionele rechtbank, terwijl die termijn maar drie
dagen bedroeg volgens de toen vigerende
wetgeving.
Het lag in de bedoeling van de indiener van
het voorstel :
- meer eenheid te brengen in de verschillende termijnen, de termijnen van hoger
beroep tegen de correctionele vonnissen, van
verzet, alsmede de cassatietermijn die reeds
tien dagen bedroeg;
- de belangen van de verdediging beter te
beschermen door aan de beklaagde of zijn
raadsman een tangere termijn te verlenen om
kennis te nemen van het strafdossier en zijn
verweer voor te bereiden;

(Zie vervolg nota volgende blz.}
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STUKKEN DOOR DE VERVALSER - AANVANG
VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

9° en 10° Wanneer bet vonnisgerecbt

regelmatig kennis beeft genomen van
een tijdens een bepaalde periode
gepleegd misdrijf « valsbeid en
gebruik van valse stukken », mag bet
rekening bouden met bet gebruik dat
de vervalser na die periode van bet
valse stuk gemaakt beeft, op voorwaarde dat hij van dat stuk gebruikbeeft gemaakt met betzelfde bedrieglijk opzet of oogmerk om te scbaden
als dat waarmee bij gebandeld beeft
bij de vervalsing van bet stuk (9); bet
YJJ.ag evenwel de periode van de telast-.
legging niet verlengen zonder dat de
beklaagde van de wijz~Qinp van kwalificatie is verwittigd (10). (Artt. 193 en
196 Sw.)
11o Wanneer de pleger van valsbeid in

gescbrifte ook nog gebruik beeft
gemaakt van het valse stuk met betzelfde bedrieglijk opzet of oogmerk om
- te voorkollien dat de zaak nutteloos
wordt uitgesteld, hetgeen wel eens gebeurde
omdat de termijn van drie dagen te kort was.
Volgens bet verslag d.d. juni 1953 door de h.·
Robyns namens de kamercommissie voor de
justitie uitgebracht (Gedr. St. Kamer, 1952-53,"
nr. 533) was die commissie bet eens met bet
voorstel, maar bet departement van justitie
opperde bezwaren, omdat in correctionele
zaken bet Wetboek van Strafvordering niet in
dezelfde mogelijkheid voorziet om aan de
rechter, in geval van dringende omstandigheden, verkorting van de termijn van dagvaarding te vragen zoals dat wel bet geval ·is in
politiezaken.
• Daar in correctionele zaken bet regelmatig
voorkomt dat de verdachte in voorlopige
hechtenis is, zou hij aan een langere hechtenis
blootgesteld worden indien aan de parketten
niet de mogelijkheid geboden wordt om binnen een kortere termijn dan tien dagen te
dagvaarden.
Naast de gevallen van voorlopige hechtenis
kunnen er zich nog andere voordoen in
dewelke er dringendheid geboden is. In deze
gevallen zal de verkorting moeten gevraagd
worden aan de voorzitter, zoals dit voorheen
reeds voorzien was in politiezaken.
De regerinll heeft dan ook amendementen
voorgesteld (zie Stuk nr. 224, zittingsjaar
1952-53) die ertoe strekken de :wetgeving van
strafrechtspleging dusdanig te wijzigen dat de
termijnen van dagvaarding voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken
verlengd worden - weliswaar zoals voorgesteld door de beer Philippart - maar met
inachtneming der hiervoren aangehaalde aanpassingen.

(Zie vervolg nota volgende kolom.)

te scbaden, gaat de verjaring van de
strafvordering ten opzicbte zowel van
de valsbeid als van bet gebruik van
bet valse stuk pas in vanaf de Jaatste
geb1-uikmaking (11).
(LOUVEr)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 174, 184 en
208 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiseres, die door het
openbaar ministerie tegen de terechtzitting van 26 maart 1980 gedagvaard was,
veroordeelt op het door haar op
17 maart 1980 tegen een verstekarrest
van 29 februari gedane verzet, dat dagvaarding meebracht om te verschijnen
op de terechtzitting van 28 maart 1980,

nit

·biacht met zich dat in feite een nieuw
ontwerp tot stand kwam, bestaande uit vier
artikels, in vervanging van bet oorspronkelijk
voorstel dat slechts een artikel inhield. •
·
In 1954 is de Kamer uiteengegaan zonder
bet voorstel te kunnen stemmen, zodat dit
verviel. Volksvertegenwoordiger Philippart
heeft bet in mei 1955 weer aangepakt in de
definitieve tekst, die hem door de kamercommissie voor de justitie in 1953 was afgegeven.
(Gedr. St., zitt. 1954-55, nr. 295-1).
De wetgever heeft in 1956 voor art. 184 i.v.m.
de termijnen van dagvaarding voor de correctionele rechtbank twee gevallen bepaald
waarin de termijn van tien dagen wordt
verkort, t.w. hechtenis en dringende gevallen;
wat betreft de toepassing van de artikelen 188
en 208 Sv. verkort de wetgever de termijn in
een enkel geval, met name de hechtenis.
De termijn van de artt. 188 en 208 kan du!
niet worden verkort in dringende gevallen.
J.V.
(9) Zie Cass., 5 sept. 1957 (A. C., 1957, 983)
20 juli 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 1215)
19 april 1963 (ibid., 1963, I, 878), 28 juni 197
(A.C., 1971, 1105) en 16 dec. 1974 (ibid., 197~
446).
(10) Cass., 17 nov. 1947 (Bull. en Pas., 1947, J
489), 29 nov. 1954 (A.C., 1955, 206), 6 fet
1956 (ibid., 1956, 459), 30 sept. 1963 (Bull. e1
. Pas., 1964, I, 103), 1 sept. 1964 (ibid., 1964, l
1192), 9 nov. 1964 (ibid., 1965, I, 237), 18 ok1
1978 (A.C., 1978-79, 193).
(11) Cass., 20 juli 1961 (Bull. en Pas., 1961, •
12i5); zie Cass., 28 okt. 1963 (ibid., 1964, I, 213
28 juni 1971 (A.C., 1971, 1105), 25 ok
1971 (ibid., 1972, 202).

-229recbt van bet openbaar ministerie
betwistte om baar te dagvaarden tegen de terecbtzitting van
26 maart 1980, geen kennis mocbt
nemen van bet verzet van eiseres
op die terecbtzitting en evenmin
over dat verzet uitspraak mocbt
doen op 27 maart 1980;
Dat het middel gegrond is;

dat is de eerste terechtzitting na bet
verstrijken van de bij artikel 208 van bet
Wetboek van Strafvordering voorgescbreven termijn van tien dagen,
terwijl, zoals eiseres in baar conclusie
voor bet hof van beroep had betoogd, de
dagvaarding die bet openbaar ministerie tegen de terecbtzitting van
26 maart 1980 had uitgebracbt kracbtens
een door de eerste voorzitter van bet bof
van beroep verleende cede! tot verkorting van de termijn, onwettelijk was :

OverwegenQ.e dat naar luid van
artikel 208 van bet Wetboek van
Strafvordering bet verzet tegen een
bij verstek gewezen arrest van
rechtswege dagvaarding meebrengt
tegen de eerstkomende terecbtzitting na bet verstrijken van een
termijn van tien dagen of van drie
dagen indien eiser in verzet zicb in
hechtenis bevindt; dat eiseres zicb
niet in hecbtenis bevond;
Overwegende dat bet openbaar
ministerie, zonder te betwisten dat
het verzet van eiseres overeenkomstig artikel 208 was ingesteld, de
eventuele verjaring van de strafvor::lering wilde voorkomen en daartoe
:!iseres op 18 maart 1980 dagvaardde
;egen
de
terecbtzitting
van
~6 maart 1980, zulks kracbtens een
loor de eerste voorzitter van het
1of van beroep verleende cede! tot
rerkorting van de termijn;
Overwegende dat, in afwijking
ran bet bepaalde in artikel 184 van
1et Wetboek van Strafvordering, de
ermijn van tien dagen in de bij de
trtikelen 188 en 208 van dit wetboek
•epaalde gevallen niet mag worden
'~rkort krachtens. een door de voor1tter. van de rechtbank of de eerste
oorz1tter van bet bof van beroep
erleen~e cede!;
Dat, m geval van verzet van de
eroordeelde, de zaak door de akte
an verzet zelf en niet door de
~gva~rding van . bet openbaar mi~~ter1e aanbang1g wordt gen;ta~kt
IJ de rechter op de terechtzttting
edoeld in de artikelen 188 en 208;
Overwegende dat bet Hof van
,eroep te Bergen, na kennisneming
m de conclusie waarin eiseres bet

Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 21, 22,
23 van de wet van 17 april 1878 boudende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat bet arrest eiseres tot een
enkele straf veroordeelt wegens feiten
die een enkel misdrijf opleveren dat
zonder onderbreking heeft voortgeduurd
tot 1 april 1974, ~rwijl eiseres vervolgd
werd
wegens
feiten
die
tussen
1 december 1972 en 20 maart 1974
gepleegd waren en de strafvordering,
gelet op laatstvermelde datum en gezien
bet feit dat de verjaring tijdens de
buitengewone verzettermijn geschorst
was, verjaard was op de dag van bet
arrest:

Overwegende dat eiseres vervolgd
werd wegens valsheid in gescbriften, gebruik van die valse stukken
en oplichting, welke feiten gepleegd
waren tussen 1 december 1972 en
20 maart 1974;
Overwegende dat bet arrest baar
uit hoofde van die ten laste gelegde
feiten veroordeelt tot een enkele
straf, welke feiten tot 1 april 1974
hebben voortgeduurd daar zij op die
dag van de valse stukken nog
· gebruik heeft gemaakt;
Overwegende dat, wanneer bet
vonnisgerecht regelmatig kennis
heeft genomen van bet tijdens een
· bepaalde periode gepleegde misdrijf
« valsbeid en gebruik van valse
stukken », het ook rekening mag
bouden met het feit dat de vervalser
nog na die periode van bet valse
stuk gebruik heeft gemaakt, mits
dat gebruik zijn oorsprong vindt in
bet bedrieglijk opzet of het oogmerk
om te schaden waarmee bij gebandeld beeft bij de vervaardiging van
het valse stuk; dat de valsbeid in

-230geschriften en het gebruik van het beslissing; laat de kosten ten laste
valse stuk door de vervalser immers van de Staat; beslist dat er geen
slechts een en hetzelfde misdrijf grond is tot verwijzing.
zijn met als gevolg dat de verjaring
oktober 1980 - 2• kamer - Voorzitvan de strafvordering voor het ter29 en
verslaggever : de h. Legros,
geheel eerst ingaat vanaf de laatste afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk gegebruikmaking;
lijkluidende conclusie (12) van de h.
Overwegende evenwel dat het hof Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
van beroep de periode van de ten mr. Compagnion, Bergen.
laste gelegde feiten slechts kon
verlengen, zoals hierboven wordt
aangegeven, mits het eiseres op de
hoogte bracht van de wijziging van
de kwalificatie;
Nr. 130
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
2• KAMER- 29 oktober 1980
dat eiseres ervan verwittigd werd
dat zij over die nieuwe kwalificatie STRAF _ VERBEURDVERKLARING _ GEEN
verweer te voeren had en evenmin VASTSTELLING VAN DE BIJ DE WEI' GESTELDE
dat zij dienaangaande werkelijk VEREISTEN - NIET GEMOTIVEERDE BESLISverweer heeft gevoerd;
SING (1).
Overwegende dat het hof van
(AKYOL, AGACIK)
beroep derhalve niet kon beslissen
ARREST ( vertaJing)
dat de verjaring van de strafvordering op 23 maart 1977 gestuit was
door het door de procureur des
HET HOF;- Gelet op het bestreKonings te Bergen aan zijn collega, den arrest, op 12 mei 1980 door he1
te Dendermonde gezonden kant- Hof van Beroep te Luik gewezen;
schrift, vermits die akte pas opgeOver het middel, ambtshalve afgeleic
maakt werd na het verstrijken van
uit de schending van de artikelen 4, § 6
de termijn van drie jaren te reke- van
de wet van 24 februari 1921 betref.
nen van de laatste gebruikmaking
waarvan in de telastlegging melding
wordt gemaakt;
Nota arrest nr. 129 :
Overwegende dat de strafvorde-- (12) Het O.M. was van oordeel dat he
tweede middel Diet kon worden aangenome
ring in beginsel uiterlijk op en
had geconcludeerd tot vernietiging mt
20 maart 1980 verjaard was, doch verwijzing.
dat die termijn ten deze tot na Volgens het O.M. bleek uit het verzoe~
27 maart 1980 moest worden ver- schrift van de proc.-gen. bij het Hof va
Beroep te Bergen d.d. 18 maart 1980 en uit d
lengd, vermits de verjaring tussen · beschikking
van de eerste voorzitter va
10 en 17 maart tijdens de buitenge- datzelfde hof en van dezelfde datum, we!~
stukken aan eiseres zijn betekend bij gc
wone verzettermijn geschorst was;
van
dezelfc
Overwegende dat de verjaring op rechtsdeurwaardersexploot
datum, dat eiseres werd verzocht verweer ·
20 maart 1977 niet door enige daad voeren tegen een op 1 april 1974 geplee!
was gestuit zodat het misdrijf ver- misdrijf • gebruik van valse stukken •; h
was ook de mening toegedaan dat uit c
jaard was op 27 maart 1980, dag van O.M.
door eiseres ter zitting van het hof van beroc
de uitspraak van het arrest;
van 26 maart 1980 ingediende conclusie k<
worden opgemaakt dat zij had aanvaard zic
Dat het middel gegrond is;
te verdedigen tegen de aldus gewijzigde kwa

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

ficatie en dat zij zulks had gedaan.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde

Nota arrest nr. 130 :
(1) Cass., 14 feb. en 5 juni 1979 (A.c
1978-79, 705 im 1161) en 28 nov. en 4 d<
1979 (ibid., 1979-80, nrs. 205 en 21,
15 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 516).
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-231fende bet verhandelen van de giftstoffen, 2° WEGVERKEER- VERVALLENVERKLAslaapmiddelen, verdovende middelen,
RING VAN HET RECHT Tar STUREN ALS
ontsmettingsstoffen of antiseptica en STRAF UITGESPROKEN - VERVALLENVER97 van de Grondwet :
KLARING ENKEL GEGROND OP SCHENDING
VAN ART. 31 WEGVERKEERSWET- ONWEITIG-

Overwegende dat het arrest, met HEID.
bevestiging van het beroepen vonnis, ten aanzien van de eisers de 3° STRAF - VERVALLENVERKLARING VAN
verbeurdverklaring uitspreekt van HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF UITGEde in beslag genomen voorwerpen, SPROKEN - WEGVERKEERSWET, ART. 38 vermeld onder nrs. 1403 en 1404/77, BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN
zonder daarbij vast te stellen dat de AFZONDERLIJKE STRAF (1).
voorwaarden voor het opleggen van 4° WEGVERKEER- VERVALLENVERKLAde straf, bedoeld in artikel 4, § 6, RING VAN HET RECHT Tar STUREN ALS
van voormelde wet van 24 fe- STRAF UITGESPROKEN - WEGVERKEERSWET,
bruari 1921 aanwezig zijn;
ART. 38- BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN
En overwegende dat, voor het GEEN AFZONDERLIJKE STRAF {2).
overige, de substantiele of op straffe 5° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN van
nietigheid
voorgeschreven VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT
rechtsvormen in acht zijn genomen TOT STUREN - VERNIETIGING WEGENS DE
en de beslissing overeenkomstig de ONWETTIGHEID VAN DEZE STRAF - VOLLEwet is gewezen;
DIGE VERNIETIGING MET VERWIJZING (3).
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
ten aanzien van de eisers de verbeurdverklaring van de in beslag
genomen voorwerpen wordt uitgesproken; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
de eisers in vier vijfde van de
kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN T. DUSSEWOIR)

ARREST(vertali~)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1980 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 31 en 38 van de
wet betreffende de politie over bet
wegverkeer;
doordat het hof van beroep de overtreding van artikel 31 van genoemde wet
bewezen verklaard heeft, beklaagde uit
dien hoofde tot een geldboete van
29 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzit- 500 frank veroordeeld heeft en hem
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - daarna tevens voor een duur van een
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- jaar vervallen verklaard heeft van het
dende conclusie van de h. Velu, advo- recht tot het besturen van elk motorvoertuig,
caat-generaal.
terwijl die overtreding door artikel 38
van die wet niet gestraft wordt met
verval van het recht tot het besturen van
een voertuig :
Nr. 131
2• KAMER - 29 oktober 1980
l

0

STRAF - VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF UITGESPROKEN- VERVALLENVERKLARING ENKEL
GEGROND OP SCHENDING VAN ART. 31 WEGVERKEERSWET "'- ONWETTIGHEID.

Overwegende dat artikel 38, § 1,
van de Wegverkeerswet de overtreding van artikel 31 van die wet niet
vermeldt onder de overtredingen

1----------------(1) (2) en (3) Cass., 3 en 10 feb. 1976
(A.C.,
1976, 656 en 677), 19 juni 1979 (ibid., 1978-79,
1246), 19 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 39).

-232(WIERINCKX T. WAUTELET)
waarvoor verval van het recht tot
sturen kan worden uitgesproken;
ARREST ( vertaling)
Overwegende dat overigens uit de
vaststellingen van het arrest niet
HET HOF; - Gelet op het bestreblijkt dat de beklaagde verkeerde in den vonnis, op 11 juni 1980 in hoger
een van de andere gevallen waarin beroep gewezen door de Correctiode rechter bevoegd is om het verval nele Rechtbank te Charleroi;
van het recht tot sturen uit te
spreken;
I. In zoverre de voorziening
Overwegende dat de beslissing
waarbij het verval van het recht tot gericht is tegen de beslissing waarsturen enkel wegens schending van bij eiser van het hem sub B ten
artikel 31 uitgesproken wordt, niet laste gelegde vrijgesproken wordt :
Overwegende dat de voorziening
wettelijk verantwoord is;
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
Dat het middel gegrond is;
belang;
Overwegende dat het verval een
bestanddeel is van de straf zodat de
II. In zoverre de voorziening
onwettelijkheid van de beslissing
waarbij het verval uitgesproken gericht is tegen de beslissing waarwordt, de vernietiging van de gehele bij eiser wegens het hem sub A ten
laste gelegde veroordeeld wordt :
veroordeling meebrengt;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
het arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
29 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis enkel algemene
beschouwingen vermeldt tot staving van
het beschikkende gedeelte,
terwijl het vonnis noch in zijn eigen
consideransen noch door verwijzing naar
de gronden van het vonnis van de eerste
rechter antwoordt op de conclusie van
eiser die, om de telastleggingen te betwisten, welbepaalde gegevens aanvoerde ten bewijze dat de aan het
voertuig van de burgerlijke partij vastgestelde schade niet door zijn maneuver
kon zijn veroorzaakt,
waaruit volgt dat het vonnis niet
regelmatig met redenen is omkleed :

Overwegende dat het arrest vermeldt « dat uit de synthese en het
onderling verband van de gegevens
Nr. 132
-van het dossier alsook uit het
onderzoek ter terechtzitting blijk1
dat, gelet op de omstandigheden
2" KAMER- 29 oktober 1980
eigen aan de zaak, de eerste rechte1
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN terecht in die zin uitspraak heef1
ARRESTEN - STRAFZAKEN - OMSTAN- gedaan zowel over de schuld aan dE
DIGE CONCLUSIE - VONNIS WAARIN OP DIE botsing en de straf wegens d{
CONCLUSIE ENKEL MET DUBBELZINNIGE telastlegging A als wat de ramin~
REDENEN EN BESCHOUWINGEN VAN ALGE- van de schadevergoeding betreft »;
MENE AARD EN VAAG WORDT GEANTWOORD
Overwegende dat het arrest me·
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING (1).
die algemene beschouwingen nie·
-----------------·1 antwoordt op de conclusie waarir
eiser welbepaalde gegevens aan
(1) Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-60, nr. 390). voerde betreffende de aard en d1

-

_:_[

-

-233plaats van de sporen die de verbali- Nr.133
santen op de voertuigen van de
partijen hadden vastgesteld en
2" KAMER- 29 oktober 1980
waarmee eiser hoopte aan te tonen
dat de aan het voertuig van ver- 1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
weerder vastgestelde schade niet - STRAFZAKEN- BESLISSING VAN EEN POLIdoor het achteruitrijden van eiser TIERECHTBANK WAARBLJ DE ZAAK NAAR EEN
POLITIERECHTBANK VAN HEr DUITSE TAALkon zijn veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest derhalve zijn beslissing niet regelmatig
met redenen omkleedt;
Dat het middel gegrond is;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering
de vernietiging meebrengt van de
beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
welke het gevolg is van eerstgenoemde beslissing;

GEBIED WORDT VERWEZEN OP GROND DAT DE
BEKLAAGDE GEVRAAGD HEEFT DAT DE
RECHTSPLEGING IN HET DUITS WORDT
GEVOERD - ONBEVOEGDVERKUUUNG VAN
DIE R,ECHTBANK OP GROND DAT ZODANIGE
VERWLJZING IN STRLJD IS MEr DE BEPALINGEN VAN DE TAALWEI' GERECHTSZAKEN BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE
G~MN TOEZICHT VAN HET HOF BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING
GEGROND- REGELING VAN RECHTSGEBIED
- VERNIETIGING VAN DE EERSTE BESLISSING
VERWLJZING VAN DE ZAAK NAAR DE
ANDERS SAMENGESTELDE RECHTBANK DIE'
DE EERSTE BESLISSING HEEFT UITGESPROKEN (1).

2° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT VERWLJZING NAAR EEN ANDER
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG
OPDAT DE RECHTSPLEGING IN HET DUITS
ZOU WORDEN GEVOERD - GEEN VERWLJZING
MOGELLJK VOLGENS
DE
TAALWEI'
IN
GERECHTSZAKEN - NIEI'TEMIN VERWLJZING
- ONWETTIGHEID (2).
(PRoCuREUR DES KONINGS TE VERVIERS
IN ZAKE FUHR)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
eiser vrijgesproken wordt van het
hem sub B ten laste gelegde; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt eiser in een derde van
de kosten; laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdende in hoger beroep.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 17 september 1980 door
de procureur des Konings te Verviers ingediend :
Overwegende dat de procureur
des Konings te Hoei, Peter Fuhr,
geboren te Keulen op 3 fe(1) Zie Cass., 14 maart 1955 (A.C, 1955, 600),
15 sept. 1958 (ibid., 1959, 34) en 5 dec.
1979 (ibid., 1979-80, nr. 223).

(2) Cass., 5 dec. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 223).
Krachtens art. 20 Taalwet Gerechtszaken,
gewijzigd bij de wet van 24 maart 1980 (art. 2,
29 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzit- 1"), zal de beschuldigde die alleen Duits kent
of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt en
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter voor een ander hof van assisen dan dat
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui- die
van de provincie Luik moet worden gebracht,
dende conclusie van de h. Velu, advo- zo
hij het aanvraagt, door de kamer van
caat-generaal
Advocaat
mr. inbeschuldigingstelling worden verwezen naar
Demoisy, Charleroi.
het Hof van Assisen van de provincie Luik.

-234bruari 1960, woonachtig te Keulen, met Franse voertaal te verwijzen
Rodenkirchen, Siirtherstrasse 97, naar een rechtbank met Nedervan Duitse nationaliteit, voor de landse voertaal of omgekeerd, doch
Politierechtbank van het tweede niet van een rechtbank met het
kanton van Hoei had doen dagvaar- Frans of het Nederlands als voertaal
den ter zake dat hij te Verlaine op te verwijzen naar een rechtbank
23 juni 1979 als bestuurder op de met Duitse voertaal; dat ten slotte
openbare weg sommige bepalingen artikel 17 van de wet bepaalt dat de
van artikel 10.1 van het Wegver- debatten voor de Politierechtbanken
van de kantons Eupen en Sanktkeersreglement heeft overtreden;
Dat de voorzitter van de recht- Vith enkel in het Duits moeten
bank op de terechtzitting van plaatsvinden wanneer het zaken
27 november 1979 van de Politie- betreft, welke ratione loci tot de
rechtbank van het tweede kanton bevoegdheid van die twee rechtbanvan Hoei kennis nam van de brie- ken behoren of waarin burgers van
ven welke door de raadslieden van Belgische nationaliteit betrokken
de beklaagde aan hem gericht zijn die in die twee kantons wonen;
waren en het verzoek inhielden dat voor de Politierechtbanken van
« dat geheel de rechtspleging in de de kantons Malmedy, Limbourg en
voertaal van beklaagde zou worden Aubel de duitstalige procedure
gevoerd , en dat de rechtbank bij enkel kan aangevraagd worden voor
op dezelfde dag gewezen verstekbe- beklaagden van Belgische nationalislissing de verwijzing van de zaak teit; dat bijgevolg, de verwijzing van
naar de strafrechter te Eupen de zaak naar de Politierechtbank
gelastte, op grond dat beklaagde van het kanton Eupen geen enkele
« via zijn advocaten heeft gevraagd steun vindt in de wet en elke
dat de gehele rechtspleging in het rechtsgrondslag mist en dat de Politierechtbank van het tweede kanton
Duits zou worden gevoerd »;
Dat de beklaagde gedagvaard van Hoei in haar vonnis van verwijvan 27 november 1979 de
werd om voor de Politierechtbank te zing
Politierechtbank
van het kanton
Eupen te verschijnen ter zake dat
hij op 23 juni 1979 te Verlaine als Eupen, waarbij de zaak thans aanbestuurder op de openbare weg hangig is, niet bevoegd kon
sommige bepalingen van artikel 10.1 verklaren »;
van het Wegverkeersreglement heeft
Overwegende dat de vonnissen
overtreden;
van de Politierechtbanken van het
Dat de rechtbank zich bij vonnis tweede kanton van Hoei en Eupen
van 21 maart 1980 onbevoegd ver- in kracht van gewijsde zijn gegaan
klaarde om kennis te nemen van de en dat uit hun tegenstrijdigheid een
zaak, op grond « dat de verwijzing geschil over rechtsmacht is ontstaan
van de zaak naar de Politierecht- dat de loop van het gerecht belembank van het kanton Eupen hele- mert;
maal niet in overeenstemming is
Overwegende dat de Politierechtmet de bepalingen van de wet van bank van het tweede kanton van
15 juni 1935 op het gebruik der Hoei bevoegd was om uitspraak te
talen in gerechtszaken; dat, over- doen over de tegen de beklaagde
:eenkomstig artikel14 van genoemde ingestelde strafvordering en de ver'wet, de debatten voor de politie- wijzing van de zaak ten onrechte
'rechtbank respectievelijk moeten gegrond heeft op de door haar
gevoerd worden in de officiEHe taal aangewezen bepalingen; dat het op
van de rechtbank die van de zaak grond van de wet immers nie1
kennis neemt (Frans of Neder- mogelijk is tijdens een in het Fram
lands); dat het op grond van of in het Nederlands gevoerdE
artikel 23 van die wet enkel moge- rechtspleging de zaak te verwijzeiJ
lijk is een zaak van een rechtbank naar een ander rechtscollege var.

-235dezelfde rang, om de beklaagde in Nr. 135
de gelegenheid te stellen te vragen
dat de rechtspleging in het Duits
2• KAMER_ 29 oktober 1980
zou gevoerd worden;
VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - MEMORIE VAN DE
ElSER - WETBOEK VAN STRAFVORDERING,
ART. 420BIS, EERSTE LID - MEMORIE INGEDIEND MINDER DA..lli ACHT DAGEN V66R DE
TERECHTZITTING NIET ONTVANKELUKE
MEMORIE (1).

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
het vonnis van 27 november 1979
van de Politierechtbank van het
(SUYS)
tweede kanton van Hoei; beveelt dat
29 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzitvan dit arrest melding zal worden- · ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter gemaakt op de kant van de vernie- Verslaggever : de h. Stranard - Getigde beslissing; verwiJ' st de zaak Jijkluidende condusie van de h. Velu,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van
naar de anders samengestelde Poli-" Ryn.
tierechtbank van het tweede kanton
van Hoei.
29 oktober 1980 - 2• kamer - Voorzit- Nr. 136
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Ve1·slaggever : de h. Stranard - Ge1" KAMER - 30 oktober 1980
lijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) WEGVERKEERS-

Nr.134
2• KAMER- 29 oktober 1980
BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN

MAAT-

EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPU BESLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR DE SECRETARIS VAN DE COMMISSIE- BESLISSING WAARIN NIET WORDT
VASTGESTELD DAT DE SECRETARIS IN DE
ONMOGELUKHEID VERKEERDE OM TE TEKENEN - NIETIGHEID (1).

ONGEVAL BESLISSING WAARBIJ EEN
BESTUURDER
ALLEEN
AANSPRAKELUK
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOU'f DIE
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN HET
ONGEVAL WERD VASTGESTELD BESLISSING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD (1).
(AR'IT. 1382 EN 1383 B.W.)

Nota arrest nr. 135 :

(I) Cass., I8 okt. I978 (A.C., 1978-79, 193).
In bovenstaand arrest kwam de vraag aan
de orde onder welke voorwaarden de advocaat
van de eiser kan pleiten over de ontvankelijkheid van een tardief ingediende memorie :
wanneer de eiser tot cassatie in strafzaken
een memorie heeft ingediend, mag zijn advocaat over de ontvankelijkheid van die memo(RENANT)
rie enkel pleiten indien hij vooraf zijn middelen dienaangaande heeft opgegeven, zo niet· in
29 oktober 1980 - 2" kamer - Voorzit- een regelmatig ingediende memorie, althans
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter in een memorie die voldoet aan. de ontvankeVerslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- lijkheidsvoorwaarden overeenkomstig zijn
dende conclusie van de h. Velu, advo- stelling.

caat-generaal.

Nota arrest nr. 136 :

(1) Zie Cass., 6 juni 1977 (A.C., I977, 1029) en
16 nov. 1977 (ibid, 1978, 310). Volgens vroegere
Nota arrest nr. 134 :
arresten houdt die beslissing schending van
(I) Cass., 2 en 9 dec. 1974 (A.C., I975, 388 en art. 97 Gw. in : Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976,
427).
851) en 20 dec. 1976 (ibid, 1977, 442).

-2362° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN grond van artikel 1382 van bet Burger~
OVEREENKOMST) - SCHADE GELEDEN lijk Wetboek moet worden gesanctioneerd (De lege aquilia culpa levissima
DOOR EEN KIND - SCHADE VEROORZAAKT
venit)»,
DOOR HET GEDRAG VAN DE GETROFFENE EN
DOOR DE FOUT VAN EEN DERDE - GEEN'
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
VASTSTELUNG VAN DE RECHTER DAT HET regelmatig neergelegde conclusie van
KIND NIET DE JAREN DES ONDERSCHEIDS boger beroep een fout van het slachtofHEEFT BEREIKT DERDE VEROORDEELD fer aanvoerde op grond « dat de bedieTOT VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE ning van de beetmolen uiterst elemenSCHADE - BESUSSING NIET NAAR RECHT tair is en dat elk kind (zelfs van negen
jaar) gemakkelijk de werking ervan
VERANTWOORD (2). (ARTT. 1382 EN 1383 B.W.)
begrijpt; dat elk normaal verstandig
kind van de leeftijd van Daniel Lebailly
(SCHUL T. LEBAILLY, JACOB)
aan het toestel dadelijk ziet hoe bet
werkt, op welke wijze bet gevuld wordt
ARREST ( vertaling)
en wat bet gevaar is als men er zijn
himd insteekt; dat dit toestel op zichzelf
HET HOF; - Gelet op het bestre- geen gevaar oplevert; dat er enkel
den arrest, op 14 maart 1979 door gevaar is als men zijn hand in bet
het Hof van Beroep te Luik gewe- toestel steekt, hetgeen een grove fout
zen;
onderstelt bij degene die dat doet »,
waaruit volgt dat bet hof van beroep,
Over bet middel, afgeleid uit de schen- door te beslissen dat bet slachtoffer,
ding van de artikelen 1382, 1383 van bet " zoon van een rijkswachter, helemaal
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond- niet op de hoogte was van de werking
wet,
van de op een hoeve gebruikte
doordat het arrest beslist « dat de instrumenten », niet heeft geantwoord
machine " beetmolen " genaamd, als men op dit middel en bet derhalve zijn
ermee weet om te gaan en er een beslissing niet regelmatig met redenen
normaal gebruik van maakt, niet als een heeft omkleed (schending van artikel 97
gevaarlijk instrument kan worden van de Grondwet);
beschouwd; dat het normaal is dat een
tweede onderdeel, bet tegenstrijdig is
landbouwer zijn zoon van ongeveer
13 jaar vraagt ze te doen werken; dat hij te beslissen, enerzijds, dat de zoon van
wist, toen hij op de dag van bet de verweerders een onvoorzichtigheid
litigieuze ongeval zijn zoon opdracht gaf heeft begaan en dat hij onvoorzichtige
om de beetwortelen te snijden, dat deze en onbezonnen handelingen heeft verlaatste er naartoe ging samen met twee richt bij een machine waarmee hij niet
andere kinderen van wie er een negen vertrouwd was en, anderzijds, dat
jaar was; dat dit kind, zoon van een « aileen » de fout van eiser « bet ongeval
rijkswachter, helemaal niet op de hoogte heeft veroorzaakt », waaruit volgt dat bet
was van de werking van de op een hoeve arrest een tegenstrijdigheid in de motigebruikte instrumenten; dat Joseph vering bevat en derhalve niet regelmatig
Schul (eiser), nu hij dat wist, verplicht met redenen is omkleed (schending van
was, hetzij zijn zoon te verbieden om artikel 97 van de Grondwet);
Daniel Lebailly op welke manier dan
derde onderdeel, nu het hof van
ook te Iaten deelnemen aan het werk dat beroep had beslist dat de zoon van de
hij hem opdroeg, hetzij het kind te verweerders en eiser een fout hadden
wijzen op de erge gevolgen die konden begaan, bet niet kon beslissen dat alleen
voortvloeien uit de onvoorzichtigheid die de fout van eiser bet ongeval had
bet heeft begaan en waarvan hij de veroorzaakt, daar uit geen enkele vastmogelijkheid had moeten voorzien; dat stelling van bet arrest blijkt dat, zonder
hij moest weten dat bet eigen is aan een de onvoorzichtigheid van bet slachtoffer,
kind van negen jaar om onvoorzichtige bet ongeval, zoals bet zich heeft voorgeen onbezonnen handelingen te verrich- daan, niettemin zou hebben plaatsgehad,
ten, vooral wanneer bet t.e maken heeft waaruit volgt dat het arrest het wettelijl!
met een machine waarmee het niet begrip « oorzakelijk verband » miskeni
vertrouwd is; dat Schul zulks niet heeft en dat bet niet wettig is verantwoorc
gedaan en derhalve een fout heeft (schending van de artikelen 1382 e:r
begaan die, hoe Iicht ze ook was, op 1383 van bet Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, om bet foutieJ
(2) Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1037).
karakter van een gedraging vast tE
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de voorafgaande beschouwingen
volgt dat het arrest vaststelt dat
eiser en het kind elk een fout
hebben begaan;
Overwegende dat, anderzijds, uit
geen enkele vaststelling van het
arrest kan worden afgeleid dat de
door het ongeval veroorzaakte
schade zonder de bij het slachtoffer
vastgestelde fout zou hebben plaatsgehad zoals ze zich heeft voorgedaan;
Overwegende dat uit die grohden
of uit enige andere grond van het
arrest echter niet blijkt dat het
slachtoffer op het moment van het
ongeval de jaren des onderscheids
niet had bereikt;
Dat het arrest derhalve geen wettige verantwoording geeft voor zijn
Wat het derde onderdeel betreft: beslissing dat « aileen » de fout van
eiser het ongeval heeft « verOverwegende dat blijkens het oorzaakt »;
beroepen vonnis, waarnaar het
Dat dit onderdeel van het middel
arrest voor de omstandigheden van gegrond is;
het ongeval verwijst, bij het negenjarig kind Lebailly twee vingers
werden doorgesneden toen het een
beetwortel stak in een beetmolen
Om die redenen, en zonder acht
die door de zoon van eiser in te slaan op de overige onderdelen
beweging werd gebracht;
van het middel die tot geen ruimere
Overwegende dat het arrest erop cassatie kunnen leiden, vernietigt
wijst dat eiser verplicht was, hetzij het bestreden arrest, behalve voor
zijn zoon te verbieden om het kind zover het beslist dat eiser een fout
I..ebailly op welke wijze dan ook te heeft begaan die in oorzakelijk verIaten deelnemen aan het werk dat band staat met de schadelijke gevolhij hem opdroeg, hetzij het kind te gen van het ongeval, dat de rechtswijzen op de erge gevolgen die vordering die tegen eiser is ingekonden voortvloeien uit de onvoor- steld als vertegenwoordiger van zijn
zichtigheid die het heeft begaan en minderjarige zoon Eric Schul niet
waarvan hij de mogelijkheid had gegrond is en het Dossogne, echtgenote van Schul, buiten het geding
moeten voorzien;
Overwegende dat het voorts zegt stelt; beveelt dat van dit arrest
dat dit kind, zoon van een rijks- melding zal worden gemaakt op de
van de gedeeltelijk vernietigde
wachter, helemaal niet op de hoogte kant
was van de werking van de op een beslissing; houdt de kosten aan en
hoeve gebruikte instrumenten en zegt dat de feitenrechter erover
dat eiser moest weten dat het eigen zal beslissen; verwijst de aldus
is aan een kind van negen jaar om beperkte zaak naar het Hof van
onvoorzichtige en onbezonnen han- Beroep te Brussel.
delingen te verrichten wanneer het
30 oktober 1980- 1• kamer- Voorzitte maken heeft met een machine ter en verslaggever : ridder de Schaetwaarmee het niet vertrouwd is;
zen, afdelingsvoorzitter Gelijklui-

stellen, deze gedraging moet worden
vergeleken met die van .een normaal
voorzichtig en redelijk mens die in
dezelfde feitelijke omstandigheden verkeert, en de gebrekkige of onvolledige
kennis van technische verschijnselen
wegens omstandigheden die eigen zijn
aan degene die zich op de bekritiseerde
wijze heeft gedragen, zoals de leeftijd,
het verstand, de ontwikkeling van het
onderscheidingsvermogen en zijn ondervinding, niet in aanmerking mag worden
genomen, waaruit volgt dat bet arrest
niet, zonder bet wettelijk begrip fout te
miskennen, mocht letten op bet feit dat
bet slachtoffer, « zoon van een rijkswachter, helemaal niet op de hoogte was
van de op een hoeve gebruikte
instrumenten ,. om tot de conclusie te
komen dat het geen fout had begaan en
dat aileen eiser aansprakelijk moest
worden verklaard (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek):

