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UITVINDINGSOC'rROOI

WET VAN
24 MEl 1854 OP DE UITVINDINGSOCI'ROOIEN EXCEPTIE VAN PERSOONLIJK VOORGEBRUIK
-BEGRIP.

De uit artikel 2 van de wet van
24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien
afgeleide exceptie van persoonlijk
voorgebruik vereist, onder meer, dat
degene die ze aanvoert het bewijs
}evert dat hij voor de octrooiaanvraag
reeds een volledige en praktische kennis van de uitvinding had, zodat hij in
staat was ze toe te passen op het
tijdstip dat het octrooi werd genomen,
en dat het bezit van die kennis
regelmatig en te goeder trouw was,
ii?zonderheid dat degene die de exceptie opwerpt, de uitvinding niet
onrechtmatig had verworven van de
octrooinemer {1).
(WARWP T. BOUTI'ELISSIER E.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 23 februari 1979 door
bet Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 24A van de wet
van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest beslist dat eiser bet
octrooi nr. 687.709 heeft nagemaakt,
omdat hij bet bewijs niet levert dat hij
v66r 3 oktober 1966, datum van de
aanvraag van bet octrooi door de rechtsvoorganger van de verweerders, een
machine, grotendeels identiek aan die
(1) Raadpl : Loms ANDRE, Traite des brevets
d'invention et de Ya contrefa{:on industrielle,
dl. II, druk 1899, nrs. 1634 en vlg.; BORGINON,
De Ia contrefa~n et de l'exercice des droits
attaches aux brevets, in Les novelles, Droits
intellectuels, dl. I, nrs. 245 tot 247; ScHRANS, La
localisation de Ia possession anterieure en
matiere des brevets d'invention, in Rev. de dr.
intellectuel
L'ingenieur-conseil, 1965,
biz. 189 tot 205, inzonderheid nrs. 3 tot 14;
VAN HECKE, c Overzicht van rechtspraak
(1965-1969) - lndustriiHe eigendom, auteursrecht, oneerlijke mededinging •, in Tijdschr.
Privaat Recht, 1970, biz. 205-223, inzonderheid
nr. 4.

waarop dit octrooi betrekking heeft,
heeft gebruikt, aangewend of uitgebaat'
met commercieel doel,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie had laten gelden dat er van
namaak geen sprake was, omdat hij in
september 1966 een machine, grotendeels identiek aan die waarop bet
octrooi nr. 687.709 betrekking had, geexploiteerd had, althans dat hij in die tijd
persoonlijk bekend was met het geoctrooieerde voorwerp, zodat bet arrest,
dat
enkel
beslist
dat
er
v66r
3 oktober 1966 geen gebruik, aanwending of uitbating met commercieel doel
was in de zin van artikel 24A van de wet
van 24 mei 1854, geen antwoord geeft op
de conclusie waarin de exceptie van
persoonlijk voorgebruik werd ingeroepen, en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de exceptie van
persoonlijk voorgebruik inhoudt dat het
octrooi geen uitwerking heeft ten
opzichte van iemand die de uitvinding
v66r de datum van aanvraag dermate
kende dat hij in staat was ze effectief
toe te passen, zonder dat bet gebruik, de
aanwending of de uitbating met commercieel doel hiervan vereist zijn, zodat
bet arrest, in zoverre bet beslist dat deze
exceptie niet kan aangenomen worden,
omdat er geen gebruik, aanwending of
uitbating met commercieel doel was van
bet voorwerp waarop bet octrooi betrekking heeft, de bepalingen betreffende de
wettelijke anterioriteit, opgenomen in
artikel 24A van de wet van 24 mei 1854,
en de exceptie van persoonlijk voorgebruik, afgeleid uit artikel 2 van
genoemde wet, verwart, en derhalve
genoemde
wetsbepalingen
schendt
(schending van de artikelen 2 en
24A van de wet van 24 mei 1854 op de
uitvindingsoctrooien) :

Overwegende dat eiser in zijn
akte van boger beroep, met uitdrukkelijke herneming van zijn op
20 juni 1974 en op 5 februari 1975
voor de eerste rechter neergelegde
conclusie, stelde dat de door hem
gebouwde machine geexploiteerd
werd in september 1966, althans dat
hij in die tijd persoonlijk bekend
was met bet geoctrooieerde voorwerp; dat hij bovendien verder in
dezelfde akte betoogde : a) dat de
kwestieuze machine reeds eind
1965 bet voorwerp had uitgemaakt

-

-302van gesprekken tussen hemzelf en tingen heeft bekomen om op zelfDecoster; dat hem toen door een standige wijze te kunnen overgaan
handelsfirma documentatie werd ter tot de vervaardiging van een
hand gesteld waaraan hij eventueel machine die grotendeels identiek is
nog zijn reeds jarenlange ervaring aan die waarop het octrooi betrekinzake slachterijmachines kon toet- king heeft; ... dat aan de hand van
sen; dat Decoster einde 1965-begin de verklaringen van de getuigen ...
1966, zijn machine bij hem bestelde; die appellant bij de reinigingsmadat hij toen reeds een precies beeld chine in het slachthuis Debaere
had van wat de machine zou wor- hebben gezien in de
zomer
den, ten minste aan de hand van de 1966 (toen de machine reeds goed
hem getoonde documentatie; b) dat functioneerde ), als vaststaand moet
blijkens het getuigenis van Van worden aangenomen dat het mede
Vaerenbergh de basisstructuur van slechts door het bestuderen van die
de
machine op
31
augustus machine, buiten weten van Debaere
1966 reeds klaar was, buiten de om, is geweest dat appellant erin
ketting en de rubberen zwepen; dat geslaagd is tot de constructie van de
het concept, de geestelijke schep- in het slachthuis Decoster geplaatping van de machine, toen reeds ste machine over te gaan en dat hij
volledig af was, want dat de enige voorheen niet over de nodige gegetwee originaliteiten van de machine vens beschikte om een begin te
Debaere zijn : de horizontale en maken met de produktie vim die
verticale assen en de rubberen zwe- machine; dat ... Van Vaerenbergh
pen; dat de eerste behoren tot de einde augustus 1966 de basisstrucmetalen basisconstructie en reeds tuur van een machine, die hij als
klaar waren en dat de tweede in " borstelmachine " omschrijft, werd
bestelling waren;
getoond, maar dat de verklaring van
Overwegende dat de door eiser in deze getuige in het vage blijft
conclusie opgeworpen exceptie van omtrent de inhoud van die " basispersoonlijk voorgebruik onder meer structuur" en omtrent de mogelijktot functioneren; dat Van Vaevereist dat degene die ze aanvoert heid
renbergh
zelfs uitleg heeft moeten
het bewijs levert dat hij v66r de
octrooiaanvraag reeds een volledige vragen aan appellant (thans eiser)
en praktische kennis had van de om zich " niet te vergissen over de
uitvinding, zodat hij in staat was ze weerstand van de kettingen ", wat
toe te passen op het tijdstip dat het erop wijst dat eiser zelf toen nog
octrooi werd genomen en dat het niet precies wist wat noodzakelijk
bezit van die kennis rechtmatig was was voor de goede werking van de
en te goeder trouw, inzonderheid machine; dat, door het bekijken van
dat degene die de exceptie opwerpt de machine in het slachthuis
de uitvinding niet onrechtmatig had Debaere en door het nemen van
maten, appellant (thans eiser) wel
verworven van de octrooinemer;
het principe kende voor de strucOverwegende dat het arrest tuur van de machine, maar dat die
oordeelt : « dat, hoewel appellant kennis hem - die zich een kleine
(thans eiser) nu en dan werken smid noemde - nog niet in staat
uitvoerde voor Debaere (rechtsvoor- stelde een dergelijke machine metganger van verweerders die het een in het normaal handelsverkeer
octrooi genomen heeft) het niet te brengen »;
gebleken is dat hij, op welk ogenOverwegende dat het arrest
blik ook, heeft medegewerkt aan de
vervaardiging of de oppuntstelling zodoende duidelijk, en zonder de in
van de reinigingsmachine in het het tweede onderdeel aangevoerde
slachthuis Debaere; dat het even- verwarring te begaan, te kennen
min bewezen is dat appellant van geeft waarom de vereisten van de
andere personen voldoende inlich- door eiser ingeroepen exceptie van
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COMITE- HERPLAATSING VAN DE WERKNEpersoonlijk voorgebruik niet verMER ONMOGELIJK GEWORDEN - FElT ZONenigd waren en aldus eisers concluDER INVLOED OP DE ONWETTIGHEID VAN
sie beantwoordt;
HET ONTSLAG (1).
Dat het middel feitelijke grond2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

HEIDSCOMITE - ONTSLAG VAN EEN
WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE ONWEI'TIGHEID VAN HET ONTSLAG - RECHT OP
EEN BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING BEGRIP.

2• De werknemersafgevaardigde in bet
14 november 1980 1• kamer
veiligbeidscomite, die in strijd met bet
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
bepaaide in art. ibis, § 2, van de
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
Gezondbeids- en Veiligheidswet is
Gelijkluidende conclusie van de
ontslagen en niet is herplaatst onder
h. Tillekaerts, advocaat-generaal
·
de voorwaarden vastgesteld in de §§ 5
Advocaten : mrs. De Gryse en van
en 7 van hetzelfde artikel, heeft recht
Heeke.
op de bijzondere ontslagvergoeding
bepaald in de genoemde § 7, ook al
werd zijn herplaatsing aangevraagd
nadat de werkgever failliet was verklaard en zij geweigerd werd door de·
curator van het faillissement.
Nt. 164

a• KAMER- 17 november 1980
VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - DIENSTPLICHT - BESLISSING
VAN DE HERKEURINGSRAAD- VOORZIENING
DOOR DE OUDERS VAN DE DIENSTPLICHTIGE
ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT INGESTELD
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIEN!NG (I).

(GRAUX F., GRAUX P. - ALS CURATOREN VAN
HET FAILLISSEMENT NATIONAL CONFECTIE
BELGIE N.V. T. MARIOTTI)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1978 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

(VAN GANSEN)

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1bis, §§ 2, a, 4, 5,
6 en 7, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de
salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen (dit artikel 1bis ingevoegd
door artikel 5 van de wet van
16 januari 1967), 444, 451, 455 tot en
met 460, 466, 475, 528, 529, 561 en 56a van
het Wetboek van Koophandel, boek III,
titel I,
Nr.165
doordat het arrest verweersters vordering tot het bekomen, in haar hoedaniga· KAMER- 17 november 1980
heid van .lid van het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- werkplaatsen, van een vergoeding gelijk
HEIDSCOMI'l'E - ONTSLAG VAN EEN aan twee jaar loon, als bepaald door
OM
ECO- artikel 1bis, § 7, van de wet van
WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE
NOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN 10 juni 1952, ontvankelijk en gegrond
GEEN RAADPLEGING VAN HET PARITAIR verklaart, voor recht zegt dat verweer-

17 november 1980 a• kamer
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal.

Nota arrest nr. 164 :

Nota arrest nr. 165 :

(1) Cass., 28 mei 1975 (A.C., 1975, 1029); zie
(1) Cass., 19 juni 1974 (A.C., 1974, 1160); zie
Cass., 12 nov .1975 (ibid., 1976, 332).
Cass., 10 sept. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 14).

-304ster tegenover de massa van het faillissement naamloze vennootschap National
Confectie Belgie een schuldvordering
van 492.752 frank heeft, de kosten aanhoudt en de zaak naar de Rechtbank
van Koophandel te Tongeren verwijst op
grond : dat, krachtens artikel 1bis, § 2,
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952,
verweerster slechts kon worden ontslagen om een dringende reden of om
economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite
zijn erkend; dat, nu het vonnis van
faillietverklaring slechts op 30 november 1976 is tussengekomen, hetzij Iia de
beeindiging van de arbeidsrelatie, niet
kan worden gesteld dat het ontslag
voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing in het raam van het faillissement
en waardoor de verplichting tot voorafgaande raadpleging van het paritair
comite zou zijn vervallen; dat de algemene draagwijdte van voomoemd
artikel 1bis, § 2, eerste lid, niet toelaat
de werkgever, die in de onmogelijkheid
verkeert om zijn activiteit voort te zetten
en al zijn personeel moet ontslaan, van
de verplichting vrij te stellen om tot
voorafgaande raadpleging van het paritair comite over te gaan en dat bij
gebreke van bedoelde raadpleging verweerster derhalve onwettig werd ontslagen, zodat het zonder belang is dat de
door haar gevraagde herplaatsing niet
meer mogelijk was;

terwijl, eerste onderdeel, de werknemer, ontslagen met overtreding van de
bepalingen van artikel 1bis, §§ 2, 3,
4 en 5, van de wet van 10 juni 1952,
slechts recht heeft op de vergoeding
bepaald door § 7 van hetzelfde
artikel 1 bis, voor zover hijzelf of de
werknemersorganisatie waarbij hij is
aangesloten, een aanvraag tot herplaatsing heeft ingediend, conform de
beschikkingen van gezegd artikel 1bis,
§ 5, en voor zover zijn werkgever niet
regelmatig aan deze aanvraag voldoet;
hieruit volgt dat verweerster, die terzelfder tijd met geheel het personeel van
het bedrijf werd ontslagen, bij opzeggingsbrief van 23 november 1976 van de
directie van de naamloze vennootschap
National Confectie Belgie, en die op
30 november 1976, datum van de uitspraak van het vonnis van faillietverklaring van deze onderneming, geen aanvraag tot herplaatsing had ingediend,
geen verworven recht op de vergoeding
bepaald door § 7 van voormeld
artikel lbis had en kon hebben, noch
bijgevolg een schuldvordering op die

grond tegenover de massa van het faillissement; het arrest, dat niettemin de
vordering van verweerster ontvankelijk
en gegrond verklaart en voor recht zegt
dat verweerster tegenover de massa van
het faillissement naamloze vennootschap
National Confectie Belgie een schuldvordering van 492.752 frank heeft, hierdoor
een verkeerde toepassing maakt van
gezegde bepalingen van artikel 1bis van
de wet van 10 juni 1952 en terzelfder tijd
de wettelijke bepaling miskent, die het
passief van het faillissement beperkt tot
de schulden die door de gefailleerde
werden aangegaan v66r de dag van het
vonnis van faillietverklaring (schending
van de artikelen 444, 451, 466, 528, 529,
561 en 563 van het Wetboek van Koophandel, hoek III, titel I);

tweede onderdeel, wanneer, zoals ten
deze, een onderneming in staat van
faillissement haar activiteit heeft stopgezet en al haar personeel heeft ontslagen
v66r de dag van de uitspraak van het
vonnis van faillietverklaring, de weigering van de curator om gevolg te geven
aan de aanvraag tot herplaatsing van de
in overtreding met de bepalingen van
artikel 1bis, §§ 2, 3, 4 en 5, van de wet
van 10 juni 1952 ontslagen werknemers,
niet wettelijk voor gevolg kan hebben
een recht te doen ontstaan op de bijzondere vergoeding bepaald door hetzelfde
artikel 1bis, § 7, ten voordele van deze
werknemers en tegenover de massa van
het faillissement; de curator, in dergelijk
geval, immers handelt noch als werkgever noch als vertegenwoordiger van de
voor het foutieve ontslag verantwoordelijke werkgever, maar in zijn eigen
hoedanigheid van gerechtelijk lasthebber bekleed met de gerechtelijke
opdracht het faillissement te vereffenen ten voordele van de gezamenlijke
schuldeisers van het faillissement; het
arrest, dat in de gegeven feitelijke
omstandigheden en de hierboven weer-.
gegeven redenen verweersters vordering
ontvankelijk en gegrond verklaart en
vervolgens voor recht zegt dat verweerster tegenover de massa van het faillissement National Confectie Belgie een
schuldvordering heeft van voormeld
bedrag van 492.752 frank, derhalve een
verkeerde en onverantwoorde toepassing
maakt van de bepalingen van voormeld
artikel 1bis, die ten deze niet wettelijk
van toepassing waren, en aan een handeling voortspruitende uit de wettelijke
opdracht van de eisers qualitate qua een
betekenis en een draagwijdte geeft die
zij wettelijk niet heeft en niet kan

-305Dat verweerster op de vergoeding
hebben (schending van de artikelen 444,
460 tot 466, 475, 528, 529, 561 en 563 van recht heeft, ook al werd haar herhet Wetboek van Koophandel, boek Ill, plaatsing na dit vonnis aangevraagd
titel I) :
en werd zij geweigerd door de
eisers als curatoren van het faillisOverwegende dat, luidens artikel 1bis, § 2, eerste lid, van de wet sement;
Dat het middel naar recht faalt;
van 10 juni 1952, gewijzigd door de
wet van 16 januari 1967, de leden
van het veiligheidscomite, die het
Om die redenen, verwerpt de
personeel vertegenwoordigen, en de
kandidaten slechts kunnen worden voorziening; veroordeelt de eisers in
ontslagen « om een dringende reden de kosten.
of om economische of technische
17 november 1980 3• kamer redenen, die vooraf door het Voorzitter : de h. Gerniers, afdelingsbevoegd
paritair
comite
zijri voorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h.
erkend »;
Lenaerts, advocaat-generaal - AdvocaOverwegende dat het arbeidshof ten: mrs. DeBruyn en Biitzler.
beslist dat verweerster onregelmatig
ontslagen is, nu het paritair comite
niet vooraf werd geraadpleegd; dat
de eisers deze beslissing niet aanvechten;
Nr. 166
Overwegende dat de partijen
ervan uitgaan dat, overeenkomstig
2• KAMER- 18 november 1980
artikel 1his, § 5, de herplaatsing
tijdig werd aangevraagd;
1° VOORZIENING IN CASSATIE
Dat, wanneer de werkgever een BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
beschermde werknemer onwettig KANWORDEN INGESTELD- STRAFZAKENheeft ontslagen, het zonder belang VOORWPIGE HECHTENIS - BESCHIKKING
is dat de herplaatsing van deze VAN DE ONDERZOEKSRECHTER DAT GEEN
BEVEL TOT AANHOUDING BEHOEIT TE WORlaatste niet meer mogelijk is;
DEN VERLEEND- ONTVANKELIJK CASSATIEOverwegende dat, ook al is het BEROEP.
recht op de bijzondere ontslagverHECHTENIS
goeding, bepaald bij § 7 van voor- 2° VOORLOPIGE
BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER
noemd artikel 1bis, slechts verschul- DAT GEEN BEVEL TOT AANHOUDING BEHOEIT
digd wanneer de werkgever niet is TE WORDEN VERLEEND - BESLISSING IN
ingegaan op de aanvraag tot her- LAATSTE AANLEG GEWEZEN.
plaatsing gedaan overeenkomstig
§ 5 van hetzelfde artikel, de vergoe- 3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIIT ding niettemin wordt toegekend BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAwegens de onregelmatigheid van het KEN - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSontslag en het recht derhalve ont- RECHTER WAARIN WORDT VERMELD DAT DE
VERKLARING VAN EEN VERDACHTE, VOLGENS
staat op het ogenblik dat de werk- WELKE
HLJ OM NEGEN UUR VAN ZIJN VRIJnemer ontslagen wordt;
HEID IS BEROOFD, NIET WORDT TEGENGEOverwegende dat het arbeidshof SPROKEN DOOR DE PROCESSEN-VERBAAL vaststelt dat verweerster werd ont- PROCES-VERBAAL WAARIN WORDT VASTGEDAT DE VERDACHTE VAN ZIJN VRIJslagen, alvorens haar werkgever STELD
HEID IS BEROOFD OM ELF UUR DERTIG failliet werd verklaard;
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
Dat de schuld van de gefailleerde DAT PROCES-VERBAAL.
tegenover verweerster als gevolg 4° VERWIJZING NA CASSATIE
van haar recht op de voornoemde STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE
vergoeding derhalve v66r het vonnis BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER
van faillietverklaring is ontstaan;
WAARBIJ EEN VERDACHTE ONWETTIG IN VRIJ-

-306heden 11 oktober 1980 omstreeks
negen uur 45; alhoewel er ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden
1° en 2° AI kan geen hager beroep voorhanden zijn, waardoor in het
worden ingesteld tegen de beschikking belang van de openbare veiligheid
van de onderzoeksrechter dat geen de voorlopige hechtenis wordt
bevel tot aanhouding behoeft te war- geeist, slechts kan worden vastgedim verleend, tach is die beslissing steld dat de termijn van vierentwinvatbaar voor cassatieberoep (2). (Art. tig uren gesteld door artikel 7 van
416 Sv.; art. 1, derde en vierde lid, Wet
de Grondwet ter zake werd overVoorlopige Hechtenis.) (Impliciet.)
schreden zonder dat hij (de verdachte) werd aangehouden krach(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT
tens een met redenen omkleed
T. HENSCHEL)
bevel van de rechter »;
ARREST
Overwegende dat het regelmatig
proces-verbaal, opgemaakt door
HET HOF; - Gelet op de bestre- adjudant van de rijkswacht Roger
den beschikking, op 11 oktober 1980 De Lille op 10 oktober 1980 en
door de onderzoeksrechter te Gent genummerd 3861, dat deel uitmaakt
gewezen;
van het dossier dat aan de onderwerd
voorgelegd,
Over het middel, afgeleid uit de schen- zoeksrechter
ding van de artikelen 97 van de Grond- vermeldt : « Vrijheidsberoving op
wet, 1119 tot 1322 van het Burgerlijk 10 oktober 1980 - 11.30 uur », alsook
Wetboek, meer bepaald miskenning van de volgende verklaring van de
de bewijskracht van een authentieke verdachte : « Ich nehme zur Kenntakte,
nis dass ich heute 10 okt. 80 urn
doordat de beschikking vaststelt dat 11.30 Uhr festgenommen bin und
de verdachte op 10 oktober 1980 reeds dass ich morgen, 11 okt. 80 urn
om negen uur van zijn vrijheid werd 09.00 Uhr vor den Untersuchungsberoofd, terwijl uit het proces-verbaal richter gefiihrt werden soH »;
nr. 3861, bovenaan alsmede in fine,
Overwegende dat de considerans
opgesteld door De Lille Roger, adjudant
bij de rijkswacht, blijkt dat de vrijheids- van de beschikking volgens welke
beroving pas plaatsgreep om 11 uur de verklaring van de verdachte « dat
30 dezelfde dag :
hij van zijn vrijheid beroofd werd
Overwegende dat de beschikking om negen uur niet tegengesproken
ingaat op de regelmatige vordering wordt door . de gegevens van de
van de procureur des Konings tot processen-verbaal thans in het dosinstelling van een onderzoek, maar sier voorhanden », niet verenigbaar
de vordering tot het bevelen van de is met de aangehaalde vermeldingen
aanhouding van Henschel Peter van het proces-verbaal nummer
afwijst, op grond dat deze, verdacht 3861 en derhalve de bewijskracht
van diefstal met braak, verblijvende van dat proces-verbaal miskent;
Dat het middel gegrond is;
in Belgie en niet op heterdaad
betrapt, volgens zijn verklaring, « op
dit punt niet tegengesproken door
de gegevens van de procesOm die redenen, vernietigt de
sen-verbaal thans in het dossier bestreden beschikking in zoverre zij
voorhanden, ( ...) daadwerkelijk van beslist op de vordering tot voorlozijn vrijheid (werd) beroofd op pige hechtenis; beveea dat van .dit
10 oktober 1980 omstreeks negen arrest melding zal worden gernaakt
uur, terwijl de vordering tot onder- op de kant van de gedeeltelijk
zoek ons slechts werd voorgelegd op vernietigde beschikking; laat de
kosten ten laste van de Staat; ver(1) en (2) Cass., 21 juni 1978 (A.C., 1978, wijst de aldus beperkte zaak naar
1237).
een andere onderzoeksrechter van
HElD WORDT GELATEN - VERWIJZING NAAR
EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER VAN
HETZELFDE ARRONDISSEMENT (1).

-307doordat het arrest, na verweerder te
het arrondissement Gent dan diegene die de vernietigde beschikking hebben veroordeeld wegens bet enkele
toebrengen van opzettelijke slagen en
gewezen heeft.
verwondingen (door artikel 398 van bet
18 november 1980 2• kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Soetaert - GeJijkluidende conclusie van Mevr. Liekendael.

Nr.167
2• KAMER- 18 november 1980
1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
BURGERLLJKE RECHTSVORDERING VERVOLGING VAN DE BEKLAAGDE WEGENS
OPZE'ITELLJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF
VERWONDINGEN
MET
VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID
VEROORDELENDE
BESUSSING MET UITSLurriNG VAN DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID AFWIJZING
VAN DE BURGERLLJKE RECHTSVORDERING OP
GROND VAN DIE BESUSSING - VERWITl'IGING VAN DE BURGERLLJKE PARTLJ DAT DE
OMSCHRLJVING IS VERANDERD, NIET VEREIST
(1).