-238dende conclusie van de h. Declercq, bestaansmiddelen aileen niet behoorlijk
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. in haar behoeften kon voorzien • en dat
Simont en Dassesse.
" gelet op de thans door appellant ten
toon gespreide welstand en op zijn
aangegeven inkomsten, de eerste rechter
het bedrag van de alimentatie aan
Leonie Renquin (verweerster) juist heeft
vastgesteld »,
Nr. 137
terwijl, eerste onderdeel, de verklaring
van het arrest, bij de beoordeling van de
lasten van eiser in verband met zijn
1• KAMER - 30 oktober 1980
bestaansmiddelen, dat hij « toegeeft dat
hij niets behoeft uit te geven voor zijn
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN huisvesting • niet blijkt uit enig gedingARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - stuk waarop het Hof vermag acht te
MIDDEL AANGEVOERD IN HET VERZOEK- slaan (schending van de artikelen 1315
SCHRIFT TOT HOGER BEROEP - APPELLANT van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
VERSCHENEN ZONDER AFSTAND TE OOEN het Gerechtelijk Wetboek); het arrest
VAN HET MIDDEL - RECHTER IN HOGER althans het Hof niet in staat stelt de
van zijn beschikkend
BEROEP VERPLICHT EROP TE ANTWOOR- wettelijkheid
gedeelte te toetsen, daar het niet verDEN(l).
meldt op welk regelmatig overgelegd
(GERONDAL T. RENQUIN)
bewijsmateriaal voormelde verklaring
berust (schending van artikel 97 van de
ARREST ( vertaling)
Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest, noch
HET HOF; - Gelet op het bestre- door voormelde motivering waarin bet,
den arrest, op 26 maart 1979 door om het bedrag van de uitkering aan
het Hof van Beroep te Brussel verweerster vast te stellen, de bestaansgewezen;
middelen of de " ten toon gespreide
welstand » van eiser enkel beoordeelt op
Over het middel, afgeleid uit de schen- grond van het feit dat hij samen met
ding van de artikelen 1315 van het zijn moeder medeeigenaar is van een
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech- pand in de Marie Depagestraat 43 te
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
Ukkel, noch op enige andere grond
doordat het arrest, ter verantwoording antwoordt op het middel van de op
van zijn beschikking waarbij de beslis- 13 november 1978 betekende appelakte
sing van de eerste rechter wordt be- waarin eiser aanvoerde dat hij, in tegenvestigd en eiser in de kosten van hoger stelling met verweerster, instond of had
beroep wordt verwezen, na rekening te ingestaan voor de lasten (grondbelasting,
hebben gehouden met het bedrag van de verzekeringsquotum, terugbetaling van
inkomsten van eiser, namelijk een jaar- de hypotheek) van het pand in de Marie
lijks pensioen van 95.857 frank met Depagestraat 43 te Ukkel, waarvan de
ingang van 10 januari 1977, en erop partijen een gedeelte in onverdeeldheid
gewezen te hebben dat eiser over een bezaten; eiser voor de appelrechters is
auto beschikte en samen met zijn moe- verschenen en uit geen enkel gedingstuk
der medeeigenaar was van een pand te blijkt dat hij afstand heeft gedaan van
Ukkel, Marie Depagestraat 43, zegt dat dat middel; het arrest bijgevolg niet
" appellant (thans eiser) toegeeft dat hij regelmatig met redenen is omkleed
niets behoeft uit te geven voor zijn (schending van artikel 97 van de
huisvesting • en daaruit besluit, na· Grondwet):
rekening te hebben gehouden met de
bestaansmiddelen en lasten van verWat het tweede onderdeel beweerster
(jaarlijks
pensioen
van treft :
88.348 frank en een huishuur van
Overwegende dat eiser in zijr
6.210 frank per maand), dat « de eerste.
rechter terecht oordeelde dat ge1nti- appelverzoekschrift betoogde dat d~:
meerde (thans verweerster) met haar partijen een gedeelte van het pane

----------------1 te

(1) Cass., 20 jan. 1978 (A.C., 1978, 615); zie
Cass., 2 okt. 1975 (ibid., 1976, 147) en voetnoot
F.D., onder Cass., 7 dec. 1972 (ibid, 1973, 339).

Ukkel, Marie Depagestraat 43, ir
onverdeeldheid bezaten; dat geer
van de partijen er woont; dat he
pand bewoond wordt door de moe-

-239der van eiser en de dochter van de RING INZAKE MOTORRlJTUIGEN - BIJLAGE
- PRarocOL VAN
partijen; dat, in tegenstelling met BIJ DIE OVEREENKOMST
BLJ DIE OVEREENKOMST
verweerster, eiser, die uit deze. ONDERTEKENING
DE
TOEPASSING
VAN
DE
VOOR
onverdeeldheid helemaal geen pro- HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN HET VERfijt haalt, instaat of heeft ingestaan DRAG BENELUX-GERECHTSHOF ZIJN OF KUNvoor de lasten : grondbelasting, NEN DE BEPAUNGEN VAN DIE AKTEN VOOR
verzekeringsquotum, terugbetaling BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS ZIJN.
van de hypotheek;
Overwegende dat uit de geding- 2° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING
stukken niet blijkt dat eiser, die - BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE
voor het hof van beroep is versche- DE VERPUCHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERnen, ·van dat middel afstand heeft ZEKERING INZAKE MOTORRlJTUIGEN - BIJLAGE BIJ DIE OVEREENKOMST - VOOR DE
gedaan;
VAN DE HOOFDSTUKKEN III, IV
Overwegende dat het arrest het TOEPASSING
EN V VAN HET VERDRAG BENELUXbedrag van de uitkering tot Ievens:. GERECHTSHOF ZIJN OF KUNNEN DE BEPAUNonderhoud waartoe eiser is veroor- GEN VAN DIE AKTE VOOR BEWIE, LUXEMdeeld, vaststelt op basis van « de BURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE
geafficheerde welstand » en van de RECHTSREGELS ZIJN.
aangegeven inkomsten van eiser,
zonder te antwoorden, noch door de 3° INTERNATIONALE VERDRAGEN in het middel weergegeven motive- VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN
HET
STATUUT
VAN
EEN
BENELUXring, noch op enige andere grond, GERECHTSHOF
W.A.M.-VERZEKERING op hetgeen eiser, zoals bovenver- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 6 - DE REGEL VAN
meld, in zijn appelverzoekschrift DIE BEPAUNG IS EEN VOOR BEWII!:, LUXEMaanvoerde;
BURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE
Dat dit onderdeel van het middel RECHTSREGEL DIE ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ARTIKEL 1 VAN DAT
gegrond is;
VERDRAG.
4° VERZEKERINGEN

W.A.M.-VER-

Om die redenen, vernietigt het ZEKERING- WET VAN 1 JUU 1956, ART. 6 bestreden arrest; beveelt dat van dit DE REGEL VAN DIE BEPAUNG IS EEN VOOR
arrest melding zal worden gemaakt BEWIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
op de kant van de vernietigde GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE
beslissing; houdt de kosten aan en ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS
zegt dat de feitenrechter erover zal ART. 1 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF.
beslissen; verwijst de zaak naar het 5° INTERNATIONALE VERDRAGEN Hof van Beroep te Bergen.
VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN
HET
STATUUT
VAN
EEN
BENELUX30 oktober 1980 t• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr.
Rayrnond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Kirkpatrick.

GERECHTSHOF WAM.-VERZEKERING WET VAN 1 JUU 1956, ART. 10, § 3 - DE REGEL
VAN DIE BEPAUNG IS EEN VOOR BELGII!:,
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUSDANIG IS
AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 VAN DAT
VERDRAG.

ff VERZEKERING- WAM.-VERZEKERING
Nr. 138
2• KAMER- 30 oktober 1980

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
VERPUCHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKE-

- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 10, § 3 - DE
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR
BEWIE,
LUXEMBURG
EN
NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS
ART. 1 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF.

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN
HET
STATUUT
VAN
EEN
BENELUX

-2407" Wanneer een vraag om uitlegging van
een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenscbappelijke recbtsregel,
die als dusdanig is aangewezen, kracbtens art.
1
Verdrag BeneluxGerecbtsbof, voor het Hoi van Cassatie is opgeworpen, moet bet Hot die
vraag in de regel aan bet BeneluxGerecbtsbof voorleggen (4). (Art. 6
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van
een
BeneluxGerechtshof, te Brussel ondertekend
1• ·en 2" De bepalingen van de Beneluxop 31 maart 1965 en goedgekeurd bij
Overeenkomst betreHende de verde wet van 18 juli 1969.)
plicbte aansprakelijkbeidsverzekering
inzake motorrijtuigen, van de bijlage
bij die Overeenkomst en bet Protocol
van ondertekening, welke akten te (NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. ROYALE BELGE N.V.)
Luxemburg zijn ondertekend op
24 mei 1966, zijn goedgekeurd bij de
ARREST ( vertaling)
wet van 19 feb. 1968 en in werking
getreden op 1 juni 1976, zijn ingevolge
art. 1 van bet Protocol bij die OverHET HOF; - Gelet op het bestreeenkomst, dat te Brussel op 26 sept den arrest, op 13 december 1978
1968 ondertekend, bij de wet van 2 feb. door het Hof van Beroep te Bergen
1971 goedgekeurd en op 1 juli 1976 in gewezen;
werking getreden is, zijn voor de
toepassing van de boofdstukken Ill, IV
Over bet middel, afgeleid uit de schenen V Verdrag Benelux-Gerecbtsbof ding van de artikelen 6, 10, derde lid,
aangewezen als voor Belgie, Luxem- van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
burg en Nederland gemeenscbappe- verplichte aansprakelijkheidsverzekering
Jijke recbtsregels, voor zover, wat inzake motorrijtuigen en 97 van de
betreft de bepalingen van de bijlage, Grondwet,
de inboud ervan is opgenomen in de
doordat het arrest beslist dat de
wetgeving van de Staat, waar de vraag rechtsvordering
van eiser tot betaling
om uitlegging is gesteld(1).
van het door hem uitbetaalde bedrag
van 8.286 frank voor geneeskundige ver3" en 4" De regel van art 6 WA ..M.-wet zorging en van 53.271 frank voor vergoevolgens welke de verzekering aan de dingen verjaard is, op grond dat eiser op
benadeelde een eigen recbt tegen de 15 oktober 1973 verweerster verzocht om
verzekeraar geeft, is sinds 1 juni 1976 de litigieuze bedragen terug te betalen,
een voor Belgie, Luxemburg en Neder- en zulks op 14 november 1973,
land gemeenscbappelijke rechtsregel, 7 januari 1974, 22 augustus 1974 en op
die als dusdanig is aangewezen, kracb- 13 september 1974 in herinnering
tens art. 1 van bet Verdrag Benelux- gebracht, terwijl volgens die laatste rapGerecbtsbof (2).
pelbrief op dezelfde dag een telefoongesprek had plaatsgehad; dat v66r
5" en 6" De regel van art. 10, § 3, 11 juli 1974, dit is de datum waarop de
WA ..M.-wet volgens welke de verjaring termijn van artikel 10 van de wet van
t.o. v. een verzekeraar wordt gestuit 1 juli 1956 verstreek, verweerster aan
door iedere onderbandeling tussen de eiser geen antwoord had gegeven; dat
verzekeraar en de benadeelde, is sinds niet kan worden aangenomen dat een
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg verzoek, zelfs als er nadien rappels
en Nederland gemeenscbappelijke werden gezonden, zonder dat er enig
rechtsregel, die als dusdanig is aange- antwoord is gegeven, onderhandelingen
wezen kracbtens art. 1 van bet Ve.-- uitmaakt; dat deze een minimum dialoog
drag Benelux-Gerecbtsbo/(3).
vereisen,
terwijl, eerste onderdeel, de herhaalde
verzoeken van eiser aan verweerster om
(1) (2) en (4) Cass., 24 jan. 1980 (A.C., de door hem uitbetaalde bedragen terug
1979-80, nr. 313).
te betalen, onderhandelingen tussen de
(3) Zie Cass., 24 jan. 1980 (A.C., 1979-80, parlijen zijn, zelfs wanneer op die vernr :h3);
zoeken niet werd geantwoord; ze derGERECHTSHOF, ART. 6 PREJUDICIEEL
GESCHIL- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELLJKE RECHTSREGEL DIE
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS
ART. 1 VAN DAT VERDRAG- VRAAG OPGEWORPEN iN EEN BLJ HET HOF VAN CASSATIE
AANHANGIGE ZAAK- HET HOF VAN CASSATIE MOET IN DE REGEL DE VRAAG VOORLEGGEN AAN HET BENELUX-GERECHTSHOF.

-241temin wederzijdse voorstellen, een
discussie onderstellen en dat een
eenvoudig verzoek van de benadeelde, zelfs als er daarna rappels
werden gezonden, doch zonder dat
enig antwoord is gegeven, niet, zoals
het arrest heeft beslist, kan worden
beschouwd als onderhandelingen;

halve de verJarmg kunnen stuiten
(schending van de artikelen 6, 10, derde
lid, van de wet van 1 juli 1956);
tweede onderdeel, de stuitende werking van de door eiser ingezette onderhandelingen niet ophoudt door het ontbreken van een antwoord van verweerster, doch aileen door de kennisgeving
dat zij de onderhandelingen afbreekt; de
bekritiseerde motivering het beschikkende gedeelte niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 6, 10,
derde lid, van de wet van 1 juli 1956 en
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, volgens artikel 10, eerste lid, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, iedere uit deze
wet voortvloeiende rechtsvordering
van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van
drie jaar, te rekenen van het feit
waaruit de schade is ontstaan; dat,
volgens het derde lid van datzelfde
artikel, de verjaring ten opzichte
van een verzekeraar wordt gestuit
door iedere onderhandeling tussen
de verzekeraar en de benadeelde;
Overwegende dat in het eerste
onderdeel van het middel wordt
betoogd dat de onderhandelingen
die volgens die wetsbepaling de
verjaring van de rechtsvordering
van de benadeelde tegen verzekeraar stuiten, kunnen bestaan in
verzoeken van de benadeelde, zelfs
wanneer daarop niet is geantwoord;
Overwegende dat verweerster antwoordt dat de term onderhandelingen in die wetsbepaling in zijn
gewone betekenis moet worden
Jpgevat namelijk « gesprekken tus>en verschillende partijen om tot
oen akkoord te komen " en niet kan
.vorden gebruikt voor een eenzijdige
dacht waarop niet wordt geant.voord; dat, volgens de parlemen;aire voorbereiding van de wet en
le commentaren in de rechtsleer,
:elfs indien de onderhandelingen in
uime zin moeten worden opgevat,
mmelijk dat daaronder worden
>egrepen elke briefwisseling en elke
nondelinge bespreking over de
·echten van de benadeelde, ze niet-

Overwegende dat bij het onderzoek van dit onderdeel van het
middel dient te worden nagegaan
welke uitlegging moet worden gegeven aan de term
«
iedere
onderhandeling " in artikel 10,
derde lid, van de wet van 1 juli 1956
die volgens de wet de verjaring van
de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar stuit;
Overwegende dat de artikelen 6
en 10, derde lid, van de wet van
1 juli 1956, waarvan de schending
in het middel wordt aangevoerd;
respectievelijk overeenstemmen met
de artikelen 6 en 10, derde lid, van
de gemeenschappelijke bepalingen
behorende
bij
de
BeneluxOvereenkomst betreffende de ver'plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die
samen met die overeenkomst en het
Protocol van ondertekening op
24 mei 1966 te Luxemburg zijn
ondertekend, bij de wet van
19 februari 1968 zijn goedgekeurd
en op 1 juni 1976 in werking zijn
getreden;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij die Benelux-Overeenkomst,
ondertekend
te
Brussel
op
26 september 1968, goedgekeurd bij
de wet van 2 februari 1971 en in
werking getreden op 1 juli 1976,
voor
de
toepassing
van
de
hoofdstukken III, IV en V van het
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van een BeneluxGerechtshof als gemeenschappelijke
rechtsregels worden aangewezen
de bepalingen van de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van de

-242Bijlage bij die Overeenkomst en van Nr. 139
het Protocol van ondertekening,
voor zover, wat betreft de bepalin1• KAMER- 31 oktober 1980
gen van de Bijlage, de inhoud
daarvan is opgenomen in de wetge- 1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
ving van de Staat waarin de vraag
OVEREENKOMST) - AA.J.'IGESTELDE van uitleg is gerezen;
WERKNEMER DIE IN OPDRACHT VAN ZIJN
WERKGEVER WERKZAAMHEDEN VOOR EEN
DERDE VERRICHT- AANGESTELDE VAN DE
Overwegende dat de rechtsregels
DERDE- VOORWAARDEN.
van de artikelen 6 en 10, derde lid,
van de wet van 1 juli 1956, sedert 2° ARBEIDSONGEVAL - BURGERRECH1 juli 1976, gemeenschappelijke TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - AANGErechtsregels
zijn
voor
Belgie, STELDE - WERKNEMER DIE IN OPDRACHT
Luxemburg en Nederland, die VAN ZIJN WERKGEVER WERKZAAMHEDEN
krachtens artikel 1 van het Verdrag VOOR EEN DERDE VERRICHT - AANGE-,
betreffende de instelling en het STELDE VAN DE DERDE- VOORWAARDEN.
statuut van een Benelux-Gerechts- 1" en 2" De werknemer die in opdracbt
hof zijn aangewezen;
van zijn werkgever werkzaambeden

Overwegende dat een beslissing
over de uitlegging van die artikelen
noodzakelijk is om uitspraak te
kunnen doen en het Hof dus de
vraag om uitlegging aan het Benelux-Gerechtshof moet voorleggen;

voor een derde verricbt bandelt als
aangestelde van deze Jaatste en niet
van zijn werkgever, in zoverre bij die
werkzaamheden onder bet feitelijke
gezag van de derde uitvoert ongeacbt
de wijze waarop bij zijn taak volbrengt en ongeacbt de aard van de
fout die bij in de uitoefening van zijn
opdracbt begaat (1). (Art. 1384, derde
lid, B.W.; art. 46, § 1, 4", Arbeidsongevallenwet.)
(CRAMPE T. WINTERTHUR N.V. EA.)

Om die redenen, schort de uitspraak op tot het BeneluxGerechtshof een beslissing heeft
genomen over de volgende vraag :
moet artikel 10, derde lid, van
de gemeenschappelijke bepalingen
behorende
bij
de
BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen aldus
worden uitgelegd dat een of meer
verzoeken tot schadeloosstelling van
de benadeelde, zonder antwoord van
de verzekeraar, onderhandelingen
kunnen zijn die de verjaring van de
rechtsvordering van de benadeelde
tegen de verzekeraar stuiten ?;
houdt de kosten aan.
30 oktober 1980 1• kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal- Advocaten :mrs. Houtekier,
Simont.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, 46, § 1, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het boger beroep
van de verweerders ontvankelijk en
gegrond verklaart en derhalve eiser al~
aansteller aansprakelijk stelt op grond
van de volgende overwegingen : « Eer.
(1) Zie Cass., 12 jan., 3 maart er
21 april 1971 (A.C., 1971, 1150, 636 en 778)
25 okt. 1977 (ibid, 1978,. 258) en 17 jan
1980 (ibid., 1979-80, nr. 299). DALCQ R.O. : Lel
causes de responsabilite, nr. 1837, in Le.
Novelles, Droit civil, V, Traite de Ja responsa
bilite civile; id. : La responsabilite delictuell~
et quasi delictuelle, nr. 56, in Revue critiquo
de jurisprudence beige, 1973, blz. 667
FAGNART J.L. : noot onder Brussel 6 jan. 1970
Journal des Tribunaux, 1970, blz. 361.
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-243werknemer is meestal, maar niet steeds,
de aangestelde van zijn werkgever. Bij
uitvoering van overeenkomsten zoals
deze gesloten met de naamloze vennootschap Zeebrugge Shipping & Bunkering
Company, kan de kraanman ook gedeeltelijk onder bet gezag, bet toezicht en de
Ieiding komen van iemand anders dan
zijn werkgever. De kraanman moet
weten wat met de kraan kan en mag
worden uitgevoerd en voor dit alles blijft
de kraanman steeds onder bet gezag, bet
toezicht en de Ieiding van zijn werkgever, die in die beperkte mate ook steeds
zijn aansteller blijft. Het betrokken
ongeval is gebeurd op een ogenblik dat
de kraanman een maneuver uitvoerde in
omstandigheden waarvan hij als kraanman moest weten dat bet gevaarlijk was
en zonder de zekerheid te hebben dat
hij dit maneuver zonder gevaar kon
uitvoeren. Het ongeval is dus gebeurd op
een ogenblik dat de kraanman de aangestelde van zijn werkgever was "•
terwijl, eerste onderdeel, het wellicht
mogelijk is dat verscheidene personen
tegelijkertijd bet gezag, de Ieiding en het
toezicht op een aangestelde uitoefenen,
wanneer ieder van hen de mogelijkheid
bezit om bet gedrag van de aangestelde
bij wijze van richtlijnen te bepalen,
maar bet niet mogelijk is de aanstelling
tussen verscheidene personen op te
splitsen met als gevolg dat de door de
aangestelde verrichte handeling zou
bepalen wie op het ogenblik van bet
ongeval als zijn aansteller moet gelden,
zodat bet arrest, door aan te nemen dat
de uitgeleende werknemer in beperkte
mate de aangestelde van zijn werkgever
bleef en voor bet overige aangestelde
van de ontlenende werkgever werd, het
wettelijk begrip « aanstelling » miskent
(schending van de artikelen 1384, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 46,
§ 1, 4", van de wet van 10 april1971);
tweede onderdeel, de aanstelling in
feite moet worden beoordeeld en de
vaststelling dat « bet ongeval gebeurd is
op een ogenblik dat de kraanman een
maneuver uitvoerde in omstandigheden
waarvan hij als. kraanman moest weten
dat bet gevaarlijk was en zonder de
zekerheid te hebben dat hij dit maneuver zonder gevaar kon uitvoeren »,
zonder dat in feite werd onderzocht wie
op het ogenblik van bet ongeval bet
gezag, de Ieiding en het toezicht op de
uitgeleende werknemers uitoefende, niet
wettelijk de beslissing kan verantwoorden dat eiser als aansteller aansprakelijk is, zodat bet arrest, door aan te

nemen dat de uitgeleende werknemer in
beperkte mate de aangestelde van zijn
werkgever bleef en voor bet overige de
aangestelde van de ontleende werkgever
werd, het wettelijk begrip « aanstelling »
miskent (schending van de artikelen 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 46, § 1, 4", van de wet van
10 april1971);
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie in boger beroep en in zijn conclusie
voor de eerste rechter, die voor bet hof
van beroep uitdrukkelijk werden hernomen en bevestigd, liet gelden :
« Belangrijk is de vraag wie de haak
heeft vastgehecht en dat werd zeker niet
door de kraanman gedaan, en hoe de
haak werd vastgemaakt. Hierbij is de
kraanman op geen enkele wijze kunnen
tussenkomen. Waar bet niet tot de taak
van de kraanman behoort de hoogte van
de lading te bepalen en deze niet door
de kraanman kan zijn bepaald, voerde
hij in dit opzicht niet de bevelen uit van
concluant (thans eiser), doch deze van
-de naamloze vennootschap Zeebrugge
Shipping, desgevallend van de Firma
Achille Blomme en Zoon. Bij geen van
beide feitelijkheden stood de kraanman
·onder bet feitelijk toezicht van concluant, doch beide geschiedden onder bet
zij toevallig toezicht van de
naamloze vennootschap Zeebrugge Shipping. Het laden gebeurde onder Ieiding
van een aangestelde van de Zeebrugge
Shipping and Bunkering C', een. zekere
Julien.
Deze bevestigde de haken, gaf teken
voor bet optrekken en het zakken. Door
Julien werden telkens slechts twee van
de vier haken vastgemaakt "• zodat bet
arrest, door na te Iaten in feite te
onderzoeken onder wiens gezag, Ieiding
en toezicht de uitgeleende werknemer
zich op bet ogenblik van het ongeval
bevond, niet op deze middelen antwoordt
en derhalve niet regelmatig is gemoti(
"k 1 97
d
veerd schending van arti e
van e
Grondwet) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de werknemer
'die in opdracht van zijn werkgever
werkzaamheden voor een derde verricht, als aangestelde van deze laatste en niet van zijn werkgever
handelt, in zoverre hij deze werkzaamheden onder het feitelijke
gezag van de derde uitvoert,
ongeacht de wijze waarop hij ziJn
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van de fout die hij in de uitoefening
van zijn opdracht begaat;
3• KAMER- 3 november 1980
Overwegende dat het hof van
ERFDIENSTberoep beslist dat een kraanman ERFDIENSTBAARHEID
BAARHEID DIE DOOR 'S MENSEN TOEDOEN
steeds onder het gezag van zijn GEVESTIGD WORDT - OVERGANG - VERANwerkgever blijft in zoverre hij
DERING VAN HET HEERSEND ERF - VOOR« moet weten wat met de kraan kan
WAARDE.
en mag worden uitgevoerd » en dat
zijn werkgever « in die beperkte Overeenkomstig art. 702 B. W: mag aan
het heersend erf geen verandering
mate ook steeds zijn aansteller
aangebracht worden waardoor de toeblijft »; dat het oordeelt dat het
stand van het dienstbaar erf wordt
ongeval is gebeurd op een ogenblik
verzwaard (1); de rechter beslist wettig
dat de kraanman de aangestelde
dat een ei:ldienstbaarheid van overgang, die, hoewel zij uitsluitend was
van zijn werkgever was, nu hij op
gevestigd ten gunste van een grand
dat ogenblik « een maneuver uitvan ]outer agrarische aard, voor de
voerde in omstandigheden waarvan
exploitatie van een garage client, een
hij als kraanman moest weten dat
verzwaring oplevert.
het gevaarlijk was en zonder de
zekerheid te hebben dat hij dit
(DEGRYSE, CNOCKAERT, TITECA E.A.
maneuver zonder
gevaar
kon
T. HAGHEBAERT)
uitvoeren »;
ARREST
Dat deze overwegingen de vereiste vakkundigheid en de fout van
de kraanman toelichten, maar de
beslissing niet wettelijk verantwoorden dat eisers werknemer op het
ogenblik van het ongeval als zijn
aangestelde heeft gehandeld;
Dat het onderdeel gegrond. is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de bestreden beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
31 oktober 1980 1" kamer
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
- Gelijkluidende conclusie (2) van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advo-·
eaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nota arrest nr. 139 :

RET HOF; - Gelet de beschikking van de heer eerste voorzitter
dat de zaak 2852 zal behandeld
worden door de derde kamer;
Gelet op het bestreden vonnis, op
6 juni 1979 in hoger beroep door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
leper gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Gror.dwet, 702 en 1162 van het Burgerlijl!
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, m
geconstateerd te hebben dat, overeen·
komstig de notaritHe eigendomstitels var
partijen, ten bate van het eigendom var
de eisers een recht van doorgang me
een breedte van 3,50 meter werd bedon
gen op het eigendom van verweerder
beslist : dat de erfdienstbaarheid ge
vestigd werd ten behoeve van een per
ceel landbouwgrond; dat, nu thans he
perceel van de eisers uitgebaat word
met handelsdoeleinden ten behoeve va:
een garage, zulks een intrinsieke ui1
breiding van de erfdienstbaarheid e:
een abnormale verzwaring uitmaaktE
dat in geval van twijfel, overeenkomsti
Nota arrest nr. 140 :

(1) Cass., 30 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr 61!
(2) De conclusie van het O.M. werd gepubliceerd in het R. W., 1980-1981, kol. 1053 e.v
en voetnoot 1.
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de bedingen betreffende het recht van
doorgang tegen de bedinger, dit is tegen
de eigenaar van het heersend erf, moeten uitgelegd worden en dat, om de
uitgebreidheid van een bij titel gevestigde erfdienstbaarheid van doorgang te
bepalen, men slechts met die toekomstige behoeften van het heersend . ~rf
dient rekening te houden, welke partiJen
hebben kunnen of moeten voorzien op
het ogenblik van de vestigingstitel; en
doordat het bestreden vonnis dienvolgens de vordering van de eisers, strekkende tot wegruiming van de door
verweerder aangebrachte hindernissen
en tot veroordeling van verweerder tot
schadevergoeding, ongegrond verklaart
en voor recht beslist dat de bestaande
efdienstbaarheid van doorgang uitsluitend ten behoeve van een landbouwexploitatie mocht aangewend worden;.

terwijl, eerste onderdeel, nu de eisers
in hun conclusie in hoger beroep hadden
gesteld dat de evolutie van de moderne
Iandbouwexploitatie voor elke landbouwuitweg een minimumbreedte van
4 meter vergt, dat ten deze van de
uitweg slechts gebruik werd gemaakt op
de bedongen breedte van 3,50 meter, dat
slechts sporadisch van de litigieuze uitweg gebruik werd gemaakt, en dat er
dus geen verzwaring van de erfdienstbaarheid aanwezig was, en nu het
bestreden vonnis nalaat zich uit te
spreken over deze twee bepaalde verweermiddelen van de eisers met betrekking tot de breedte van de uitweg en de
frequentie van het gebruik ervan hieruit volgt dat de motivering van het
bestreden vonnis niet toelaat te weten of
de rechters ten onrechte artikel 702 van
het Burgerlijk Wetboek in die zin interpreteren dat, wie een recht van erfdienstbaarheid heeft, aan het heersend
erf geen veranderingen mag aanbrengen,
Jok indien die veranderingen de erfdienstbaarheid niet verzwaren, of ook in
iie zin dat iedere verandering in de
~xploitatie van het heersend erf uiter:~ard een verzwaring van de erfdienstJaarheid uitmaakt als bedoeld door
1rtikel 702 van het Burgerlijk Wetboek,
ian wei in feite hebben willen beslissen
Iat de commerciele exploitatie van een
rarage, door de belangrijkheid van het
:ebruik van de uitweg, een verzwaring
~edebrengt van de erfdienstbaarheid,
velke gevestigd werd ten bate van een
andelijk erf, waaruit volgt dat de moti·ering van het bestreden vonnis aan het
iof niet toelaat na te gaan of de

rechters een juiste toepassing hebben
gemaakt van artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek, en dat derhalve die motivering niet voldoet aan wat door
artikel 97 van de Grondwet wordt vereist,
tweede onderdeel, de motivering van
het bestreden vonnis niet toelaat te
weten of de rechters, bij toepassing van
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek,
de kwestieuze eigendomstitels in die zin
interpreteren dat een uitweg werd
bedongen ten bate van een landelijk erf,
met dien verstande dat de erfdienstbaarheid zou vervallen indien aan het beersend erf een andere bestemming zou
worden gegeven, ook indien hierdoor de
erfdienstbaarheid niet werd verzwaard,
dan wei in die zin dat een uitweg werd
bedongen ten bate van een landelijk erf,
met het gevolg dat, bij toepassing van
artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek,
noch op het ogenblik van de vestiging
van die erfdienstbaarheid, noch later de
erfdienstbaarheid verzwaard mocht worden in een grotere mate dan degene
welke zou voortvloeien uit de verdere
exploitatie van het heersend erf als
Iandelijk erf, waaruit volgt dat de hier
besproken verwijzing naar artikel 1162
van het Burgerlijk Wetboek geen motivering uitmaakt welke op zichzelf en
onafhankelijk van de wijze waarop de
rechters artikel 702 van het Burgerlijk
Wetboek begrijpen, zou volstaan om,
overeenkomstig wat artikel 97 van de
Grondwet vereist, een voldoende oasis te
Ieveren voor de bestreden beslissing :

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet beslist dat geen enkele
verandering aan het heersend erf
mag gebracht worden, noch dat
iedere verandering een door artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek
verboden verandering uitmaakt;
Dat de rechtbank wei beslist dat
in het concrete geval een « abnormale verzwaring » is ontstaan, nu
« een doorgang naar een stuk grond
dienstig voor de exploitatie door een
garagist geenszins kan gelijkgesteld
worden met .een doorgang naar een
grond met louter agrarisch karakter »;
Dat het vonnis aldus impliciet
doch duidelijk, in strijd met wat het
onderdeel voorhoudt, wei de fre-

~ 246quentie van het gebruik in acht Nr. 141
neemt;

2• KAMER- 4 november 1980

Dat het vonnis de breedte van
3,50 meter aanstipt en dus ook het 1° VOORZIENING IN CASSATIE
gegeven, de breedte, in aanmerking PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERneemt;
LUKE RECIITSVORDERING GEMEENTE,
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

EISERES- VOORZIENING VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - GEEN
BEWIJS VAN MACHTIGING DOOR DE GEMEENTERAAD- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals uit het 2° GEMEENTE - RECIITSVORDERING antwoord op het eerste onderdeel BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD WAARBIJ
blijkt, de rechtbank, zonder dubbel- HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEzinnigheid, haar beslissing laat. PENEN GEMACIITIGD WORDT OM IN RECHTE
steunen op de vaststelling dat het OP TE TREDEN - DRAAGWIJDTE VAN DIE
gebruik van een overgang voor de MACHTIGING.
exploitatie van een garage een
gevoelige verzwaring van de toestand van het dienstbaar erf tot 3° VOORZIENING IN CASSATIE PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
gevolg heeft; dat het vonnis hieruit TE
VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERwettelijk afleidt, overeenkmnstig LUKE
RECIITSVORDERING GEMEENTE,
artikel 702 van het Burgerlijk Wet- EISERES- MACHTIGING VAN HET COLLEGE
hoek, dat zulk een gevoelige ver- VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OM IN
zwaring moet worden geweerd;
RECHTE OP TE TREDEN - MACIITIGING DIE
GEEN MACHTIGING INHOUDT OM CASSATIE-

Dat het bovendien overweegt dat, BEROEP IN TE STELLEN.
overeenkomstig artikel 1162 van het
Burgerlijk Wetboek, in geval van 1• Hoewel het college van burgemeeste1
twijfel, de bedingen inzake recht
en schepenen namens de gemeente
van doorgang tegen de bedingen
een vordering tot bewaring van rechdienen te worden uitgelegd; dat dit
ten mag instellen, toch moet het aldw
laatste motief, · zoals uit het vooringestelde cassatieberoep niet ontvankelijk worden verklaard wanneer voo1
gaande blijkt, overbodig is en het
het Hoi niet regelmatig een machti·
hiertegen gerichte onderdeel derging van de gemeenteraad wordt overhalve niet ontvankelijk is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

gelegd (1). (Artt. 90, 9" en 10", er
148 Gemeentewet.)