2°

RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN - BURGERLLJKE RECHTSVORDERING - VERVOLGING VAN DE BEKLAAGDE
WEGENS OPZETTELLJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN OF VERWONDINGEN MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - VEROORDELENDE
BESUSSING MET UITSLUITING VAN DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID AFWLJZING
VAN DE BURGERLLJKE RECHTSVORDERING OP
GROND VAN DIE BESLISSING ANDERE
OMSCHRLJVING NIET MEDEGEDEELD AAN DE
BURGERLLJKE PARTLJ - GEEN MISKENNING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING (2).
(• EAGLE STAR • N.V. T. BOSTOEN)
ARREsT

HET HOF; - Gelet op het bestre-.
den arrest, op 6 maart 1980 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van bet algemeen rechtsbeginsel
van eerbiediging van de rechten van
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet,

----.. . . .----------1
(1) en (2) Zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978,
226) met voetnoot 1, get. F.D.

Strafwetboek bedoeld misdrijf), de burgerlijke vordering van eiseres ongegrond
verklaart « nu bet hof geen werkongeschiktheid weerhouden heeft »,
terwijl, eerste onderdeel, nu verweerder vervolgd werd wegens bet toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met de omstandigheid dat die
slagen een ziekte of ongeschiktheid tot
bet verrichten van persoonlijke arbeid
tot gevolg hadden (inbreuk op artikel 399
van het Strafwetboek), bet arrest, door
bet ten laste van verweerder gelegde feit
aldus te herkwalificeren en op basis van
deze herkwalificatie de burgerlijke vordering van eiseres ongegrond te verklaren, zonder eiseres vooraf van deze
herkwalificatie in kennis te stellen en
haar toe te Iaten hierop haar verdediging voor te dragen, de rechten van
verdediging van eiseres geschonden
heeft (schending van bet algemeen
rechtsbeginsel betreffende de rechten
van verdediging);

tweede onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres, arbeidsongevallenverzekeraar, zich burgerlijke partij had gesteld tegen verweerder, die vervolgd werd wegens
het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan NoEH T ... ,
met de omstandigheid dat die slagen of verwondingen een ziekte of
ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid ten gevolge
hadden;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het aan verweerder ten
laste gelegde feit bewezen is, « doch
zonder de verzwar(mde omstandigheid van ziekte of arbeidsongeschiktheid »; dat het voorts, om de
in het middel weergegeven reden,
de vordering van eiseres als ongegrond afwijst;
Overwegende dat het arrest aldus
een door het openbaar ministerie en
door eiseres aangevoerde omstandigheid als niet bewezen .verwerpt;
dat het hof van beroep niet verplicht was eiseres vooraf ervan ·op
de hoogte te brerigen dat het de
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(VERHAEGHE)
aangevoerde omstandigheid voor
betwisting vatbaar achtte; dat het
18 november 1980 2" kamer arrest het recht van verdediging van Voorzitter : baron Richard, afdelingseiseres niet miskent;
voorzitter - Verslaggever : de h. VerWat het tweede onderdeel be- vloet - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
treft:
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Nr. 169

Om die redenen, verwerpt de
2" KAMER- 19 november 1980
voorziening; veroordeelt eiseres in
de- kosten.
1° RECHT VAN VERDEDIGING
18 november 1980 2" kamer
Voorzitter
:
baron
Richard
Ver~!agc_ever : de heer Caenepeel
GelJjklUidende conclusie van mevr. Liekendael - Advocaat : mr. Dassesse.

Nr.168
2" KAMER- 18 november 1980

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE
EN ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHTBANK OM UITSPRAAK TE OOEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BRIEF VAN
DE RAADSMAN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
WAARBIJ HIJ OM HEROPENING VAN DE
BRIEF AAN DE,
DEBATTEN VERZOEKT RECHTBANK GERICHT TIJDENS DE BERAADSLAGING, MAAR TER GRIFFIE INGEKOMEN
OP DE DAG VAN DE UITSPRAAK VAN HET
VONNIS - GEEN BEWIJS DAT DE RECHTBANK
KENNIS HEEFI' GEILW VAN DIE BRIEF
V66R DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS DE
RECHTEN
GEEN MISKENNING VAN
VAN VERDEDIGING.

1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN
DE VEROORDEELDE EN VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE- BEVESTIGING VAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER ALLE
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING TEN
LASTE VAN DE BEKLAAGDE, DIE ALLEEN WAS
VERVOLGD - IMPLICIETE BESLISSING DAT
ALLE KOSTEN ZLJN VEROORZAAKT DOOR HET
MISDRIJF WAARAAN DE BEKLAAGDE SCHULDIG IS VERKLAARD (1).

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL AFGELEID UlT MISKENNING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING IN HET
GEDING VOOR DE FElTENRECHTER - MISKENNING DOOR DE BEKLAAGDE NIET AANGEVOERD IN ZLJN VERWEER OVER DE ZAAK ZELF
- MIDDEL VOOR HET EERST VOORGEDRAGEN
VOOR HET HOF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2).

Nota's arrest nr. 168 :

2° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE CONCLUSIE
ONBEANTWOORD IS GEBLEVEN - BESLISSING
MET EEN ANTWOORD OP DIE CONCLUSIE MIDDEL DAT FElTELIJKE GRONDSLAG MIST
(1).

1• De rechten van verdediging van de

burgerlijke partij worden niet miskend
door de rechtbank die de beklaagde
vrijspreekt en zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen op de
burgerlijke rechtsvordering, zonder te
antwoorden op een brief van de raads.man van de burgerlijke partij waarbij
om heropening van de debatten wordt
verzocht, wanneer niet is bewezen dat
die brief, die tijdens de beraadslaging
aan de rechtbank is gericht maar ter
griHie is ingekomen op de dag van de

(1) Zie Cass., 16 dec. 1975 (A.C., 1976, 473).
(2) Cass., 19 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 379);
zie Cass., 7 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr 82).

Nota arrest nr. 169 :
(1) Cass., 26 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr 60).
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-309uitspraak, aan de rechtbank is afgege- . redenen te omkleden, de verplichting
ven v6br de uitspraak van het vonnis van de rechters miskent om hun beslis(2).
singen met redenen te omkleden (schending van de artikelen 92 en 97 van de
(NIEUWENHUYS, GENERAL ACCIDENT F1RE AND Grondwet, 772, 773 en 780, eerste lid, van
LIFE ASSURANCE CORPORATION LIMITED T. EL bet Gerechtelijk Wetboek) en om de
MAACH)
verzoeken en verweermiddelen die hun
door de gedingvoerende partijen worden
ARREST ( vertaling)
voorgelegd, te beantwoorden (schending
van de artikelen 2, 5, 772, 773 van bet
HET HOF; - Gelet op het bestre- Gerechtelijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
den vonnis, op 9 juni 1980 in hager van 17 april 1878 houdende de voorafberoep gewezen door de Correctio- gaande titel van bet Wetboek van Strafvordering en van de hierboven aangewenele Rechtbank te Charleroi;
zen algemene rechtsbeginselen) :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat uit de processchending van de artikelen 2, 5, 772, 773,
780, eerste lid, van bet Gerechtelijk stukken blijkt, enerzijds, dat op
Wetboek, 3, 4 van de wet van 3 juni 1980, terwijl de zaak in
17 april 1878 houdende de voorafgaande beraad werd gehouden om uittitel van bet Wetboek van Strafvorde- spraak te doen op de terechtzitting
ring, 92, 97 van de Grondwet, en van de
algemene rechtsbeginselen die de rech- van 9 juni 1980, de raadsman van de
ters verplichten te antwoorden op de eisers aan de correctionele rechtverzoeken en verweermiddelen die hun bank een brief heeft gezonden om
door de gedingvoerende partijen worden een heropening van de debatten te
voorgelegd en hun recht te eerbiedigen vragen, op grond dat « ••• om de
om in rechte op te treden en zich te aansprakelijkheden, zowel op strafverdedigen,
rechtelijk als op burgerrechtelijk
doordat, ofschoon tijdens de beraad- gebied te beoordelen, het noodzakeslaging een regelmatige en behoorlijk lijk was (dat de) rechtbank zelf
met redenen omklede aanvraag tot heropening van de debatten, bij brief van kennis nam » van een stuk waarvan
3 juni 1980 door de advocaat van de het bestaan pas aan gezegde raadsburgerlijke partijen gedaan, voor de man ter kennis was gebracht;
brief van
correctionele rechtbank werd gebracht, anderzijds, dat de
deze, zonder gezegde aanvraag in aan- 3 juni 1980 op 9 juni 1980 ter ·griffie
merking te nemen, op 9 juni 1980 haar is ingekomen, maar dat niet is
vonnis heeft uitgesproken, dat, de beslis- bewezen dat hij de rechter heeft
sing van de eerste rechter wijzigend, de bereikt alvorens het vonnis werd
telastleggingen tegen verweerder niet gewezen;
bewezen verklaart en derhalve de rechtbank onbevoegd verklaart om over de
Dat het middel niet ontvankelijk
tegen verweerder ingestelde civielrechte- is;
lijke vorderingen uitspraak te doen en
de kosten van hun rechtsvordering ten
Over het tweede middel, afgeleid uit
laste van de burgerlijke partijen laat,
de schending van de artikelen 97 van de
terwijl het vonnis, door aldus uit- Grondwet, 780, eerste lid, van bet
spraak te doen zonder gezegde aanvraag Gerechtelijk Wetboek, 418, 420 van het
m aanmerking te nemen, te beantwoor- Strafwetboek, 19.1, 19.3.2•, a, a• en 4•, van
ien of er gevolg aan te geven en zonder het koninklijk besluit van 1 decemie impliciete verwerping ervan met ber 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van bet wegverkeer,
doordat het vonnis beslist zoals in de
(2) Zie Cass., 28 jan. 1952 (BuJJ. en Pas.,
.952, I, 302); 19 sept. 1966 en de arresten uiteenzetting van bet eerste middel is
•ermeld in de noten 2 en 3 (ibid., 1967, I, 33) vermeld, op grond « dat de beklaagde El
'n 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 177).
Maach en de burgerlijke partij NieuwenOok a! was de brief tijdig afgegeven, toch huys elk van bet ongeval een uitlegging
vas de rechter niet verplicht zijn beslissing de geven die van aard is de tegenpartij
lebatten niet te heropenen met redenen te
·mkleden : zie hierover Cass., 20 juli 1964 volledig aansprakelijk te doen verklaren;
Bull. en Pas., 1964, I, 1175) en de arresten dat geen enkele van de aangevoerde
uitleggingen steunt op een objectief of
raarvan sprake in noot 2, biz. 1176.
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-310doorslaggevend gegeven dat zou toelaten
de aansprakelijkheden te omschrijven;
dat de rechtbank haar overtuiging
slechts mag grond~n op zekere en
geenszins op hypothetische gegevens;
dat in deze context ... er een twijfel
bestaat betreffende de toerekenbaarheid
van de onderwerpelijke botsing; dat, hoe
broos hij ook weze, deze twijfel de
beklaagde ten goede moet komen »,

terwijl deze motivering niet antwoordt
op bet verweermiddel dat regelmatig
werd voorgedragen in de hoofdconclusie
voor de correctionele rechtbank voor de
burgerlijke partijen (bier eisers) genomen, waardoor deze laatsten, om te
besluiten tot de bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter in
zoverre zij de gehele aansprakelijkheid
voor bet ongeval ten laste van de
beklaagde (bier verweerder) had gelegd
en zij, na toepassing van de strafwet,
deze ertoe had veroordeeld gezegde burgerlijke partijen schadeloos te stellen,
voorhielden, voomamelijk door te steunen op de objectieve gegevens van bet
plan gevoegd bij bet de dag van bet
ongeval door de politie te Charleroi
opgemaakt proces-verbaal, dat eiser, rijdende op de « chaussee de Charleroi " te
Gilly, « bet kruispunt van de gashouder
overstak gedekt door bet groen licht; dat
hij, bij bet einde van dit oversteken,
werd aangereden door bet voertuig van
de beklaagde dat links afsloeg en hem
aldus plots de pas afsneed; dat de
beklaagde ten onrechte beweert dat
(eiser) voorbij een rood licht (is) gereden; dat de stand van de voertuigen op
bet plan aantoont dat de concluant bijna
bet kruispunt had overgestoken, terwijl
de beklaagde bet pas was opgereden en
klaar was om zijn bocht langs de rand
van de weg te nemen; dat derhalve,
indien bet licht op oranje stond, dit
eerder de beklaagde betrof die later dan
de concluant bet kruispunt is opgereden;
dat de beklaagde ongetwijfeld een rijbeweging heeft uitgevoerd die de concluant
de pas heeft afgesneden "• waaruit volgt
dat bet vonnis, hetwelk die verschillende
beweringen van de conclusie van de
burgerlijke partijen niet tegenspreekt
noch de gegrondheid ervan in feite en in
rechte betwist, niet regelmatig naar de
eis van de wet met redenen is omkleed
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 780, eerste lid, van bet
Gerechtelijk Wetboek) en bovendien niet
wettelijk is verantwoord in · zoverre bet,
zonder de door de betrokken burgerlijke
partijen aangevoerde omstandigheden

van bet ongeval te ontkennen, de ten
laste van beklaagde vervolgde telastleggingen niet bewezen verklaart en derhalve geweigerd heeft van de tegen hem
ingestelde civielrechtelijke vorderingen
kennis te nemen (schending van de
artikelen 418 en 420 van bet Strafwetboek en 19.3.2°, a, 3° en 4°, van bet
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van bet wegverkeer) :

Overwegende dat in hun conclusie ter terechtzitting van de correctionele rechtbank genomen de
eisers feitelijke gegevens hebben
uiteengezet, alleen aanvoerend dat
de stand van de voertuigen op de
situatietekening hun versie van het
ongeval bewees;
Overwegende dat het vonnis door
de in het middel weergegeven overwegingen deze conclusie beantwoordt en zijn beslissing wettelijk
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
elk in de kosten van zijn voorziening.
19 november 1980 - 2" kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijk/z:idende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Dassesse.

Nr. 170
2" KAMER- 19 november 1980
1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR Ml
NISTERIE BJJ HET HOF OF DE RECHTBANl
DIE VAN HET BEROEP KENNIS MOET NEME
- BEKLAAGDE MET WOONPLAATS IN BELGI
DAGVAARDING OM VOOR HET HOGE
RECHTSCOLLEGE TE VERSCHJJNEN MEER DA
VEERTIG DAGEN NA DE UITSPRAAK VAN HE
VONNIS NIETIGHEID VAN HET HOGE
BEROEP

-_.:_:=-=----=::::-=:=-::-=-:::-.:::.:::.:::.:::::-:::-T - • --------~-

-3112° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VERNIETIGING OMDAT DE
RECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS HEEFT
GENOMEN VAN DE STRAFVORDERING DIE BLJ
HEM NIET AANHANGIG IS GEMAAKT EN DEFINITIEF IS BERECHT - VERNIETIGING ZONDER
VERWLJZING (1).

3° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE NIET ONTVANKELLJK - REGELMA-.
TIG HOGER BEROEP VAN DE BURGERLLJKE
PARTLJ- CASSATIE, OP DE VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE, VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING
CASSATIE HIEROP
GEGROND DAT DE RECHTER HET HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEN
ONRECHTE HEEFT ONTVANGEN - OMVANG
VAN DE CASSATIE.

4° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR HEM BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJKE PARTLJ VERNIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE - GEVOLG T.A.V. DE BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJKE PARTLJ.

5° BETEKENING

VAN

EXPLOOT AAN DE BETROKKENE IS UITGEREIKT NIET ONTVANKELLJKE VOORZIENING.

1" Ingeval .bet hager beroep, ingesteld

door het openbaar ministerie bij het
hof of de rechtbank die van het hager
beroep kennis moet nemen, gericht is
tegen een beklaagde die in Belgie zijn
woonplaats heeft, moet het exploot
waarbij dat beroep wordt betekend, op
straHe van nietigheid van het beroep,
dagvaarding bevatten om voor het
rechtscollege in hager beroep te verschijnen binnen veertig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis
(2). (Art. 205 Sv.; art. 8 wet 1 mei 1849,
ge~. ~ij art. 4 wet 27 feb. 1956.)
3" Wanneer, op de voorziening van de
b(!klaagde, de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt omdat het
hager beroep van het openbaar ministerie door de rechter in hager
beroep is ontvangen, hoewel het niet
ontvankelijk was, strekt de cassatie
zich niet uit tot de beslissing op het
regelmatig hager beroep van de burgerlijke partij (3).

EXPLOTEN

4" Wanneer de beslissing tot veroordeling van de beklaagde Wordt vernietigd
op zijn cassatieberoep en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien,
brengt die cassatie vernietiging mee
van de beslissing dat de burgerrechteJijk aansprakelijke partij gehouden is
tot de geldboete en de kosten, ook aJ
EXPLOTEN
voert deze partij geen middel aan (4).

GERECHTELLJKE EN BUITENGERECHTELLJKE STUKKEN DIE IN BELGIE ZLJN OPGEMAAKT EN BETREKKING HEBBEN OP BURGERLLJKE EN HANDELSZAKEN - STUKKEN
BESTEMD VOOR PERSONEN DIE IN EEN
ANDERE LID-STAAT VAN DE E.E.G. VERBLLJVEN- WLJZE VAN TOEZENDING.

6° BETEKENING

VAN

EXPLOOT IN BELGIE OPGEMAAKT, DIE
BETREKKING HEEFT OP EEN RECHTSVORDERING IN BURGERLLJKE OF HANDELSZAKENTOEZENDING VAN HET EXPLOOT OVEREENKOMSTIG ART. IV VAN HET PROTOCOL BLJ
HET VERDRAG VAN 27 SEPT. 1968 TUSSEN DE
LID-STATEN VAN DE E.E.G. - BETEKENING
VAN HET EXPLOOT- BEGRIP.

7° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - BURGERLLJKE PARTLJ OF BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJKE PARTLJ, EISERES - CASSATIEBEROEP
TEGEN EEN PERSOON DIE IN FRANKRLJK
VERBLLJFT EXPLOOT VAN BETEKENING
VAN DE VOORZIENING TOEGEZONDEN OVEREENKOMSTIG ART. IV VAN HET PROTOCOL BLJ
HET VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPr.
1968 TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE E.E.G.TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEDIENDE
STUKKEN WAARUIT NIET BLLJKT DAT HET

-----------------.--1
(1) en (2) Cass., 6 sept. 1976 (A.C., 1977, 19).

5" Krachtens art. IV; tweede lid, van het
Protocol bij het te Brussel op 27 sept.
1968 tussen de Lid-Staten van de
E.E.G. gesloten verdrag, goedgekeurd
bij de wet van 13 jan. 1971, kunnen de
gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken in burgerlijke en handelszaken, opgemaakt in Belgie en bestemd
voor personen wier verblijf gevestigd
is in een andere Lid-Staat van de
E.E.G., door de Belgische gerechtsdeurwaarders rechtstreeks · toegezondeil worden aan de bevoegde ministeriele ambtenaren van die Lid-Staten,
(3) Cass., 25 mei 1970 (A.C., 1970, 893).
(4) Zie Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 655).
Zie Cass., 3 nov. 1952 (Bull. en Pas., 1953, I,
133) : Het Hof voert geen middel aan tot
staving van het cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij aileen, zelfs in
wverre het tegen het openbaar ministerie is
gericht.

312om aan de betrokkene te worden tegen Langaney, medebeklaagde,
uitgereikt (5). (Art. 40, eerste lid, ingestelde strafvordering :
~

Ger.W.; artt. 1, eerste lid, en 65,
Verdrag van Brussel van 27 sept. 1968,
Overwegende dat eiser niet
goedgekeurd bij de wet van 13 jan. bevoegd is om zich tegen die beslis1971.)

sing in cassatie te voorzien;

6" Wanneer een in Belgie opgemaakt
exploot in burgerlijke en handelszaken
betekend is overeenkomstig art. IY,
tweede lid, van het Protocol bij het
Verdrag van Brussel van 27 sept
1968 tussen de Lid-Staten van de
E.E.G., goedgekeurd bij de wet van
13 jan. 1971, t.w. door toedoen van een
ministerieel ambtenaar van een
andere Lid-Staat van de E.E.G., is het
exploot betekend, in de zin van art. 40,
eerste lid, Ger. W., op voorwaarde dat
de uitreiking van het afschrift van het
exploot aan de betrokkene is vastgesteld in een verklaring die door die
ministeriele ambtenaar aan de Belgische gerechtsdeurwaarder is toegezonden (6).

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. 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 174 en
205 van bet Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het exploot van
betekening van het hoger beroep
van de procureur des Konings tegen
het vonnis van de politierechtbank
van 20 november 1979, inzake de
door het openbaar ministerie tegen
eiser ingestelde vordering, dagvaarding bevat om op de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
3 januari 1980 te verschijnen;

7" Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een in Frankrijk verblijvende partij dat is ingesteld door een
burgerlijke partij of door een burgerrechtelijk aansprakelijke partij, als het
cassatieberoep is betekend overeenkomstig art. ll7, tweede lid, van het
Protocol bij het Verdrag van Brussel
van 27 sept. 1968 tussen de Lid-Staten
van de E.E.G., en de verklaring waaruit blijkt dat het · afschrift van het
Overwegende dat uit de met
exploot van betekening aan de betrok- elkaar overeenstemmende vermelkene is uitgereikt, door de eiser niet is dingen
van de gedingstukken
overgelegd (7). (Art. 418 Sv.; art. 40,
waarop het Hof vermag acht te
eerste lid, Ger.W.)
(LAFFINEUR, MEXHER T. LANGANEY)
ARREST ( vertaling)

slaan en inzonderheid uit de vermeldingen van voormeld exploot,
blijkt dat eiser zijn woonplaats in
Belgie had;

Overwegende dat een dagvaarding
om te verschijnen meer dan veertig
dagen na de uitspraak van het
beroepen vonnis in strijd is met de
bepalingen die op straffe van nietigheid bij artikel 205 van het Wetboek
. I. Op de voorziening van Laffi- van Strafvordering zijn voorgeschreven;
neur, beklaagde:
Dat het vonnis het hoger beroep
A. In zoverre de voorziening van het openbaar ministerie niet
gericht is tegen de beslissing op de kon ontvankelijk verklaren en eiser,
die door de eerste rechter was
vrijgesproken, niet kon veroordelen
(5) (6) en (7) Zie Cass., 24 maart 1975 (Bull.
en Pas., 1975, I, 828) en 3 okt. 1979 (AC:, zonder die wetsbepaling te schen1979-80, nr. 76).
den;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 mei 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;

~-==-o.__-:_-._:....:_
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gericht is tegen de beslissing op de werden toegezonden aan gerechtsdeurwaarder Dumesnil, met wooncivielrechtelijke vordering :
Overwegende dat, op het hoger plaats te Fecamp, met opdracht ze
beroep van verweerder, in zijn hoe- aan degene voor wie ze bestemd
danigheid van burgerlijke partij, waren, uit te reiken, maar dat uit de
tegen de beslissing van de eerste stukken waarop het Hof vermag
rechter, de correctionele rechtbank acht te slaan, niet blijkt dat de
kennis neemt van die civielrechte- gerechtsdeurwaarder van de Staat,
op wiens grondgebied degene voor
lijke vordering;
wie
gezegde stukken bestemd
Overwegende dat eiser geen midwaren,
zich bevond, overeenkomstig
del aanvoert;
gezegd artikel IV, tweede lid, een
II. Op de voorziening van Mex- getuigschrift houdende vaststelling
her, burgerrechtelijk aansprakelijke van de uitreiking van gezegde akten
aan .degene voor wie ze bestemd
partij :
waren, heeft doen toekomen aan de
gerechtsdeurwaarder van de Staat
A. In zoverre de voorziening van herkomst;
gericht is tegen de beslissing op deDat de regelmatigheid van die
door het openbaar ministerie tegen betekening derhalve niet is beweeiser ingestelde rechtsvordering :
zen;
Overwegende dat de vernietiging
Dat de voorziening niet ontvankevan de beslissing op de ten laste lijk is;
van eerste eiser, beklaagde, ingestelde strafvordering de vernietiging
III. Op de voorziening van Mexmet zich brengt van de beslissing her, burgerlijke partij :
waarbij de tweede eiser burgerrechA. In zoverre de voorziening
telijk aansprakelijk wordt verklaard gericht is tegen het openbaar
voor de geldboete en de kosten;
ministerie :
Overwegende dat eiser, burgerB. lo zoverre de voorziening lijke partij, die niet veroordeeld is
gericht is tegen de beslissing op de in kosten ten aanzien van de opentegen eiser ingestelde civielrechte- bare partij, geen hoedanigheid heeft
lijke vordering :
om tegen het openbaar ministerie
Overwegende dat uit de proces- cassatieberoep in te stellen;
stukken blijkt dat, overeenkomstig
Dat de voorziening niet ontvankeartikel IV, tweede lid, van het proto- lijk is;
col dat de bijlage vormt van het
Verdrag tussen de Staten-Leden van
B. In zoverre de voorziening
de Europese Economische Gemeen- tegen Langaney is gericht :
schap betreffende de rechterlijke
Overwegende dat uit bovenbevoegdheid en de tenuitvoerlegging staande overwegingen betreffende
van beslissingen· in burgerlijke en de voorziening van dezelfde eiser,
handelszaken, ondertekend te Brus- burgerrechtelijk aansprakelijke parsel op 27 september 1968 en goed- tij, blijkt dat de voorziening van
gekeurd
door
de
wet
van eiser, burgerlijke partij, niet ont13 januari 1971, twee afschriften van vankelijk is;
het exploot van betekening aan
Langaney, wonende te Fecamp in
Frankrijk, van het uittreksel van
het stuk houdende de verklaring tot
Om die redenen, vernietigt het
voorziening van eiser, samen met bestreden vonnis, in zoverre het
een afschrift van dit stuk, door uitspraak doet over de door het
gerechtsdeurwaarder Schmitz, met openbaar ministerie tegen de eisers
C.
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rechtsvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt
19 november 1980 2" kamer dat van dit arrest melding zal wor- Voorzitter : baron Richard, voorzitter den gemaakt op de kant van de Verslaggever : de h. Stranard - Gegedeeltelijk vernietigde beslissing; lijkluidende conclusie van de h. Colard,
veroordeelt de eisers in de helft van advocaat-generaal.
de kosten van zijn voorziening; laat
de andere helft ten laste van de
Staat; zegt dat. er geen grond is tot
verwijzing.
19 november 1980 2" kamer Nr.172
Voorzitter: baron Richard, voorzitterVerslaggever : de h. Sace - Gelijklui2• KAMER- 19 november 1980
dende conclusie van de h. Colard, advocaat-generaal.
1° STRAF - WEGENS EEN WANBEDRIJF

Nr.171
2" KAMER- 19 november 1980

1° STRAF -

ONOPZE'ITELLJKE BESCHADIGING DOOR ONVOORZICHTIGHEID OF GEBREK
AAN VOORZORG VAN ANDERMANS ROERENDE
EIGENDOMMEN - TOEPASSELIJKE STRAF.