2" en 3" Het besluit van de gemeenteram
waarbij, zonder nadere bepaling, he
college van burgemeester en schepe
nen gemachtigd wordt om in rechte OJ
te treden, houdt geen machtiging L
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in om cassatieberoep in te stellen (2;
(Artt. 90, 9" en 10", en 148 Gemeente
de kosten.
wet.)
3 november 1980 3" kamer - _ _ _ _ _ _ _ _ _;...__ _ _ _ __
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Jans(1) Cass., 7 feb. 1978 (AC, 1978, 679).
sens - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal - Advo(2) Cass., 24 sept. 1962 (Bull en Pas., 1963,
109); zie Cass., 29 nov 1977 (A.C, 1978, 359).
caten : mrs. Bayart en Biitzler.

_-_-_:._:_

~-.:_-::1
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-247verstek veroordeelt, ten opzichte
van eiser als burgerlijke partij op
tegenspraak is gewezen;
ARREST
Overwegende dat eiser als burgerlijke partij cassatieberoep heeft
HET HOF; - Gelet op het bestre- ingesteld op 21 maart 1980, dit is
den arrest, op 27 februari 1980 door buiten de termijn bepaald door
het Hof van Beroep te Gent gewe- artikel 373 van het Wetboek van
Strafvordering;
zen;
Dat de voorziening derhalve niet
Overwegende dat de zaken, die
onder de nrs. 5987 en 6036 van de ontvankelijk is;
algemene rol zijn ingeschreven,
tegen hetzelfde arrest zijn gericht
Om die redenen, voegt de zaken
en dienen te worden gevoegd;
nrs. 5987 en 6036 samen; verwerpt
de voorzieningen; veroordeelt de
I. Op de voorziening van de stad eisers in de kosten van hun voorzieLokeren, burgerlijke partij :
ningen.
Overwegende dat uit de stukken
4 november 1980 - 2" kamer - Voorwaarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het college van zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Caenepeel burgemeester en schepenen van de -Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu,
stad Lokeren, dat verklaart op te advocaat-generaal - Advocaat : mr.
treden voor eiseres, door de Maes, Dendermonde.
gemeentera'ad is gemachtigd om
hetzij in naam van de stad cassatieberoep in te stellen, hetzij het
geding in cassatie voort te zetten op
een cassatieberoep dat is ingesteld
tot bewaring van rechten;
Nr. 142
Overwegende dat weliswaar in de
akte van voorziening verwezen
2" KAMER - 4 november 1980
wordt naar een machtiging die bij
besluit van de gemeenteraad van
28 december 1978 is verleend, maar KOQP- VERKOOP VAN TE BOUWEN OF IN
ZIJNDE
WONINGEN WET
dat besluit het college slechts mach- AANBOUW
9 JULI 1971 OP DE WONINGBOUW EN DE
tigde om een raadsman aan te VERKOOP
VAN TE BOUWEN OF IN AANBOUW
stellen ten einde terugbetaling te ZIJNDE WONINGEN, ART. 10 - DRAAGWIJDTE
eisen van de wedde, uitgekeerd aan VAN DIE WETSBEPALING.
de politieagent Masse gedurende de
periode van arbeidsongeschiktheid Art. 10 wet 9 juli 1971 op de woningbouw
en de verkoop van te bouwen of in
die het gevolg is van het door
aanbouw zijnde woningen maakt een
verweerder veroorzaakte ongeval, en
onderscheid tussen de overeenkomst
om daartoe een vordering in te
bedoeld in art. 1 van dezelfde we~ bij
stellen; dat zodanig besluit geen
het sluiten waarvan het bedrag dat als
machtiging inhoudt om cassatiebevoorschot of handgeld wordt betaald,
niet hoger mag zijn dan 5 pet. van de
roep in te stellen;
totale prijs van de woning, en het
Dat de voorziening mitsdien,
verlijden van de authentieke akte,
krachtens de artikelen 89, 90,
waarbij de promotor of de aannemer
9" en 10", en 148 van de Gemeentebetaling mag eisen van een som die,
wet, niet ontvankelijk is;
rekening houdende met het gestorte
(STAD WKEREN T. DHOLLANDER, c DIANA
CARS • N.V.; MASSE T. DHOLLANDER, • DIANA
CARS • N.V.)

II. Op de voorziening van Masse :
Overwegende dat het arrest, dat
weliswaar eiser als beklaagde bij

voorschot of handgeld, zal gelijk zijn
aan de prijs van de grond of het
aandeel dat daarin verkocht word~
verhoogd met de prijs van de uitgevoerde werken.
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· zijn dan 5 pet. van de totale prijs
ARREST
van de woning, en het verlijden van
de authentieke akte, waarbij dan de
HET HOF; - Gelet op het bestre- promotor of de aannemer de betaden arrest, op 30 november 1979 ling mag eisen van een soin die
door het Hof van Beroep te Antwer- rekening houdende met het gesto~
voorschot of handgeld, zal gelijk
pen gewezen;
Overwegende dat het arrest, na zijn aan de prijs van de grond of
op het tot het feit D-11 beperkte het aandeel daarin dat verkocht
hoger beroep van het openbaar wordt, verhoogd met de prijs van de
ministerie eiser schuldig te hebben uitgevoerde werken;
Overwegende dat uit de vaststelverklaard aan het feit, en na te
hebben beslist dat de straf in eerste ling van het arrest blijkt : 1" dat de
aanleg uitgesproken ook zou gelden bouwovereenkomst « in de zin van
voor dat feit, eiser veroordeelt in de artikelen 1, 7 en 10 van de wet van
kosten van de strafvordering in 9 juli 1971 » werd gesloten op
1 april 1975; 2" dat op 1 en
hoger beroep gevallen;
2 april 1975 door verweerder Van
Osta aan eiser twee voorschotI. In zoverre de voorziening ten
betaald,
namelijk
gericht is tegen de beslissing op de 20.000 werden
frank en 200.000 frank;
strafvordering betreffende telastlegOverwegende dat het arrest verging .D-11, enig feit dat in hoger
beroep nog voor de rechter aanhan- volgens beslist dat slechts 5 pet. op
de totale prijs van 1.695.000 frank,
gig was:
hetzij 84.750 frank, mocht worden
Over het eerste middel, afgeleid uit de geeist en de feiten bewezen verschending van de artikelen 97 van de klaart;
Grondwet en 10 van de wet van
Dat het hof van beroep, nu het
9 juli 1971 op de woningbouw en de niet uitsluit of bevestigt dat op
verkoop van te bouwen of in aanbouw
2 april 1975 de authentieke akte was
zijnde woningen,
verleden,
geen antwoord verstrekt
doordat het arrest eiser veroordeelt
op
de
in
het
middel bedoelde convoor het hem ten laste gelegde feit
.D-11 en terugbetaling aan de burgerlijke clusie;
partij Van Osta beveelt,
Dat het middel gegrond is;
(VERBERCK
T. VAN OSTA, MR. VAN ORSHAEGEN Q.Q.)

terwijl het arrest geenszins antwoordt
op de argumentatie door eiser in conclusie voorgehouden, dat artikel 10 van de
wet van 9 juli 1971, derde alinea in fine,
toelaat bij de maximale voorschotbepaling van 5 pet. te rekenen de prijs van
de uitgevoerde werken waar in casu, op
het ogenblik van de overeenkomst, bet
gebouw reeds meer dan boven de grond
stond en minstens alle funderingswerken reeds waren uitgevoerd:

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eerste verweerder :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering, de vemietiging medebrengt
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eerste verweerOverwegende dat eiser het in het der, welke laatste beslissing het
middel weergegeven verweer voor gevolg is van eerstgenoemde beslissing;
het hof van beroep deed gelden;
Overwegende dat artikel 10 van
III. In zoverre de voorziening
de wet van 9 juli 1971 een onder- gericht is tegen de beslissing op
scheid maakt tussen de overeen- de civielrechtelijke vordering van
komst bedoeld in artikel 1 van tweede verweerder :
dezelfde wet, bij het sluiten waarvan het bedrag als voorschot of
O"ver het tweede middel, ...
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Dat het middel feitelijke grondslag mist;

(THEYS E.A.)

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1980 op
verwijziging gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest op 12 februari 1980 door het Hof gewezen
(2);
Overwegende dat door het bestreden arrest de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel, als rechtscollege
waarnaar de zaak verwezen werd,
de eisers wegens de hun ten laste
gelegde feiten naar de Correctionele
Rechtbank te Leuven verwijst;
Overwegende dat deze beslissing,
die geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid, een
voorbereidende beslissing of een
beslissing van onderzoek is waartegen, krachtens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering, een
voorziening slechts toegelaten is na
4 november 1980 - 2• kamer - Voor- de eindbeslissing;
Dat de voorziening derhalve niet
zitter en verslaggever : de h. Chatel,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende ontvankelijk is;

Om die redenen, vernietigt het
arrest in zoverre het eiser aan het
feit D-11 schuldig verklaart; beslist
dat de door het beroepen vonnis
opgelegde straf ook toepasselijk is
op voormeld feit, en eiser veroordeelt in de kosten van het hoger
beroep tegen de beslissing op de
strafvordering, alsmede in zoverre
het eiser, met kosten, veroordeelt
tot schadevergoeding, met intresten,
jegens eerste verweerder, behalve
evenwel in zoverre het de mogelijke
schade bepe:;:-kt tot een hoofdbedrag
van 135.250 frank; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeeit
eiser in de helft van de kosten en
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing;
verwijst
de
aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal Advocaat : mr. Dumez,
Antwerpen.

4 november 1980- 2" kamer- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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VOORZIENING

IN

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

CASSATIE

TERMLJN - STRAFZAKEN -ARREST WAARBLJ
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING,
ALS RECHTSCOLLEGE WAARNAAR DE ZAAK
WERD VERWEZEN, DE VERDACHTE NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWLJST -

;:~=~~~ ~~:;==~~~s;:L~;~
DACHTE VOOR DE EINDBESLISSING ONTVANKELLJKE VOORZIENING (1).
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1° ARBEID -

FEESTDAGEN UURLOON- BEREKENING.

2° WON -

FEESTDAGEN -

BEREKENING.

{1) Cass., 13 jan. 1976 (A.C., 1976, 546),
motieven.

(2) A.C., 1979-80, nr. 363.

LOON

UURLOON -

-2503° BETAALDE FEESTDAGEN -

ARBEID

UURLOON- BEREKENING.

1•, 2" en 3" Uit de artt. 2 en 3 KB.
18 april 1974, genomen ter uitvoering
van de Feestdagenwet 1974, blijkt dat,
wanneer een werknemer per uur
wordt betaald, het loon voor de feestdag berekend wordt op basis van het
aantal arbeidsuren die hij op die dag
ingevolge de overeenkomst normaal
had moeten presteren, eventueel verhoogd met het aantal verloren overuren zo er normaal overuren moesten
worden gepresteerd.
(MULLER, MULLER N.V. T. CAJCYr, MARQUET)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1980 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

I. Op de voorziening van eiser,
beklaagde:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 14 van de
wet van 4 januari 1974 betreffende de
feestdagen, 2 en 3 van bet uitvoeringsbesluit van 18 april 1974,
doordat bet arrest het bedrag van bet
aan de werknemer voor elke feestdag
verschuldigde loon enkel berekent op
basis van artikel 3 van bet koninklijk
besluit van 18 april 1974, namelijk op
basis van het aantal verloren arbeidsuren met inbegrip van overuren, zonder
acht te slaan op artikel 2 van genoemd
koninklijk besluit,
terwijl genoemd artikel 2 bepaalt dat,
wanneer het arbeidsprestaties voor een
bij overeenkomst bepaalde duur betreft,
enkel de normaal gepresteerde arbeidsuren in aanmerking mogen worden
genomen, hetgeen overuren uitsluit :

den genomen; dat de wet immers
dienaangaande geen onderscheid
maakt »;
Overwegende dat uit de artikelen 2 en 3 van het koninklijk
besluit van 18 april 1974 volgt dat,
wanneer een werknemer per uur
betaald wordt, het loon voor de
feestdag berekend wordt op basis
van het aantal arbeidsuren die hij
op die dag ingevolge de overeenkomst normaal had moeten presteren, eventueel verhoogd met het
aantal verloren overuren zo er normaal overuren moesten gepresteerd
worden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de strafwet eng
moet worden uitgelegd, en van artikel 3
van
het koninklijk
besluit van
18 april 1974,
doordat het arrest de premies voor
overuren in het loon opneemt en het
uurgemiddelde van die premies bij analogie berekent over de betaalperiode die
aan de feestdag voorafgaat,
terwijl artikel 3 enkel de premies
welke uitbetaald worden op basis van
het rendement beoogt :
Overwegende dat het arrest niet
beslist dat de lonen voor de door de
betrokken werknemers gepresteerde
overuren premies zijn in de zin van
artikel 3 van voormeld koninklijk
besluit van 18 april 1974;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen :

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest geen passend antwoord geeft op de conclusie van eiser
die een argument ontleende aan de wet
van 19 maart 1972 en aan § 2 van
Overwegende dat volgens het artikel14 van de wet van 4 januari 1974;
arrest « bij de berekening van het
Overwegende dat het middel geen
aantal verloren arbeidsuren zowel
de
gedurende
de
regelmatige melding maakt van de vordering,
arbeidsdagen normaal gepresteerde het verweer of de exceptie waarop
uren als de door ieder betrokken niet was geantwoord; dat het, bij
werknemer normaal gepresteerde gebrek aan duidelijkheid, niet ontoveruren in aanmerking moet wor- vankelijk is in zoverre het aanvoert

-251dat geen passend antwoord is gege- PLAATS VAN DE BEKLAAGDE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND - DAGVAARDING OM
ven op eisers conclusie;
VOOR HET RECHTSCOLLEGE IN HOGER
En overwegende dat de substan- BEROEP TE VERSCHIJNEN BINNEN VIJFENtiele of op straffe van nietigheid VIJFTIG DAGEN TE REKENEN VAN DE UITvoorgeschreven rechtsvormen in SPRAAK VAN HET VONNIS.
acht zijn genomen en de beslissing
Wanneer het hager beroep van het
overeenkomstig de wet is gewezen;
openbaar ministerie bij het hof of de
B. In zoverre de voorziening
rechtbank die van het beroep kennis
moet nemen, gericht is tegen een
gericht is tegen de beslissingen op
beklaagde die in Belgie geen bekende
de door de verweerders, burgerlijke
woon- of verblijfplaats heeft en de
partijen, tegen eiser ingestelde burbetekening
van het hager beroep
gerlijke rechtsvorderingen;
geschied is aan de verblijfplaats van
Overwegende dat eiser geen enkel
de beklaagde in de Bondrepubliek
bijzonder middel doet gelden;
Duitsland, moet het exploot dagvaarII. Op de voorziening van eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

ding bevatten om voor het rechtscolJege in hager beroep te verschijnen
binnen vijfenvijftig dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis (1).
(Artt. 174 en 205 Sv.; art. 8 wet

1 mei 1819, gew. bij art. 4 wet 27 feb.
1956.)
(ZIRBS T. VAN ASSEL E.A.)

ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 maart 1980 in
Om die redenen, verwerpt de hager beroep gewezen door de Corvoorzieningen; veroordeelt de eisers rectionele Rechtbank te Luik;
in de kosten.
A. Betreffende de voorziening van
5 november 1980 - 2" kamer - eiser, beklaagde, tegen de beslissinVoorzitter
baron
Richard
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui- gen op de rechtsvorderingen door
dende conclusie van de h. Charles, eerste het openbaar ministerie ingesteld :
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
1. tegen de verweerders Van
Laguesse, Luik.
Assel, beklaagde, en de voor hem
Op dezelfde dag zijn twee arresten in burgerrechtelijk aansprakelijke perdezelfde zin gewezen op de voorzieng van sonenvennootschap met beperkte
Hervelle en van Langevin tegen twee arresten aansprakelijkheid Intergarde :
op 28 april 1980 door het Hof van Beroep te
Overwegende dat eiser niet
Luik gewezen.
bevoegd is om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. tegen eiser :
1/r. 145
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-IOGER

BEROEP STRAFZAKEN
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF OF DE RECHTBANK
DIE VAN HET BEROEP KENNIS MOET NEMEN

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de scheriding van de artikelen 174 en
205 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het exploot houdende betekening van de akte waar-

BEKLAAGDE DIE IN BELGIE GEEN ---------------------------------BEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEEFT
(1) Zie Cass., 6 sept. 1976 (A.C., 1977, 19);
- BETEKENING GEDAAN AAN DE VERBLIJF- Cass., 5 dec. 1979 (ibid, 1979-60, nr. 222).

-252bij de procureur des Konings boger
C. Betreffende de voorziening van
beroep heeft ingesteld tegen het eiser, beklaagde, tegen de beslissing
vonnis van 8 januari 1980 van de op de door de naamloze vennootpolitierechtbank, dat gewezen werd schap Patroonkas tegen hem ingeop de door het openbaar ministerie stelde burgerlijke rechtsvordering :
tegen eiser ingestelde strafvordeOverwegende dat eiser geen midring, dagvaarding bevat om te ver- del aanvoert;
schijnen ter zitting van de correctionele rechtbank van 14 maart
1980;
Om die redenen, verleent akte
Overwegende dat uit de stukken van de afstand van de voorziening,
waarop het Hof vermag acht te in zoverre zij gericht is tegen de
slaan, blijkt dat eiser in Belgie geen beslissingen op de burgerlijke
bekende woon- of verblijfplaats had rechtsvorderingen van de verweeren dat de betekening geschied is ders Van Assel en Professionele Kas
aan zijn verblijfplaats in de Duitse voor Handel en Nijverheid en van
eiser; vernietigt het bestreden vonBondsrepubliek;
Dat de door artikel 205 van het nis, in zoverre uitspraak wordt
Wetboek van Strafvordering voorge- gedaan over de kosten ten aanzien
schreven termijn van veertig dagen ·van eiser; verwerpt de voorziening
derhalve
met
toepassing
van voor het overige; beveelt dat van dit
artikel 55 van het Gerechtelijk Wet- arrest melding zal worden gemaakt
hoek met vijftien dagen dient te op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
worden verlengd;
eiser in drie vierde van de kosten;
Overwegende dat de dagvaarding laat het overige vierde ten laste van
om pas meer dan vijfentwintig de Staat; verwijst de aldus beperkte
dagen na de uitspraak van het zaak naar de Correctionele Rechtvonnis te verschijnen, ingaat tegen bank te Verviers, zitting houdende
de bepalingen die bij voormelde in boger beroep.
artikelen op straffe van nietigheid
zijn voorgeschreven;
5 november 1980 2" kamer Overwegende dat het vonnis, door Voorzitter : baron Richard; voorziter Verslaggever : de h. Screvens - Geeiser te veroordelen in de kosten Jijkluidende
conclusie van de h. Charles,
die het nader bepaalt, met inbegrip eerste advocaat-generaal
- Advocaat :
van de kosten van het boger beroep mr. VanRyn.
van het openbaar ministerie, die
bepalingen schendt;
Overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe Nr. 146
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
2• KAMER- 5 november 1980
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -

STUITING VAN DE VERJARING

B. Betreffende de voorziening van - DADEN VAN ONDERZOEK- OPMAKEN VAlli
EEN UITIREKSEL UIT HET STRAFREGISTER
eiser, beklaagde en burgerlijke par- VAN
DE BEKLAAGDE DOOR HET HOOFD VM
tij, in zoverre zij gericht is tegen de HET CENTRAAL
STRAFREGISTER, OP VERZOE.ll
beslissingen op de rechtsvorderin- VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - GEE~
gen door hem en tegen hem inge~ · DAAD VAN STUITING.
steld door de verweerders Van Assel
en Professionele Kas voor Handel 2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VOROERING- VERZOEK VAN HET OPENBAM
en Nijverheid :
MINISTERIE OM EEN UITTREKSEL UlT HE~
Overwegende dat eiser afstand STRAFREGISTERDAAD VAN STUITING VAl
doet van zijn voorziening;
DE VERJARING.

----
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-253Overwegende dat het arrest vermeldt « dat de verjaring van de
strafvordering wegens de telastleggingen IV (rijden onder invloed), V
1" De verjaring van de strafvordering (weigering de ademtest te onderwordt niet gestuit door het opmaken
van een uittreksel uit het strafregister gaan) en VI (het zonder wettige
van de beklaagde door het hoofd van reden weigeren een bloedmonster te
het centraal strafregister op verzoek Iaten nemen), welke telastleggingen
van de procureur des Konings, omdat samenhangend zijn met de telastzulks geen handeling is die wordt legging I (smaad aan agenten van
verricht door een daartoe bevoegde de openbare macht), II (onopzetteoverheid en tevens tot doel heeft lijke slagen of verwondingen) en III
bewijzen te verzamelen of de zaak in (vluchtmisdriJ"f waarbiJ. de bestuurstaat van wijzen te brengen (1).
(Art. 22 wet 17 april 1878.)
der wist dat zijn voertuig oorzaak
van een ongeval is geweest dat voor
2" Het verzoek van het openbaar mi- een ander verwondingen tot gevolg
nisterie tot het bekomen van een heeft gehad), op 16 mei 1979 rechtsuittreksel uit het strafregister van de geldig werd gestuit toen, op verzoek
beklaagde is een daad van onderzoek van de procureur des Konings te
die de verjaring van de strafvordering Charleroi, door het hoofd van het
stuit (2). (Impliciet.)
centraal strafregister een uittreksel
3" De strafvordering voortvloeiend uit uit
het strafregister van
de
een overtreding van het Wegverkeers- beklaagde werd opgemaakt »; dat
reglement verjaart noodzakelijk door het arrest eiser tot afzonderlijke
verloop van twee jaren sinds de feiten,
ff
d
de tijd van schorsing van de verjaring stra en veroordee1t wegens
e
niet inbegrepen (3). (Art. 68 Wegver- · telastleggingen I tot IV en tot een
keerswet; artt. 22, 24 en 25 wet enkele straf wegens de telastleggin17 april 1878.)
gen V en VI;
Overwegende dat een handeling
(BEAUDEAU)
waardoor bewijzen worden verzameld of de zaak in staat van wijzen
ARREST ( vertafing)
wordt gebracht, de verjaring van de
strafvordering enkel stuit wanneer
HET HOF; - Gelet op het bestre- die handeling wordt verricht door
ien arrest, op 14 mei 1980 door het een daartoe bevoegde overheid;
flof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat, enerzijds, het
Over het middel, ambtshalve afgeleid hoofd van het centraal strafregister
1it de schending van de artikelen 22 van als bestuursambtenaar die bevoegdle wet van 17 april 1878 houdende de heid mist;
•oorafgaande titel van het Wetboek van
Dat, anderzijds, noch uit het uit)trafvordering en 68 van de wet betref- treksel
uit het strafregister van
ende de politie over het wegverkeer :
eiser, noch uit enig ander stuk van
het dossier blijkt dat dit uittreksel
Overwegende dat eiser met name door de procureur des Konings te
:ub III, IV, V en VI vervolgd werd Charleroi was gevraagd op een tijdvegens de overtreding van de wet stip waarop de verjaring van de
1etreffende de politie over het weg- strafvordering nog kon worden
·erkeer op 11 november 1978;
gestuit, dat is ten deze na
14 mei 1979;
(1) Zie Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 514);
Dat uit het dossier van het onderie Cass., 4 sept. 1967 (ibid, 1968, 15) en 3 feb.
zoek evenmin blijkt dat na die
969 (ibid., 1969, 528).
datum nog enige andere verjaring(2) Zie Cass., 25 okt. 1971 (A.C., 1972, 202) en stuitende daad is verricht;
'i april 1978 (ibid, 1978, 977).
Dat, bij ontstentenis van een
(3) Cass., 22 maa..rt 1977 (A.C., 1977, 778).
grond van schorsing van de verja-

3° VERJARING _ STRAFZAKEN _ STRAFVORDERING- OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- TERMLJN.

-254ring, de strafvordering wegens de BL!JKEND UlT DE BESTREDEN BESLISSING
telastleggingen III, IV, V en VI NOCH UlT DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEverjaard was op de dag van de G!NG- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).
uitspraak van het arrest, namelijk 2° CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL DAT
op 14 mei 1980;
HET HOF ZOU NOPEN FEITEL!JKE GEGEVENS
En overwegende dat, in zoverre NATE GAAN- NIET ONTVANKEL!JK MIDDEL.
de voorziening gericht is tegen de 3° CASSATIE- BEVOEGDHEID- BURGERbeslissing op de tegen eiser wegens LUKE ZAKEN - BEOORDELING DOOR HET
de telastleggingen I en II ingestelde HOF VAN DE GEVOLGEN VAN EEN AANMAstrafvordering, de substantiele of op NING OM TE ERKENNEN DAT EEN TOT STAstraffe van nietigheid voorgeschre- VING VAN EEN VOORZIENING OVERGELEGD
ven rechtsvormen in acht zijn geno- STUK MET HET ORIGINEEL OVEREENSTEMT men en de beslissing overeenkom- ONBEAN'IWOORDE AANMANING - HOF NIET
BEVOEGD.
stig de wet is gewezen;
2" en 3" Wanneer in het exploot van
betekening van een verzoekschrift tot
cassatie en in het verzoekschrift zeli
aan de verweerder een aanmaning
wordt gegeven om te zeggen of hij
betwist dat de overgelegde stukken
eensluidend zijn met de originele, en
verweerder daarop niet heeft gereageerd, is het Hoi niet bevoegd om over
de gevolgen van een dergelijke aanmaning uitspraak te doen (2).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
tegen eiser wegens de telastleggingen III, IV, V en VI ingestelde
strafvordering en eiser veroordeeld
wordt in de kosten; verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;
(LUHR-TILMAN T. PEETERS-BRASSEUR)
beveelt dat van dit arrest melding
ARREST ( vertaJing)
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft
HET HOF; - Gelet op het bestrevan de kosten; laat de overige helft den vonnis, op 7 mei 1979 in hoger
ten laste van de Staat; verwijst de beroep door de Rechtbank van Eerzaak, enkel wat de veroordeling in ste Aanleg te Brussel gewezen;
de kosten betreft, naar het Hof van
Over het middel, afgeleid uit de schenBeroep te Brussel.
5 november 1980 2• kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal.

Nr. 147
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KAMER-

ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1719, 1720 en
1722 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben
beslist dat het gebouw, omdat het bouwvallig was en daardoor een gevaar opleverde en wegens de kostprijs van de
herstellingswerken, als volledig verloren
moest worden beschouwd, de vordering
van de verweerders, die ertoe strekte d€
huurovereenkomst tussen de partijen
over genoemd gebouw van rechtsweg£
ontbonden te verklaren met toepassin~
van artikel 1722 van het BurgerlijJ

6 november 1980

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UlT DE"
MISKENNING VAN DE BEWJJSKRACHT VAN
ElSER DIE SLECHTS
GEWONE BRIEVEN AFSCHRIFI"EN OVERLEGT DIE NIET ZIJN
ONDERTEKEND EN EVENMIN .EENSLUIDEND
VERKLAARD MET DE ORIGINELEN VAN DIE
BRIEVEN - TEKST VAN DE BRIEVEN NIET

(1) Zie Cass., 10 en 17 dec. 1976 (A.C., 1977,
405 en 437); 13 mei 1977 (ibid, 1977, 942)
9 dec. 1977 (ibid., 1978, 431); 3 mei 1979 (ibid.
1978-79, 1053) en 8 mei 1980 (ibid., 1979-80
nr. 572).
(2) Zie Cass., 22 nov. 1965 (Bull. en Pas.
1966, I, 384); 1 dec. 1970 (A.C., 1971, 320)
17 jan., 26 maart en 8 juni 1979 (ibid., 1978-7~
562, 877 en 1177).

-255Wetboek, toewijst en de vordering van
de eisers om de verweerders te veroordelen tot bet uitvoeren van de noodzakelijke herstellingswerken en bet betalen
van een vergoeding wegens genotstoornis, verwerpt, en doordat bet vonnis zijn
beslissing laat steunen op de overweging
dat de huurvoorwaarden van de verweerders uitsluitend bleken uit de twee
brieven die de eisers op 9 juli en
26 augustus 1966 aan de verweerders
hebben gestuurd, en dat aan de hand
van bepaalde feitelijke omstandigheden
werd aangetoond dat de eisers de verweerders vrijgesteld hadden van elke,
zeHs gedeeltelijk, herstelling zowel v66r
de in bezitneming als tijdens de huurovereenkomst;

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun brief van 9 juli 1966 aan de
verweerders voorstelden bet gebouw
tegen een maandelijkse huurprijs van
2.800 frank te buren, zijnde de verhoging
met 15 procent toegestaan bij de wet
voor een gebouw dat kan verhuurd
worden, vermeerderd met 3.912 frank en
59 frank belastingen; de eisers in die
brief aanvaardden bepaalde aanpassings- en schilderwerken uit te voeren
voor een bedrag van ten hoogste
50.000 frank, doch voorbehoud maakten
voor sommige andere werken aan de
schouwen, bet dak, de dakgoten, bet
houtwerk van de ramen, de plafonds, de
vloeren, de gevel, de water-, gas- en
electriciteitsinstallaties en de trappen, of
in geval van onmiddellijk of toekomstig
gevaar, en mededeelden dat zij zouden
onderzoeken welke uit dien hoofde de
verplichte tussenkomst van de verweerders zou zijn; de eisers in hun brief van
26 augustus 1966 hun brief van
9 juli 1966 hebben bevestigd en de
verweerders wezen op de slechte staat
van bet dak, de dakgoten en de raamkozijnen, de tekst van die brieven onverenigbaar is met de beslissing van bet
vonnis volgens welke de eisers door die
brieven de verweerders hebben vrijgesteld van elke verplichting tot herstelling, al was bet maar gedeeltelijk, zowel
v66r de inbezitneming als tijdens de
huurovereenkomst; daaruit volgt dat bet
vonnis de bewijskracht miskent die
ingevolge de artikelen 1319, 1320 en
1322 van bet Burgerlijk Wetboek aan de
genoemde brieven van 9 juli en 16 augustus 1966 toekomt, en dat de rechters
artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek
verkeerd hebben toegepast, nu dat artikel enkel toepasselijk is wanneer de
zaak door toeval verloren is gegaan, en

niet wanneer de verhuurder de verplichting van de artikelen 1719 en 1720 van
bet Burgerlijk Wetboek niet nakomt, bet
goed in zodanige staat te onderhouden
dat het kan dienen tot bet gebruik
waartoe bet is verhuurd, en daaraan
gedurende de huurtijd alle herstellingen
te doen die nodig mochten worden,
behalve de herstellingen ten laste van de
huurder;

tweede onderdeel, bet tegenstrijdig is
te beslissen, enerzijds, dat de litigieuze
huurvoorwaarden uitsluitend voortvloeiden uit de twee brieven van 9 juli en
26 augustus 1966 van de eisers aan de
verweerders, en anderzijds, op een met
de tekst van die brieven onverenigbare
wijze, doch op grond van bepaalde
feitelijke omstandigheden, te beslissen
dat bewezen is dat de eisers de verweerders vrijgesteld hadden van elke verplichting tot herstelling, en terwijl die
tegenstrijdigheid van de motivering van
bet vonnis gelijkstaat met een gebrek
aan de bij artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel aanvoert dat de bewijskracht van
de brieven van 9 juli 1966 en
26 augustus 1966 van de eisers aan
de verweerders is miskend;
Overwegende dat de eisers bij
hun verzoekschrift een fotocopie
van een brief van 9 juli 1966 en
een afschrift van een brief van
26 augustus 1966 hebben gevoegd;
dat geen van beide stukken is
ondertekend of eensluidend verklaard met het oorspronkelijke
stuk; dat de bewoordingen van die
brieven niet zijn overgenomen in
het vonnis dat enkel een bondige
inhoud ervan weergeeft; dat in de
gedingstukken de tekst van beide
brieven niet volledig wordt weergegeven;
Overwegende dat de eisers zeker
door het exploot van betekening van
hun verzoekschrift tot cassatie en
door het verzoekschrift zelf de verweerders aangemaand hebben te
zeggen of zij het eensluidend karakter van de tekst van de fotocopie en
van het afschrift van de bovenverJllelde brieven betwisten, dat de

-256verweerders, die geen memorie van - Gelijkluidende conclusie van de h.
antwoord hebben ingediend, op die Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
aanmaning niet gereageer:d "hehl),en; mr.\ Bayart.
Overwegende dat bet Hoi ., niet
bevoegd is om uitspraak te doen
over de gevolgen van een dergelijke
aanmaning waarop niet werd gerea- Nr. 148
geerd;
1" KAMER- 6 november 1980
Dat bet Hof bijgevolg niet kan
nagaan of de tekst van de stukken 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
waarop bet vonnis steunt, overeenARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN stemt met de tekst van de bij de
ONDillDELIJKE CONCLUSIE GEEN VERvoorziening gevoegde stukken;
PLICIITING DIE TE BEANTWOORDEN (1).
Dat bet middel dienaangaande
2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERniet ontvankelijk is;
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT GEEN BETREKOverwegende dat bet middel, in KING HEEFI' OP HET GESCHIL - NIET ONTzoverre bet is afgeleid uit de schen- VANKELIJK MIDDEL (2).
ding van artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek, impliceert dat de· 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
verweerders hun verplichting de
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN zaak te onderhouden en de noodzaBIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN BESCHOUWINGEN WAARmT GEEN ENKEL RECHTSGEkelijke herstellingen uit te voeren,
VOLG WORDT AFGELEID - GEEN VERPLICHniet nagekomen zijn;
TlNG VOOR DE RECHTER EROP TE ANTWOOROverwegende dat, nu bet vonnis
DEN (3).
heeft beslist dat de eisers bij over'eenkomst de verweerders vrijgesteld 4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
hadden van elke, zelfs gedeeltelijke
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN herstelling zowel v66r de inbezitneBESCHIKKINGEN
TEGENSTRIJDIGE
ming als tijdens de huurovereenBEGRIP.
komst, bet middel, dat dienaanBURGERgaande in .de bestreden beslissing 5° CASSATIEMIDDELEN
geen steun vindt, feitelijke grand- LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID illT EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE
slag mist;
EN OP HET APPELVERZOEKSCHRIFI'- ONDill-

DELIJKHEID M.B.T. DE VORDERING, WEER OF
Wat bet tweede onderdeel be- EXCEPTIE
WAAROP NIET WU ZIJN GEAllo'Ttreft:
WOORD- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (4).
Oven\regende. dat bet middel
ervan uitgaat dat bet vonnis de 4" De rechter kan zonder tegenstrijdigheid aannemen dat het onwaarschijnbe,vijskracht van de vo9rnoemde
Jijk is dat een getuige kleinerendf
brieven heeft miskend;
woorden heeft bedacht die hij, op df.
Dat bet tweede onderdeel van bet
Jeeftijd van 77 jaar onder ede heefl
durven bevestigen, enerzijds, en dm
middel feitelijke grondslag mist
sommige andere verklaringen van diE
aangezien uit bet antwoord op bet
getuige over minder belangrijke pun·
eerste onderdeel ervan blijkt dat die
ten
blijkbaar
opgeschroefd
er.
grief moet worden verworpen;
« dubieus » zijn, anderzijds (5).