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE PROCUREURGENERAAL - ~BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 - VONNIS VAN DE POLTIERECHTBANK TOT VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE TOT EEN STRAF DIE HET WETTEWKE MAXIMUM TE BOVEN GAAT - VERNIETIGING E)ll VERWIJZING.

1" Onopzettelijke

ONDER AANNEMING VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN NAAR DE POLITIERECHTBANK VERWEZEN BEKLAAGDE - CORRECTIONELE STRAF- ONWETTIGHEID.

2° CASSATIE- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- ~
BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
RECHTDOENDE IN HOGER BEROE~ WAARBIJ
DE BEKLAAGDE WEGENS EEN REGELMATIG
GECONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDRIJF
TOT EEN CORRECTIONELE STRAF IS.VEROORDEELD- VERNIETIGING EN VERWIJZING.

1" Wanneer de beklaagde wegens een
wanbedrijf naar de politierechtbank is
verwezen door een beschikking van de
raadkamer, met opgave van verzachtende omstandigheden, kan de correctionele rechtbank, rechtdoende in
boger beroep, hem wegens dat misdrijf geen correctionele straf opleggen
(1). (Artt. 4 en 5 wet 4 okt. 1867; art. 38
Sw.)

beschadiging door
onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg van ondermans roerende eigendommen door het behandelen of
gebruiken van wapens of door het
werpen van harde lichamen of van om
het even welke stoffen wordt bestraft 2" Op de voorziening van de procureurmet geldboete van tien frank tot
generaal, ingesteld met toepassing van
twintig frank. (Art. 559, 3", Sw.)
art. 441 Sv., vernietigt het Hoi het
vonnis van de correctionele rechtbank,
2" Op de voorziening van de procureurrechtdoende in boger beroep, waarbij
generaal, ingesteld met toepassing van
de beklaagde wegens een regelmatig
art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
gecontraventionaliseerd wanbedrijf tot
vonnis van de politierechtbank tot
een correctionele straf is veroordeeld
veroordeling van de beklaagde tot een
en verwijst de zaak naar een andere
straf die het wettelijk maximum te
correctionele rechtbank, zitting houhoven gaat en verwijst het de zaak
dend in boger beroep (2). (Artt. 427 en
naar een andere politierechtbank (1).
441 Sv.)
(Artt. 427 en 441 Sv.)
Nota arrest nr. 171 :
(1) Cass., 25 april 1978 (A.C., 1978, 986); zie
Cass., 19 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 70).

Nota's arrest nr. 172 :
(1) en (2) Cass., 5 april 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 833); 17 juni 1968 (A.C., 1968, 1257) en
30 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 611).
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
CASSATIE IN ZAKE DELREZ)

19 november 1980 -

VAN

2• kamer -

(ESCADA)
ARREST ( vertaling)

Voorzitter : baron Richard, voorzitter HET HOF; - Gelet op het bestreVerslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Colard, advo- den arrest, op 1 oktober 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
caat-generaal.
gewezen;

Nr.173
2• KAMER- 19 november 1980

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VRIJSPRAAK - VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING (1).

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT DE PROCESSTUKKEN BETREFFENDE VROEGER GEPLEEGDE MISDRIJVEN
DIE TOT OPSCHORTING OF UITSTEL HEBBEN
GELEID, NIET BIJ HET DOSSIER VAN DE
NIEUWE VERVOLGINGEN WERDEN GEVOEGD
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET HOF
OPGEWORPEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2).

3° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN
DIE MISDRIJVEN BETREFT - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3).

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de strafvordering ingesteld tegen
Pannecoucke, Berki en Spreutels,
medebeklaagden :
Overwegende
dat
eiser
niet
bevoegd is om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser ingesteld :
A) uit hoofde van de telastleggingen Cen Ein de zaak I:
Overwegende dat het arrest eiser
vrijspreekt van de telastlegging C
en vaststelt dat de telastlegging E
niet regelmatig voor het vonnisgerecht is gebracht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

B) uit hoofde van de andere
telastleggingen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 17 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting,
4° VOORZIENING IN CASSATIE het uitstel en de probatie,
STRAFZAKEN- VEROORDELEND ARRESTdoordat, zowel voor de correctionele
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING rechtbank als voor het hof van beroep,
VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP
de processtukken betreffende vroeger
TEGEN DE VEROORDELENDE BESLISSING door eiser, voorwaardelijk veroordeelde,
CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT
gepleegde misdrijven niet bij het dossier
ZONDER
ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING
ten laste van eiser werd gevoegd,
BELANG(4).
terwijl artikel 17 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie bepaalt dat in
(1) Cass., 8 nov. 1976 (A.C., 1977, 271).
alle gevallen waarin iemand die, met
(2) Zie Cass., 16 mei 1979 en de arresten toepassing van de artikelen 3 en 8 van
venneld in de noten 1-2 (A.C., I978-79, 1098).
gezegde wet onderworpen is aan een
(3) Cass., 26 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 59). maatregel van opschorting of uitstel,
opnieuw wordt vervolgd, de processtuk(4) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1302).
ken betreffende de misdrijven die aan-
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ting of bet uitstel bij bet dossier van de hebben gehad, zonder, noch in zijn eigen
nieuwe vervolgingen worden gevoegd :
motivering noch onder de verwijzing
naar bet vonnis van de correctionele
Overwegende dat uit de stukken rechtbank, te doelen op de artikelen 14
waarop het Hof vermag acht te van de wet van 3 januari 1933 en 26 van
slaan, niet blijkt dat eiser dit middel bet koninklijk besluit van 14 juni 1933,
terwijl, om regelmatig met redenen te
voor het hof van beroep heeft doen
zijn omkleed, een veroordelende beslisgelden;
sing de wettelijke bepalingen dient aan
Dat het middel, dat voor het eerst te wijzen die aile bestanddelen van de
voor het Hof van Cassatie wordt aan de beklaagde ten laste gelegde
aangevoerd, niet ontvankelijk is;
inbreuk vermelden :

Over het tweede en het derde middel
Overwegende dat het arrest eiser
samen, afgeleid, het tweede, uit de veroordeelt tot een enkele straf

schending van de wet van 3 januari 1933
op de vervaardiging van de handel en in
bet dragen van wapenen en op de
handel in munitie, en van artikel 26 van
bet koninklijk besluit van 14 juni 1933
tot
invoering van
de
wet van
3 januari 1933,
doordat het arrest, na, onder verwijzing naar een op 8 januari 1951 door bet
Hof van Cassatie gewezen arrest te
hebben vermeld • dat het voorhanden
hebben, door een particulier, van een
niet ingeschreven tot verweer dienend
wapen slechts strafbaar is indien geen
regelmatige machtiging tot aankoop van
bet wapen verleend werd », de beslissing
van de eerste rechter bevestigend, eiser
veroordeelt uit hoofde van de telastlegging D in de zaak I, om een vuurwapen
dat wordt geacht verweerwapen te zijn,
voorhanden te hebben gehad »,
terwijl artikel 14 van de wet van
3 januari 1933 uitdrukkelijk bepaalt dat,
opdat bet voorhanden hebben van een
tot verweer dienend vuurwapen strafbaar zou zijn, vereist is dat, buiten het
geval dat de beklaagde bet in de bij
artikel 5 van gezegde wet gestelde voorwaarden in zijn bezit heeft gekregen, hij
bet wapen niet heeft Iaten inschrijven
met inachtneming vB.n de voorwaarden
en termijnen die de regering heeft
voorgeschreven, te weten binnen de
termijn van twee maanden, die een
aanvang neemt op bet ogenblik van de
aanschaffing van bet bedoelde wapen,
zoals bepaald in artikel 26 van bet
koninklijk besluit van 14 juni 1933, naar
hetwelk de dagvaarding uitdrukkelijk
verwees;
het derde, uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, de beroepen beslissing bevestigend, eiser veroordeelt uit
hoofde van de telastlegging D in de zaak
I om een vuurwapen dat wordt geacht

bestaande uit een jaar gevangenisstraf en uit een geldboete van
tweehonderd frank uit hoofde van
gebruik van valsheden in geschriften, eenvoudige diefstal, oplichting,
heling, wederrechtelijk voorhanden
hebben van een vuurwapen tot verweer en dragen van een verweerwapen zonder machtiging;
Overwegende dat nu deze straf
wettelijk gerechtvaardigd is door de
veroordeling uit hoofde van gebruik
van valsheden in geschriften, de
middelen, die slechts het wederrechtelijk voorhanden hebben van
een vuurwapen tot verweer betreffen, niet ontvankelijk zijn bij
gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat, nu de veroordelende beslissing kracht van gewijsde
verkrijgt wegens de verwerping van
de tegen haar gerichte voorziening,
de tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding gerichte voorziening
zonder belang en, derhalve, niet
ontvankelijk is;

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

-31719 november 1980 - 2• kamer Overwegende dat de voorziening
Voorzitter : baron Richard, voorzitter is ingesteld zonder tussenkomst van
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- een advokaat bij het Hof van Cassadende conclusie van de h. Colard, advo- tie;
caat-generaal Advocaat : mr. de
Dat ze derhalve niet ontvankelijk
Liedekerke, Brussel.
is;

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

Nr. 174
I" KAMER- 20 november 1980
VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - TUCHTZAKEN - CASSATIEBEROEP
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BEROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERSZONDER MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT
BLJ HET HOF VAN CASSATIE- K.B. NR. 50 VAN
10 NOV. 1967, ART. 26- WET VAN 15 JULI 1970,
ART. 67 - NIET ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP(1).
(S... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST ( vertaling)

20 november 1980 I" kamer
Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen, afdelingsvoorzitter GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 175
1" KAMER- 20 november 1980
1° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - OPZEGGING V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE
PACHTWET (4 NOV. 1969) - GELDIGHEID EN
GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING, BEOORDEELD
OP GROND VAN DE WE'I'l'ELLJKE BEPALINGEN
DIE VAN KRACHT ZLJN OP HET OGENBLIK VAN
DE OPZEGGING (1).

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing van 29 februari 1980
van de franstalige raad van beroep
van de Orde der Apothekers;
Over het ambtshalve door het
openbaar ministerie opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid :
2° WETTEN, DECRETEN EN BESLUIOverwegende dat, volgens artiTEN- TOEPASSING IN DE TLJD - PACHTOPZEGGING DOOR DE VERPACHTER V66R DE
kel 26 van het koninklijk besluit
INWERKINGTREDING VAN DE PACHTWET
nr. 80 van 10 november 1967 betref(4 NOV. 1969) - GELDIGHEID EN GEVOLGEN
fende de Orde der Apothekers,
VAN DIE OPZEGGING, BEOORDEELD OP
gewijzigd bij artikel 67 van de wet
GROND VAN DE WETTELLJK.E BEPALINGEN
van 15 juli 1970 tot wijziging van de
DIE VAN KRACHT ZLJN OP HET OGENBLIK
wet van 10 oktober 1967 houdende
VAN DE OPZEGGING (2).
het Gerechtelijk Wetboek en van
andere wetsbepalingen, voor de pro- 3° HUUR VAN GOEDEREN- PACHTcedure in cassatie tegen de beslis- OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER V66R DE
singen van de raden van beroep van INWERKINGTREDING VAN DE PACHTWET
de Orde der Apothekers dezelfde (4 NOV. 1969) - ONGELDIGE OPZEGGING regels gelden als in burgerlijke GEEN GEVOLG.
zaken, behalve de in dat artikel 3• Ongeldigverklaring door de rechter
bepaalde afwijkingen;
van de opzegging van de pachter door
Nota arrest nr. 174 :
(1) Zie,
betreffende
de
Orde
van
Geneesheren : Cass., 4 okt. 1974 (A.C., 1971?,
167) en, betreffende de Orde van Architecten :
Cass., 12 mei 1978 (ibid, 1978, 1071).

de verpachter v66r de inwerkingtreding van de Pachtwet maakt die
opzegging krachteloos, zodat deze
Nota's arrest nr. 175 :
(1) en (2) Cass., 23 jan. 1976 (A.C., 1976, 610).