(1) Cass., 5 nov. 1976 (A. C., 1977, 272).

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

(2) Cass., 12 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 638)
(3) Cass., 20 jan. 1978 (A.C., 1978, 612).

6 november 1980 - 1" kamer- Voor(4) Cass., 8 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1177).
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings(5) Zie Cass., 16 nov. 1978 (A.C., 1978-7~
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 315).
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257(D... T.J ...)
Overwegende dat het arrest enerzijds de redenen vermeldt waarom
ARREST ( vertaling)
het de verklaringen van de getuigen
L... en M... niet als tegenstrijdig
HET HOF; - Gelet op het bestre- beschouwt en anderzijds na, zoals
den arrest, op 28 januari 1980 door het middel aangeeft, erop te hebben
het Hof van Beroep te Brussel gewezen dat vier getuigen gewag
gewezen;
hebben gemaakt van de door eiseres
Over het eerste middel, afgeleid uit de geuite beledigingen, beslist dat
schending van artikel 97 van de Grond- « aan de wettelijke bewijswaarde
van de verklaringen van L... alsook
wet,
doordat het arrest, om de echtschei- van L... en Van A... geen afbreuk
ding toe te staan in bet nadeel van wordt gedaan door het feit dat het
eiseres, bet feit nr. 5, tot bet bewijs gaat om vrienden met wie geintiwaarvan de eerste rechter verweerder meerde (verweerder) wei eens op
had toegelaten, bewezen verklaart ...
stap ging en die niet rechtstreeks
terwijl bet arrest, op grond o.m. van betrokken waren bij het gezinsleven
het getuigenis van de beer L... , niet van de partij »;
antwoordt op bet middel waarin eiser de
wettelijke bewijswaarde van dat getuigeDat het arrest aldus antwoordt op
nis weerlegt ...
voormelde conclusie; dat de rechter
Overwegende dat eiseres in haar niet kon gehouden zijn om nader te
in het middel bedoelde conclusie, in antwoorden op de beweringen van
verband met de haar verweten eiseres omtrent een vroegere getuibeledigingen aan het adres van genverklaring van de heer L ... daar,
haar man en de verklaringen van wegens de vaagheid van die bewede getuige L... dienaangaande, ringen, er niet op kon worden
betoogde dat die verklaringen geantwoord; dat hij evenmin diende
waren tegengesproken door de te antwoorden op de opmerking van
getuige M ... ; « dat, als er reden was eiseres betreffende de huur van het
om aan de verklaring van een van vakantiehuisje, daar zulks niets te
de twee getuigen te twijfelen, die maken heeft met de feiten waarover
twijfel zeker de verklaring van de L... moest komen getuigen en eiseheer L ... gold; dat de heer L ... res daaruit geen enkel bijzonder
immers is komen getuigen ten gun- rechtsgevolg afleidde;
ste van de oorspronkelijke eiser
Dat het middel niet kan aangeno(thans verweerder), een vriend met
wie hij regelmatig " vrijgezellenuit- men worden;
stapjes " deed (een drink, nachtelijke uitstapjes) en voor wie hij
Over het tweede middel, afgeleid uit
reeds heeft getuigd naar aanleiding de schending van artikel 97 van de
van een verkeersongeval; dat trou- Grondwet,
wens zijn getuigenis toen niet in
doordat bet arrest, om de echtscheiaanmerking werd genomen; dat de ding
toe te staan in bet nadeel van
getuige L... trouwens ten onrechte eiseres, bet feit nr. 6, tot bet bewijs
zegt dat de partijen op het ogenblik waarvan de eerste rechter verweerder
van de feiten bij hem te gast waren; had toegelaten, namelijk c morele
dat de partijen en de getuigen in wreedheid naar aanleiding van een
feite het vakantiehuisje waar ze zware ziekte van (verweerder) », beweverbleven, samen hadden gehuurd; zen verklaart op grond c dat van feit
6 grotendeels melding wordt gemaakt
dat ten slotte, gelet op het feit dat nr.
door de zesde getuige bij bet rechtde twee getuigenverklaringen over streekse verhoor, R... A... , moeder van
dezelfde feiten strijdig waren, de (verweerder), dat zij onder meer vereerste rechter in elk geval had klaard heeft dat zij meer dan eens haar
moeten beslissen dat die feiten niet schoondochter aan haar man hoorde
zeggen : « vieze tuberculeuze vent, stik »
anomstotelijk bewezen waren »;
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-258en hem dikwijls heeft horen uitschelden
voor • impotente vent », met name toen
(verweerder) herstelde van een aanval
van tuberculoze; dat (eiseres) tevergeefs
de wreedheid van die woorden. poogt te
minimalizeren en de getuige, wiens verklaring kennelijk door wrok jegens haar
schoondochter zou ingegeven zijn, in
discrediet poogt te brengen; dat de
eerste rechter terecht en om redenen die
bet· hof van beroep overneemt, meende
die passage uit de verklaring van de
moeder (van verweerder) in aanmerking
te moeten nemen; dat bet immers
onwaarschijnlijk is dat zij klemerende
woorden heeft bedacht en die op de
leeftijd van 77 jaar onder ede heeft
durven bevestigen; dat bet er niet tot
doet dat aan sommige andere verklaringen van die getuige over minder belangrijke punten niet hetzelfde geloc! moet
worden gehecht, gelet op het feit dat de
grieven werden opgeschroefd en haar
relaas « dubieus » was,

ontbreken van motivering (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat
het onwaarschijnlijk is dat een
getuige op de leeftijd van 77 jaar
woorden heeft bedacht en onder ede
aan eiseres heeft toegeschreven,
welke het arrest nauwkeurig weergeeft en als kleinerend bestempelt
en, anderzijds, dat andere verklaringen die genoemde getuigen terzelfder tijd heeft afgelegd over minder
belangrijke punten, blijkbaar opgeschroefd en« dubieus » zijn;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres in het
middel niet nader aangeeft op welke
van de door haar in haar appelverzoekschrift en conclusie aangevoerde gegevens het arrest niet
geantwoord heeft;
Dat dit onderdeel van het middel,
wegens vaagheid, niet ontvankelijk
is;

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest
tegenstrijdig is waar bet enerzijds verklaart dat het « onwaarschijnlijk is dat
de moeder van (verweerder) kleinerende
woorden heeft bedacht en die op de
leeftijd van 77 jaar onder ede heeft
durven bevestigen » en waar bet anderzijds erop wijst dat aan andere verklaringen die deze getuige nochtans ook
onder ede en op dezelfde leeftijd heeft
afgelegd, geen geloof dient te worden
gehecht daar « de grieven werden opgeOm die redenen, verwerpt het
schroefd en haar relaas dubieus was :o; cassatieberoep; veroordeelt eiseres
die tegenstrijdigheid gelijkstaat met bet
ontbreken van motivering (schending in de kosten.
van artikel 97 van de Grondwet);
6 november 1980 1• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen tweede onderdeel, bet arrest, althims Verslaggever : baron Vin~otte - Ge·
door niet aan te geven waarom bet de Jijkluidende conclusie van de h. Ballet
leeftijd van de moeder van verweerder advocaat-generaal - Advocaten : mrs
beschouwt als een waarborg voor de Kirkpatrick en Biltzler.
oprechtheid van bepaalde van haar verklaringen en niet voor andere verklaringen die volgens bet arrest opgeschroefd
en « dubieus » zijn, niet of althans niet
ondubbelzinnig antwoordt op bet door
eiseres in haar verzoekschrift van boger Nr. 149
beroep en haar conclusie aangevoerde
middel waarin zij zich, ten bewijze dat
1" KAMER- 6 november 1980
de moeder van eiser valse en onjuiste
verklaringen had afgelegd en dat haar
TUCHTZA
getuigenis tendentieus was, beriep op 1° CASSATIEMIDDELEN KEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLIS
een reeks van nauwkeurige, aan bet
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN D:
proces-verbaal van bet getuigenverhoor
ORDE VAN GENEESHEREN EEN ENKEL
ontleende gegevens; bet ontbreken van
STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEI
enig antwoord of die dubbelzinnigheid
DENE TEKORTKOMINGEN AAN DE PLICHTEfl
in de motivering gelijkstaat met bet
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-259LEER - MIDDELEN DIE ENKEL BETREKKING .
HEBBEN OP SOMMIGE VAN DIE TEKORTKOMINGEN ONTVANKELLJKE MIDDELEN BEGRIP.

tekortkomingen, hoewel deze ook met
de enige uitgesproken straf gesanctio~
neerd zijn (3).

3" Het recht van

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN - TUCHTZAKEN - ORDE VAN GENEESHEREN - UITLEGGING VAN DE AKTE VAN HOGER BEROEP
DOOR DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE
VAN GENEESHEREN - UITLEGGING VERENIGBAAR MET DIE AKTE - GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN (I).

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TUCHTZAKEN- WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE VAN DE TEKORTKOMING DOOR DE
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
GENEESHEREN - GEEN SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP.

4° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWLJSKRACHT VAN DE AKTEN - TUCHTZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN EEN
BRIEF VAN TLJDENS HET ONDERZOEK VAN DE
ZAAK AFGELEGDE VERKLARINGEN MISKENT
- BESLISSING WAARIN VAN DEZE AKTE GEEN
UITLEGGING WORDT GEGEVEN MIDDEL
ZONDER FEITELLJKE GRONDSLAG (2).

1"

verdediging is niet
miskend door de raad van de Orde
van Geneesheren, die ten laste van
een geneesheer de telastlegging
.- stukken te hebben gebruikt of te
Jaten gebruiken " door zijn confraters
aan wie was gevraagd toe te treden tot
een vennootschap 110or de klinisch,e
ontleding, bewezen verklaart op grand
dat .- de doelbewuste nalatigheid en
passiviteit " van die geneesheer tot
hetzelfde resultaat hebben geleid alsof
hij stukken zou hebben gebruikt of
Jaten gebruiken om zijn confraters te
misleiden nopens de houding van de
raad van de Orde, daar de raad van
beroep wettig heeft kunnen oordelen
dat hij aldus aan eiser geen andere
feiten ten Jaste Jegde dan die waarvoor
hij werd vervolgd(4).
(R. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op de "bestreden beslissing, op 22 januari 1980
door de franstalige raad van beroep
van de Orde van Geneesheren
Wanneer de raad van beroep van de gewezen;

Orde van Geneesheren wegens verschillende tekortkomingen aan de
beroepsplichten een enkele tuchtstraf
uitspreekt en het tuchtgerecht vaststelt dat het bij die straf rekening
heeft gehouden met het optreden van
de geneesheer in de hele zaak, die
aanleiding heeft gegeven tot tuchtrechtelijke ver110Jgingen en aldus uit
het geheel van die herhaalde en
opeenvolgende feiten afleidt dat de
verschillende bewezen verklaarde feiten uitzonderlijk ernstig zijn, laat dat
gerecht in het onzekere of het oordeelt
dat de tekortkomingen waarvan de
middelen niet gewagen, de uitgesproken straf reeds konden veJ·antwoorden; ontvankelijk zijn derhalve de
middelen die enkel betrekking hebben
op de andere tekortkomingen, daar de
uitgesproken straf in dat geval niet is
verantwoord door de niet aangevochten beslissingen over de andere
(1) Zie Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 933).
(2) Zie Cass., 17 juni 1977 (A. C., 1977, 1075).

Over
de
grond
van
niet-ontvankelijkheid die door verweerder tegen
de middelen is opgeworpen en hieruit is
afgeleid dat zij zonder belang zijn aangezien de enkele aan eiser opgelegde
straf schorsing in bet recht de geneeskunst uit te oefenen wettelijk verantwoord is door de telastleggingen die
jegens hem bewezen zijn verklaard en
waaromtrent de voorziening de beslissing niet bekritiseert :

Overwegende dat de beslissing
eerst elke van de zeven aan eiser
ten laste gelegde grieven en zijn
verweermidelen onderzoekt en al
die grieven, met uitzondering van
de tweede, gegrond verklaart, en
dan zegt dat « men dus (eisers)
houding in heel deze zaak als uitzonderlijk ernstig moet beschouwen,

1-----------------------------(3) Zie Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79,
976) met voetnoot F.D., biz. 977.
(4) Zie Cass., 18 maart 1974 (A.C., 1974, 791).

-260dat de straf die door de eerste gevolg van zijn verschijning voor de
rechter werd uitgesproken dus moet notaris; hem een dergelijke onwetendheid « redelijkerwijs niet kan worden
worden verzwaard »;
verweten "• zoals trouwens door de raad
Overwegende dat de beslissing van beroep met betrekking tot de tweede
door de voorziening enkel wordt grief wordt aangenomen, « terwijl hij
bekritiseerd in zoverre zij zegt dat een notaris om advies en raad had
de eerste, derde, vijfde, zesde en gevraagd », zonder tegenstrijdigheid in
zevende telastlegging bewezen zijn, de in aanmerking genomen motieven;
daaruit volgt dat de beslissing niet
doch dat de beslissing door de straf enkel
de bewijskracht van eisers akte
te bepalen, gelet op het uitzonder- van boger
beroep miskent, doch bovenlijk ernstig karakter van eisers hou- dien niet regelmatig met redenen is
ding in de ganse zaak die tot de omkleed:
tuchtvervolgingen heeft geleid en,
door aldus dat uitzonderlijk ernstig
Overwegende dat de eerste fout
kerakter af te leiden uit de samen- die aan eiser wordt ten laste gelegd,
hang, de opeenvolging en de herha- erin bestaat « deelgenomen te hebling van de verschillende in aan- ben aan de oprichting en het beheer
merking genomen fouten, niet dui- van een cooperatieve vennootschap
delijk maakt of volgens de raad van Sodimed zonder de statuten vooraf
beroep de feiten van de vierde voor advies aan de raad van de
telastlegging op zichzelf zouden vol- Orde te hebben voorgelegd, aangestaan hebben om de uitgesproken zien de genoemde vennootschap uit
geneesheren en niet-geneesheren
straf te verantwoorden;
bestaat en de statuten ervan in het
Dat, bijgevolg, het middel van Belgisch Staatsblad van 16 decemniet-o:Qtvankelijkheid niet kan wor-. ber 1976 werden bekendgemaakt »;
den aangenomen;
Dat de beslissing dienaangaande
Over het eerste middel, afgeleid uit de vaststelt dat eiser op 7 oktober 1976
schending van de artikelen 1319, 1320, de statuten van de vennootschap
1322 van het Burgerlijk Wetboek en heeft voorgelegd « aan de raad van
97 van de Grondwet,
de Orde van Geneesheren, doch dat
doordat de beslissing overweegt dat de vennootschap, zonder het advies
eiser « evenwel zijn schuld met betrek- van die raad in ieder geval v66r het
king tot het eerste punt erkent, hoewel verstrijken van de daartoe bepaalde
hij aanvoert de vormvereisten voor het termijn van drie maanden af te
oprichten van vennootschappen niet te
kennen, wat echter zoals hij zeH toegeeft wachten, onmiddellijk zijn werkgeen verschoningsgrond is "•
zaamheden heeft aangevat; dat de
terwijl eiser in zijn akte van boger notarii:He akte werd opgemaakt ell
beroep heeft aangevoerd " 1• dat hij het onverwijld in de bijlagen van he1
ontwerp van statuten, dat hem door de Belgisch Staatsblad gepubliceerd "';
beer S ... werd toegezonden, bij brief van
Overwegende dat uit de in he1
7 oktober 1976 aan de raad van de Orde
"dd 1
b
di
heeft voorgelegd en dat bet juist is dat ml e weergegeven ewoor nger
van
de
akte
van
hoger
beroep
blijk
hij op 23 november van dat jaar voor de dat et"ser die feiten m"et betwistte er
notaris is verschenen nadat deze hem
had uitgenodigd, terwijl hij niet wist dat enkel aanvoerde dat hij de vormver
die versclnJnmg leidde tot de definitieve eisten bij de oprichting van d4
oprichtmg van de vennootschap met vennootschap niet kende; dat hij ii
bekendmakmg in het Belgisch Staats- die akte bovendien, met betrekkinl
blact e1ser dienaangaande zijil. veront- tot het geheel van de door de eersto
schuldigingen aanb1edt voor z1jn zorge- rechter in aanmerking genome1
looshe1d en onvolaoende nformatie "•
a1
wat geenszms mpnceert oat elser zljn grieven, op gemene wijze betoogd•
schuld zou hebben erkena doc} enkel dat hij te goeder trouw wa
zoals luj verder zal veraUldel!~.ken da1. geweest; dat noch uit de genoemd
hlJ c te goeder trouw was " en op een akte noch uit de andere stukke:
dwaalspoor werd gebracht omtrem he1. van rechtspleging blijkt dat eise

-261voor de raad van beroep zou nootschappen niet kende aangezien
betoogd hebben « dat men hem hij dienaangaande een notaris had
redelijkerwijs niet kan verwijten ,. geraadpleegd;
dat hij de draagwijdte van de forDat het middel feitelijke grondmaliteiten waaraan hij had deelge- slag mist;
nomen, niet begreep; dat hij daarOver het tweede middel, afgeleid uit
entegen in de akte van beroep zijn
schending van artikel 97 van de
zorgeloosheid en gebrekkige infor- de
Grondwet,
matie erkende en daarvoor zijn
doordat de beslissing, met betrekking
verontschuldigingen aanbood;
tot de punten drie en zeven van de aan
Dat de beslissing, door te overwe- eiser ten laste gelegde grieven, erop
gen dat eiser die eerste telastlegging wijst « dat de vennootschap Sodimed
erkende, wat niet noodzakelijk verschillende maanden v66r bet advies
impliceerde dat het feit te kwader van de raad van de Orde haar werktrouw was gepleegd, en door erop te zaamheden heeft uitgeoefend; dat tijdie periode en zelfs tijdens de
wijzen dat eiser zelf erkende dat de dens
daaropvolgende vergoedingen aan de
onwetendheid die hij aanvoert geen samenwerkende geneesheren dermate
verschoningsgrond vormde,
aan overdreven, ongebruikelijk en vooral
eisers akte van hoger beroep geens- buiten verhouding met de deelbewijzen
zins een zin en een draagwijdte waarop zij hadden ingeschreven, waren,
toekent die met die akte onverenig- dat die toestand R... achterdocht had
moeten wekken en hem ertoe aanzetten
baar zijn;
een einde te maken desnoods
Overwegende dat de beslissing, daaraan
door zijn ontslag als beheerder in te
om te zeggen dat de tweede telast- dienen; dat betrokkene integendeel de
legging jegens eiser niet bewezen is, zaken op hun beloop liet tot hij door de
namelijk « aan de raad van de Orde tuchtoverheid werd ondervraagd »,
in een brief van 7 oktober 1976 een
terwijl eiser in zijn akte van boger
deontologisch advies te hebben beroep erop had gewezen " a· (dat) de
gevraagd over een contract van de artikelen van de statuten van de coopevennootschap Sodimed waarvan de ratieve vennootschap betreffende de
tekst en inzonderheid artikel 6 ver- deelneming in de winsten zowel in de
notariiHe akte als in bet aan de raad van
schilt va:ri de door de vennoten de
Orde voorgelegde ontwerp identiek
opgestelde tekst, zodat aldus aan de zijn; men (eiser) dus niet kan verwijten
raad van de Orde onjuiste inlichtin- dat hij als beheerder aangenomen had
gen werden verstrekt ,., zegt dat dat de bepalingen van de statuten wer« men (eiser) redelijkerwijs niet kan den nageleefd die vanwege de raad van
verwijten dat hij de wetgeving op de de Orde noch enige kritiek noch enig
cooperatieve vennootschappen on- voorbehoud hadden uitgelokt; r (en dat
eiser) te goeder trouw dacht dat hij geen
juist heeft toegepast terwijl hij een enkele
deontologische regel miskende
notaris om advies en raad had door beheerder te blijven van een vengevraagd »;
nootschap waarvan de statuten aan de
Overwegende dat het niet tegen- raad van de Orde werden voorgelegd en
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat overeenkomstig diens onderrichtingen
gewijzigd »; de vorenvermelde
het door eiser aangevoerde feit dat werden
overwegingen van de beslissing aldus
hij niet op de hoogte was van de eisers middel niet beantwoorden ten
vormvereisten bij de oprichting van betoge dat hij te goeder trouw de
vennootschappen
geen verscho- naleving van de bepalingen van bet
ningsgrond vormt, vooral daar eiser statuut mocht aanvaarden en beheerder
erkende dat hij dienaangaande zor-; van de genoemde ve!lllootschap blijven
geloos was geweest en niet vol- omdat de raad van de Orde geen kritiek
doende inlichtingen had ingewon-· had geuit of voorbehoud had gemaakt
schending van artikel 97 van de
nen, en aan te nemen, anderz1jds, (Grondwet):
dat men eiser met kan verwtjten
dat h1j de wettehjke bepalmgen
Overwegende dat de beslissing,
betreffende de cooperat1eve ven- door h1erop te steunen dat de aan
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toegekende vergoedingen in feite
overdreven en ongebruikelijk waren
en dat er geen verband bestaat
tussen de deelbewijzen waarop zij
hadden ingeschreven en die vergoedingen, om te zeggen dat eiser aan
een dergelijke toestand een einde
had moeten maken of althans zijn
ontslag als beheerder indienen, de
verweermiddelen uit eisers akte van
boger beroep beantwoordt waarbij
laatstgenoemde betoogde dat de toekenning van die vergoedingert toegestaan werd door bepalingen van
de statuten die door de raad van de
Orde niet werden bekritiseerd;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 2", 16, 20,
24, § 1, 27, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, 24 en
25 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970, en ook van het algemeen
rechtsbeginsel inzake de eerbiediging
van de rechten van de verdediging,
doordat de beslissing zegt « dat inzake
punt 5 van zijn verweer, hoewel niet
duidelijk is aangetoond dat hij stukken
heeft gebruikt of Iaten gebruiken waardoor zijn confraters in verwarring werden gebracht nopens de houding van de
raad van de Orde ten aanzien van de
statuten van " Sodimed " (zie grief 5),
zijn doelbewuste nalatigheid en passiviteit tot hetzelfde resultaat hebben
geleid »,
terwijl die verwijten in geen van
de telastleggingen voorkomen zodat
men aan eiser een tuchtsanctie heeft
opgelegd zonder de overeenkomstige
rechtspleging te volgen en zonder dat hij
zich op die feiten heeft kunnen verdedigeh; eiser integendeel tijdens de zitting
van 9 januari 1979, op een vraag van een
lid van de raad van de Orde, nogmaals
heeft bevestigd dat hij, met betrekking
tot de vijfde grief, te goeder trouw op
een dwaalspoor werd gebracht (schending van de in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen en ook van
gertoemd algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat in de vijfde
telastlegging aan eiser wordt verweteri dat hij stukken had gebruikt of
laten gebruiken waardoor hij zijn

confraters aan wie gevraagd werd
deel uit te maken van de vennoot..:
schap, op een dwaalspoor bracht
door hen in de waan te brengen dat
de hen voorgelegde statuten van de
vennootschap Sodimed door de raad
van de Orde waren goedgekeurd;
Overwegende dat zowel de raad
van beroep als de provinciale raad
van de Orde de bestanddelen van
het bij die raden aanhangig
gemaakte feit moesten nagaan ten
einde de juiste en volledige kwalificatie te geven; dat dienaangaande,
door te zeggen dat de vijfde telastlegging bewezen is op grond dat
eisers « doelbewuste nalatigheid en
passiviteit » tot hetzelfde resultaat
hebben geleid als zou hij stukken
hebben gebruikt of laten gebruiken
waardoor zijn confraters in verwarring gebracht werden nopens de
houding van de raad van de Orde,
de raad van beroep wettig heeft
kunnen oordelen dat hij aldus aan
eiser geen andere feiten ten laste
legde dan die waarvoor hij werd
vervolgd;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de beslissing zegt « dat,
betreffende het punt 6, uit het herlezen
van het proces-verbaal van zijn verschillende ondervragingen door het dagelijks
bestuur van de raad van de Orde of door
de raad van de Orde zelf genoegzaam
blijkt dat hij pas na heel wat aarzelingen heeft bekend en dat hij bleel
weigeren de gevraagde stukken te overhandigen hoewel hij die als beheerder iii
zijn bezit kon krijgen »,
terwijl eiser in een brid var
7 september 1978 werd verzocht « all!
stukken die in (zijn) bezit (waren) me•
te brengen en met name de titel van d•
aandelen of deelbewijzen, van de ont
vangstbewijzen van bankstortingen eJ
ook elk ander stuk dat bij het onderzoel
van deze zaak dienstig kan zijn »; eise
tijdens de zitting van 17 oktober 197
van de raad van de Orde bij de vraa
naar een boek waarin de samenwe1
kende vennoten werden vermeld, zei d<
hij dat niet had meegebracht, doch d<
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Orde van Geneesheren een enkele
verhoor op de zitting van 9 januari 1979
straf heeft uitgesproken wegens vervan de raad van de Orde heeft uitgelegd
scheidene tekortkomingen aan de
dat hij het vorenvermeld boek onmogelijk kon bemachtigen omdat de beer S ...
plichtenleer en het tuchtgerecht vasthet niet wilde afstaan; de beslissing dus
stelt dat de ernst of de aard van de
uitgesproken sanctie vooral te wijten
niet kon zeggen dat eiser « bleef weigeren de gevraagde stukken te overhandiis aan een of meer van die tekortkomingen, zijn ontvankelijk de middelen
gen hoewel hij die als beheerder in zijn
die enkel betrekking hebben op een of
bezit kon krijgen », zonder de bewijsmeer van die tekortkomingen, hoewel
kracht van de voornoemde brief en van
die ook door de enkele straf is gesancde processen-verbaal van de zittingen
tioneerd (1).
van 17 oktober 1978 en 9 januari 1979 te
miskennen:
(C... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

Overwegende dat de beslissing in
haar in bet middel weergegeven
motieven eisers houding beoordeelt
tijdens zijn ondervragingen door de
raad van de Orde en bet dagelijks
bestuur en eisers verweer ter verantwoording van bet niet overleggen van de gevraagde stukken verwerpt; dat de beslissing aldus noch
de brief noch de in bet middel
bedoelde verklaringen uitlegt en
hun bewijskracht niet heeft kunnen
miskennen;
Dat bet middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de'
kosten.
6 november 1980 1• kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen
Verslaggever : baron Vinc;:otte - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Bruyn.

Nr.l50
1• KAMER - 6 november 1980

CASSATIEMIDDELEN _

TUCHTZAKEN _

CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
GENEESHEREN- EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE TEKORTKOMINGEN AAN DE PLICHTENLEER - MIDDELEN DIE EliJKEL BETREKKING HEBBEN OP
SOMMIGE VAN DIE TEKORTKOMINGEN- ONTVANKELIJKE MIDDELEN- BEGRIP.

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden. beslissing, op 5 februari 1980
door de franstalige raad van beroep
van de Orde van Geneesheren
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 15 en 18 van
bet koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedfsche beroepen en de
geneeskundige commissies,
doordat de beslissing zegt dat de
telastlegging 2 jegens eiser bewezen is
en een zware fout vormt die de toepassing van de straf van schorsing in bet
·recht de geneeskunst uit te oefenen
verantwoordt, met name op grond dat
eiser vier cheques had gelnd voor een
totaal bedrag van 172.212 frank, « dat
(eiser) onder de vermeldingen (op de
rekeninguittreksels) betreffende de uitbetaling van de eerste twee cheques die
hem door Sodimed werden overhandigd,
eigenhandig geschreven heeft " voorschot op teveel ontvangen 1977 " en
onder de vermelding van de betaling van
de derde cheque van Sodimed " saldo
1977 "; (dat) uit {die) vermeldingen blijkt.
dat hij de eerste drie cheques die hem
door Sodimed werden overhandigd,
beschouwd heeft als kortingen die hem
werden verleend op de door zijn patiE~n
ten betaalde honoraria voor de analyses
die hij voor hen bij Sodimed had
aangevraagd; dat het betalen en aanne. men van dergelijke kortingen dichotomie is; dat niets erop wijst dat de vierde
cheque van Sodimed aan (eiser) een
(1) Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 976)
met voetnoot F.D., blz. 977, en 6 nov.
1980 (A. C., 1980-81, nr. 149).
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kunnen gehad hebben; dat men ten deze
ook moet besluiten dat er sprake is van
dichotomie wanneer men aanneemt dat
de eerste drie cheques van Sodimed aan
(eiser) bet voorschot en saldo vertegenwoordigen van zijn aandeel in de statutaire verdeling van Sodimeds nettowinsten voor bet boekjaar 1977; dat
artikel 26 van de statuten van Sodimed
inderdaad bepaalt dat de nettobedrijfswinst aan de leden van de vennootschap
zal toegekend worden naar rato van bet
aantal verrichtingen waarvoor zij tijdens
bet verlopen boekj aar op haar een
beroep zullen gedaan hebben; (dat) aangezien de inkomsten van Sodimed enkel
voortkomen uit de honoraria die de
patii:\nten verschuldigd zijn voor de analyses die voor hen werden verricht door
de beoefenaars van de geneeskunst die
in het laboratorium vim Sodimed wer-,
ken, laatstgenoemdes nettowinsten dus
enkel voortvloeien uit bet overschot, na
aftrek van allerhande lasten en uitgaven,
van de honoraria die zij als opdrachtgever van de voor haar werkende beoefenaars heeft ontvangen »,
terwijl, naar luid van artikel 18 van
bet koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 dichotomie noodzakelijk een verdeling van honoraria vereist,
hetzij tussen de beoefenaars van een
zelfde tak van de geneeskunst, hetzij
tussen de beoefenaars bedoeld bij de
artikelen 2, 3 en 4 van bet voornoemd
koninklijk besluit, hetzij tussen die
beoefenaars en derden; in geen· enkel
motief van de beslissing een dergelijke
verdeling
wordt
vastgesteld,
doch
integendeel wordt gezegd dat het gaat
om « kortingen op de door zijn patienten
(van eiser) betaalde honoraria », en
evenmin welke prestaties eiser al dan
niet zou geleverd hebben en, bijgevolg,
dat de genoemde kortingen, dat wil
zeggen de door eisers patienten betaalde
honoraria, na aftrek van de kosten en
lasten voor de uitgevoerde analyses,
meer zouden bedragen dan de geoorloofde waarde van eisers prestaties; de
beslissing evenmin vaststelt dat eiser
buitenmatig
voordeel
zou
hebben
gehaald uit een dergelijke overeenkomstig artikel 26 van de statuten van
Sodimed gedane verdeling van honoraria, doch enkel erop wijst c dat men ten
deze ook moet besluiten dat er sprake is
van dichotomie wanneer men aanneemt
dat de eerste drie cheques van Sodimed
(aan eiser) bet voorschot en saldo verteg"'nwoordigden van zijn aandeel in de

statutaire verdeling van Sodimeds nettowinsten voor bet boekjaar 1977; de
beslissing bijgevolg daaruit had moeten
afleiden dat bet ten deze honoraria
betreft waarop eiser overeenkomstig
artikel 15 van bet voormeld koninklijk
besluit recht had en de tweede telastlegging jegens eiser niet wettelijk bewezen
kon verklaren :

Over de door verweerder tegen
het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het zonder belang is, aangezien de enkele aan eiser opgelegde
straf schorsing in het recht de
geneeskunst uit te oefenen wettelijk
verantwoord is door een telastlegging die jegens hem bewezen is
verklaard en de voorziening dienaangaande de beslissing niet bekritiseert;
Overwegende dat de beslissing, zo
zij zegt dat twee van de aan eiser
ten laste gelegde tekortkomingen
aan de medische beroepsplichten
bewezen zijn en door de voorziening
alleen wordt bekritiseerd in zoverre
zij uitspraak doet over de tekortkoming bedoeld in de tweede telastlegging, enkel met betrekking tot
laatstgenoemde telastlegging zegt,
« dat zij een zware fout vormt die
de toepassing van een straf schorsing in het recht de geneeskunst uit
te oefenen verantwoordt »;
Dat, bijgevolg, de andere bewezen
verklaarde grief, die door de voorziening niet wordt bestreden en die
in de beslissing niet op zodanige
wijze wordt beoordeeld, ten deze
volgens de raad van beroep op
zichzelf niet kon volstaan ter verantwoording van de uitgesproken
schorsing;
Dat het middel
van nietontvankelijkheid niet kan aangenomen worden;
Over het middel :
Overwegende dat in het middel
wordt betoogd dat uit de vaststellingen van de beslissing moet worden
afgeleid dat de verdeling van honoraria die eiser ontving in de vorm
van kortingen, die door de cooperatieve vennootschap Sodimed wer-
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goeding vormden van de prestaties
1" KAMER- 7 november 1980
die hij aan zijn patiE~nten had
geleverd;
1° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
Overwegende dat uit de beslissing
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJKblijkt dat die kortingen, hetzij een
HEID VAN DE BEWAARDER VAN EEN ZAAK
aandeel vormden in de honoraria
VOOR DE DOOR DIE ZAAK VEROORZAAKTE
SCHADE - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1384,
die door eisers clienten aan SodiEERSTE LID - GEBREK VAN DE ZAAK med werden betaald voor de analyBEGRIP.
ses die hij aan die vennootschap
had gevraagd en die werden uitge- 2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
voerd door de beoefenaars die in
OVEREENKO:MST)
AANSPRAKELIJKhaar laboratorium werkten, hetzij
HEID VAN DE BEWAARDER VAN EEN ZAAK
een aandeel in de nettowinsten van
VOOR DE DOOR DIE ZAAK VEROORZAAKTE
de genoemde vennootschap die uitSCHj\DE - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1384,
sluitend voortkwamen uit de honoEERSTE LID - GEBREK VAN DE ZAAK raria die zij ontving, als opdrachtgeBEGRIP.
ver van de voor haar werkende
De rechter die beslist dat een ruimte
beoefenaars,
nu
dat
aandeel 1" rond
een grootwarenhuis ·waar de
overeenkomstig de statuten wordt
klanten hun autovoertuig kunnen parberekend naar rato van het aantal
keren, samen met de te hunner
verrichtingen waarvoor eiser een
beschikking gestelde winkelwagentjes,
beroep heeft gedaan op de vennooteen "zaak »is, in de zin van art. 1384,
eerste lid, B. W., kan iri voorkomend
schap;
geval uit zijn vaststellingen wettig
Overwegende dat de beslissing
afleiden dat die wagentjes 011beheerd
hoegenaamd niet vaststelt dat eiser
waren achtergelaten of dat zij op een
een van de beoefenaars was die in
slechte plaats of niet behoorlijk waren
weggezet of nog dat een lout is begaan
het laboratorium van de vennootwaarvoor iemand burgerrechtelijk
schap Sodimed werkte, doch erop
aansprakelijk kan worden gesteld op
wijst dat hij door dat laboratorium
grond van de artt. 1382 en 1383 B. W.,
biologische analyses liet verrichten;
maar niet dat die zaak gebrekkig was
dat de honoraria die door eisers
en dat de bewaarder ervan, overeenpatienten voor die analyses aan de
komstig art. 1384, eerste lid, van dat
vennootschap werden betaald, of de
wetboek, aansprakelijk is voor de
door haar op die honoraria geschade die is veroorzaakt omdat er
geen bewaking was of omdat de
maakte winsten, bijgevolg volgens
wagentjes op een slechte plaats of niet
de vaststellingen van de beslissing
behoorlijk waren weggezet (1).
geenszins betrekking hadden op
persoonlijke geneeskundige presta- 2" Wt de enkele omstandigheid dat winties van eiser;
kelwagentjes, die ter beschikking van
de klanten van een grootwarenhuis
Dat het middel feitelijke grondstaan daar waar dezen hun autovoerslag mist;
tuig kunnen parkeren, op een " slechte

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

of ondoelmatige plaats 11 waren weggezet, kan de rechter niet wettig afleiden
dat die plaats, die hij samen met die
wagentjes als een zaak in de zin van
art. 1384, eerste lid, B. W. beschouwt,
aan een gebrek lijdt (2).

(1) Zie Cass., 27 nov. 1969 (Bull. en Pas.,
6 november 1980 1" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde- 1970, I, 277) en de concl. van proc.-gen.
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron Ganshof van der Meersch.
Vin~otte Gelijkluidende conclusie van
(2) Zie de concl. van het O.M. bij Cass.,
de h. Ballet, advocaat-generaal
19 jan. 1978 (Bull en Pas., 1978, I, 582, inz.
Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.
biz. 589, 2e kol.).
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De beer procureur-generaal Dumon
heeft in substantie gezegd :
De voorlezing van een gedeelte van
het bestreden vonnis lijkt mij noodzakelijk.
De rechter te Leuven overweegt o.m. :
« Overwegende dat het voertuig van
eiser op 10 augustus 1974 geparkeerd
stond op het parkeerplein van een
warenhuis, gelegen aan de Leuvensesteenweg te Diest, eigendom van verweerster; dat de echtgenote van eiser
zich in het warenhuis bevond; dat
nadien werd vastgesteld dat de wagen
werd beschadigd door een winkelwagentje .en verweerster dezelfde dag aangifte
deed van de feiten.
In rechte
Overwegende dat eiser van oordeel is
dat verweerster op basis van de
artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de ontstane schade; dat
verweerster
deze
aansprakelijkheid
betwist; ( ...)
Overwegende dat de omstandigheden
van de aanrijding niet bekend zijn; dat
niet bekend is of een derde met een
~nke~wagentje tegen het voertuig van
e1ser IS gereden dan wel of dit wagentje
onbeheerd werd achtergelaten en door
een onbekende oorzaak in beweging is
gekomen; (...)
Overwegende dat artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek een fout veronderstelt en artikel 1383 een nalatigheid of
onvoorzichtigheid van degene die schade
veroorzaakt;
dat in casu noch het ene noch het
andere door eiser wordt bewezen · dat de
afwezigheid van een rem op de ~nkel
wagentjes niet als een fout van verweerster kan worden aangemerkt;
Overwegende dat in casu verweerster
niet aileen eigenares is van de winkelwagentjes en van de parkeerruimte,
doch ev~neens de bewaakster ervan; dat
het bez1gen ervan door de clientele
geschiedt onder leiding en controle van
verweerster zelf en deze aansprakelijk is
voor een goed gebruik of er althans toe
gehouden is een slecht gebruik te voorkomen;
Overwegende dat verweerster vermoed
wordt aansprakelijk te zijn voor de
ontstane schade voor zover eiser bewijst
dat de zaak een gebrek vertoonde en dat
er een oorzakelijk verband is tussen het
gebrek en de schade;