-318.geen effect kan sorteren, zelfs niet op
een andere datum dan die waartegen
zij is gedaan (3). (Art. ·1776, derde lid,
B.W.)
(SOIRON-WIDART T. SELECK, HONNAY)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1979 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1774, § 1, 1774, § 2, I, en 1774,'
§ 2, II, 1775, inzonderheid 1", 1776 van
het Burgerlijk Wetboek, zoals zij van
kracht waren op 10 april 1967, IV, 1", van
de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen, 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26, 28, 563,
565, 566, 643, 793, 795 en 798 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt of impliciet aanneemt : dat eiseres, in een eerste
pachtovereenkomst aan de verweerders
·een landeigendom te Rouvreux in pacht
had gegeven, met ingang van 1 mei 1956;
dat die pachtovereenkomst een clausule
van vervroegde beeindiging ten gunste
van eiseres, overeenkomstig artikel 1774,
§ 2, II, van het Burgerlijk Wetboek,
bevatte; dat de partijen in oktober 1962
een tweede pachtovereenkomst voor
negen jaar, met ingang van 1 mei 1963
en met betrekking tot dezelfde landeigendom hebben gesloten; dat die
tweede pachtovereenkomst de clausule
van vervroegde beeindiging waarvan
sprake was in de eerste pacht overnam,
dat eiseres op 20 april 1967 de verweerders tegen 1 mei 1969 opzegde om het
verpachte goed te Iaten exploiteren door
een van de personen vermeld in
artikel 1774, § 2, II, van het Burgerlijk
Wetboek; dat de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik, op 12 mei 1970 rechtdoende, een vonnis in hoger beroep
wees, waarbij de tweede pachtovereen:komst wegens een -wilsgebrek nietig
werd verklaard, en de door eiseres
gegeven opzegging geldig werd verklaard
vanaf 30 juni 1970; dat de verweerders op 30 juni 1970 het gepachte

goed verlieten; dat het Hof op
25 november 1971 het vonnis van
12 mei 1970 vernietigde en de zaak
verwees naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hoei; dat deze rechtbank op
·10 juli 1973 een vonnis uitsprak, waarbij
de tweede pachtovereenkomst tussen de
partijen, behalve de clausule tot vervroegde beeindiging, geldig werd verldaard, en waarbij aan eiseres haar
vordering tot geldigverklaring van de
opzegging werd ontzegd; dat dit vonnis
op 21 september 1973 aan eiseres werd
betekend en dat tegen dat vonnis geen
cassatieberoep werd ingesteld; het arrest
vervolgens de vordering van de verweerders, waarbij dezen aanspraak maakten
op eel), vergoeding wegens genotsderving
van het litigieuze landeigendom tussen
30 juni 1970 en 1 mei 1981, d.i. de datum
waarop de eerste hernieuwingsperiode
van de tweede pachtovereenkomst tussen partijen zou verstrijken, afwijst
onder verwerping van verweer, waarbij
eiseres opwierp dat de nietigverklaring
van de clausule tot vervroegde beeindiging in de tweede pachtovereenkomst de
enige reden was waarom het vonnis van
10 juli 1973 aan eiseres haar vordering
tot nietigverklaring van de opzegging
tegen 1 mei 1969 had ontzegd, in welke
vordering eiseres vroeg dat die opzegging geldig zou worden verklaard tegen
1 mei 1972, op welke datum de eerste
periode van negen jaar van de tweede
overeenkomst verstreek, en waartegen
eiseres kon opzeggen zonder zich te
beroepen op de clausule tot vervroegde
beeindiging,

en dooz·dat het arrest zijn beslissing
hierop laat steunen dat vorenbedoelde
.opzegging niet geldig was verklaard en
dat uit de bepalingen van artikel 1776
van het Burgerlijk Wetboek bleek dat
die stellig ongeldige opzegging geen
enkel gevolg kon hebben,
terwij/, eerste onderdeel, de opzegging
die op grond van de beiHndigingsclausule van artikel 1774, § 2, II, van het
Burgerlijk Wetboek om de in die wettelijke bepalingen vermelde redenen is
gedaan, vanaf 1 mei 1969, ook al was zij
vanaf die datum niet geldig, wegens
nietigheid van die clausule, krachtens de
bepalingen van diezelfde artikelen 1774,
§ 1, 1774, § 2, I, 1775, inzonderheid 1",
van het Burgerlijk Wetboek en IV, 1",
van de wet van 4 november 1969, en
niettegenstaande de . bepalingen van
{3) Zie Cass., 10 . sept. 1959 (A.C., 1960, 20), artikel 1776 van het Burgerlijk Wetboek,
5 · sept. 1974 (ibid, 1975, 16) en het in geldig . kon worden verklaard tegen
voorgaande noot vermelde arrest.
1 mei 1972;
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tweede onderdeel, krachtens de bepalingen van de artikelen. 643, 793, 795 en
798 van bet Gerechtelijk Wetboek, en
zulks niettegenstaande de bepalingen
van de artikelen 563, 565 en 566 van dat
wetboek, bet arrest verwijzing naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei
had moeten uitspreken van de tussenvordering van eiseres, waarbij deze bet
vonnis in boger beroep van 10 juli 1973
van die rechtbank wilde doen interpreteren also£ niet beslist was dat de opzegging van eiseres d.d. 20 april 1967 geen
enkel effect kon sorteren, maar enkel
dat zij pas op 1 mei 1969 gevolg kon
hebben;
·
derde onderdeel, bet vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei
van 10 juli 1973 aan eiseres haar vordering had ontzegd, waarbij zij haar
opzegging van 20 april 1967 wilde doen
geldig verklaren tegen 1 mei 1969, om de
enkele reden dat de clausule van vervroegde beeindiging waarvan zoeven
sprake was, nietig was, zodat bet niet
heeft beslist dat die opzegging geen
gevolg kon hebben, maar enkel dat die
opzegging geen gevolg kon hebben op
1 mei 1969, waaruit volgt dat, indien bet
hof van beroep heeft willen beslissen dat
bedoeld vonnis van 10 juli 1973 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei
zou hebben verklaard dat de litigieuze
opzegging geen enkel effect kon sorteren, bet arrest miskenning inhoudt van
de bewijskracht die dat vonnis . krachtens de artikelen 1319 en 1320 van ·bet
Burgerlijk Wetboek heeft, alsmede van
bet gezag en de kracht van gewijsde van
dat vonnis, die bij de artikelen 23, 24,
26 en 28 van bet Gerechtelijk Wetboek
aan dat vonnis zijn toegekend;
vierde onderdeel, bet arrest althans
kan worden gei'nterpreteerd in die· zin
dat de rechter heeft beslist dat, afgezien
van bet gezag van gewijsde van bet
vonnis van 10 juli 1973, de litigieuze
opzegging geen effect kon sorteren, in
welk geval hij de wettelijke bepalingen
van bet eerste onderdeel van het middel
heeft geschonden of, integendeel; in die
zin dat de rechter heeft beslist dat
bedoeld vonnis had verklaard dat de
litigieuze opzegging geen effect kon
sorteren, in welk geval hij hetzij de
wettelijke bepalingen van bet tweede
onderdeel van bet middel, hetzij die van
bet derde onderdeel heeft geschonden;
die . dubbelzinnigheid hieruit volgt dat
bet arrest zich niet uitspreekt over bet
middel dat eiseres in haar conclusie in
boger beroep hieruit afleidt, dat haar

vordering was afgewezen om de enkele
reden dat de clausule tot vervroegde
beeindiging in de tweede pachtovereenkomst nietig was, en daaruit volgt dat
zodanig gebrek aan antwoord op de
conclusie van eiseres en de daaruit
voortvloeiende dubbelzinnigheid gelijkstaat met een gebrek aan de bij
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, kracbtens artikel 1776, derde lid, van bet Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing
was op bet ogenblik van de kennisgeving van de in bet middel
bedoelde opzegging, wanneer de
vordering tot geldigverklaring van
de opzegging door de recbter om
enige reden is afgewezen, nieuwe
opzegging niet kan gedaan worden
dan drie jaren na de kennisgeving
van de niet geldig verklaarde opzegging;
·
Overwegende dat uit die regel
dient te worden afgeleid dat, als de
recbter een opzegging niet geldig
verklaart, deze geen gevolg kan
hebben, zeUs op een andere datum
dan die waartegen zij is gegeven;
Dat dit onderdeel van bet middel
naar recbt faalt;
Wat bet tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres in baar
conclusie voor bet bof van beroep
geen tussenvordering beeft ingesteld tot uitlegging wegens vaagbeid
of dubbelzinnigbeid van· bet vonnis
van 10 juli 1973 van de Recbtbank
van Eerste Aanleg te Hoei boudende afwijzing van de vordering
tot geldigverklaring van de opzegging, die eiseres op 20 april 1967 ter
kennis
beeft
gebracbt
tegen
1 . mei 1969 om bet goed zeH te
exploiteren;
Dat zij zicb ertoe beperkt beeft de
gevolgen te betwisten die de verweerders uit dat vonnis met betrekking tot de gevolgen van de opzegging bebben getrokken;
Dat dit onderdeel van bet middel
naar recbt faalt;
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Wat het derde onderdeel betreft :
onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres, tot staOverwegende dat het arrest niet ving van haar stelling dat zij, aanbeslist
dat
het
vonnis
van gezien de verweerders na 1 mei
10 juli 1973 van de Rechtbank van 1972 geen recht op pachthernieuEerste Aanleg te Hoei had verklaard wing hadden, niet diende te vragen
dat die opzegging geen gevolg kon dat de tweede opzegging die zij
hebben;
als
bewarende
maatregel
op
28 april 1970 tegen 1 mei 1972 had
Dat het ondubbelzinnig beslist. gedaan, zou geldig worden verdat, om de enkele reden dat de klaard, in haar conclusie aanvoerde
opzegging niet geldig is verklaard, dat de verweerders op 30 juni 1970
de opzegging krac~tens artikel 17_76 waren weggegaan van hun landvan het BurgerliJk Wetboek met . bouwbedrijf, dit was niet enkel de
geldig is en geen gevolg kan heb- 5 ha 25 a eigendom van eiseres,
ben;
maar een totaal van 17 ha 40 a,
zonder
dat
het
vonnis
van
Dat het aldus, zonder miskenning 12 mei 1970 van de Rechtbank van
van de bewijskracht of van het Eerste Aanleg te Luik tot vaststelgezag van gewijsde van het vonnis, ling van de dag waarop de verweerantwoordt op de in het middel ders het goed op 30 juni 1970
bedoelde conclusie, waarin wordt dienden te verlaten, hun was beteaangevoerd dat dat vonnis enkel kend en zonder dat zij door eiseres
was gegrond op de nietigheid van in gebreke waren gesteld, en dat zij
de clausule tot beeindiging van de zodoende, door hun houding, hun
pachtovereenkomst;
wil hadden te kennen gegeven een
einde te maken aan de litigieuze
Dat die onderdelen van het mid- pachtovereenkomst;
del feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat het arrest,
dienaangaande, erop wijst dat die
Over het tweede middel, afgeleid uit opzegging met toepassing van de
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van wet van 4 november 1969 vervallen
het Burgerlijk Wetboek, inzonderbeid was, wegens niet-inachtneming van
tweede lid, en 12.4 van de regels betref- de bij die wet voorgeschreven vorfende de pacbt in bet bijzonder in bet men, en enkel beslist dat het feit
Burgerlijk Wetboek ingevoegd bij artikel dat de verweerders op 30 juni 1970
I van de wet van 4 november 1969 tot het pachtgoed hebben ontruimd
wijziging van de pacbtwetgeving en van « omdat zulks was bevolen bij
de wetgeving betreffende bet recbt van vonnis van 12 mei 1970, dat uitvoervoorkoop ten gunste van buurders van
baar was niettegenstaande cassatielandeigendommen,
beroep, niet als een berusting in die
opzegging kan worden beschouwd »;
derde onderdeel, bet arrest althans
Dat het arrest aldus niet antnalaat te antwoorden op bet verweer- woordt op die conclusie, daar eisemiddel van eiseres, zoals dat in bet
tweede onderdeel van bet middel is res niet heeft willen beweren dat de
uiteengezet, waaruit volgt dat bet Hof verweerders in de opzegging hadden
niet kan nagaan of de recbter, rekening berust, maar dat zij, door het goed
boudende met de door eiseres aange- vrijwillig in de vermel~e omstandigvoerde omstandigbeden, een juiste toe- heden te ontruimen, :hun wil hadpassing
beeft
gemaakt
van
de den te kennen gegeven het gepachte
artikelen 4, inzonderbeid tweede Hd, en goed niet weer in gebruik te nemen
12.4 van de wetgeving betreffende de
pacbtwetgeving, waaruit volgt dat dit en een einde te maken aan de
gebrek aan antwoord gelijkstaat met bet pachtovereenkomst;
gebrek aan de bij artikel 97 van de
Dat dit onderdeel van het middel
Grondwet vereiste redengeving;
gegrond is;
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{PIRET T. ROSSET E.A.)
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
ARREST ( vertaJing)
het beslist dat de opzegging van
eiseres op 20 april 1967 geen gevolg
HET HOF; - Gelet op het bestrekon hebben; beveelt dat van dit
den
arrest, op 4 april 1979 door het
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk Hof van Beroep te Bergen gewezen;
vernietigde beslissing; houdt de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
kosten aan en zegt dat hierover schending van de artikelen 17, 18 en
door de feitenrechter zal worden 1042 van bet Gerechtelijk Wetboek,
beslist; verwijst de aldus beperkte
doordat bet arrest afwijzend beschikt
zaak naar het Hof van Beroep te op de exceptie van niet-ontvankelijkheid
die eiseres had opgeworpen tegen bet
Brussel.
20 november 1980 1• kamer
Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Bayart en van Heeke.

Nr. 176
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HOGER BEROEP -

incidenteel boger beroep van de eerste
verweerder en hierop steunde dat deze
laatste aan de eerste rechter de aanstelling van een deskundige had gevraagd
en had verkregen en hij, bijgevolg, tegen
die beslissing geen grief kon aanvoeren,
en dat boger beroep ontvankelijk en
vervolgens gegrond verklaart,
terwijl bet belang de maatstaf is van
de rechtsvorderingen; hoewel de eerste
verweerder voor de eerste rechter elke
aansprakelijkheid betwistte, hij echter
niet concludeerde tot afwijzing van de
rechtsvordering van eiseres, doch om
een deskundigenonderzoek verzocht; nu
de eerste rechter op dat verzoek was
ingegaan, aan de eerste verweerder zijn
aanspraken niet waren ontzegd en hij
dus, bij gebreke van enige grief tegen
het vonnis, niet ontvankelijk was om

BURGERLIJKE ZAKEN
- RECHTSVORDERING TOT AANSPRAK.ELLJKVERKLARING - VERWEERDER DIE OPKOMT
TEGEN DIE VORDERING, MAAR ZICH NIET
VERZET TEGEN DE AANSTELLING VAN EENI-----------------------------------DESKUNDIGE- BESUSSING VAN DE EERSTE heid had betwist en dat, indien hij daaren~
RECHTER WAARBLJ EEN DESKUNDIGENON- tegen enkel met het deskundigenonderzoek
DERZOEK WORDT
BEVOLEN
HOGER had ingestemd of het althans had aangevraagd, zijn hoger beroep tegen een met zijn
BEROEP VAN DIE VERWEERDER HOGER
conclusie overeenste=ende beslissing niet
BEROEP NIET ZONDER BELANG- ONTVANKE- ontvankelijk zou geacht zijn.
LLJK HOGER BEROEP.
Zodanige gevolgtrekking zou overhaast zijn

Niet zonder belang en derhalve ontvankelijk is het hager beroep, dat een
verweerder in een rechtsvordering tQt
aansprakelijkverklaring instelt tegen
een vonnis, waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen, wanneer die
verweerder zich niet heeft verzet
tegen de aanstelling van een deskundige, maar wei het beginsel van zijn
aansprakelijkheid had betwist (1).
(Artt. 17, 18 en 1042 Ger.W.)

--------------------1
(1) In bovenstaand arrest wordt gezegd dat
ie eerste verweerder het beginsel van zijn
!ansprakelijkheid had betwist en dat hij er
ierhalve belang bij had een tegenberoep in te
;tellen.
Men zou daaruit kunnen afleiden dat het
10ger beroep van de eerste verweerder ontrankelijk was, omdat hij zijn aansprakelijk-

en zelfs onjuist kunnen zijn.
Het Hof heeft vroeger al beslist dat, hoewel
een partij in beginsel geen principaal of
incidenteel hoger beroep kan instellen tegen
een vonnis gewezen overeenkomstig haar conclusie, wanneer zij geen belang erbij heeft, het
echter niet zo is wanneer haar hoger beroep
strekt tot verbetering van een feitelijke dwaling of een rechtsdwaling, die zij in haar
verweer voor de eerste rechter heeft begaan
(Cass., 17 okt. 1946, Bull en Pas., I, 365).
I.e. had de eerste verweerder voor de eerste
rechter zijn conclusie kunnen beperken tot
een verzoek om een deskundigenonderzoek,
dan van gedachte veranderen omdat hij
meende dat zijn verdedigingsstelsel niet gunstig was en dan een ander verdedigingsstelsel
aa.rmemen.
Zijn hoger beroep tot verbetering van hetgeen hij als een vergissing beschouwde, zou
dan niet van belang ontbloot zijn, hoewel de
beroepen beslissing in die onderstelling conform zijn eigen conclusie was gewezen.
E.L.
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ertegen boger beroep in te stellen en
zonder meer te conluderen tot afwijzing
van de recbtsvordering van eiseres; bet
arrest derbalve de artikelen 17, 18 en
1042 van bet Gerecbtelijk Wetboek
scbendt:

MEER DAN TIEN JAAR- VEREFFENING VAN
DE GEMEENSCHAP- VEREFFENING WAARBIJ
REKENING WORDT GEHOUDEN MET UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN EIGEN AAN DE
ZAAK UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN- BEGRIP.

Overwegende dat de eerste ver- 2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
weerder, die door eiseres was
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING WEGENS FEITELIJKE SCHEIDING VAN
gedagvaard, voor de rechtbank een
MEER DAN TIEN JAAR- VEREFFENING VAN
vordering tot vrijwaring heeft ingeDE GEMEENSCHAP BESLISSING DAT
steld tegen de onderaannemer die
WEGENS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEde litigieuze werken had uitgevoerd
DEN EIGEN AAN DE ZAAK GEEN REKENING
en in zijn conclusie betoogde dat,
ZAL WORDEN GEHOUDEN MET DE GOEDEREN
ofschoon hij elke aansprakelijkheid
VERWORVEN EN DE SCHULDEN AANGEGAAN
betwistte, hij zich echter niet verSEDERT DE DATUM VAN DE SCHEIDING WETTIGHEID.
zette tegen de aanstelling van een
deskundige die, onder voorbehoud 1" Wanneer de rechter wijst op de
dat alle rechten van de partijen
omstandigheden die niet noodzakelijk
onverkort blijven, tot opdracht zou
bij elke feitelijke scheiding met duurhebben de aangevoerde schade na
zame ontwrichting van het huwelijk
te gaan, ze te beschrijven, de oorzaaanwezig zijn en wei degelijk eigen
zijn aan de zaak, motiveert hij regelken ervan op te sporen en de
matig zijn beslissing dat bij de verefaansprakelijkheid vast te stellen;
fening en verdeling van de gemeenOverwegende dat de eerste verschap die tussen de echtgenoten heeft
weerder in die conclusie voor de
bestaan, geen rekening zal worden
eerste rechter het principe van zijn
gehouden met bepaalde goederen die
aansprakelijkheid heeft betwist; dat · zijn verworven of met bepaalde schulden die zijn aangegaan sedert het
hij er derhalve belang bij had om
tijdstip dat de feitelijke scheiding een
incidenteel hoger beroep in te stelaanvang heeft genomen. (Art. 1278,
len;
derde lid, Ger.W.)
Dat het middel niet kan worden
2" Wanneer de rechter vaststelt dat de
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
- 20 · november 1980 1• .kamer Voorzitter : ridder de Scbaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en Kirkpatrick.

Nr.177

goederen en schulden die billijkheidshalve wegens uitzonderlijke omstandigheden niet in aanmerking mogen
worden genomen bij de vereffening
van de gemeenschap na echtscheiding
op grond van feitelijke scheiding
sedert meer dan tien jaar, de geheelheid van de goederen en schulden
uitmaken die sedert de leitelijke
scheiding zijn verworven of aangegaan, beslist hij wettig dat bij die
vereffening geen rekening zal worden
gehouden met al die goederen en
schulden (1). (Art, 1278, derde lid,
Ger.W.)

{1) Gedr. St., Senaat, verslag van senator
· Rombaut, zitt. 1970-71, Gedr; St., nr. 141, blz.
19; DE BUSSCHERE en BAErEMAN e.a., Het echtscheidingsrecht in Belgie na de hervorming,

1974-1975, Story 1977,- biz. 142 tot 147, nrs. 207
tot 212; VAN HOVE E., c Vermogensrechtelijke
gevolgen van de echtscheiding op grond van
1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING feitelijke
scheiding •, Tijdschr. Not., 1975,
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI- blz. 54, en DE GAVRE, c Le divorce et Ia
DING WEGENS FEITELIJKE SCHEIDING VAN separation de corps •• T.P.R.., 1975, biz. 237
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323(V... T. DE B...)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 232 van het
Burgerlijk Wetboek en 1278 van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals deze artikelen werden ingevoerd bij de artikelen 1
en 7 van de wet van 1 juli 1974 tot
wijziging van sommige artikelen van het
Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek
betreffende de ecbtscbeiding,
doordat - na geconstateerd of impliciet aanvaard te bebben dat, bij vonnis
van de Recbtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde van 9 juni 1978, de echtscheiding tussen partijen werd toegelaten in het voordeel van eiseres, wegens
feitelijke scbeiding van meer dan tien
jaar overeenkomstig artikel 232 van bet
Burgerlijk Wetboek, en de aanvang van
de feitelijke scbeiding op 6 februari 1961
werd bepaald, dat, ten gevolge van de
betekening van dit vonnis en van de
afwezigheid van boger beroep tegen die
beschikkingen, deze bescbikkingen in
kracht van gewijsde waren gegaan, en
dat, zoals eiseres in haar conclusie v66r
bet bof van beroep vermeldde, de
beschikking welke de echtscheiding toeliet, werd uitgevoerd - bet arrest de
vereffening en verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap tussen partijen beveelt en voor recht beslist dat bij
die vereffening geen rekening zal worden gehouden met de goederen verworven sedert 6 februari 1961 evenmin als
met de schulden aangegaan sedert deze
datum - zulks om reden dat het in feite
ging om bet bandelsfonds dat in het
buwelijkscontract als eigen zaak van
verweerder werd ingeschreven, dat
artikel 4 van bet buwelijkscontract voorzag dat bij de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenscbap dit goed door
verweerder zou worden teruggenomen,
dat de aanwinsten voortspruitend uit de
uitbreiding van de bandelszaak van verweerder volledig na de feitelijke scbeiding en praktiscb buiten eiseres om
maar door de ondernemingskracbt en de
daarbij horende risico's van verweerder
werden gerealiseerd, dat eiseres voor bet
enige daarbij gelopen risico werd vergoed, dat tussen partijen al die jaren
niet de minste affectieve band bestond,