Overwegende dat het gebrek aan de
zaak niet uitsluitend een blijvend element is dat inherent is aan de zaak en
zich voordoet buiten tussenkomst van
elke derde (3);
dat de aanwezigheid van een onbeheerd winkelwagentje op een parkeerruimte en de· slechte of ondoelmatige
plaatsing ervan een gebrek van die
parkeerruimte inhoudt;
dat het oorzakelijk verband met het
ontstaan van de schade vaststaat;
Overwegende dat eiser derhalve het
dubbel bewijs levert en verweerster aansprakelijk is voor de ontstande schade;
dat zij daaraan enkel kan ontkomen
door het bewijs te leveren dat de schade
haar oorsprong vindt in een vreemde
oorzaak, toeval, overmacht, fout van een
derde of van de schadelijder zelf;
dat verweerster dit niet bewijst en
evenmin aanbiedt het bewijs daarvan te
leveren;
Overwegende dat verweerster er derhalve toe gehouden is, op basis van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de door eiser geleden
schade te vergoeden; ( ...)
Om die redenen veroordeelt de rechtbank eiseres op grond van artikel 1384,
lid 1, in fine, van het Burgerlijk
Wetboek. •
Het zou eiseres m.i. niet moeilijk
vallen de nadruk te leggen op een
overweging van het vonnis waaruit, naar
ik meen, duidelijk blijkt dat er ten deze
geen sprake kon zijn van een civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens een
gebrek in een zaak. Zij heeft allicht
goede redenen gehad om dat niet te
doen, - al zie ik niet goed in wat die
redenen zijn - maar het verzwijgen in
het middel van deze overweging bemoeilijkt, enigermate althans, het antwoord
dat op het middel dient te worden
gegeven.
Dit neemt nochtans niet weg, ik zeg
het onmiddellijk, dat het middel mij
gegrond voorkomt en dat ik dientengevolge tot cassatie zal concluderen.
De bedoelde overweging is de volgende:
« Overwegende dat de omstandigheden
van de aanrijding niet bekend zijn· dat
niet bekend is of een derde met' een
winkelwagentje tegen het voertuig van
eiser gereden is dan wel of dit wagentje
onbeheerd werd achtergelaten en door
(3) Cass., 18 jan. 1978, R. W., 1978-79, 791.

~~~-~---------~~---~
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gekomen. » De elementen van die overweging wijzen er m.i. duidelijk op dat
ten deze artikel 1384 van het Burgerlijk
Wetboek
d.w.z. aansprakelijkheid
wegens een gebrek in de zaak wettelijk onmogelijk toepassing kan
vinden:
1" de rechtbank bekent dat de omstandigheden van de aanrijding - en dus
van het ontstaan van de schade onbekend zijn; dus wordt niets vastgesteld nopens een oorzakelijk verband
tussen een gebrek in de zaak en de
schade;
2" de rechtbank gewaagt van een eventuele nalatigheid van een onbekende ...
en van een vreemde oorzaak.
Dat alles wijst duidelijk op de onmogelijkheid om, ten deze, artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
toepassing te Iaten vinden.

Laat ik thans het middel onderzoeken.
Het
betoogt
heel
terecht
dat
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aileen bedoelt het gebrek
opgeleverd door de staat waarin de
bewaarde zaak verkeert, en niet, zoals
ter zake het geval is, de slechte of
ondoelmatige plaatsing die voortvloeit,
niet uit de slechte staat van de zaak
maar uit de daad van de mens en dat
men, op straffe van miskenning van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, niet als door een gebrek aangetast kan beschouwen een zaak die op
zichzelve niet gebrekkig is maar op
foutieve wijze werd gebruikt; dat in casu
de ongelukkige plaatsing van het winkelwagentje op generlei · wijze de natuur
of de structuur van de parkeerplaats
aantast, maar integendeel een gegeven
uitmaakt dat !outer extrinsiek aan die
parkeerplaats is.
Mijn antwoord op dat middel - dat ·
mij, ik herhaal het, gegrond voorkomtmoge vrij eenvoudig zijn.

De eerste beslissing betreffende de
omschrijving van het begrip • zaak »
wordt niet bekritiseerd.
Betreffende de tweede beslissing : ten
eerste, het gemis aan bewaking kan
eventueel een schuldige daad van de
mens of het gevolg van een nalatigheid
of van een onvoorzichtigheid in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek opleveren, maar kan
niet worden beschouwd als een gebrek
van de zaak zelf die men onder zijn
bewaring heeft; en, ten tweede, wat het
verwijt van slechte of ondoelmatige
plaatsing van de winkelwagentjes
betreft, het vonnis beslist aldus ofwel
dat de personen die deze voorwerpen
geplaatst hebben, dat slecht of ondoelmatig gedaan hebben, wat eventueel ook
een fout in de zin van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek zou
opleveren, ofwel dat de winkelwagentjes
zich in een parkeerruimte bevonden op
plaatsen die « slecht of ondoelmatig
waren », hetgeen evenmin een aansprakelijkheid op grond van artikel 1384,
eerste lid, in fine van het Burgerlijk
Wetboek wettelijk kan verantwoorden
daar uit die loutere en nauwkeurige
vaststelling het bestaan van een gebrek
in de zaak, in de zin van bedoeld artikel,
niet wettelijk afgeleid kan worden.
Het lijkt me duidelijk dat uit de
enkele omstandigheid dat een bepaalde
schade door een zaak of - zoals ten
deze - op een zaak is ontstaan, niet kan
worden afgeleid dat die zaak meteen een
gebrek inhoudt.of vertoont.
In het onderhavig geval zijn .- zoals
door het vonnis wordt beslist de
winkelwagentjes een element van de
zaak. Naar het oordeel van de rechtbank
was er een gebrek in de zaak omdat de
winkelwagentjes ondoelmatig werdeil
geplaatst. Maar is dit laatste noodzakelijk een gebrek van de parkeerplaats met
de winkelwagentjes ? ... te meer daar de
rechter zelf aanstipt dat men niet weet
hoe en waardoor de schade is ontstaan ?
Men kan gewis niet voetstoots, i.h.b.
zonder iets te preciseren en, wil men
zich niet schuldig maken aan willekeurige ontaarding van het wettelijk begrip
« gebrek in de zaak », besluiten tot het
bestaan van een zodanig gebrek.
Wij hadden op 19 januari 1978 (4)
reeds de gelegenheid dit duidelijk in te
zien.

Naast de overwegingen die ik reeds
vermeld heb, stelt het vonnis enerzijds
dat de zaak, in de zin van artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek, die eiseres
onder haar bewaring had, bestond in
een « parkeerruimte » met de zich
:laarop bevindende • winkelwagentjes »
~n anderzijds dat deze zaak een gebrek
vertoonde omdat bedoelde • winkel.vagentjes » onbewaakt gelaten werden
)f slechts of ondoelmatig geplaatst wer(4) Pas., 1978, I, 582, met cone!.; R. W.,
1978-79, 791.
ien.
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uitspraak betreffende een arrest waarin
beslist werd dat een terras van een
drank- of eetgelegenheid - dat was de
beweerde zaak - gebrekkig was omdat
klanten er bepaalde produkten - o.m.
roomijs -. hadden laten opvailen.

Ik had toen de gelegenheid dienaangaande bet volgende te zeggen, wat ik zo
vrij ben bier te herhalen :
« Zal men zeggen dat een rijbaan die
onder de bewaring staat van de Staat of
van een gemeente door een gebrek is
aangetast omdat zij in de herfst in een
bos vol dode bladeren ligt, omdat zij wit
ziet van sneeuw en er 's morgens op
bepaalde plaatsen ervan ijzel aanwezig
is ... zodat de. voertuigen slippen en
schade oplopen of de voetgangers uitglijden, vailen, hun enkel verstuiken of nog
andere kwalen oplopen ? Zal men zeggen
dat de daken van de huizen in de bergen
of elders in de winter door een gebrek
zijn aangetast omdat de sneeuw er bij
het dooien afloopt of er afvalt als de
wind met een zekere kracht waait ?

Evenzo moet men zich afvragen of een
terras van een drank- of eetgelegenheid
gebrekkig is omdat de verbruikers er
bepaalde produkten laten vailen, o.m.
roomijs. Is dat niet veeleer een normale
toestand, zonder gebrek of mankement,
waarmee de "verbruikers " of " gebruikers " rekening moeten houden en
vooral opletten waar zij lopen ? In de
huidige staat van onze maatschappij is
men echter van oordeel dat men steeds
bet recht heeft iemand · te vinden die
aansprakelijk is voor de schade die men
lijdt ! De rechter kan zich niet veroorloven op sleeptouw te worden genomen
door opvattingen waarin een dergelijke
afwijking in de maatschappelijke betrekkingen wordt gehuldigd. »
Ik concludeer dus tot vernietiging.
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 februari 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het ~vonnis eiseres veroordeelt,
op grond van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, tot betaling aan
verweerder van de som van 4.984 frank,
het bedrag van de aan zijn voertuig
toegebrachte schade, vermeerderd met
de
vergoedende
interesten
vanaf
10 augustus 1974, de gerechtelijke interesten en de kosten van beide aanleggen, op grond « dat artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek stelt dat
men niet aileen verantwoordelijk is voor
de schade veroorzaakt door de eigen
daad doch eveneens voor die veroorzaakt
door zaken die men onder zijn bewaking
heeft; dat als bewaker dient te worden
beschouwd degene die het gebruik de
Ieiding en de controle heeft van' de
zaak ... ; ... dat verweerster (thans eiseres)
vermoed wordt aansprakelijk te zijn
voor de ontstane schade, voor zover eiser
(thans verweerder) bewijst dat de zaak
een gebrek vertoonde en dat er een
oorzakelijk verband is tussen bet gebrek
en de schade; dat het gebrek aan de
zaak niet uitsluitend een blijvend element is dat inherent is aan de zaak en
zich voordoet buiten tussenkomst van
elke derde ... ; dat de aanwezigheid van
een onbewaakt stootkarretje op een
parki~g en de slechte of ondoelmatige
plaatsmg ervan een gebrek in de parking inhoudt »,
terwijl artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek aileen bedoelt het
intrinsieke gebrek, opgeleverd door de
staat waarin de bewaarde zaak verkeert
en niet, zoals ter zake bet geval is, de
slechte of ondoelmatige plaatsing die
voortvloeit, niet uit de slechte staat van
de zaak maar uit de daad van de mens;
men, op straffe van miskenning van de
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek, niet als door een gebrek aangetast kan beschouwen een zaak die op
zichzelve niet gebrekkig is maar die op
foutieve wijze werd gebruikt; ten deze
de ongelukkige plaatsing van bet stootkarretje op generlei wijze de natuur of
de structuur van de parkeerplaats aantast, maar integendeel een gegeven uitmaakt dat louter extrinsiek aan dif
parkeerplaats is; en terwijl, bijgevolg, dE
beslissing die de aansprakelijkheid var
eiseres op grond van artikel 1384, eerst~
·lid, van het Burgerlijk Wetboek in aan·
merking neemt, om reden dat de par
king waarop bet ongeval zich beef
voorgedaan door een gebrek zou zij1
aangetast wegens de slechte plaatsin1
van een stootkarretje, het wettelijl
begrip van gebrek van de bewaarde zaa:

-269miskent (schending van alle vooraan in
Overwegende, wat de tweede
dit middel aangeduide wetsbepalingen) : beslissing betreft, dat het gemis aan

Overwegende dat het vonnis
vaststelt : « dat het voertuig van
eiser geparkeerd stond op de parking van het grootwarenhuis; dat de
echtgenote ·van eiser zich in het
grootwarenhuis bevond; dat nadien
werd vastgesteld dat de wagen werd
beschadigd door een winkelwagentje, dat de omstandigheden van de
aanrijding evenwel niet zijn gekend;
dat niet is geweten of een derde
met een wagentje tegen het voertuig
van eiser reed of dat dit onbeheerd
werd achtergelaten en door een
onbekende oorzaak ' in beweging
kwam »; dat het vonnis voorts
oordeelt : « dat (eiseres) niet aileen
eigenares is van de wagentjes en
van de parking, doch eveneens de
"bewaakster" ervan is; dat (eiseres)
vermoed wordt aansprakelijk te zijn
voor de ontstane schade voor zover
(verweerder) bewijst dat de zaak
een gebrek vertoonde en dat er een
oorzakelijk verband is tussen het
gebrek en de schade; dat het gebrek
van de zaak niet uitsluitend een
blijvend element is dat inherent is
aan de zaak en zich voordoet buiten
tussenkomst van elke derde; dat de
aanwezigheid van een onbewaakt
wagentje op een parking en de
slechte of ondoelmatige plaatsing
ervan een gebrek in de parking
inhoudt; dat het oorzakelijk verband
met het ontstaan van de schade
vaststaat »;

bewaking eventueel een schuldige
daad van de mens of het gevolg van
een nalatigheid of een onvoorzichtigheid
in
de
zin
van
de
artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek kan uitmaken,
maar vreemd is aan een gebrek van
de zaak die men onder zijn bewaring heeft;
Dat, in verband met het verwijt
dat de winkelwagentjes « slecht of
ondoelmatig geplaatst werden », het
vonnis aldus beslist ofwel dat de
personen die deze voorwerpen
geplaatst hebben dit slecht of
ondoelmatig gedaan hebben, hetgeen ook eventueel uitsluitend een
fout in de zin van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
zou uitmaken, ofwel dat de wagentjes zich in de « parking » bevonden
op plaatsen die « slecht en ondoelmatig waren », hetgeen een aansprakelijkheid
op
grond
van
artikel 1384, eerste lid, in fine, .van
het Burgerlijk Wetboek niet kan
verantwoorden, nu uit die onnauwkeurige vaststelling aileen het
bestaan van een gebrek in de zaak,
in de zin van bedoeld artikel, niet
wettig kan afgeleid worden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
zitting houdend in hoger beroep.

Overwegende dat het vonnis aldus
beslist, enerzijds, dat in de zin van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wethoek de zaak die eiseres onder haar
bewaring had, bestond in een
« parking » en de « stootkarretjes »
die zich erop bevonden, en, anderzijds, dat deze « zaak » een gebrek
vertoonde
omdat de
bedoelde
« stootkarretjes » onbewaakt gelaten
7 november 1980 - 1• kamer - Voorwerden of slecht of ondoelmatig zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. Lebbe - Gegeplaatst werden;
lijkluidende conclusie van de h. Dumon,

Overwegende dat de eerste beslis- procureur-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Biitzler.
sing niet wordt bekritiseerd;
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1" KAMER- 7 november 1980

DESKUNDIGENONDERZOEK -

BUR-

GERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGE DOOR DE
RECHTER AANGESTELD GERECHTELUK
WETBOEK, ART. 984- INLEVERING VAN RET
"VERSLAG -"MEDEDELING DOOR DE PARTIJEN
AAN DE RECHTER DAT ZU HET EENS ZUN
MET HET BEDRAG VAN HET HONORARIUM EN
VAN DE KOSTEN DOOR DE DESKUNDIGE
GEVORDERD - BEGROTING DOOR DE RECHTER VAN HET HONORARIUM EN VAN DE
KOSTEN EN UITGIFI'E VAN EEN BEVEL TOT
TENUITVOERLEGGING ERVAN TEGEN DE PARTU
DIE HET DESKUNDIGENONDERZOEK
HEEFf GEVORDERD- INSTEMMING VAN DE
VERWEERDER MET DE AANSTELLING VAN EEN
DESKUNDIGE, DIE DE ElSER HEEFr GEVORDERD, OP VOORWAARDE DAT DIENS VOORGESTELDE OPDRACHT WORDT GEWUZIGD VERWEERDER, GEEN • PARTU • DIE HET
DESKUNDIGENONDERZOEK HEEFT GEVORDERD, ALS BEDOELD IN ART. 984 GER.W.
(REGIE DER GEBOUWEN T. DE CLERCQ, DE VOS
IN TEGENWOORDIGHEID VAN VAN LAERE
P.V.BA., PIEUX FRANKl N.V., PREYS, STABILCO
P.V.B.A.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1979 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendirig van de artikelen 984, 990 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, bij bevestiging van
het bevelschrift van de voorzitter van de
rechtbank, beslist dat eiseres de kosten
zal voorscliieten van een door de verweerders gevorderd deskundigenonder"zoek, zulks op grond dat een partij, die,
zoals eiseres, zich akkoord heeft verklaard met een gevorderd deskundigenonderzoek mits met wijziging van de
opdracht van de expert, eveneens wordt
beschouwd als partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie voor de voorzitter, onder
het voorbehoud te ontkennen al wat niet
uitdrukkelijk .toegegeven wordt, verklaarde dat zij riiet kon instemmen met
de opdracht zoals geponeerd, zodat het
arrest, door te stellen dat eiseres zich
akkoord verklaard heeft met het gevor-

derde deskundigenonderzoek, de beWijs~
kracht van die conclusie miskent {schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het zich akkoord
verklaren met een onderzoek op voorwaarde van wijziging van de opdracht
een houding van verweer is die niet kan
gelijkgesteld worden met het instellen
van een vordering {schending van de
artikelen 984 en 990 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres het
arrest niet kritiseert in zoverre het
aanneemt dat, op grond van de
samengelezen artikelen 984 en
990 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechter aan onverschillig welke
partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd, mag bevelen
consignatie ter griffie" te geven van
een voorschot op het ereloon van de
deskundige;
Dat het onderdeel zich ertoe
beperkt het arrest te bestrijden in
zoverre het beslist dat eiseres het
deskundigenonderzoek had gevorderd in de zin van voormeld
artikel 984;
Overwegende dat een verweerder,
die met betrekking tot een eis
strekkende tot aanstelling van een
deskundige
verklaart
dat
hij
akkoord gaat met die maatregel op
voorwaarde van wijziging van de
door eiser voorgestelde opdracht,
geen partij is die een deskundigen·
onderzoek vordert;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het eerste onderdeel van
het eerste middel en het tweedc
middel, die niet tot ruimere cassatiE
kunnen leiden, vernietigt
hei
bestreden arrest behalve in zovern:
het hoger beroep ontvankelijk wordi
verklaard; beveelt dat melding var
onderhavig arrest zal worder
gemaakt op de kant van de gedeet
telijk vernietigde beslissing; houd
de kosten aan en zegt dat erove:

-271door de feitenrechter zal worden verkeersongeval dat zich op 6 april 1975
beslist; verklaart het arrest bindend te Brussel voordeed, zulks op grond ...
voor de tot bindendverklaring opgeDat het middel niet ontvankelijk
roepen partijen; verwijst de aldus is;
beperkte zaak naar het Hof van
Over
de
grond
van
nietBeroep te Antwerpen.
ontvankelijkheid van de oproeping
7 november 1980- 1• kamer- Vooi'- tot bindendverklaring van het te
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter wijzen arrest, door de Belgische
- Vers/aggever : de h. Sury - Gelijklui- Staat opgeworpen en afgeleid uit
dende conclusie van de h. Dumon, pro- het gebrek aan belang :
cureur-generaal - Advocaat : mr. van
Overwegende dat de grond steunt
Heeke.
op de omstandigheid dat de voorziening de afwezigheid van fout bij de
Staat niet opnieuw ter discussie
brengt en dat, « welke beslissing het
Hof te dien aanzien ook moge
Nr.153
wijzen, zij de afwezigheid van fout
bij de Staat noch rechtstreeks, noch
1• KAMER - 7 november 1980
onrechtstreeks weer in het midden
TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - zal stellen »;
Overwegende dat hieruit gewis
CASSATIEGEDING - VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST INGE- blijkt dat in zoverre de voorziening
STELD DOOR DE ElSER TOT CASSATIE gericht zou zijn tegen verweerder,
ONTVANKELIJKE VORDERING- BEGRIP.
de Belgische Staat, zij niet ontvanUit de omstandigheid dat de midde/en kelijk zou zijn, maar niet dat de
tot staving van een cassatieberoep oproeping tot bindendverklaring ten
enkel betrekking hebben op de aan- deze noodzakelijk zonder belang is;
sprakelijkheid van de eiseres en niet
Dat
de
grond
van
nietop die van een andere partij, is wei at ontvankelijkheid faalt naar recht;
te /eiden dat het cassatieberoep niet
oVerwegende nochtans dat door
ontvankelijk is, in zoverre het tegen
laatstgenoemde partij is gericht, maar de verwerping van de voorziening
niet noodzakelijk dat de door die de oproeping tot bindendverklaring
partij ingestelde vordering tot bin- alle belang verliest;
dendverklaring van het arrest zonder
belang en dus oak niet ontvankelijk is.

(GROEP JOSI N.V. T. AMANDT, DE BIE, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, IN
TEGENWOORDIGHEID VAN BELGISCHE STAATMIN. V. OPENBARE WERKEN)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de eis tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres in de
kosten.

ARREST

7 november 1980- 1• kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter
HET HOF;- Gelet op het bestre- - Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluiden arrest, op 15 maart 1979 door dende conclusie van de h. Dumon, prohet Hof van Beroep te Brussel cureur-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Bruyn.
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 15, 27, 104bis van
bet koninklijk besluit van 14 maart 1968 Nr. 154
houdende algemeen reglement op de
politie van bet wegverkeer, 1382 en
1• KAMER - 7 november 1980
1383 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet hof van beroep eiseres
(BUITEN
ertoe veroordeelt de verweerders schade- 1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJKloos te stellen voor de gevolgen van bet

i

I

-272lijkheid ter zake van motorrijtuigen van
de firma Lesire. Eisers hebben die
vordering gegrond op artikel 1384, eerste
lid, van bet Burgerlijk Wetboek, want er
2° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN was gebleken dat het ongeval veroorOVEREENKOMST) - SCHADE MEDE- zaakt was door de slechte staat van de
VEROORZAAKT DOOR EEN GEBREKKIGE banden van de vrachtautomobiel der
ZAAK EN DOOR DE SCHULD VAN EEN DERDE P.V.BA. Lesire.
HElD VOOR DE DOOR EEN ZAAK VEROORZAAKTE SCHADE - BURGERLLJK WETBOEK,
ART. 1384, EERSTE LID- BEG RIP.

OF VAN HET SLACIITOFFER ZELF- BEGRIP.

Het bestreden arrest overweegt o.m.

1" Hij die op grond van art. 1384, eerste het volgende :

lid, B. W. vergoeding vordert van de
door een zaak veroorzaakte schade,
moet bewijzen dat de bewaarder een
gebrekkige zaak onder zijn bewaring
had, dat de eiser schade heeft geleden
en dat er tussen het gebrek van de
zaak en de schade een oorzakelijk
verband bestaat (1).
2" De

omstandigheid dat de .<chade
mede is veroorzaakt door de fout van
een derde of van het slachtoffer zelf,
enerzijds, en door de « daad » van een
gebrekkige zaak, anderzijds, neemt
niet weg dat de bewaarder van die
zaak aansprakelijk is op grond van
art. 1384, eerste lid, B. W. (2).
(LEYS, ROYALE BELGE N.V.
T. KORTRLJKSE VERZEKERING N.V.)

De h. procureur-generaal Dumon heeft
in substantie gezegd :
Eisers hebben zeer duidelijk de feiten
samengevat die ten oorsprong liggen aan
het geschil waarover het bestreden
arrest uitspraak doet. Ik lees deze
samenvatting voor :
De feiten der zaak zijn de volgende :
eiser Leys was door de vennootschap
« Interim Chauffeursdienst " (I.C.D.) ter
beschikking van de P.V.BA. Lesire
gesteld. Op 7 mei 19.74, toen hij een
vrachtautomobiel van de firma Lesire
bestuurde, werd hij door een zwaar
verkeersongeval getroffen.
Als arbeidsongevallenverzekeraar van
de vennootschap « I.C.D. " heeft eiseres
aan
eiser
een
vergoeding
van
306.617 frank gestort. Ten belope van
deze som in zijn rechten getreden, heeft
zij samen met hem een rechtsvordering
ingesteld tegen verweerster, verzekeraarster van de burgerlijke aansprake-

« Overwegende dat eisers hun vordering baseren op art. 1384 van bet Burgerlijk Wetboek (verantwoordelijkheid
voor de zaak die men onder zijn bewaring heeft);
» dat niet wordt betwist dat de vrachtauto Lesire door een gebrek was aangetast, dat Leys Frans en zijn gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar
schade hebben geleden, en dat er een
oorzakelijk verband is tussen dit gebrek
en de ontstane schade;
" Overwegende dat bij de expertise
van Ir. Vandeweerdt is gebleken dat de
banden van de kwestieuze vrachtauto op
zeer korte tijd afgesleten waren, hetgeen
volgens de deskundige zijn oorzaak moet
vinden in bet ongeval van de dag
tevoren, 6 mei 1974, eveneens veroorzaakt door de h. Leys, met als gevolg de
vervorming van de verbindingsstang
door de slag op het rechtervoorwiel;
,. dat aldus ingevolge gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens voldoende bewezen
is dat bet gebrek aan de vrachtauto
veroorzaakt werd door het ongeval van
6 mei 1974, dag v66r de kwestieuze
feiten, en dat niet wordt betwist dat bet
ongeval van 6 mei 1974, dus· een dag
vroeger, werd veroorzaakt door de fout
van Leys Frans, eerste geintimeerde;
,. dat bijgevolg ten genoegen van recht
vaststaat dat bet gebrek aan de vrachtauto is ontstaan door bet foutieve
gebruik van de zaak door de getroffene
zelf, zodat de oorspronkelijke vorderingen als ongegrond dienen afgewezen. "
Het arrest beslist derhalve dat de
oorspronkelijke vorderingen ongegrond
zijn.

Hoewel de aan 's Hofs oordeel voorge-

------------------l legde
aangelegenheid kies is, ben ik er
nochtans van overtuigd dat etsers geheel

(1) Cass., 6 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I,
152); zie Cass., 18 sept., 22 okt. en 24 dec
1970 (A.C., 1971, 59, 174 en 416), 22 maart 1973
(ibid., 1973, 729) en 12 feb. 1976 (ibid., 1976,
683).
(2) Zie Cass., 1 juni 1973 (A.C., 1973, 957).

terecht van mening z1jn dat, door al<lus
te beslissen, het bE:,treden arrest
artikel 1384, eerste lid, In fine, van bet
Burgerlijk Wetboek- gebrE;!k m de zaak
....:.. heeft geschonden. Met andere woor
den, bet voorgesteld emg m1ddel komt
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-273mij gegrond voor, hoewel het gewaagt
van een vermoeden van schuld dat op de
bewaarder van de zaak zou rusten welk vermoeden niet zou kunnen worden omvergeworpen dan indien deze
bewaarder bewijst dat de schade niet
door het gebrek van de zaak, doch wei
door een vreemde oorzaak werd veroorzaakt.
Maar ... het middel betoogt integendeel volkomen terecht dat « hij die een
door een gebrek aangetaste zaak onder
zijn bewaring heeft, aansprakelijk is
voor de door die zaak veroorzaakte
schade ongeacht de oorsprong of de
oorzaak van het gebrek. "
Wat, ten eerste, het zogezegde vermoeden van schuld betreft :
Deze overweging is gewis klassiek
daar zij voorkomt in talrijke arresten
van het Hof. Zeer terecht hebben Dabin
en Lagasse (3) onderstreept dat deze
arresten aldus twee begrippen met
elkaar verwarren : de fout en de causaliteit.
De aansprakelijkheid, bepaald door
artikel 1384, eerste lid, in fine, van het
Burgerlijk Wetboek, steunt weliswaar op
een fout maar : r enerzijds is dit een
fout die door de wet wordt afgeleid uit
de omstandigheid dat men een zaak
onder zijn bewaring heeft waarin een
gebrek schuilt - die fout bestaat er niet
in nagelaten te hebben de nodige voorzorgen te treffen zodat daarin geen
gebrek aanwezig is of zodat dit gebrek
geen schade kan veroorzaken, neen,
want zelfs de onoverwinnelijke onwetendheid omtrent het gebrek kan van de
aansprakelijkheid niet bevrijden (gevestigde jurisprudentie); 2° anderzijds, deze
fout is onweerlegbaar : heeft iemand
eenmaal de bewaring van een gebrekkige zaak, dan bestaat er een vermoeden
juris et de jure dat er een fout aanweztg
is. Nogmaals : zelfs de onoverwinnelijke
onwetendheid omtrent het gebrek is
zonder belang.
Zo nu de schade veroorzaakt werd
door deze gebrekkige zaak (causaliteit)
is de bewaarder civielrechtelijk aansprakelijk.
Gewis mag deze bewaarder bewijzen
dat de schade door iets anders veroorzaakt werd o.m. door toeval, overmacht,
daad van een derde of van de getroffene,
maar dit neemt niet weg dat de bewaarder schuld had Wijl h1j m het bez1t is
geweest van een gebrekklge zaak ... er
(3) R.C.J.B., 1955, 241

wordt slechts bewezen dat het gebrek in
de zaak - foutief ingevolge een vermoeden - niet de oorzaak van de schade is
geweest.
Deze uiteenzetting is afgeleid uit onze
jurisprudentie betreffende de principitHe
aansprakelijkheid van de bewaarder van
een gebrekkige zaak. lk ben zo vrij te
verwijzen nopens deze jurisprudentie en
deze ontleding naar de conclusie v66r
Cass., 6 oktober 1961 (4) en v66r Cass.,
19 januari 1978 (5).
Ten onrechte nog eens gewaagt men
van een vermoeden van schuld, daar :
1° de fout bedoeld door artikel 1384
onweerlegbaar · is - vermoeden juris et
de jure, 2° het bewijs van een vreemde
oorzaak die de schade heeft veroorzaakt
niet een fout betreft die wordt weerlegd
maar louter de causaliteit : de oorzaak
van de schade is niet de gebrekkige
zaak, maar wel een andere oorzaak.
Betreffende nu de oorsprong of de
oorzaak van het gebrek van de zaak dat
oorzaak van de schade is geweest.
Het bestreden arrest vergist zich wanneer het de aansprakelijkheid, gebaseerd
op artikel 1384, eerste lid, in fine, van
het Burgerlijk Wetboek, verwerpt omdat
de zaak aangetast was door een gebrek
dat v66r het ontstaan van de schade
door een fout van de getroffene werd
veroorzaakt.
Zoals procureur-generaal Edm. J anssens in zijn conclusie v66r het arrest
van 26 mei 1904 aanstipte : « ce vice peut
etre original ou acquis, provenir de la
vetuste, du defaut d'entretien ou de toute
autre cause (vice cree par une intervention etrangere a celle du gardien), peu
importe, mais il doit exister et etre
prouve » (6). In andere arresten werd
aangenomen dat in de zin van
artikel 1384 een gebrekkige zaak kunnen
uitmaken « les madriers dans une voie
d'eau ... places ou laisses meme par un
tiers » ••• « Les grenades placees par
n'importe qui dans un terrain (Ia
chose) ... » (zie dezelfde conclusie, blz.
588, kol. 1 en 2).
Ten deze, zoals uit het arrest blijkt, is
het gebrek in de zaak ontstaan ten
gevolge van een ongeval onopzettelijk
-----------------(4) R. W., 1961-62, i.h:b. · kol. 790, 3" en 4" alinea, en ook kol. 786 in fine en 787.

(5) Bull. en PasJC., biz. 78, I, .h.b. 583, 584.

(6) Zie o.m. de conclus1e voor het arrest van
19 Jan. 1978, Pas., 1978, I, 585, kol. 2, en 587,
kol. 2.

-'---' 274 veroorzaakt door de persoon die een dag
later een schade zou ondergaan omdat
deze zaak door dat gebrek was aangetast.
De toestand is · onbetwistbaar zeer
bijzonder;
Gewis is het principieel zonder belang
hoe, waarom en door wiens daad of
tekortkoming het gebrek is ontstaan (zie
het citaat uit de cqnclusie van procureur-generaal Janssens v66r het arrest
van 26 mei 1904).
Wat te denken echter wanneer, zoals
ten deze, het gebrek ontstaan is ten
gevolge van een fout of een tekortkoming van de persoon die een schade
ondergaat welke veroorzaakt is door de
zaak die, om die reden, door een gebrek
is aangetast ? Dit is een uiterst delicaat
probleem.
Mij dunkt dat zo deze persoon die
schade ondergaat ·vlak nadat hij zelf het
gebrek heeft doen ontstaan, men· redelijkerwijze zou moeten beslissen dat de
beweerde « bewaarder » van de zaak niet
aansprakelijk is op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
daar de « bewaring », met de verplichtingen die eruit voortvloeien, hem door de
daad van het « slachtoffer » ontsnapt is.
Maar wanneer, zoals ten deze, na het
ontstaan van het gebrek het bezit van de
zaak in handen van de eigenlijke
bewaarder is teruggekeerd · en wanneer
24 tiur later een schade ontstaat wanneer, dus, theoretisch ten minste, hij
dit gebrek kon doen verdwijnen - is de
civielrechtelijke aansprakelijkheid be:.
doeld door artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek aanwezig.
Ik ontveins me niet dat men geneigd
zou kunnen zijn te oordelen dat de
bestreden beslissing wettelijk gerechtvaardigd zou zijn op grond van de
overwegirig dat, aange:iien de getroffene
door de schade die het gevolg van het
gebrek van de zaak is, bedoeld. gebrek
had veroorzaakt, de bewaarder van de
zaak over een regresvordering tegen die
getroffene beschikt zodat zijn eis gebaseerd op artikel 1384, eerste lid, in fine,
van het Burgerlijk Wetboek geen voorwerp heeft. ··
Een dergelijke redenering, alhoewel
interessant · en aantrekkelijk, kan niet
beaamd worden daar zij op een verwarring tussen twee verschillende soorten
schade steunt.
· Eiser had gewis door zijn schuld
onopzetteiijk een schade aan de zaak
toebehorende aan de P.V.BA. Lesire

veroorzaakt. Deze schade was het gebrek
waardoor de zaak - een vrachtautomobiel ·door eiser bestuurd maar aan
bedoelde P.V.BA. toebehorende - was
aangetast.
Deze schade diende principieel door
eiser vergoed te worden en de P.V.BA.
beschikte daartoe over een vordering
tegen eiser.
Maar de schade die, een dag later,
door bedoelde . vrachtautomobiel aan
eiser werd berokkend, is een andere
schade; de schade veroorzaakt aan zijn
persoon ten gevolge van het feit dat de
P.V.B.A. « bewaarder » was van een
zaak, aangetast door een gebrek dat de
oorzaak van deze laatste schade was
geweest.
De twee soorten schade zijn niet
dezelfde.
De eventuele regresvordering waarover de P.V.BA. beschikt tegen eiser
kan derhalve de door hem ondergane
schade en de vordering die ze heeft doen
ontstaan, niet compenseren.
Men zal ook denken aan de volgende
redenering : het gebrek in de zaak,
oorzaak van de schade, is ontstaan door
de fout van de getroffene ... dus beschikt
die getroffene niet over een vordering
tegen de bewaarder van de zaak.
Nog .eens, dit lijkt, op het eerste
gezicht althans, een aantrekkelijke
opwerping. Maar zij zou het gevolg zijn
van een verkeerd begrip van de civielrechtelijke aansprakelijkheid gebaseerd
op een gebrekkige zaak waarvan men de
bewaarder is.
Deze bewaarder
voor zoveel
natuurlijk de zaak de oorzaak van de
schade is geweest - is aansprakelijk
welke ook de oorzaak van het gebrek
moge zijn geweest : een feit, een hande~
ling, een tekortkoming van een derde,
overmacht, een onbekende oorzaak, zelfs
onoverkomelijk onbekende oorzaak.
De bewaarder mag en kan aan ziJ"n
aansprakelijkheid niet ontkomen door
het gebrek te wijten aan deze derde, aan
de overmacht ... aan een onbekende
omstandigheid of een onbekend feit.
De bewaarder is aansprakelijk omdat
hij in· het bezit was, bewaarder was van

een gebrekkige zaak die· de oorzaak van
de schade is geweest.
Hij wordt wettelijk - juris et de jure
- geacht gelegenheid te hebben gehad
om te voorkomen dat zijn zaak door een
gebrek zou worden aangetast, zelfs
. indien hij onwetend was van het bestaan

-275van bet gebrek. Dit is bet principe van
de
aansprakelijkheid
bepaald
bij
artikel 1384, eerste lid, in fine, van bet
Burgerlijk Wetboek zoals door verscheidene arresten van bet Hof werd beslist.
Er kan dus geen sprake zijn van bet
tenietgaan van die aansprakelijkheid,
ook al is bet gebrek ontstaan ten gevolge
van de daad of een tekortkoming van
een derde ... ook al lijdt deze derde later
zelf een schade ten gevolge van bet
gebrek van de zaak.
Maar ... bet lijkt. me duidelijk dat
indien een derde, die al dan niet bet
gebrek heeft veroorzaakt, gebruik maakt
van de gebrekkige zaak, wetend dat die
aldus gevaarlijk is ... hij schuld heeft en
zelf de gevolgen van de schade zal
moeten dragen, die ook ten gevolge van
zijn eigen onvoorzichtigheid is ontstaan.
In een dergelijk geval zullen twee
civielrechtelijke aansprakelijkheden ontstaan : 1" die van de onvoorzichtige
derde en 2" die van de bewaarder van de
gebrekkige
zaak,
op
grond
van
artikel 1384, eerste lid, in fine, van bet
Burgerlijk Wetboek.
Men zal aldus te doen hebben met een
cumulatie en met een verdeling van de
aansprakelijkheid, t.ussen bet slacht.offer
en de bewaarder van de zaak.
Dit had zich kunnen voordoen in bet
onderhavig geval indien de rechter vastgesteld had dat eiser, Frans Leys, wist
dat hij een aut.ovoertuig best.uurde dat,
wegens bet gebrek aan de banden ervan,
gevaarlijk was, en derhalve een schade
aan zijn persoon kon veroorzaken.
Maar een dergelijke vast.stelling is in
bet vonnis niet te vinden en derhalve
kan bet Hof onmogelijk beslissen dat er
ten deze een gedeelde aansprakelijkheid
best.aat ... noch event.ueel dat bet bestreden dispositief wet.telijk verantwoord is.
Deze overwegingen leiden m.i., ten
deze, tot de volgende gevolgt.rekkingen :
Hij die op grond van artikel 1384,
eerste lid, in fine, van bet Burgerlijk
Wetboek een vergoeding eist van de
bewaarder van een zaak, moet bewijzen
dat de schade door deze zaak werd
veroorzaakt. en dat de zaak met een
gebrek was behept.
De oorzaak van bet gebrek is hierbij
van geen belang; zij kan o.m. liggen in
de daad of de tekortkoming van een
derde, welke omst.andigheden namelijk
niet wegnemen dat de zaak door een
gebrek was aanget.ast, ook al was, zoals
in casu, bet gebrek ontstaan ten gevolge

van een onopzet.telijk veroorzaakt ongeval waarvan de veroorzaker een dag
later zelf schade heeft geleden ten
gevolge van bedoeld gebrek in de zaak,
welke, zoals voor de feitenrechter niet
werd betwist, tussen bet tijdstip van
bedoelde onopzettelijke tekortkoming en
bet ontstaan van de aangevoerde schade
onder de bewaring was gebleven van de
aangesproken bewaarder.
Door zijn beslissing te gronden op de
enkele vaststelling dat bet gebrek van de
zaak aan eiser zelf te wijten is en
anderzijds toch aan te nemen dat de
verzekerde van verweerster een gebrekkige zaak onder haar bewaring had en
dat bet gebrek van de zaak de schade
had veroorzaakt, heeft bet best.reden
arrest artikel 1384 van bet Burgerlijk
Wetboek geschonden.
Besluit : cassatie.
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1979 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384,
eerste lid, in fine, van bet Burgerlijk
Wetboek,
doordat bet arrest, met wijziging van
de beslissing van de eerste rechter, de
vorderingen van de eisers niet gegrond
verklaart en dezen elk in de kosten van
beide aanleggen veroordeelt, op grond
« dat niet wordt betwist dat de camion
Lesire door een gebrek was aanget.ast,
dat Leys Frans en zijn gesubrogeerde
verzekeraar-wet schade hebben geleden,
en dat er een oorzakelijk verband is
t.ussen dit gebrek en de ont.st.ane schade;
dat bet niet dienend is dat de bewaarder
bet gebrek al of niet kende; dat immers,
volgens const.ante recht.spraak, hij die de
zaak onder zijn bewaring heeft zelfs op
grond van onovel"Winnelijke onwetendheid omt.rent bet gebrek van d,e zaak
niet kan worden vrijgesteld van zijn
verantwoordelijkheid; ( ...);
dat bet
gebrek aan de camion veroorzaakt werd
door bet ongeval van 6 mei 1974, dag
v66r de kwestieuze feiten, en dat niet
wordt betwist dat bet ongeval werd
veroorzaakt. door de fout van Leys
Frans, eerste gei:ntimeerde »,
terwijl, eerste onderdeel, degene die
op grondslag van artikel 1384, eerste lid,

-276van bet Burgerlijk Wetboek vergoeding
van de door de daad van een zaak
veroorzaakte schade vordert alleen
behoeft te bewijzen dat de verweerder
tegen de vordering een door een gebrek
aangetaste zaak onder zijn bewaring
heeft, dat de eiser een schade heeft
ondergaan en dat er tussen deze schade
en bet gebrek van de zaak een verband
van oorzaak tot gevolg bestaat; bet
vermoeden van schuld dat alsdan op de
bewaarder rust niet kan worden omvergeworpen dan indien hij bewijst, niet
dat bet gebrek van de zaak doch de
schade te wijten is aan een vreemde
oorzaak : toeval, overmacht, daad van
een derde of van bet slachtoffer zelve;
teJ:Wi.jl, met andere woorden, hij die een
door een gebrek aangetaste zaak onder
zijn bewaring heeft, aansprakelijk is
voor de door die zaak veroorzaakte
schade, ongeacht de oorsprong van bet
gebrek; waaruit volgt dat, aangenomen
hebbende dat de vrachtautomobiel van
de personenvennootschap met beperkte,
aansprakelijkheid L ... , de verzekerde van
verweerster, door een gebrek was aangetast en dat dit gebrek ten oorsprong lag
van de door de eisers ondergane schade,
bet arrest de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid L... niet wettelijk van haar aansprakelijkheid als
bewaarster kon ontslaan dan mits vast
te stellen dat de schade van de eisers, en
niet bet gebrek van de zaak, aan een
vreemde oorzaak te wijten was; en
terwijl, bijgevolg, door de vordering van
de eisers af te wijzen op grond dat bet
gebrek aan de vrachtauto is ontstaan
door bet foutieve gebruik van de zaak
door bet slachtoffer zelf, zonder vast te
stellen dat die fout de schade heeft
veroorzaakt, bet arrest de voorwaarden
miskent waaronder bet vermoeden van
schuld kan worden omvergeworpen dat
rust op degene die de bewaarder is van
een door een gebrek aangetaste zaak die
aan een schade ten oorsprong ligt
(schending van artikel 1384, eerste lid,
van bet Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, mocht men onderstellen, quod non, dat bet arrest impliciet overwogen heeft dat, vermits zij bet
gebrek van de vrachtautomobiel heeft
doen ontstaan, de fout van bet slachtoffer ertoe bijgedragen heeft de schade te
veroorzaken, deze overweging juridisch
niet geschikt is om elke aansprakelijkheid van de bewaarder van dat voertuig
uit te sluiten, wanneer bet arrest er
eenmaal ook op wees dat er een oorzakelijk verband is tussen dit gebrek en de

ontstane schade; terwijl toch bet samenlopen van de fout van bet slachtoffer en
van bet gebrek van de zaak niet kan
leiden tot de bevrijding van de bewaarder, maar enkel tot een verdeling van de
aansprakelijkheid, en zulks overeenkomstig de theorie van de gelijkwaardigheid, van de voorwaarden, luidens welke
alle elementen die, op enigerlei wijze, tot
bet totstandkomen van een schade hebben meegewerkt, worden beschouwd als
oorzaken die de aansprakelijkheid van
de daders daarvan met zich brengen en
die dezen dienvolgens tot vergoeding
verplichten; waaruit volgt dat, door de
vordering van de eisers af te wijzen op
grond dat bet gebrek van de vrachtautomobiel aan een foutieve handelwijze van
bet slachtoffer te wijten is, hoewel
anderzijds aannemende dat er tussen
dat gebrek en die schade een verband
van oorzaak tot gevolg bestaat, bet
arrest de bovenaangehaalde rechtsregel
miskent, en alle vooraan in bet middel
vermelde wetsbepalingen schendt, waar
deze luiden dat ieder aansprakelijk is
voor de schade welke hij veroorzaakt
door zijn daad of welke veroorzaakt is
door de zaken die hij onder zijn bewaring hee4:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de vrachtwagen van de verzekerde van verweerster door een gebrek was aangetast,
dat eiser en zijn verzekeraararbeidsongevallen, eiseres, schade
hebben geleden en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen dit
gebrek en de schade, het bewezen
acht dat het gebrek van de camion
werd veroorzaakt door het ongeval
van 6 mei 1974, dat aan de fout van
eiser dient te worden toegeschreven
en dat daags v66r het ongeval,
waarvan eiser het slachtoffer werd,
plaatsvond;
Overwegende dat het arrest dan
beslist dat, nu het gebrek aan de
camion is ontstaan door het foutieve
gebruik van de zaak door het
slachtoffer zelf, dit is het gebruik
bij
het
eerste
ongeval
van
6 mei 1974, de vorderingen van de
eisers ongegrond zijn;
Overwegende dat hij, die op
grond van artikel 1384, eerste lid, iz
fine, van het Burgerlijk Wetboek
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-277vergoeding eist van de bewaarder VORDERING - UITBREIDING OF WIJZIGING
OP EEN FElT OF EEN AKTE IN DE
van een zaak, enkel moet bewijzen GEGROND
dat de zaak met een gebrek was DAGVAARDING MNGEVOERD - BEGRIP.
behept en dat het gebrek de schade. 1" Uit de omstandigheid dat een partij,
bij het onderzoek van de zaak zeU,
heeftveroorzaakt;
enkel in een aanvullende conclusie
Overwegende dat zulks weliswaar
een middel aanvoert, zonder dat het
niet uitsluit dat de schade mede
wordt overgenomen in het besluit van
door een fout van het slachtoffer
haar conclusie over de hoofdvordering
kan zijn veroorzaakt;
van de andere partij, valt niet af te
leiden dat hetzelfde middel, dat geen
Dat echter, door zijn beslissing te
betrekking heeft op bepalingen of
gronden op de enkele vaststelling
beginselen van openbare orde of van
dat het gebrek van de zaak aan
dwingende aard, bij het voordragen tot
eiser zelf dient te worden toegestaving van een cassatieberoep een
schreven, terwijl het aanneemt dat
nieuw middel is.
ie verzekerde van verweerster een
~ebrekkige zaak onder haar bewa- 2" Wanneer een bediende twee vennootschappen heeft gedagvaard tot beta~ing had en dat het gebrek van de
ling van vergoedingen wegens beeindi~aak de schade veroorzaakte, het
ging van de overeenkomsten waardoor
1rrest zijn beslissing niet wetteUjk
hij met die vennootschappen was verrerantwoordt;
bonden, en hij door een van die
vennootschappen na dagvaarding is
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
testreden arrest, behalve in zoverre
tet hoger beroep ontvankelijk wordt
·erklaard; beveelt dat melding van
1nderhavig arrest
zal worden
:emaakt op de kant van de gedeelelijk vernietigde beslissing; houdt
.e kosten aan en zegt dat erover
oor de feitenrechter zal worden
eslist; verwijst de aldus beperkte
aak naar het Hof van Beroep te
;ent.

ontslagen, kan de rechter, voor wie
een nieuwe conclusie tot betaling van
een opzeggingsvergoeding wegens
ontoereikende opzeggingstermijn aanhangig is, wettig beslissen dat de
nieuwe vordering gegrond is op de in
de oorspronkelijke dagvaarding aangevoerde beeindiging van overeenkomst
en derhalve ontvankelijk is. (Art.

807 Ger.W.)
(c COMPAGNIE IMMOBILIERE EUROPEENNE •
N.V., • OMNIUM INTERNATIONAL • N.V.
T.LEGRAND)
ARREST ( vertaling)

7 november 1980- 1• kamer- Vooritter : de h. Wauters, eerste voorzitter
HET HOF; - Gelet op het bestre- Verslaggever : de h. Sury - Gelijkluiende conclusie van de h. Dumon, pro- den arrest, op 30 juni 1978 door het
lreur-generaal - Advocaten : mrs. De Arbeidshof te Brussel gewezen;
ruyn en VanRyn.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13, 700,
807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met verwerping
van het door de eerste eiseres opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, de
r. 155
nieuwe vordering ontvankelijk verklaart
die verweerster bij een op 20 januari 1977 voor de arbeidsrechtbank neergea• KAMER- 10 november 1980
legde c aanvullende conclusie tot uitbreiCASSATIEMIDDELEN
BURGER- ding van de vordering " had ingesteld tot
veroordeling van de eerste eiseres om
:.UKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- BEGRIP.
een aanvullende opzeggingsvergoeding
NIEUWE VORDERING BURGER- te betalen wegens de opzegging die de
.IJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING eerste eiseres op 30 maart 1976 aan
rAN DE VOOR DE RECHTER MNHANGIGE verweerster ter kennis had gebracht,
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rechtsgrond vindt in een gebeurtenis die is voorgedragen bij het onderzoek
plaatshad na de bij exploot van van de grond van het geschil en dat
20 januari 1976 betekende inleidende het niet voorkwam in de conclusie
dagvaarding en bijgevolg niet kan betreffende
de hoofdvordering van
« berusten
op een feit of akte
aangevoerd , in die dagvaarding; het verweerster;
dienaangaande zonder belang is dat de
Dat het middel derhalve niet
dagvaarding, in het kader van een subsi- nieuw is en dat de grond van
diaire vordering tot gerechtelijke ontbin- niet-ontvankelijkheid niet kan wording, spreekt van een arbeidsovereenkomst voor bedienden tussen verweer- den aangenomen;
ster, enerzijds, en de eerste eiseres en
Wat het middel betreft:
de vennootschap Cobeca, · anderzijds;
waaruit volgt dat het arrest niet wettig
Overwegende dat, na de opsom~
kon beslissen dat de uitbreiding van de ming van de diverse functies die zij
vordering « voldeed aan het voorschrift had uitgeoefend zowel in de naamvan artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek , (schending van alle in het loze vennootschap Cobeca, die geen
partij meer is in het cassatiegeding
middel vermelde bepalingen) :
als in de naamloze vennootscha}:
Over
de
grond
van
niet- Compagnie immobiliere europeenm
ontvankelijkheid door verweerster (thans de eerste eiseres), verweertegen het middel opgeworpen en ster, in haar dagvaarding var
hieruit afgeleid dat het middel 20 januari 1976 tegen die heidi
nieuw is:
vennootschappen, haar vordering to
Overwegende dat de eerste eise- schadeloosstelling steunde op de
res in haar op 5 mei 1978 voor het beeindiging van de overeenkoms
arbeidshof neergelegde aanvullende· tussen haar en die vennootschap
conclusie aanvoerde dat verweerster pen; dat zij betoogde dat die beid'
« haar vordering uitbreidt tot de vennootschappen een enkele rechts
veroordeling van de Compagnie persoonlijkheid hadden, doch da1
immobiliere europeenne om een zo dat niet het geval was, zij vroe
opzeggingsvergoeding van drie jaar dat de arbeidsovereenkomst voo
te betalen wegens beeindiging van bedienden ten nadele van die beid
de overeenkomst op een niet vennootschappen gerechtelijk zo
bepaald tijdstip, doch met een worden ontbonden met betaling VR
opzeggingstermijn die op 31 de- een schadevergoeding gelijk aa
cember 1976 is geeindigd. Deze uit- drie jaar loon en dat de eers1
breiding van de vordering niet is eiseres hoofdelijk met de naaml02
toegestaan door het Gerechtelijk vennootschap Cobeca zou worde
Wetboek, daar de conclusie betref- veroordeeld tot betaling van al
fende die vordering tot betaling van bedragen waartoe laatstgenoemc
een vergoeding wegens de beeindi- vennootschap zou zijn gehouden;
Dat verweerster, na die dagvaa
ging door (haar) na kennisgeving
van een opzegging niet berust op ding, en op grond van de opzeggir
een feit of een akte in de dagvaar- die zij op 30 maart 1976 van <
ding aangevoerd (artikel 801 [lees eerste eiseres had gekregen, haa
807] van het Gerechtelijk Wetboek), bij conclusie voor de eerste recht£
hetgeen trouwens niet mogelijk zou een opzeggingsvergoeding van dr
zijn, aangezien de dagvaarding jaar vroeg in plaats van de neg~
dateert van 20 januari 1976 en de maanden waarvan sprake in d
opzeggingsbrief van 30 maart 1976 »; opzegging;
Overwegende dat, luidens ar
Overwegende dat eiseres door dit
verweer, onder vermelding van de kel 807 van het Gerechtelijk W(
rechtsgevolgen die zij eruit wilde hoek, een vordering die voor
afleiden, tegen de vordering van rechter aanhangig is, uitgebreid
verweerster een middel aanvoerde; gewijz1gd kan worden indien
terwijl
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conclusies berusten op een feit of niet « aile bestanddelen van een arbeidsakte in de dagvaarding aangevoerd, overeenkomst voor bedienden bevatte,
erin weliswaar de onveranderd
zelfs indien hun juridische om- dat
gebleven functie, het eveneens onveran~
schrijving verschillend is;
derd loon, de datum van indiensttreding
Overwegende dat het arrest, na te bij Cobeca stond, alsmede de bandtekehebben geoordeeld dat « de uitbrei- ning van de werkgever, docb niet bet
ding van de vordering ten aanzien akkoord van de bediende; dat, nu de
van appellante in het hoofdgeding raad van beheer die brief beeft nietig
na een einde te bebben
(thans eerste eiseres) voldoet aan verklaard
gemaakt aan de werkzaambeden van de
het voorschrift van artikel 807 van beer Fery alsmede aan de bevoegdheden
het Gerechtelijk Wetboek », beslist (van verweerster) en zulks voordat deze
dat « die uitbreiding, evenals trou- laatste zich uitdrukkelijk akkoord heeft
wens de juridische omschrijving verklaard met de inboud ervan of de
ervan, een rechtsgrond heeft ingeval gelegenheid heeft gehad zich eraan te
de rechtbank zou zeggen, niet dat houden,- hetgeen een stilzwijgend
de werkgevers niet te onderschei- akkoord zou geweest zijn, dit akkoord
niet vaststaat, zodat de overden zijn, doch dat er twee afzonder- belemaal
eenkomst niet is tot stand gekomen; dat
lijke werkgevers en twee overeen- uit bet feit dat (verweerster) niet
komsten zijn, in welk geval (ver- akkoord ging met de bouding van de
weerster) meent de veroordeling raad van beheer te haren opzichte, niet
van Cobeca alsmede die van de kan worden afgeleid dat de overeenCompagnie immobiliere europeenne komst inderdaad was tot stand gekomen
te mogen vorderen als de rechtbank v66r de door de raad van beheer genobeslist dat de overeenkomsten in men beslissing tot nietigverklaring »,
terwijl, eerste onderdeel, uit voorhet nadeel van elk van de twee
vennootschappen werd beeindigd »; melde motivering blijkt dat het arrest
oordeelt dat de brief die de afgevaardigd
Dat het arrest dus wettig beslist beheerder van de vennootscbap Cobeca
dat de vordering gegrond was op de op 2 oktober 1975 aan verweerster had
beeindiging van de overeenkomst gezonden, een aanbod van overeenkomst
als aangevoerd in de oorspronke- was, doch dat die vennootschap dat
aanbod rechtsgeldig kon intrekken
lijke dagvaarding;
zolang bet niet door verweerster was
Dat het middel naar recht faalt;
aangenomen; het aanbod van overeenOver het tweede middel, afgeleid uit komst ecbter de uiting van een definitieve wil door een van de betrokken
de scbending van de artikelen 97 van de partijen insluit, zodat die wil onmiddelGrondwet, 1108, 1134 en 1372 van het
Burgerlijk Wetboek en van bet algemeen lijk door de andere partij kan worden
aangenomen om de overeenkomst tot
rechtsbeginsel krachtens betwelk de stand te brengen; bet aanbod van overeenzijdige wil, en met name het aanbod eenkomst, zodra het ter kennis van de
om te contracteren, een bron van verbin- andere partij is gebracht, degene die bet
tenissen kan zijn,
aanbod heeft gedaan noodzakelijk gedudoordat het arrest afwijzend beschikt rende een bepaalde aanvaardingstermijn
op bet middel waarin de eerste eiseres bindt, waaruit volgt dat bet arrest, door
aanvoerde dat verweerster bij baar niet te beslissen dat de vennootschap Cobeca
meer in dienst was toen haar de opzeg- bet op 2 oktober 1975 aan verweerster
ging van 30 maart 1976 ter kennis werd medegedeelde aanbod van een arbeidsgebracht (welke opzegging derhalve niet overeenkomst voor bedienden eenzijdig
relevant was), docb dat zij toentertijd als kon intrekken, zonder vast te stellen dat
bediende werkzaam was bij een andere de termijn voor de aanvaarding van bet
werkgever, de vennootschap Cobeca, en aanbod verstreken was, de bindende
bijgevolg de eerste eiseres veroordeelt kracht van dat aanbod miskent (scbenom all;n verweer~ter een aanvuilende ding van aile in het middel vermelde
opzeggmgsvergoedmg
van
1.722.141 bepalingen, met uitzondering
van
frank te betalen, en doordat bet arrest artikel 97 van de Grondwet)·
die beslissing bierop grondt dat de brief,
'
die de heer Fery (afgevaardigd bebeertweede onderdeel, indien de in het
der van de vennootscbap Cobeca) op 1 middel aangebaalde motivering niet de
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arbeidsovereenkomst voor bedienden te
beschouwen, die motivering alsdan
duister zou zijn, wat gelijkstaat met bet
ontbreken van een motivering (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

KOMST WAARIN WORDT BEPAALD DAT EEN
VERGOEDING AAN DE WERKNEMER ZAL WORDEN
BETAALD
GEEN
VERBREKINGSVERGOEDING • IN DE ZIN VAN
ART.
20
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET
BEDIENDEN.

2° LOON (BESCHERMING -

GELIJK-

Over het middel in zijn geheel :
HEID) - AANVULLING VAN PENSIOEN
DOOR EEN WERKGEVER AAN EEN BEDIENDE
Overwegende dat het arrest, ter
TOEGEKEND- GEEN • LOON •.
verantwoording van de gegrondheid
van de door verweerster tegen de a0 VOORRECHTEN EN HYPOTHEKE;N
eerste eiseres ingestelde vordering - VOORRECHTEN- AANVULLING VAN PENtot schadeloosstelling, beslist « dat SIOEN DOOR EEN WERKGEVER AAN EEN
niet kan worden betwist dat ver- BEDIENDE TOEGEKEND - GEEN BEVOORweerster krachtens een arbeidsover- RECHTE SCHULDVORDERING.
eenkomst voor bedienden door de
HANDELSVENeerste eiseres in dienst is genomen 4° VENNOOTSCHAP
NOOTSCHAP VEREFFENING GEVOLG
en dat die vennootschap daaraan op VOOR
DE SCHULDEN OP TERMIJN.
30 maart 1976 een einde heeft
gemaakt; dat het duidelijk is dat (de 2° Een aanvulling van een pensioen die
door een werkgever aan een werkneeerste eiseres), indien zij niet van
mer is toegekend, is een aanvulling
oordeel was geweest dat (verweervan de door de diverse takken van
ster) inderdaad haar bediende was,
sociale zekerheid toegekende voordehaar op 30 maart 1976 geen opzeglen en derhalve geen loon, in de zin
ging had gegeven »;
van art. 2 Wet Bescherming Loon
Werknemers (1).
Oat die overwegingen alleen volstaan om de beslissing wettelijk te
ao
De schuldvordering van een bediende
verantwoorden;
tegen zijn werkgever die een aanvulOat, bijgevolg, de door het middel
ling van het wettelijk pensioen vertegenwoordigt, is niet bevoorrecht.
bekritiseerde grond zonder invloed
(Art. 19, lid 1, ao bis, Hypotheekwet en
is op de wettigheid van het bestreart. 2 Wet Bescherming Loon Werkneden beschikkende gedeelte en dat,
mers.) (2).
ook al was de grief gegrond, het
middel bij gebrek aan belang niet 4° Wt art. 184 Vennootschapswet vall
ontvankelijk is;
niet af te leiden dat de vereffenin5
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.

van een handelsvennootschap onmiddellijke betaling van alle schulden OJtermijn tot gevolg heeft.
(• CHARBONNAGES DU PETIT-TRY • N.V.
T. VANDENBULCKE)

10 november 1980 - a• kamer ARREST ( vertaling)
Voorzitter : de h. Gemiers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Closon
HET HOF; - Gelet op het bestreGelijkluidende conclusie van de
den arrest, op 1 februari 1979 dom
h. Duchatelet, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Bruyn.
Over het eerste middel, afgeleid uit dE
schending van de artikelen lla4 van he·
Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 18, 20 van dE
gecoordineerde wetten betreffende dE
Nr. 156
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 19
a• KAMER- 10 november 1980
eerste lid, ao bis, van de Hypotheekwe
1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEDIENDEN BEI<:INDIGING VAN HET CONTRACT DOOR DE PARTIJEN IN EEN OVEREEN-

(1) en (2) Cass., 19 juni 1974 (A.C., 1974
1154).

-281van 16 december 1851, gewijzigd bij
de wetten van 12 april 1965 en
13 januari 1977, 2 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers en 97 van
de Grondwet,

doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben dat aan het arbeidshof de vraag
was voorgelegd of de schuldvordering
van verweerder, die bestond in de toekenning van een recht op een door de
werkgever verleende maandelijkse aanvulling van het wettelijk pensioen,
diende beschouwd te worden • als een
wijze van toekenning van een verbrekingsvergoeding, nu bij overeenkomst
aan de
arbeidsovereenkomst voor
bedienden een einde werd gemaakt v66r
de datum waarop het recht op het
pensioen ontstond » en dat, zo ja, de
schuldvordering bevoorrecht zou zijn
overeenkomstig artikel 19, 3° bis, van de
Hypotheekwet, beslist dat de bij de
overeenkomst van 13 november 1967 aan
verweerder toegekende maandelijkse
uitkering een wijze van betaling van de
verbrekingsvergoeding als bedoeld in
artikel 20 van de gecoordineerde wetten
betreffende
de
arbeidsovereenkomst
voor bedienden is » en dat • de schuldvordering betreffende die vergoeding
gewaarborgd wordt door het algemeen
voorrecht op roerende goederen van
artikel 19, 3° bis, van de Hypotheekwet »,
en die beslissing in hoofdzaak verantwoordt door de overweging dat de litigieuze voordelen «. de tegenprestatie
vormen van de afstand door gei'ntimeerde (thans verweerder) van zijn
recht op een verbrekingsvergoeding »,
dat ze een vrij vastgestelde vorm
van gespreide toekenning van een
« verbrekingsvergoeding » zijn, dat « de
rechtsgrond, waarop de overeenkomst
betreffende de aanvullingen is tot stand
gekomen, gelegen is in de afstand door
gei'ntimeerde van zijn recht op een
opzegging dat hem bij artikel 20 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden is
toegekend » en dat • die interpretatie
niets afdoet aan de wettigheid 'van een
overeengekomen beeindiging van de
arbeidsovereenkomst voor bedienden
volgens de modaliteiten welke vrij zijn
vastgesteld door de partijen die aldus de
bijzondere vormen voor de uitkering van
de verbrekingsvergoeding bepalen »,
welke overwegingen door het arrest
gegrond zijn op de vaststelling, enerzijds, dat verweerder, gelet op zijn
leeftijd op het moment dat de overeen-

komst werd gesloten, « bij eenzijdige
beeindiging aanspraak kon maken op
een
compenserende
opzeggingsvergoeding », anderzijds, dat een bepaalde
zin in de in september 1967 door verweerder aan eiseres gezonden brief geen
enkele betekenis zou hebben ingeval
gei'ntimeerde « van de werkgever niet
enige mededeling had ontvangen dat
deze van plan was hem te ontslaan » en,
ten slotte, dat « in geen geval kan
worden vermoed dat geintimeerde wilde
afstand doen van de verbrekingsvergoeding waarop hij recht had, nu de werkgever eenzijdig had besloten hem te
ontslaan •,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig "is, enerzijds, als een vaststaand
en niet betwist feit aan te nemen « dat
bij overeenkomst een einde werd
gemaakt aan de arbeidsovereenkomst
voor bedienden » en, anderzijds, vast te
stellen dat verweerder een bepaalde zin
niet zou hebben geschreven als hij « van
de werkgever niet enige mededeling had
ontvangen dat deze van plan was hem te
ontslaan • en dat • de werkgever eenzijdig had besloten hem te ontslaan •; deze
tegenstrijdigheid in de motivering van
~et arrest gelijkstaat met het ontbreken
van een motivering (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is
vast te stellen, enerzijds, dat ten deze
dient te worden aangenomen dat de
voordelen in werkelijkheid « de tegenprestatie waren van de afstand door
gei'ntimeerde van zijn recht op een
verbrekingsvergoeding
»,
anderzijds,
« dat in geen geval kan worden vermoed
dat gei'ntimeerde wilde afstand doen van
de verbrekingsvergoeding waarop hij
recht had ... • en ten slotte « dat de
rechtsgrond, waarop de overeenkomst
betreffende de aanvullingen is tot stand
gekomen, gelegen is in de afstand door
gei'ntimeerde van zijn recht op een
opzegging ... »; deze tegenstrijdigheid in
de motivering van het arrest gelijkstaat
met het ontbreken van een motivering
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, daar een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden kan worden
beeindigd, hetzij met onderling akkoord
van de partijen, hetzij door een eenzijdige beslissing van een van de partijen
en die twee wijzen van ontbinding
juridisch verschillend zijn, de vergoeding, die krachtens een overeenkomst
tot bet!indiging bij mutuus dissensus

-282door de werkgever moet worden betaald, gewaarborgd wordt door het algeniet kan worden beschouwd als een meen voorrecht op roerende goedeverbrekingsvergoeding in de zin van ren van artikel 19, 3" bis, van de
artikel 20 van de gecoordineerde wetten Hypotheekwet;
betreffende de
arbeidsovereenkomst
Overwegende dat, enerzijds, wanvoor bedienden; dat betrekking heeft op
de vergoeding die verschuldigd is door neer, zoals ten deze, met het
de partij die de verbintenis eenzijdig akkoord van de partijen een einde
verbreekt zonder gegronde reden of wordt gemaakt aan de arbeidsoverzonder de bij wet bepaalde opzeggings- eenkomst voor bedienden, de bij
termijnen in acht te nemen lschending overeenkomst aan de bediende toevan de artikelen 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, 14, 15, 18 en 20 van de gekende vergoeding geen verbregecoordineerde wetten betreffende de kingsvergoeding is in de zin van
arbeidsovereenkomst voor bedienden) artikel 20 van de geco6rdineerde
en, bijgevolg, evenmin valt onder het wetten betreffende de arbeidsoveralgemeen voorrecht op roerende goede- eenkomst voor bedienden;
ren van artikel 19, eerste lid, 3" bis, van
Dat, anderzijds, de door de we1·kde Hypotheekwet dat aileen slaat op de
vergoedingen welke aan de werknemers gever toegekende aanvulling van
verschuldigd zijn wegens eenzijdige het pensioen die, zoals het arrest
beeindiging van hun dienstbetrekking vaststelt, gedeeltelijk voortkomt uit
(schending van alle in het middel ver- een groepsverzekering, een aanvulmelde wetsbepalingen, met uitzondering ling is van de voordelen toegekend
van artikel 97 van de Grondwet) :
door een van de takken van de
sociale zekerheid; dat ze dus niet
Wat het derde onderdeel betreft : als loon kan worden beschouwd
Overwegende dat zowel uit de voor de toepassing van de wet van
vaststellingen van het beroepen 12 april 1965 betreffende de
vonnis, waarnaar het arrest ver- bescherming van het loon der werkwijst, als uit die van het arrest volgt nemers en, derhalve, niet valt onder
dat de op 13 november 1967 tussen het algemeen voorrecht op roerende
de partijen gesloten overeenkomst goederen dat bij artikel 19 van de
verweerders
arbeidsovereenkomst Hypotheekwet is ingevoerd voor het
voor bedienden op 31 december 1967 loon van de werknemers;
heeft beEHndigd; dat eiseres, gelet op
Waaruit volgt dat het arrest, door
die vervroegde beeindiging en op de te beslissen dat de bij de overeenwerkzaamheden van verweerder, komst aan verweerder toegekende
zorgt voor een maandelijkse uitke- rente een verbrekingsvergoeding is
ring waarvan het bedrag is vastge- en dat die vergoeding een door een
steld op basis van diverse in de voorrecht gewaarborgde bezoldiging
overeenkomst opgegeven elementen, vormt, artikel 20 van de gecoornamelijk het brutomaandloon, het dineerde wetten betreffende de
wettelijk pensioen als alleenstaande, arbeidsovereenkomst voor bediende jaarlijkse rente van de groeps- den en artikel 19, 3" bis, van de
verzekering en de voordelen in Hypotheekwet miskent;
,natura;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het arrest, op de
Over het derde middel, afgeleid uit de
in het middel weergegeven gronden,
beslist dat de bij die overeenkomst schending van de artikelen 184, 212 van
aan verweerder toegekende maan- de gecoordineerde wetten op de handels1978 en 1980 van het
delijkse uitkering een wijze van vennootschappen,
Burgerlijk Wetboek,
betaling van de verbrekingsvergoehet arrest eiseres veroordeelt
ding als bedoeld in artikel 20 van de totdoordat
provisionele betaling aan verweerder
gecoordineerde wetten betreffende van het bedrag van 1.820.648 frank, plus
de arbeidsovereenkomst voor be- de wettelijke en gerechtelijke interesten,
dienden is en dat de schuldvorde- dit is « de kapitalisatie van de nog te
ring betreffende die vergoeding vervallen termijnen van de pensioenaan-

-283schuldvorderingen mogen betalen,
indien de inschuld de uitschuld
merkelijk overtreft of indien de
schuldeisers op termijn voldoende
gewaarborgd zijn, uit dat artikel 184
nochtans niet kan worden afgeleid
dat de vereffening van de vennootschap aanleiding geeft tot onmiddellijke betaling van alle schulden op
termijn;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat elke schuldvordering opeisbaar wordt door het
rechtsfeit dat een vennootschap in
vereffening wordt gesteld, en door
eiseres te veroordelen om verweerder het in zijn beschikkende
gedeelte vermeld bedrag te betalen,
artikel 184 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschap·
pen schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

vulling die de verbrekingsvergoeding
vertegenwoordigt "• op grond « dat,
krachtens artikel 184 van de gecoordineerde wetten op de vennootschappen,
de vereffenaars de opeisbare en de niet
opeisbare schulden moeten betalen, dat
dus elke schuldvordering opeisbaar
wordt door het rechtsfeit dat een vennootschap in vereffening wordt gesteld,
dat het aleatoir karakter van de schuldvordering daaraan niets wijzigt en dat
door de kapitalisatie aan voormeld
artikel 184 wordt voldaan "•
terwijl, eerste onderdeel, de invereffeningstelling van een handelsvennootschap of van een burgerlijke vennootschap in de vorm van een handelsvennootSchap niet tot gevolg heeft dat de
schulden op termijn onmiddellijk opeisbaar worden en de schuldeisers op
termijn dus niet het recht geeft v66r de
vervaldag betaling te eisen, doch, om de
gelijkheid tussen de schuldeisers te verzekeren, de vereffenaars bij de verdeling
verplicht alle schuldeisers naar evenredigheid te betalen, zonder onderscheid
tussen de opeisbare en de niet opeisbare schulden (schending van de
artikelen 184 en 212 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen);
tweede onderdeel, de wanbetaling door
een vennootschap in vereffening van de
termijnen van een onder bezwarende
titel gevestigde lijfrente de renteheffer,
wegens het aleatoir karakter van het
contract, alleen toestaat betaling van de
vervallen termijnen te vorderen alsmede
de samenstelling van een kapitaal om de
nog te vervallen termijnen te kunnen
uitkeren (schending van alle in het
middel vermelde wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 184, eerste lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschap, de vereffenaars van
een vennootschap, onverminderd
de rechten van de bevoorrechte
schuldeisers, aile schulden van de
vennootschap moeten betalen, zonder onderscheid tussen de opeisbare
en de niet opeisbare schulden, wat
deze betreft, met afhouding van het
disconto;
Dat hoewel echter, krachtens het
tweede lid van dat artikel, de vereffenaars, onder hun persoonlijke
waarborg,
eerst
de
opeisbare

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste en het tweede onderdeel van
het eerste middel, van het tweede
middel en van het tweede onderdeel
van het derde middel waarvan de
aanneming niet tot een ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
beslist dat de bij de overeenkomst
toegekende maandelijkse uitkering
een wijze van betaling van de
verbrekingsvergoeding in de zin van
artikel 20 van de gecoordineerde
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden is en dat
de schuldvordering betreffende · die
vergoeding gewaarborgd wordt door
het algemeen voorrecht op roerende
goederen van artikel 19bis van de
.Hypotheekwet, voor zover het eiseres veroordeelt om verweerder in
hoofdsom 1.820.648 frank plus de
gerechtelijke interesten te betalen
en voor zover het uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feiten.-
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rechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
bet Arbeidshof te Brussel.

(TOUSSAINT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST(vertaJinw)

10 november 1980 3• kamer Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsHET HOF; - Gelet op het bestrevoorzitter - Verslaggever : de h. Closon den arrest, op 23 januari 1980 door
Gelijkluidende conclusie van de het Hof van Beroep te Luik geweh. Duchatelet, advocaat-generaal
zen;
Advocaten: mrs. VanRyn en Dassesse.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 226, 245, 246,
248, inzonderheid § 1, van het Wetboek
Nr. 157
van de Inkomstenbelastingen, 1315 van
2• KAMER- 12 november 1980
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, het enig artikel
1° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN- van het ministerieel besluit van
SLAGPROCEDURE- BEWIJS VAN DE INKOM- 10 februari 1948 genomen in uitvoering
STEN - VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE van de laatste alinea van artikel 30 der
BELASTlNGPLlCliTIGEN
VERGELIJKlNG samengeschakelde wetten betreffende de
ALLEEN TOEGESTAAN lNGEVAL DE BELAS- inkomstenbelastingen (dat van kracht is
TlNGPLlCHTlGE
GEEN
BEWIJSKRACliTIGE gebleven op grond van het ministerieel
GEGEVENS TOT STAVING VAN ZJJN AANGIFfE besluit van 24 december 1962 tot vastlegging van het model van het boekje en
HEEFT OVERGELEGD.
van het dagboek bij te houden door de
2° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN- personen die vrije beroepen, ambten of
SLAGPROCEDURE- BEWIJS VAN DE INKOM- posten uitoefenen) en van het als bijlage
STEN- BEWIJS DAT DE OVERGELEGDE BOEK- bij dat besluit gevoegde model en, voor
HOUDKUNDIGE
STUKKEN
NIET
BEWLJS- zoveel nodig, van de artikelen 1 tot 9 van
KRACHTIG ZLJN - BEWIJS DOOR VERGELLJ- het ministerieel besluit van 4 februari
KlNG MET DE lNKOMSTEN VAN ANDERE 1971 tot vastlegging van het model van
het ontvangstbewijsboekje en van het
BELASTlNGPLlCliTIGEN NIET TOELAATBAAR.
dagboek te gebruiken door de personen
3° BEWIJS - DlRECTE BELASTINGEN - die een vrij beroep uitoefenen en die,
BEWIJS DOOR WETTELLJKE VERMOEDENS wegens dat beroep, belastingplichtigen
TOEGELATEN - BEWIJS DAT DE DOOR DE inzake belasting over de toegevoegde
BELASTINGPLJCliTIGE OVERGELEGDE BOEK- waarde zijn, en van de als bijlage bij dat
HOUDKUNDIGE
STUKKEN
NIET
BEWIJS- besluit gevoegde modellen,
KRACliTIG ZLJN - BEWIJS DOOR VERGELIJdoordat het arrest, met bevestiging
KING MET DE INKOMSTEN VAN ANDERE van de beslissing van de directeur, het
BELASTINGPLICHTIGEN NIET TOELAATBAAR.
bezwaarschrift afwijst dat eiser, die het
1°, 2° en 3° Krachtens art. 248 W.LB. kan beroep van dierenarts uitoefent, ingede administratie, bij het vaststellen diend heeft tegen een aanslag in de
van de belastbare grondslag, de verge- personenbelasting over het aanslaglijking met de normale winsten of jaar 1975, welke aanslag volgens de
baten van ten minste drie soortgelijke wijzigingsprocedure gevestigd was op
belastingplichtigen enkel doen als de een belastbare grondslag waarin erelobelastingplichtige geen bewijskrach- nen opgenomen waren ten bedrage van
tige gegevens overlegt; om aan te 1.090.565 frank, bedrag dat met toepastonen dat de door de belastingplichtige sing van artikel 248 van het Wetboek
overgelegde boekhoudkundige stukken van de Inkomstenbelastingen vastgesteld
niet bewijskrachtig zijn en dat der- was op basis van een vergelijking met
halve het bedrag van de belastbare de baten van drie soortgelijke belastinginkomsten mag worden vastgesteld plichtigen,
door vergelijking met de normale
doordat het arrest aldus het door eiser
winsten van soortgelijke belasting~ in conclusie voorgedragen middel verplichtigen, mag de administratie niet werpt volgens hetwelk de door eiser
steunen op het resultaat van de verge- overeenkomstig artikel 226 van het Wetlijking bedoeld in art. 248 (1},
hoek van de lnkomstenbelastingen
gevoerde boekhouding regelmatig was,
· (1) Zie de verwijzingen in de concl. van het zoals trouwens ook was vastgesteld door
de inspecteur die het bezwaarschrift
O.M., verschenen in Bull. en Pas., 1981, I, 303.
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niet met toepassing van artikel 248 van
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen mochten bepaaid worden op basis
van een vergelijking met de baten van
drie
soortgelijke belastingplichtigen,
aangezien dat artikel enkel van toepassing is • bij gebreke van bewijskrachtige
gegevens »,
op grand: 1} c dat, om de erelonen op
het hierboven aangegeven bedrag van
1.090.565 frank vast te stellen, uitgegaan
werd van de aankopen van geneesmiddelen en de uit de vergelijking volgende
winstpercentages werden toegepast op
de aankopen van vaccins; dat de controleur-taxateur op goede gronden beslist
heeft dat de door eiser opgegeven verhouding " erelonen + geneesmiddelen/
geneesmiddelen ", namelijk 3,98, in aanzieniijke mate verschilde van het bij
gelijksoortige belastingplichtigen vastgestelde cijfer, namelijk 5,43, 4,8 en 4,7; dat
de verklarlingen die eiser daaromtrent
gegeven heeft in zijn brief van
22 februari 1978 steunen op persoonlijke
en subjectieve beschouwingen die door
geen enkel precies en controleerbaar
gegeven worden gestaafd; 2} dat voor het
overige en wat de vorm der stukken
betreft, blijkt dat de door eiser aangevoerde boekhoudkundige bescheiden
geen bewijskracht bezitten ten aanzien
van de beiastingen en dat het bedrag
van de belastbare inkomsten aan de
hand van die stukken niet nauwkeurig
kan worden berekend; dat het bedrag
van de aankopen der geneesmiddelen
aldus wei vaststaat, doch dat in de
bescheiden geen onderscheid werd
gemaakt tussen de geneesmiddelen die
bestemd waren voor zijn praktijk als
dierenarts en de verkochte geneesmiddeien; dat dit verzuim op zichzelf al een
voldoende reden is om de wijzigingsprocedure toe te passen; 3} dat het in
dezelfde gedachtengang niet zonder
belang is erop te wijzen dat eiser aan
zijn verkiaring thans iets nieuws toevoegt, namelijk dat hij vier broers en
verschillende neven heeft die allen dierenhandeiaars zijn; dat hij hun geregeld
geneesmiddelen verstrekt en dat die
verstrekkingen een afdoende verklaring
kunnen zijn voor zijn geringere winstmarge; dat een zo laat gegeven en thans
niet meer te controleren uitleg wei reden
geeft tot verwondering; dat het er aile
schijn van heeft dat eiser die verklaring
zo laat heeft gegeven omdat dit nodig
was voor de zaak; dat de giften van die
geneesmiddelen niet blijken uit de
boekhouding »,

terwijl, wanneer de belasting, zoals
ten deze, volgens de wijzigingsprocedure
en zonder tussenkomst van de fiscaie
commissie gevestigd wordt, de administratie het bedrag der inkomsten dient te
bewijzen wanneer dit boger is dan de
aangegeven inkomsten (artikeien 245 en
246 van het Wetboek van de Inkomsten· belastingen, artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechteiijk Wetboek); hoewel artikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbeiastingen de administratie het recht geeft de
bedrijfswinsten en baten uit winstgevende bezigheden vast te stellen op basis
van de normaie baten van ten minste
drie
soortgelijke
belastingplichtigen,
• bij gebreke van bewijskrachtige gegevens voorgelegd door de belanghebbenden », die bepaling de belastingplichtigen niet voorschrijft hun aangegeven
inkomsten te bewijzen, doch enkei
spreekt van • bewijskrachtige gegevens »
die de beiastingplichtigen op grond van
de wet moeten opmaken en overleggen
en dat zijn, voor de personen die een
vrij beroep of enige andere winstgevende bezigheid in de zin van artikel 20,
3", uitoefenen, de dubbels van de ontvangstbewijzen uit de boekjes en het
dagboek, die volgens artikei 226 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
moeten worden bijgehouden;
eerste onderdeel, de hierboven sub 1
en 3 weergegeven gronden van het
arrest de bestreden beslissing derhalve
niet wettelijk verantwoorden; de feitenrechter immers zijn beslissing dat het
dagboek en de afschriften van de ontvangstbewijzen uit de boekjes welke
krachtens artikei 226 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen door de
beoefenaars van vrije beroepen moeten
worden bijgehouden, of eventueei de
boekhoudkundige stukken die dat hoek
en die ontvangstbewijzen staven, geen
bewijskrachtige gegevens zijn welke zich
ertegen zouden verzetten dat de beiastbare winsten worden vastgesteid op
grond van een vergelijking met de
normale winsten van soortgelijke belastingpiichtigen, niet kan steunen op het
resultaat van die vergelijking; het arrest
derhalve de toepassing van artikel 248,
§ 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet wetteiijk verantwoordt,
waar het aanvoert dat de door eiser
opgegeven verhouding « ereionen +
geneesmiddeien/geneesmiddelen » aanzienlijk verschilt van de verhouding
vastgesteld bij de drie dierenartsen die
ais basis voor de vergelijking worden
genomen en dat eiser dit verschil niet
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en controleerbare gegevens (eerste reeks
gronden zoals hierboven weergegeven)
of voor dat verschil zo laat en blijkbaar
omdat het voor de zaak nodig was, een
verklaring opgeeft (derde reeks gronden); waaruit volgt dat het arrest een
schending inhoudt van de in het middel
bedoelde bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 245, 246, 248, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek;

4 februari 1971 en de bijlagen bij dat
besluit:
Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat de administratie
krachtens artikel 248, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen enkel wanneer bewijskrachtige
gegevens ontbreken, de belastbare
grondslag kan vaststellen aan de
hand van een vergelijking met de
normale winsten of baten van ten
minste drie soortgelijke belastingplichtigen; dat de administratie niet
mag steunen op het resultaat van de
vergelijking die door artikel 248
voorgeschreven wordt, om te beweren dat de door de belastingplichtige tot staving van zijn a;.mgift.e
overgelegde boekhoudkundige stukken geen bewijskrachtige gegevens
zijn die zich ertegen zouden verzetten dat het bedrag van de belastbare inkomsten wordt vastgesteld
op basis van een vergelijking met
de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen;

tweede onderdeel, het arrest door elke
bewijskracht te ontzeggen aan het dagboek van eiser, op grond dat eiser in het
dagboek geen onderscheid maakt tussen
de geneesmiddelen die hij voor zijn
praktijk als dierenarts gebruikt heeft en
de geneesmiddelen die hij verkocht
heeft (tweede reeks gronden), eiser een
verplichting oplegt die niet is voorgeschreven door artikel 226 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen en
door de uitvoeringsbesluiten ervan;
artikel 226 immers de personen die een
vrij beroep of andere winstgevende
bezigheden uitoefenen, voorschrijft ontvangstbewijzen af te geven behoudens in
de door de minister van Financien
bepaalde gevallen waarin ze daarvan
zijn vrijgesteld (§ 1), en een « dagboek te
houden dat dag voor dag het bedrag
aanwijst, eensdeels van de uit hun
Overwegende dat uit de in het
ontvangstbewijsboekje
overgebrachte middel weergegeven vermeldingen
ontvangsten en anderdeels van alle
andere ontvangsten of voordelen waar- van het arrest blijkt dat het hof van
voor zij ervan ontslagen zijn een ont- beroep zijn beslissing dat « de door
vangstbewijs af te leveren, zomede de verzoeker overgelegde boekhouduiteenzetting van hun behoorlijk verant- · kundige stukken geen bewijskracht
woorde beroepsuitgaven » (§ 2); hoewel bezitten ten aanzien van de belasdit artikel de minister van Financien de tingen en dat het bedrag van de
bevoegdheid verleent het model van het belastbare inkomsten aan de hand
dagboek vast te stellen en de aanvullende vermeldingen voor te schrijven die van die stukken niet nauwkeurig
hij dienstig acht, noch het ministerieel kan worden bepaald ~. met name
besluit van 10 februari 1948, noch het gegrond heeft op de resultaten van
ministerieel besluit van 4 februari 1971 een vergelijking tussen de inkomdie in het middel worden bedoeld, noch sten die eiser had aangegeven en
de als bijlage bij die besluiten gevoegde die welke door drie soortgelijke
modellen een dierenarts de verplichting belastingplichtigen waren aangenokunnen opleggen om in zijn dagboek de
splitsing te maken waarop het bestreden men;
arrest doelt; waaruit volgt dat het arrest
Overwegende dat het arrest voor
een sc~ending _inhoudt van het gel_l~el het overige vermeldt dat « het
van de m het m1ddel vermelde wettehJke b d
d
k
bepalingen, inzonderheid van de artike- e rag . van
e aan open van
len 226 en 248, § 1, van het Wetboek van gene~sm1ddelen w:el vaststaat, doch
de Inkomstenbelastingen, het enig arti- dat ~n de besche1den geen onderkel van het besluit van 10 februari 1948 · sche1d werd gemaakt tussen de
en de bijlage bij dat besluit, de artikelen geneesmiddelen die bestemd waren
1 tot 9 van het ministerieel besluit van voor zijn praktijk als dierenarts en

-- ----=---===-------
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« dat dit verzuim op zichzelf al een
voldoende reden is om de wijzi2• KAMER- 12 november 1980
gingsprocedure toe te passen »;
1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN

Maar overwegende dat, enerzijds, - VAAG MIDDEL - NIET ONTVANKELIJK
noch het ministerieel besluit van MIDDEL(l).
10 februari 1948 genomen in uitvoering van de laatste alinea van 2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN artikel 30 van de samengeschakelde BEVOEGDHEID VAN HET APPELGERECIIT wetten betreffende de inkomstenbe- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN
BEROEP WEGENS EEN ANDER MISlastingen, noch het ministerieel HOGER
DRIJF DAN DAT WAARVOOR HIJ VOOR DE
besluit van 4 februari 1971 tot EERSTE RECHTER WAS GEDAGVAARD EN
vastlegging van het model van het WAARVOOR HIJ VOOR DIE RECHTER NIET
ontvangstbewijsboekje en van het VRIJWILLIG WAS VERSCHENEN - ONWETTIGE
dagboek te gebruiken door de per- VEROORDEUNG
VERWEER VAN
DE
sonen die een vrij beroep uitoefe- BEKLAAGDE IN HOGER BEROEP TEGEN HET
nen, noch enige andere wettelijke NIEUWE MISDRIJF - OMSTANDIGHEID NIET
bepaling de dierenartsen voor- TER ZAKE DIENEND.
schrijft die splitsing te maken in 3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN het dagboek dat op grond van APPELRECHTER DIE EEN ANDER FElT IN
artikel 226, § 2, van het Wetboek AANMERKING NEEMT DAN DAT WAARVAN DE
van de Inkomstenbelastingen moet EERSTE RECHTER KENNIS HAD GENOMEN worden bijgehouden; dat het arrest, GEEN VRIJWILLIGE VERSCHIJNING VOOR DE
anderzijds, geen andere gronden EERSTE RECHTER - MACliTSOVERSCHRIJvoor zijn beslissing opgeeft en dus DING.
niet op die enkele grond kon beslis- 2° Onwettig is de beslissing van de
sen dat de door eiser overgelegde
appelrechter die de beklaagde veroorboekhoudkundige bescheiden « geen
deelt wegens een ander misdrijf dan
dat waarvoor hij voor de eerste rechbewijskracht bezitten ten aanzien
ter is gedagvaard en waarvoor hij voor
van de beslissingen »;
Dat het middel gegrond is;

de eerste rechter niet vrijwillig is
verschenen; die onwettigheid kan niet
worden gedekt door het verweer dat
de beklaagde in hoger beroep tegen
dat nieuwe misdrijf voert (2).

3° Machtsoverschrijding

begaat
de
appelrechter wanneer hij ten Jaste van
de beklaagde een ander feit in aanmerking neemt dan dat waarvan de
eerste rechter kennis heeft genomen,
als de beklaagde voor de eerste rechter niet verklaard heeft dat hij vrijwilJig verschijnt om ook m.b.t. dat feit te
worden berecht (3).

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet kan leiden
tot een ruimere cassatie, vernietigt
het bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernie- - - - - - - - - - - - - - - - tigde beslissing; houdt de kosten (1) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 97).
aan opdat de feit~nrechter daarover
zou beslissen; verwijst de zaak naar (2) en (3) Cass., 10 okt. 1960 (Bull. en Pas.,
1961, I, 142). Het arrest beslist impliciet dat,
het Hof van Beroep te Bergen.
hoewel een rechter een beklaagde in eerste
12 november 1980 2• kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal
Advocaten · mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

aanleg kan veroordelen op diens vrijwillige
verschijning wegens een ander feit dan dat
waarvoor hij was gedagvaard, zulks niet mogelijk is in boger beroep. lmmers, in boger
beroep neemt de rechter enkel kennis van de
feiten waarop de beroepen beslissing is
gegrond. (Rep. prat dr. belge, v• Appel en
matiere repressive, blz. 218, nr. 257).
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jachtwapen (4);
ARREST ( vertaling)
Dat het arrest die telastlegging
RET HOF; - Gelet op het bestre- bewezen verklaart, de eisers uit
den arrest, op 24 maart 1980 door hoofde van de telastlegging 2 vrijhet Hof van Beroep te Luik gewe- spreekt, hen wegens de oorspronkelijke telastleggingen 1, 3 en 4 verzen;
oordeelt, het aan eiser Fluzin toebehorende wapen verbeurdverklaart,
A. In zoverre de voorzieningen op grond dat ook het misdrijf tegen
van de eisers gericht zijn tegen de artikel 13 van de Wapenwet van
beslissing op de wegens de telast- 3 januari 1933, uit hoofde van welk
legging 2 ingestelde strafvordering : misdrijf de eisers voor het hof van
beroep hebben willen verschijnen
Overwegende dat het arrest de en verweer hebben willen voeren,
eisers van die telastlegging vrij- bewezen is en dat het hier een
spreekt;
afzonderlijk feit betreft waarvoor
een afzonderlijke straf moet worden
Dat de voorzieningen niet ontvan- uitgesproken;
kelijk zijn bij gebrek aan belang;
Overwegende dat de eisers niet
gedagvaard werden en evenmin
B. In zoverre de voorzieningen vrijwillig verschenen zijn voor de
van de eerste eisers gericht zijn eerste rechter om er voor dat nieuw
tegen de beslissing op de wegens de feit terecht te staan, zodat de appeloverige telastleggingen ingestelde rechter, door van dat feit kennis te
nemen en de eisers uit dien hoofde
strafvordering :
te veroordelen, zijn bevoegdheid
heeft overschreden;
0rer het middel, afgeleid uit de ni~tig
Overwegende dat, voor het ove.he1d van de stukken waarbij het hoger
rige, de substanti(He of op straffe
beroep werd ingesteld :
van
nietigheid
voorgeschreven
Overwegende dat wegens de vage rechtsvormen in acht zijn genomen
formulering van het middel niet kan en dat de beslissing geen onregelworden nagegaan waarin de aange- matigheid bevat waardoor de eisers
geven onwettigheid bestaat, zodat worden benadeeld;
het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het
Over het middel, ambt~halve afgeleid
uit de schending van de artikelen 145, bestreden arrest, in zoverre de
176,
182 van
het
Wetboek
van eisers daarbij veroordeeld worden
wegens overtreding van artikel 13
Strafvordering :
van de wet van 3 januari 1933, en
Overwegende dat de
eisers, met toepassing van artikel 17 van
ofschoon
ze
vervolgd
werden genoemde wet, de verbeurdverklawegens overtreding van de arti- ring beveelt van het aan de eiser
kelen 1a, 2bis, 4, 6 en 14 van de Fluzin toebehorende wapen; verJachtwet van 28 februari 1982, aan- werpt de voorzieningen voor het
_gezocht Werden om voor het hof van overige; beveelt dat van dit arrest
beroep tevens verweer te voeren melding zal worden gemaakt op de
omtrent
de
overtreding
van kant van de gedeeltelijk vernietigde
artikel 13 van de wet van - - - - - - - - - - - - - - 3 januari 1933 op de vervaardiging
(4) Over het onderscheid tussen feiten in
van, de handel in en het dragen van verband met de jacht en het dragen van
wapens en op de handel in munitie jachtwapens, zie Cass., 19 feb. 1968 (A.C., 1968,
namelijk wegens het dragen, zonde; 806).
(FLUZIN, FRENOY)
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beslissing; veroordeelt elk der eisers
in een derde van de kosten; laat het
overige derde ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 november 1980 - 2• kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
eerste advocaat-generaal.

Nr. 159
2" KAMER- 12 november 1980

delen niet gebleken zijn of de partij
niet bekend konden zijn v66r het
vonnis waarvan om herroeping verzocht is of v66r het verval van de
rechtsmiddelen (2).

(RAEYMAEKERS EA. T. GEMEENSCHAPPELLJK
MOfORWAARBORGFONDS E.A.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 maart 1979 door
de Correctionele Rechtbank te
Brussel gewezen en het bestreden
arrest, op 11 december 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I.

Betreffende

de

voorziening

1° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE tegen het op 13 maart 1979 gewezen

vonnis:
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 407 en 413 van het Wethoek van Strafvordering, de voorziening enkel ontvankelijk is wanneer
2° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE de beslissing waartegen ze gericht
VOORWAARDEN WAARONDER EEN IN is, in laatste aanleg gewezen is;
KRACHT VAN GEWLJSDE GEGANE BESLISSING
Overwegende dat het bestreden
KAN WORDEN HERROEPEN OP EEN VERZOEK
vonnis
niet in laatste aanleg is
TOT HERROEPING VAN HET GEWLJSDE.
·gewezen, zodat de voorziening niet
1• Als een beslissing gegrond op een ontvankelijk is;
- REDENEN WAAROM EEN VERZOEK TOT
HERROEPING VAN HET GEWLJSDE KAN WORDEN INGEDIEND - BESLISSING GEGROND OP
EEN VONNIS OF ARREST IN STRAFZAKEN DAT
NADERHAND VERNIETIGD IS- BEGRlP.

vonnis of arrest in strafzaken dat
naderhand vernietigd is, in de zin van
art. 1133, 5", Ger. W., kan niet
beschouwd worden en kan derhalve
niet worden herroepen op een verzoek
tot herroeping van het gewijsde, de
beslissing die gegrond is op eigen
vaststellingen en redenen van het
gerecht dat ze heeft gewezen, en niet
op een tijdens de debatten overgelegd
vonnis in strafzaken dat met de
lopende procedure niets te maken
heeft en dat als grondslag gediend
heeft voor die beslissing en naderhand
vernietigd is (1). (Artt. 1132 en 1133, 5•,
Ger.W.)

~·

Herroeping van het gewijsde is een
buitengewoon rechtsmiddel dat enkel
kan worden aangewend door hen die
bepaalde middelen niet hebben kunnen aanvoeren bij wege van een
-g._e_wo_o_n_11_ec._il_ts._m_1_·a_'d_e_1,_o_m_d_a_t_d_1_·e_m_i_d_-1
(1) Zie FE'lTWEIS, Droit judiciaire prive, II,

II. Betreffende de voorziening
tegen hei arrest van 11 december 1979:
Over het middel, van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders Baudoux en de naamloze vennootschap
Transports montois tegen de voorziening
aangevoerd en afgeleid uit het gebrek
aan belang:

Overwegende dat het bestreden
arrest het verzoek tot herroeping
van het gewijsde niet ontvankelijk
verklaart dat de eisers tegen het op
22 juni 1976 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel gewezen vonnis hadden ingediend en waarin ze
de herroeping van die beslissing
verzochten, in zoverre de verweerder' het Gemeenschappelijk Motor-

976, biz. 421, alsmede het verslag van
(2) Cass., 16 mei 1974 (A.C., 1974, 1035) met
; Konings commissaris voor de gerechtelijke concl. O.M., verschenen in Bull en Pas., 1974,
I, 961.
Lervorming, 1964, biz. 402 tot 408.

-290waarborgfonds, tussenkomende par- vernietigd, doch bet enkel gewijzigd
tij, tegen wie de eisers en de heeft en dan nog enkel wat de beroepen
verweerster naamloze vennootschap beschikkingen betreft, dus met uitsluiMercator zich burgerlijke partij ting van de beslissing van de eerste
rechter betreffende het Gemeenschappehadden gesteld, buiten de zaak werd lijk
Motorwaarborgfonds, welke beslisgesteld;
sing immers niet vernietigd werd; dat de
omstandigheid dat de beklaagde door
bet hof van beroep wegens twijfel werd
vrijgesproken nog niet bewijst dat
een onbekende autobestuurder een fout
zou hebben begaan; dat de nietontvankelijkheid van bet verzoek tot
herroeping van bet gewijsde blijkbaar
als regel geldt, wanneer, zoals ten deze,
bet verzoek strekt om de nadelige gevolgen te verhelpen van bet niet-instellen
van boger beroep - vermits mogelijk
opzettelijk geen boger beroep is ingesteld ten einde nog te beschikken over
bet equivalent van een bijkomende aanleg, waarbij bet middel wordt voorgesteld als zijnde onbekend op bet ogenblik dat bet boger beroep openstond en
dat middel aldus slechts als voorwendsel
dient - terwijl bet verzoek tot herroeping van bet gewijsde enkel ter beschikDat de voorziening ten aanzien king behoort te staan van hen die niet
van de verweerders Baudoux en de de gelegenheid hebben gehad bepaalde
middelen volgens de gewone procedure
naamloze vennootschap Transports aan
te voeren,

Overwegende dat, zelfs al werd de
voorziening aangenomen, zulks nog
geen gevolgen zou hebben voor de
door het Hof van Beroep te Brussel
op 14 december 1977 gewezen
beslissing waarbij de ver.veerder
Baudoux wordt vrijgesproken en de
verweerster naamloze vennootschap
Transports montois buiten de zaak
wordt gesteld, daar die eindbeslissing niet wordt bestreden in het
verzoek tot herroeping van het
gewijsde en geen onsplitsbaar.
geheel vormt .met de beslissing
waarbij
het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten de zaak
wordt gesteld;

montois niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1132 en 1133,
inzonderheid 1133, 5", van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat de correctionele rechtbank bij
vonnis van 22 juni 1976 de beklaagde
Frans Baudoux veroordeeld heeft als de
enige aansprakelijke voor bet litigieuze
verkeersongeval
en
bijgevolg
bet
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
buiten de zaak heeft gesteld, doch bet
hof van beroep in zijn arrest van
14 december 1977 en op bet boger
beroep van de beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en bet openbaar ministerie, de beklaagde vrijgesproken heeft en bet Gemeenschappelijk
Motorv'/aarborgfonds buiten de zaak
gesteld heeft op grond van de vaststelling dat laatstgenoemde geen partij meer
was in boger beroep, aangezien geen
enkele burgerlijke partij tegen hem
hoofdberoep had ingesteld; dat het
arrest bet door de eisers tegen bet
vonnis van 22 juni 1976 ingediende
verzoek tot herroeping van het gewijsde
niet ontvankelijk verklaart, op grond dat
het arrest van 14 december 1977 bet
vonnis van 22 juni 1976 niet heeft

terwijl bet verzoek tot herroeping van
bet gewijsde, ingediend om de in
artikel 1133, 5", van bet Gerechtelijk
Wetboek vermelde reden, niet alleen
toelaatbaar is wanneer de strafrechterlijke beslissing waarop de beslissing van
de rechter berust, vernietigd is, doch in
bet algemeen wanneer die beslissing
vernietigd is, al gebeurde dat door wijziging van die beslissing door de rechter
in boger beroep; de herroeping om de in
voormelde bepaling aangegeven rede:t
evenmin afhankelijk is van de voorwaarde dat er onverenigbaarheid van
beslissingen zou zijn, zodat de omstandigheid dat de vrijspraak van de
beklaagde door de appelrechter wegens
twijfel nog niet bewijst dat een onbekend gebleven autobestuurder een fou1
zou hebben begaan, geen gevolgen heeft
voor de toelaatbaarheid van bet door d€
eisers tegen bet vonnis van 22 juni 197{
ingediende verzoek tot herroeping var:
bet gewijsde; uit artikel 1132 van he1
Gerechtelijk Wetboek, dat herroepin~
van bet gewijsde van een in kracht var
gewijsde gegane beslissing mogelij~
maakt zonder te vereisen dat die beslis.
sing in laatste aanleg is gewezen, blijk
dat bet niet-instellen van een gewoor
rechtsmiddel tegen die beslissing d1
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verzoek tot herroeping van het gewijsde
tegen die beslissing in te dienen; het
volstaat dat zij v66r het vonnis of v66r
het verstrijken van de termijnen van de
gewone rechtsmiddelen niet op de
hoogte was van de reden van het
verzoek tot herroeping van het gewijsde
en de eisers, door aan te voeren dat de
veroordeling van de beklaagde Baudoux
door het hof van beroep vernietigd was,
zich tot staving van hun verzoek tot
herroeping van het gewijsde beroepen
hebben op een reden die eerst na het
verstrijken van de termijnen van de
rechtsmiddelen kan ontstaan zijn; het
arrest bijgevolg, door het verzoek tot
herroeping van het gewijsde van de
eisers niet ontvankelijk te verklaren,
zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt;

Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerder
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
tegen het middel aangevoerd en afgeleid
uit het gebrek aan belang;
doordat het bestreden arrest, waar .het
vermeldt, zonder dienaangaande door de
voorziening te worden bekritiseerd, « dat
de rechter in 1976 uit het oog heeft
verloren dat de tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
op zichzelf niet ontvankelijk was vermits
er geen beklaagde was wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid door dat
fonds moest worden gedekt "• impliciet
doch onmiskenbaar erop wijst dat de
vrijwillige tussenkomst van verweerder·
voor de correctionele rechtbank die uitspraak moest doen over de door het
openbaar ministerie tegen de beklaagde
Baudoux en de naamloze vennootschap
Transports montois ingestelde rechtsvorderingen, niet ontvankelijk was, zodat
genoemde rechtbank in haar op
22 juni 1976 gewezen vonnis de door de
eisers tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ingestelde rechtsvordering terecht heeft afgewezen; dat
uit die considerans van het bestreden
arrest noodzakelijkerwijze volgt dat het
verzoek tot herroeping van het gewijsde
niet ontvankelijk is aangezien eiser er
geen enkel belang bij heeft de herroeping te vragen van een vonnis waarvan
het beschikkende gedeelte volgens het
hof van beroep hoe dan ook moest
worden bevestigd; dat het hof de beslissing
betreffende
de
niet-ontvankelijkheld van het verzoek · tot herroe-

ping van het
verantwoordt :

gewijsde

wettelijk

Overwegende dat het arrest met
de considerans volgens welke « het
hof meent er te moeten op wijzen,
ook al betreft dat de ontvankelijkheid van het verzoek (tot herroeping
van het gewijsde) niet ... dat naar
aanleiding van de
herroeping
de rechtsvorderingen tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kunnen worden afgewezen op
grond van onbevoegdheid van de
strafrechter, nu de rechter in
1976 uit het oog verloren heeft tlat
de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op
zichzelf niet ontvankelijk was vermits er geen beklaagde was wiens
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
door dat fonds moest worden
gedekt », enkel ten overvloede overweegt dat de grond van nietontvankelijkheid van de vrijwillige
tussenkomst geen verband houdt
met de beslissing betreffende de
niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot herroeping van het
gewijsde;
Overwegende dat de in het middel
aangevoerde grieven opkomeri tegen
de beschikkingen van het bestreden
arrest waarbij het verzoek tot herroeping van het gewijsde niet ontvankelijk wordt verklaard, welke
beschikkingen gegrond zijn op
motieven die geen verband houden
met de omstandigheid dat de eisers
er geen belang bij hebben de herroeping te vragen; dat zij er belang
bij hebben hun grieven te richten
tegen de gronden van de beslissing
van het hof van beroep welke geen
betrekking hebben op de nietontvankelijkheid van de vrijwillige
tussenkomst van verweerder, het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, voor de correctionele rechtbank die kennis heeft genomen van
de vervolgingen;
Dat het middel
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;

I

I
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strafzaken gewezen en tijdens de
Overwegende dat, krachtens de debatten overgelegd, als grondslag
artikelen 1132 en 1133, 5•, van het zou hebben gediend voor die beslisGerechtelijk Wetboek, de beslissin- sing en naderhand vernietigd zou
gen die in kracht van gewijsde zijn zijn;
gegaan en gewezen zijn door het
strafgerecht in zover dit over burDat het arrest, zonder de in het
gerlijke belangen uitspraak heeft middel aangegeven wetsbepalingen
gedaan, niet kunnen worden her- te schenden, dienaangaande beslist
roepen op het daartoe strekkend dat het verzoek tot herroeping van
verzoek, ingediend door hen die het gewijsde niet ontvankelijk is en
partij zijn geweest, tenzij de beslis- zijn beslissing wettelijk verantsing berust op een in strafzaken woordt;
gewezen vonnis dat naderhand vernietigd is;
Overwegende dat voor het overige
Overwegende dat het vonnis van het verzoek tot herroeping van het
22 juni 1976 tot staving van de gewijsde een buitengeW'oon rechtsbeslissing waarvan de herroeping middel is en enkel ter beschikking
gevraagd wordt en waarbij verweer- behoort te staan van hen die niet de
der het Gemeenschappelijk Motor- gelegenheid hebben gehad bepaalde
waarborgfonds buiten de zaak wordt middelen volgens de gewone procegesteld, het verweermiddel verwerpt dure aan te voeren, omdat die
waarbij verweerder Baudoux aan- middelen niet konden worden aanvoerde dat een niet ge'identificeerde gevoerd of aan de partij niet bekend
autobestuurder die voor hem reed, konden zijn v66r het vonnis waarwas uitgeweken om een stilstaande van de herroeping wordt gevraagd
autobus voorbij te rijden, op grond of v66r het verstrijken van de
van de vaststelling, enerzijds, « dat termijnen van de rechtsmiddelen;
de beklaagde (thans verweerder
Dat uit de stukken waarop het
Baudoux) de enige is die gewag
maakt van de aanwezigheid van die Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
andere niet ge'identificeerde autobe- de verweerders Baudoux en de
stuurder, vermits die door geen naamloze vennootschap Transports
enkele getuige opgemerkt werd », montois tegen de vordering tot
anderzijds, « dat uit het dossier schadevergoeding van de eisers die
volgt ... dat de niet ge'identificeerde zich tegen hen burgerlijke partij
autobestuurder, aangenomen dat er hadden gesteld voor de rechtbank
een is, minder vlug reed dan de die de beslissing waarvan de herbeklaagde; dat die weggebruiker roeping gevraagd wordt, gewezen
door een vaste hindernis voorbij te heeft, een verweermiddel hebben
rijden, geen maneuver uitvoert; ... aangevoerd waarin ze zich beriepen
dat, zo er een andere weggebruiker op de fout en de aansprakelijkheid
op de rechterrijstrook reed, de van een onbekend gebleven autobebeklaagde moest voorzien dat eerst- stuurder;
genoemde het stilstaande voertuig
Dat het arrest overweegt dat de
moest voorbijrijden en vertra- eisers de herroeping van hei
gen ... »;
gewijsde niet kunnen vragen, omda1
Overwegende dat die consideran- zij de middelen tot staving van hun
sen van de beslissing waarvan de verzoek volgens de gewone proceherroeping wordt gevraagd, gegrond dure konden doen gelden, vermitf
zijn op eigen vaststellingen en de eisers die middelen konden aanmotieven van het gerecht dat de voeren of konden kennen v66r he1
beslissing heeft gewezen, en die vonnis waarvan de herroepin~
beslissing niet steunt op een vonnis wordt gevraagd of v66r het verdat niets te maken zou hebben met strijken van de termijnen van d~
Over het middel :
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rechtsmiddelen; dat het arrest met
die considerans zijn beslissing wet- tegen verweerder betreft :
telijk verantwoordt;
Over het middel, afgeleid uit de schenDat het middel niet kan worden ding van de artikelen 1147, 1315, 1319,
aangenomen;
1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek,
870 van bet Gerechtelijk Wetboek, en
van bet algemeen rechtsbeginsel volgens
Om die redenen, verwerpt de hetwelk afstand van een recht slechts
worden afgeleid uit feiten welke
voorzieningen; veroordeelt iedere kan
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,

eiser in de kosten van zijn voorziening.

12 november 1980 - 2" kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler, L. Simont en DeBruyn.

Nr.160
1• KAMER- 13 november 1980
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN WOORDEN c KON • EN c KONDEN • - DRAAGWIJDTE TWIJFELACHTIGE OF ZEKERE
MENING- VOLGENS DE CONTEXT (1).

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRlFI' BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BRIEF UlTLEGGING
GEGROND OP EXTRINSIEKE GEGEVENS- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE ZIN EN DE
DRAAGWIJDTE VAN DE BRIEF- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTE(2).
(KOECKELBERG N.V.
T. LANNETTI, POEI..S P.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(1) Zie Cass., 31 maart en 29 april 1960 (A.C.,
1960, 708 en 774), 9 juni 1967 (ibid, 1967, 1237),
6 jan. 1969 (ibid., 1969, 419), 18 aug. 1971 (ibid.,
1971, 1129), 27 feb. 1974 (ibid., 1974, 716) en
4 nov. 1975 (ibid., 1976, 302).
(2) Zie Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 650) en
4 Jan. 1979 (ibid, 1978-79, 500), 19 juni 1980
(ibid., 1979-80, nr. 658).

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, na
de toedracht van de zaak te hebben
beschreven en met name te hebben
vermeld dat verweerder in een brief
van 25 augustus 1975 aan eiseres
had voorgesteld zich tot een andere
aannemer te wenden om de plafonneringswerken binnen de in de
overeenkomst bepaalde termijn uit
te voeren, dat hij in een brief van
27 augustus 1975 schreef : « Men
kan ~n ijzer met handen breken,
en als u van oordeel bent dat wij u
een schadevergoeding moeten betalen, gelieve me deze te Iaten
kennen », en dat eiseres reeds op
28 augustus met een andere aannemer een contract afsloot zonder dat
aan verweerder mede te delen en
zonder te antwoorden op de. vraag
van verweerder over de schadevergoeding, afleidt uit de brief van
eiseres aan verweerder, d.d. 9 september 1975, waarvan de bewoordingen zijn weergegeven in het
middel, dat aan verweerder geen
schadevergoeding zal worden gevraagd als de overeengekomen termijn in acht wordt genomen, en dat
zulks eveneens het geval is als hij
niet aansprakelijk kan worden
geacht voor de overschrijding van
die termijn;
Dat het arrest ook vaststelt dat
die termijn ontegenzeglijk, doch in
beperkte mate, werd overschreden;
« dat niet blijkt dat verweerder
aansprakelijk moet worden gesteld
voor de vertraging daar uit de
talrijke in het geding overgelegde
brieven voortvloeit dat diverse situaties, die noch aan hem noch aan
zijn onderaannemer kunnen worden
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van de plafonneringswerken konden neergelegd zonder tussenkomst van
belemmeren : niet voltooid dakwerk, een advocaat bij het Hof van Cassavertraging in de plaatsing van de tie, verwerpt de voorziening en de
ramen, niet afgeschuurde onregel- vordering tot bindendverklaring van
matige muren, vertraging bij de het arrest; veroordeelt eiseres in de
elektrische installatie, slechte wer- kosten van haar voorziening en
king van de liften, groot aantal niet verweerder in de kosten van zijn
voorziene pleisteren scheidingswan- vordering tot bindendverklaring van
den die de grote oppervlakten van het arrest.
de muren aanzienlijk hebben ver- · 13 november 1980 - 1• kamer minderd en ook de werken hebben Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdebelemmerd, vertragingen bij de lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
stielmannen die v66r de plafonneer- Closon - Gelijkluidende conclusie van
ders moesten werken »;
de h. Velu, advocaat-generaal
Overwegende dat de door het Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
middel bekritiseerde bewoordingen
« konden », bezien in hun context,
niet een opvatting te kennen geven
waaruit twijfel blijkt;
Overwegende dat het arrest, door
rekening te houden met de niet aan
verweerder te wijten oorzaken die Nr. 161
hem belet hebben zijn contractuele
verbintenissen binnen de in de
1• KAMER- 13 november 1980
overeenkomst bepaalde termijn uit
te voeren, de bewijslast niet 1° VERWIJZIGING VAN EEN RECHTomkeert en wettig beslist dat verBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING
weerder geen fout heeft begaan;
- VERZOEK TOT ONTI'REKKING VAN EEN
Dat het arrest, door te verwijzen
ZAAK MN EEN RECHTBANK VAN KOOPHANnaar de extrinsieke elementen die
DEL - VERZOEK GEGROND OP FErrEN AANhet vermeldt, aan de brief van
GEVOERD TEGEN DE VOORZITrER VAN DE
eiseres van 9 september 1975 geen
RECHTBANK EN TEGEN TWEE RECHTERS IN
betekenis toekent die onverenigbaar · HANDELSZAKEN- FErrEN DIE NIET KUNNEN
LEIDEN TOT VERDENKING TA.V. ALLE RECHis met de strekking ervan en evenTERS- VERWERPING VAN HET VERZOEK (1).
min het in het middel aangevoerd
algemeen rechtsbeginsel schendt;
2° VERWIJZIGING VAN EEN RECHTDat dit middel niet kan worden
BANK NAAR EEN ANDERE - BURaangenomen;
GERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING
-

VERZOEK TOT ONTI'REKKING VAN EEN

II. Betreffende de vordering tot ZAAK MN EEN RECHTBANK VAN KOOPHANbindendverklaring van het arrest DEL - VERZOEK GEGROND OP FErrEN TEN
die verweerder tegen de tot tussenkomst gedagvaarde partij heeft - - - - - - - - - - - - - - ingesteld:
(1) Zie Cass., 30 okt. 1961 en 12 feb
Overwegende dat de vordering tot 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 241 en 672), 3 sept
bindendverklaring van het arrest 1962 (ibid., 1963, I, 4), 24 mei 1967 (A.C., 1967
20 juni 1977 (ibid, 1977, 1088), 6 sept
wegens de verwerping van de voor- 1170),
1977 en 2 feb. 1978 (A.C., 1978, 24 en 660)
ziening zonder voorwerp is geraakt; 18 okt. 1978 (ibid, 1978-79, 195) en 6 feb

Om die redenen, en -zonder acht
te slaan op de stukken die op
7 november 1980 namens verweer-

1979 (ibid. 1978-79, 646).
Zie ook • Optreden van het Hof var
Cassatie bij onttrekking van de zaak aan dt
rechter en verwijzing van een rechtbank naa1
een andere •, plecht. openingsrede var
proc.-gen Delange, voor het Hof var
2 sept. 1974, nr 10.
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ontvankelijk is, daar de grieven niet
gericht zijn tegen de rechters waar(MR. VAN DE VELDE-MALBRANCHE Q.Q.)
uit de rechtbank bestaat;

LASTE GELEGD AAN LEDEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OF VAN DE GRIFFIE
NIET ONTVANKELLJK VERZOEK (2).

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het met
redenen omkleed en ondertekend
verzoekschrift dat op 29 september
1980 door Mr. Antoine De Bruyn,
advocaat bij het Hof, ter griffie van
het Hof is ingediend namens
Mr. Philippe Van De VeldeMalbranche, die optreedt als curator
in het faillissement van de zeven in
het verzoekschrift genoemde vennootschappen, en waarin verzoeker
vraagt dat, wegens wettige verdenking, aan de Rechtbank van Koophandel te Nijvel de zaak zou worden
onttrokken welke bij die rechtbank
aanhangig is ingevolge het derdenverzet van verzoeker tegen het vonnis waarbij het faillissement van
Frantz Van Den Abeele ambtshalve
open wordt verklaard en waarbij dit
faillissement gevoegd wordt bij het
faillissement van de naamloze vennootschap Facofran, en dat aan die
rechtbank ook het beheer en de
vereffening van de faillissementen
van deze vennootschap en van
Frantz Van Den Abeele zou worden
ontrokken;
Overwegende dat het verzoekschrift steunt op een geheel van
feiten die tegen de voorzitter, twee
rechters in handelszaken, een lid
van het openbaar ministerie en
leden van de griffie van voormeld
rechtscollege worden aangevoerd;
Overwegende dat, enerzijds, de
feiten die in het verzoekschrift worden uitgebracht tegen de voorzitter
en tegen twee rechters in handelszaken geen wettige verdenking kunnen doen ontstaan ten aanzien van
heel de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat, anderzijds, het
verzoekschrift, voor zover het doelt
(2) Vgl. Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 1154);
zie de vorenvermelde plecht. openingsrede,
nr. 10, en de verwijzingen in noot 36.

Om die redenen, verwerpt het
verzoek; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 november 1980 1• kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Meeus - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Bruyn.
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1° RECHTSBEGINSELEN
MENE) - NOODZAKELLJKE

(ALGE-

ONAFHANKELLJKHEID EN ONPARTLJDIGHEIG VAN DE
RECHTBANK- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
TOEPASSELLJK OP AL DE JURISDICTIONELE
INSTANTIES.

2° ADVOCAAT-

RAAD VAN DE ORDE VAN
ADVOCATEN- AANHANGIG MAKEN VAN DE
ZAKEN- GEEN VERVOLGENDE PARTLJ.

3° RECHTSBEGINSELEN
MENE) - RECHT OP EEN

(ALGE-

ONAFHANKELLJKE EN ONPARTLJDIGE RECHTERLIJKE
INSTANTIE - ONAFHANKELLJKE EN ONPARTLJDIGE
RECHTERLLJKE
INSTANTIE
BEGRIP.

4° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN ORDE VAN ADVOCATEN - BESLISSING VAN
EEN RAAD VAN DE ORDE- HOGER BEROEPART.1068 GER.W. VAN TOEPASSING.

5° ADVOCAAT -

UITSPRAAK VAN EEN
TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
ADVOCATEN OVER EEN HOGER BEROEP
TEGEN EEN BESLISSING VAN EEN RAAD VAN
DE ORDE - ART. 1068 GER.W. VAN TOEPASSING.

6° ADVOCAAT -

RAAD VAN DE ORDE VAN
ADVOCATEN - BESLISSING IN TUCHTZAKEN
- VEREISTE MEERDERHEID.

-2961• Zo niet alle bepalingen van art. 6, (S ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT)
lid 1, Europees Verdrag Rechten van
de Mens toepassing vinden in tuchtzaARREST
ken, is nochtans de regel, volgens
welke het rechtscollege onafhankelijk
HET HOF; - Gelet op de bestreen onpartijdig moet zijn, een alge- den beslissing, op 14 februari 1980
meen rechtsbeginsel dat op aile juris- gewezen door de tuchtraad van
dictionele instanties toepasselijk is {1).

beroep van de Orde van Advocaten

2• De raad van de Orde van Advocaten te Gent;

neemt, overeenkomstig art. 457 Ger. W.,
kennis, door toedoen van de stafhouder, van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op
schriftelijke aangifte door de procureur-generaal; niemand treedt op als
vervolgende partij, ook niet de raad
zelf{2).

a•

Noch uit de omstandigheid dat een
tuchtcollege geheel of ten dele is
samengesteld uit leden die hetzelfde of
een gelijkaardig beroep uitoefenen of
eenzelfde professionele hoedanigheid
hebben als de persoon die voor hen
verschijnt, noch uit de enkele bewering dat die leden tegelijk dezelfde en
tegenstrijdige belangen hebben met
degene die voor hen verschijnt, kan
worden afgeleid dat dit college niet
onafhankelijk en onpartijdig is (3).

4• en 5• De bepalingen van art. 1068

Ger. W., luidens welke het hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen
een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig maakt bij de
rechter in hoger beroep, is van toepassing op het hoger beroep tegen een
tuchtrechtelijke beslissing van een
raad van de Orde van Advocaten {4}.
art. 453 Ger. W.,
luidens welke de raad van de Orde
van Advocaten aileen dan kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn Jeden aanwezig is, is
inzonderheid ook van toepassing wanneer die raad uitspraak doet in tuchtzaken (5).

6• De bepaling van

----------------1
(1) Cass., 15 juni 1979 (AC., 1978-79, 1232)
en 20 sept. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 45).
(2) Raadpl. Cass., 20 sept. 1979, venneld in
noot 3.
(3) Raadpl. de arresten venneld in noot 1.
(4) Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976, 1164,
eerste zaak).
(5) Cass., 25 maart 1977 (A.C., 1977, 806) en
5 jan. 1979 (ibid, 1978-79, 505).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 6, lid 1, 13,
14 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijbeden, · ondertekend op
4 november 1950 te Rome en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955,
95 van de Grondwet, 449, 450, 452, 456,
457, 460, 472, 473, 608 en 614, 1•, van bet
Gerecbteljk Wetboek, gewijzigd door de
wet van 24 mei 1978,
doordat de beslissing tegen eiser
wegens de als bewezen aangenomen
tekortkomingen de scbrapping van bet
tableau van de Orde van Advocaten te
Gent uitspreekt, op volgende gronden :
de aanvoering dat bij de bebandeling
van onderwerpelijke disciplinaire zaken
geen scbeiding werd toegepast van
« vervolgingsorgaan " en beslissend college is niet relevant; overeenkomstig
artikel 457 van bet Gerecbtelijk Wetboek
neemt de raad van de Orde, door
toedoen van de stafhouder, kennis van
de tucbtzaken, betzij ambtsbalve, betzij
op klacbt, betzij op scbriftelijke aangifte
door de procureur-generaal; in de onderwerpelijke tucbtzaken werd dienovereenkomstig te werk gegaan; dat de raad
van de Orde de inbeschuldigingstelling
formuleert en ter kennis brengt van de
betrokken advocaat is geenszins strijdig
met de wettelijke regeling op bet stuk
van tucbt in de balie, evenmin met
enigerlei op dit gebied geldend recbtsbeginsel; in wezen is die inbescbuldigingstelling in disciplinaire aangelegenbeden
een onderdeel van de bebandeling van
de tucbtzaak door de raad van de Orde,
terwijl de totale bebandeling tot de
bevoegdbeid van de raad van de Orde
behoort; zij is geen opgelegd onderdeel
van de bebandeling, docb zij bevordert
de vrijwaring van de belangen van de
verdediging door een wel bepaalde tenlastelegging aan te zeggen; ten slotte
dient aangestipt te worden dat voor de
raad van de Orde, optredend in tucbtzaken, geen orgaan van vervolging bestaat;
er is geen openbaar ministerie,
terwijl, eerste onderdeel, eiser recbt
heeft, bij een procedure die geleid beeft

-297lijke en onpartijdige instanties zijn
daar eerstbedoelde uitsluitend, de
tweede hoofdzakelijk samengesteld
is uit advocaten, die tegelijk
dezelfde en tegenstrijdige belangen
met eiser hebben; dat de raad van
de Orde bovendien tegelijkertijd
vervolgende en beslissende partij is;
Overwegende dat de raad van de
Orde, overeenkomstig artikel 457
van het Gerechtelijk Wetboek, door
toedoen van de stafhouder, kennis
neemt van de tuchtzaken, hetzij
ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij
op schriftelijke aangifte door de
procureur-generaal; dat niemand als
vervolgende partij optreedt en de
raad zelf niet een dergelijke
opdracht vervult;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een rechtscollege
geheel of ten dele is samengesteld
uit leden die hetzelfde of een gelijkaardig beroep uitoefenen, of nog
eenzelfde professionele hoedanigheid hebben als de personen die
voor hen verschijnen, niet kan worden afgeleid dat dit college niet
onafhankelijk en onpartijdig is; dat
een dergelijk gevolg evenmin kan
worden gehecht aan de door het
middel niet nader gepreciseerde
bewering dat, nu die leden advocaten zijn, zij tegelijk dezelfde en
tegenstrijdige belangen met eiser
hebben;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

tot zijn schrapping van het tableau als
advocaat, op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; dat noch de tuchtraad in
eerste aanleg van de advocaten te Gent,
uitsluitend sarnengesteld uit advocaten
van deze balie, noch de tuchtraad van
beroep van de Orde te Gent, samengesteld uit een magistraat, vier advocaten
van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Gent, en een secretaris, aan
die vereisten voldoen; vervolgende en
beslissende partijen immers een zijn in
de tuchtraad in eerste aanleg en de
beide raden, bestaande uitsluitend of
hoofdzakelijk uit advocaten die tegelijk
dezelfde en tegenstrijdige belangen met
eiser hebben, noch onafhankelijk noch
onpartijdig tegcnover eiser zijn (schending van de artikelen 1, 6, lid 1, van het
Verdrag, 449, 450, 452, 456, 457, 460,
472 en 473 van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, het feit dat eiser
ingeschreven is op de lijst van de Orde
der Advocaten niet tot gevolg heeft dat
enig onderscheid zou mogen gemaakt
worden ten opzichte van het genot van
de rechten en vrijheden, hem door de
Belgische Grondwet en het Verdrag
toegekend (schending van de artikelen 1,
6, lid 1, 14 van het Verdrag, 6 en
6bis van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser bij het uitoefenen van zijn verhaal geen daadwerkelijke rechtshulp heeft voor een nationale
instantie, daar het Hof van Cassatie niet
in de beoordeling van de zaken zelf
treedt (schending van de artikelen 1, 6,
iid 1, 13, 14 van het Verdrag, 95 van de
Grondwet, 608 en 614, 1", van het
Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat, indien niet aile
bepalingen van artikel 6, lid 1, van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden toepassing vinden in tuchtzaken, de regel echter,
volgens welke het rechtscollege
onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn, een algemeen rechtsbeginsel is
dat op al de jurisdictionele instanties toepasselijk is;
Overwegende dat het middel stelt
dat de raad van de Orde, noch de
tuchtraad van beroep onafhanke-

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op de eerste twee onderdelen blijkt en hoewel het Hof niet
in de beoordeling van de zaken zelf
treedt, eiser van een daadwerkelijke
rechtshulp voor een nationale
instantie heeft kunnen genieten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 1068, 1071,
1072 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing, na de
beroepen beslissingen vernietigd te heb-
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de Orde. De redengeving van die
beslissingen wordt door de tuchtraad van beroep uitdrukkelijk hernomen. Ondanks de vernietiging
van de aangevochten beslissingen,
die hierna in het beschikkende
gedeelte wordt uitgesproken, acht
de tuchtraad van beroep de redengevingen waarop de beslissingen
steunen voor alhier hernomen en
hernieuwd »;
Overwegende dat de bestreden
beslissing aldus zonder enige tegenstrijdigheid aanduidt dat zij de drie
beroepen beslissingen alleen vernietigt in zoverre er aldus drie verschillende tuchtstraffen werden uitgesproken, en zij, opnieuw recht
doende, in de plaats daarvan een
enkele tuchtstraf oplegt; dat deze
macht aan de tuchtraad van beroep
toekwam, met toepassing van
artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, ingevolge de loutere devoOverwegende dat luidens de vast- lutieve kracht van de tegen eindstellingen van de bestreden beslis- vonnissen ingestelde hogere beroesing de tuchtraad van beroep kennis pen;
nam van de hogere beroepen door
Overwegende dat uit de zoeven
eiser ingesteld tegen drie verschil- aangehaalde vaststellingen blijkt dat
lende tuchtrechtelijke beslissingen de bestreden beslissing de redengedoor de raad van de Orde van vingen van de drie beroepen beslisAdvocaten te Gent, respectievelijk singen overneemt; dat desbetreffend
op 29 augustus 1978 (zes maanden geen onduidelijkheid ontstaat wanschorsing), op 15 november 1978 neer de bestreden beslissing, bij het
(een maand schorsing) en op onderzoek van de zaak die het
17 mei 1979 (schrapping van het voorwerp uitmaakte van de beroetableau) gewezen; dat, ingaande op pen beslissing van 15 nove.mber
het incidenteel hoger beroep van de 1978, vermeldt dat de opwerpmgen
procureur-generaal, de tuchtraad van eiser naar behoren werden
van beroep de zaken die het voor- weerlegd in de motivering van
werp uitmaken van de drie beroe- laatstbedoelde beslissing, en dat de
pen beslissingen samenvoegt en een tuchtraad van beroep die motivering
enkele tuchtstraf uitspreekt, met herneemt en hernieuwd acht;
name de schrapping van het
Dat het middel niet kan worden
tableau;
aangenomen;
Overwegende dat de bestreden
Over het tweede middel, afgeleid uit
beslissing vaststelt : « de tenlasteleggingen van de zaken, die het de schending van de artikelen 1, 6, lid 1,
voorwerp uitmaken van de drie van bet Verdrag·tot Bescherming van de
van de Mens en de Fundaberoepen beslissingen, zijn uit de Rechten
mentele Vrijheden, ondertekend op
overgelegde stukken en uit het 4 november 1950 te Rome en goedgeonderzoek en de behandeling door keurd door de wet van 13 mei 1955, 2,
de tuchtraad van beroep bewezen 449, 451, § 2, vierde lid, 45~, 458, 460,
'gebleven, zoals zij als bewezen wer- 473 en 779 van bet GerechteliJk Wetboek,
ben, opnieuw rechtdoende, tegen eiser
wegens de als bewezen ~angenomen
tekortkomingen de schrappmg van bet
tableau van de Orde van Advocaten te
Gent uitspreekt,
terwijl, eerste onderdeel, de bestred~n
uitspraak nagelaten heeft, na de beshssingen a quo te hebben vernietigd, deze
zaken bij evocatie te behandelen (schending van de artikelen 2, 1068, 1071 en
1072 van bet Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, bet tegenstrijdig is,
enerzijds, de beslissingen a quo te. vernietigen en, anderzijds, hun motieven
goed te keuren en als hernomen .te
beschouwen; dientengevolge de beshssingen a quo toch niet verniet~gd zijn;
bet daarbij niet uit te maken Is of de
gehele motivering van aile beslissingen
hernomen werd of enkel die welke op de
punten betrekking heeft waaronder
zulks wordt geschreven; onder nr. 5 de
uitspraak immers aile motieven schijnt
te hernemen wijl dit onder nr. 7 wordt
tegengesproken; deze motivering onduidelijk is (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
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de eerbiediging van de rechten van de
verdediging,
doordat de beslissing tegen eiser
wegens de als bewezen aangenomen
tekortkomingen de schrapping van het
tableau van de Orde van Advocaten te
Gent uitspreekt op. grond : dat ten
onrechte opgeworpen wordt dat de raad
van de Orde niet voltallig was of onvoldoende was samengesteld bij het treffen
van sommige van de thans aangevochten
beslissingen; overeenkomstig artikel 453
van het Gerechtelijk Wetboek kan de
raad van de Orde beraadslagen en
besluiten wanneer de meerderheid van
zijn leden aanwezig is; uit .de overgelegde stukken blijkt dat die meerderheid
aanwezig was bij elk van de drie aangevochten beslissingen; voor de behandeling en berechting van de tuchtzaken
geldt de regel van artikel 453 van het
Gerechtelijk Wetboek; de bewering van
eiser dat de « meerderheidsvorming » in
het gedrang komt wanneer de raad van
de Orde niet voltallig is bij disciplinaire
beslissingen, is niet relevant, nu
artikel 453 van het Gerechtelijk Wetboek
geen hogere aanwezigheid vereist dan de
meerderheid van de leden en dienvolgens binnen die aanwezigheid de meerderheidsvorming ten aanzien van een
beslissing - het weze op bet stuk van
tucht - als geldig aanvaardt,
terwijl, eerste onderdeel, eiser uitdrukkelijk staande hield, zonder op dit
punt te worden tegen~sproken, dat hij
in eerste aanleg telkenmale gesanctioneerd was door een onvolledig samengestelde tuchtraad met een wisselende
meerderheid, dat dientengevolge de hem
opgelegde sancties niet regelmatig waren
daar in tuchtzaken de raad als rechtsprekend college voiledig en in aile geval
met hetzelfde aantal leden moet zetelen
en vonnissen; artikel 453 van het
Gerechtelijk Wetboek de tuchtraden als
dusdanig niet vermeldt en er niet op
toepasselijk is (schending van de
artikelen 2, 449, 451, § 2, vierde lid, 453,
458, 460, 473 en 779 van bet Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de wisselende en
onvoiledige samenstelling van de tuchtraad in eerste aanleg de eerlijkheid,
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van deze instantie niet waarborgt en de
rechten van de verdediging van eiser
daardoor miskend worden (schending
van de artikelen 1, 6, lid 1, van het
Verdrag en van bet algemeen rechtsbeginsel);

derde onderdeel, de bestreden sententie herhaaldelijk de motivering van de
beslissingen van de tuchtraad in eerste
aanleg goedkeurt en als uitdrukkelijk
hernomen beschouwt, zodat zij door
dezelfde gebreken aangetast is (schending van aile bepalingen en van het
algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het eerste en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre de
onderdelen de schending aanvoeren
van de artikelen 451, § 2, vierde lid,
en 458 van het Gerechtelijk Wethoek, die bepalingen geen verband
houden met de aangevoerde grieven;
Overwegende dat, voor het overige, uit artikel 453 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens welk de raad
van de Orde aileen kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is,
op algemene wijze blijkt dat de
beslissingen van die raad, zonder
uitsluiting van het geval waarin hij
kennis neemt van de in de door de
artikelen 457 en 460 van hetzelfde
wetboek bedoelde tuchtzaken, regelmatig worden genomen wanneer de
meerderheid van de leden aanwezig
is;
Overwegende dat de bestreden
beslissing, die vaststelt dat bij elk
van de drie beroepen beslissingen
de meerderheid van de leden van de
raad van de Orde aanwezig was,
derhalve wettig de opwerping van
eiser van de hand wijst dat de raad
van de Orde niet voltallig was, of
onvoldoende was samengesteld en
dat hierdoor de « meerderheidsvorming in het gedrang zou gekomen
zijn »;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat noch uit de
bestreden beslissing, noch uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat eiser voor
de tuchtraad van beroep in verband
met de samenstelling van de raad
van de Orde een andere opwerping
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het antwoord op het eerste en het rechten van de verdediging (schending
van het algemeen rechtsbeginsel) :
derde onderdeel is aangehaald;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel,
Overwegende dat eiser in zijn
in zoverre het stelt dat eisers rechten van verdediging door die conclusie zich ertoe beperkte aan te
beweerde niet voltallige of onvol- voeren dat hij in « de zaak G ... geen
doende
samenstelling
zouden beroepsfout had begaan en dat hij
geschonden zijn, nieuw en dienvol- niet verantwoordelijk was voor vertraagde behandeling van deze
gens niet ontvankelijk is;
aangelegenheid »;
Overwegende dat de bestreden
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond- beslissing oordeelt dat G ... er drinwet, en van het algemeen rechtsbeginsel gend belang bij had dat een herzievan de eerbiediging van de rechten van ningsprocedure op de uitkering tot
de verdediging,
onderhoud onverwijld werd ingedoordat de bestreden beslissing tegen leid; dat desondanks eiser nagenoeg
eiser wegens de als bewezen aangeno- elf maanden liet verlopen vooraleer
men tekortkomingen de schrapping van die procedure in te stellen, terwijl
het tableau van de Orde van Advocaten hij zijn client in de waan liet dat de
te Gent uitspreekt, op grond : dat de herziening door hem op gang was
opwerpingen die eiser uitbrengt in de gebracht;
zaak van Andre G... ongegrond zijn; de
Dat de bestreden beslissing aldus
feiten bewijzen dat eiser tegenover zijn
client zijn beroepsopdracht erg verwaar- de conclusie van eiser beantwoordt;
loosd heeft door gedurende elf maanden
Dat het onderdeel feitelijke
na te laten een procedure tot herziening grondslag mist;
van onderhoudsgeld in te stellen; dat in
Wat het tweede onderdeel bede zaak D... eiser een onjuiste afrekening opmaakte die geenszins het mis- treft :
bruik van vertrouwen betreft; dat uit de
Overwegende dat noch uit de
stukken van het penaal dossier en het bestreden beslissing, noch uit de
onderzoek ter zitting blijkt dat eiser de stukken waarop het Hof vermag
grondbeginselen van zijn beroep, met acht te slaan, blijkt dat eiser voor
name waardigheid en rechtschapenheid,
grotelijks gekrenkt heeft door het jaren- de tuchtraad van beroep heeft doen
lang onder zich houden, zonder oorbare gelden dat het gebruik maken van
de in het onderdeel bedoelde « afrereden, van twee belangrijke bedragen,
kening in zake D ... », welke zaak
terwijl, eerste onderdeel, de bestreden eiser uitdrukkelijk in zijn conclusie
beslissing niet antwoordt op het ver- besprak, een schending van de
weermiddel van eiser, afgeleid uit het
vonnis van 29 november 1979 van de rechten van zijn verdediging zou
Correctionele Rechtbank te Gent, waar- meebrengen;
door G ... vrijgesproken werd; eiser hierDat het onderdeel derhalve nieuw
uit terecht afleidde dat, door de vrij- en niet ontvankelijk is;
spraak van zijn client, bleek dat hij deze
zaak goed had behandeld (schending van
artikel 97 van de Grondwet),

tweede onderdeel, nu eiser in de zaak
D ... definitief vrijgesproken werd van de
tegen hem ingestelde vervolgingen, de
bestreden beslissing ten onrechte ele~
menten ten laste van eiser geput heeft
in de afrekening die hij in de procedure
heeft neergelegd en in de verklaringen
die hij als verdachte heeft afgelegd;
dergelijke elementen, na de vrijspraak,
niet tegen hem mogen ingeroepen wor-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 november 1980 -

1• kamer -

Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, wnd. voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.