en dat derbalve de uitzonderlijke
omstandigbeden voorbanden waren,
bedoeld in artikel 1278 van bet Gerechtelijk Wetboek, om de boger gepreciseerde beslissing te treffen,
terwijl, eerste onderdeel, de door bet
arrest aldus aangebouden omstandigbeden niet kunnen bescbouwd worden als
uitzonderlijke omstandigbeden eigen
aan de zaak, zoals bedoeld in
artikel 1278, derde lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek, aangezien bet gaat om
omstandigbeden die als normaal moeten
beschouwd worden wanneer de ecbtscbeiding overeenkomstig artikel 232
van bet Burgerlijk Wetboek werd toegestaan wegens een feitelijke scbeiding
van meer dan tien jaar, waaruit de
duurzame ont\\-Ticbting van bet huwelijk
blijkt;
tweede onderdeel, artikel 1278, derde
lid, van het Gerecbtelijk Wetboek slecbts
toelaat te beslissen dat bij bet vereffenen van de buwelijksgoederengemeenscbap geen rekening zal worden gebouden met bepaalde goederen verworven of
met bepaalde schulden aangegaan na
bet begin van de feitelijke scbeiding,
docb niet toelaat te beslissen dat bij
gezegde vereffening geen. rekening zal
worden gehouden met al de goederen en
scbulden, zonder enig onderscheid,
welke sedert bet begin van de feitelijke
scbeiding werden verworven of aangegaan:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, naast
de omstandigheden die in het middel zijn overgenomen, ook nog
vermeldt : dat de waarde van de
handelszaak in het huwelijkscontract op 120.000 frank werd geschat
en dat de zaak sedertdien een
grotere uitbreiding heeft genomen;
dat eiseres zelf toegaf dat zij in het
bedrijf van haar echtgenoot nooit
noemenswaardig had geholpen; dat
verweerder sinds de feitelijke scheiding zijn handelszaak tot hoge bloei
bracht, terwijl eiseres van haar kant
de handelszaak van haar ouders,
waarin zij naderhand medeeigenaar
werd, kon helpen in stand houden;
dat eiseres zich weliswaar borg
stelde voor een kredietopening van
6.500.000 frank ten voordele van
verweerder, doch dat de akte vermeldt dat, voor de verhouding tus-
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soonlijk tot uitvoering van de geno- Gerechtelijk Wetboek kan beslissen
men verbintenissen gehouden is; dat bij de vereffening geen rekening
dat eiseres aan de gerechtelijke zal worden gehouden met al de
politie verklaarde dat haar echtge- goederen en al de schulden verwornoot een bungalow liet oprichten op ven of aangegaan sedert de datum
haar grond te Waasmunster ter van de scheiding;
compensatie van het feit dat zij
Dat het onderdeel niet kan wordiende mee te tekenen op de hypo- den aangenomen;
thecaire borgakte;
Overwegende dat deze omstandigOm die redenen, verwerpt de
heden en die welke in het middel
zijn weergegeven, niet noodzakelijk voorziening; veroordeelt eiseres in
bij elke feitelijke scheiding met de kosten.
duurzame ontwrichting van het
21 november 1980 1" kamer huwelijk aanwezig zijn en wel dege- Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
lijk eigen zijn aan de zaak;
voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe
Overwegende dat de rechter, bij - Gelijkluidende conclusie van de h.
toepassing van artikel 1278, derde Charles, eerste advocaat-generaal lid, van het Gerechtelijk Wetboek, Advocaten : mrs. Bayart en De Gryse.
op onaantastbare wijze in feite oordeelt over het uitzonderlijk karakter
van de omstandigheden eigen aan
de zaak, die hij releveert;
Nr.178
Overwegende dat artikel 232 van
het Burgerlijk Wetboek vreemd is
t• KAMER- 21 november 1980
aan de aangevoerde grief;
Dat het onderdeel niet kan wor- RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFden aangenomen;
ZAKEN- GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
STRAFVORDERING- OMVANG.
Wat het tweede onderdeel betreft:
Het gezag erga omnes van het gewijsde
op de strafvordering geldt enkel voor
Overwegende dat uit de in het
wat zeker en noodzakelijk door de
middel aangehaalde redengeving
strafrechter is gewezen, met inachtneblijkt dat het arrest de goederen en
ming zowel van het beschikkende
de schulden bedoelt die verband
gedeelte als van de redenen waarop
houden met de door verweerder
dit noodzakelijk is gegrond (1). (Algegedreven handelszaak en dat, sedert
meen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
de feitelijke scheiding, geen andere
aanwinsten werden verwezenlijkt (CEYSSENS, SCHNEIDER T. c A.G. VAN 1830 • N.V.)
dan die welke voortspruiten uit de
ARREST
uitbreiding van die handelszaak;
Qverwegende dat de rechter
HET HOF; - Gelet op het bestrewanneer hij vaststelt dat de
bepaalde goederen en bepaalde den arrest, op 14 mei 1979 door het
schulden, waaromtrent de billijk- Hof van Beroep te Antwerpen geweheid wegens uitzonderlijke omstan- zen;
digheden eigen aan de zaak eist dat
Over het middel, afgeleid uit de schenzij niet in aanmerking worden ding van het algemei'm beginsel van he1
genomen bij de vereffening van de gezag van het strafrechtelijk gewijsde
huwelijksgoederengemeenschap, in bekrachtigd door artikel 4 van de we1
feite de geheelheid van de goederen van 17 april 1878 houdende de vooraf.
en schulden uitmaken die sedert de gaande titel van het Wetboek van Straf·
feitelijke scheiding zijn verworven l---------------of aangegaan - met toepassing van (1) Cass., 18 nov 1976 (A.C., 1977, 310).

--=-~:.J
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-325vordering, en van de artikelen 16 van de
wet van 11 juni 1874 houdende titel X,
hoek I van bet Wetboek van Koophandel, en 11 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat bet arrest de regresvordering
van verweerster gegrond verklaart op
grond dat bet ongeval, dat bet Ieven
kostte van Noel Cauberghe, slechts aan
eisers roekeloosheid kan worden toegeschreven, en dat « de onbezonnen rijwijze van Ceyssens enkel te verklaren is
door zijn toestand van alcoholintoxicatie,
waardoor hij ertoe gebracht werd zijn
mogelijkheden en die van zijn voertuig
te overschatten "• en verder « dat er niet
kan aan getwijfeld worden dat Ceyssens
wist of alleszins moest weten dat hij,
toen hij om 4 uur 40 met de auto vertrok
m deze auto bestuurde, onder invloed,
1et verzekerde risico abnormaal ver:waarde (...)(Schneider) als cafehoudster
le gevaren verbonden aan bet besturen
ran een voertuig onder invloed moest
•ennen, dat zij dus een zware fout
>eging door haar echtgenoot toe te Iaten
1aar auto te besturen •,
terwijl bet arrest aldus het gezag van
~ewijsde schendt van bet vonnis van de
~orrectionele Rechtbank te Hasselt van
3 april 1974, dat zich moest uitspreken
'ver de feiten van onopzettelijke doodlag en besturen van een voertuig zon.er aangepaste snelheid, ten laste van
erste eiser gelegd, en aldus noodzakejk aile omstandigheden in verband met
eze feiten die eisers schuld en de
traftoemeting
konden
beinvloeden,
iende te onderzoeken, doch met zekereid en uitdrukkelijk, op grond van de
egevens van het strafdossier, bet feit
an alcoholintoxicatie aan bet stuur van
erste eiser heeft verworpen, door te
es!issen : « Betichte (thans eerste eiser)
·as niet dronken en de bloedanalyse gaf
)Or betichte een gunstig resultaat »
>dat bet arrest, om de vordering tot
•rugbetaling van verweerster in te willim, in aanwezigheid van dit strafrechtejke gewijsde, niet wettelijk mocht
~slissen, enerzijds dat de rijwijze van
~rste eiser enkel te verklaren was door
coholintoxicatie en anderzijds dat
veede eiseres een zware fout beging
>or haar echtgenoot toe te Iaten
onder invloed " haar auto te besturen :
Overwegende dat uit het regelmag overgelegde strafvonnis van
i april 1974 blijkt dat eiser tot een
1kele straf werd veroordeeld uit

hoofde van onopzettelijke doding
van Cauberghe Noel en, bij samenhang, uit hoofde van onaangepaste
snelheid;
Overwegende dat dit vonnis vaststelt dat het ongeval te Zolder, op
11 juni 1973, omstreeks 4 uur
50 gebeurde, dat eiser wist dat er
een bocht was en dat hij door
overdreven snelheid de bocht niet
heeft kunnen nemen en in de
gracht terechtkwam om vervolgens
naar links met de wagen over de
weg te rollen; dat het vonnis releveert dat eiser « niet dronken was
en de bloedanalyse voor hem een
gunstige uitslag gaf »;
Overwegende dat het gezag van
het gewijsde in strafzaken zich
enkel uitstrekt tot hetgeen zeker en
noodzakelijk door de strafrechter
wordt beslist, met inachtneming
zowel
van
het
beschikkende
gedeelte als van de redenen waarop
dit gedeelte noodzakelijk stoelt;
Overwegende dat eiser uit hoofde
van dronkenschap of alcoholinto:xicatie aan het stuur niet werd vervolgd en uit het bestreden arrest
trouwens blijkt dat de bloedanalyse,
die luidens het strafvonnis een voor
eiser « gunstige uitslag gaf ·», het
alcoholgehalte in zijn bloed op
1,13 gram per liter bepaalde, terwijl
ten tijde van het ongeval het misdrijf van alcoholintoxicatie aan het
stuur vereiste dat dit gehalte ten
minste 1,50 gram per liter bedroeg;
dat daaruit volgt dat de in het
middel aangehaalde considerans
van het strafvonnis geen noodzakelijke steun vormt voor de tegen
eiser uitgesproken veroordeling;
Overwegende derhalve dat het
arrest, zonder het gezag van het
strafrechtelijk gewijsde te schenden,
kon oordelen dat de onbezonnen
rijwijze van eiser enkel te verklaren
is door zijn toestand van alcoholinto:xicatie en al was deze into:xicatie
niet die welke door artikel 34, 1",
van het koninklijk besluit van
16 maart 1968, ten tijde van het
ongeval, strafbaar was gesteld;
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Overwegende dat, voor het overige, het middel niet preciseert
ARREST
waardoor de artikelen 16 van de wet
van 11 juli 1874 en 11 van de wet
HET HOF; - Gelet op de bestrevan 1 juli 1956 werden geschonden; den beslissing, op 10 oktober 1980
Dat het middel niet kan worden door het Hof van Beroep te Antweraangenomen;
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat het arrest de
voorziening; veroordeelt de eisers in beroepen beschikking van de raadde kosten.
·kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, gedagtekend
21 november 1980 1" kamer - 29 september 1980, bevestigt; dat die
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend beschikking nogmaals de voorlopige
vo"Jrzitter - Verslaggever : de h. Sury - h
Gelijkluidende conclusie van de h. Char- echtenis van eiser handhaafde
les,
eerste
advocaat-generaal
_ welke op 31 juli 1980 door de
Advocaten: mrs. VanRyn en De Gryse. onderzoeksrechter wegens verdenking van moord en moordpoging
bevolen werd;

Nr.179
2" KAMER- 25 november 1980
1° VOORLOPIGE

HECHTENIS

HANDHAVING VAN DE VOORWPIGE HECHTENIS- WET VOORWPIGE HECHTENIS, ART. 5
- ERNSTIGE FElTEN- DE ERNST VAN DE TEN
LASTE GELEGDE FElTEN KAN OP ZICHZELF
DE HANDHAVING VAN DE HECHTENIS NIET
VERANTWOORDEN (1).

2° VOORLOPIGE

HECHTENIS

HANDHAVING VAN DE VOORWPIGE HECHTENIS- WET VOORWPIGE HECHTENIS, ART. 5
- REDENGEVING.

2" Niet regelmatig met redenen omkleed

als vereist bij art. 5 Wet Voorlopig~
Hechtenis, is het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis na
een maand,_. waarbij wordt gewezen op
de gevaarlijke geestesgesteldheid van
de verdachte, zonder dat echter nader
wordt bepaald waarom die gesteldheid
een ernstige en uitzonderlijke omstandigheid oplevert, die de openbare orde
raakt, waarvoor de hechtenis moet
worden gehandhaafd (2).

Over het tweede middel, afgeleid ui1
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, de artikelen 5, 19 en 20 van
de wet van 20 april 1874, zoals gewijzigd
door de wetten van 13 maart 1973 er
25 april 1973,
doordat het bestreden arrest de hand·
having van de voorlopige hechteni:
beveelt, verwijzende naar de ernstige er
uitzonderlijke omstandigheden die dt
openbare veiligheid raken, vermeld e1
omschreven in de beschikking waar
tegen beroep,
terwijl de oorspronklijke beschikking
waartegen beroep, in lapidaire terme1
bepaalde omstandigheden aanhaalde a!
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den die de openbare veiligheid raker
maar bovendien in even lapidaire ter
men de bijzondere gegevens eigen aa
de zaak of aan de persoonlijkheid van d
verdachte vermeldde, en uit het arre~
niet kan worden afgeleid of de in d
beroepen beschikking vermelde bijzor
dere omstandigheden eigen aan de zaa
of aan de persoonlijkheid van de ve1
dachte worden overgenomen, dat l
alleszins niet nader gespecificeeJ
worden:

Overwegende dat het arrest d
van de raadkamE
op grond van c
(1) Cass., 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1149).
omstandigheden in die beschikkir
(2) Zie Cass., 3 sept. 1974 en 9 juni 1975 « vermeld en omschreven »; dat h.
(A.C., 1975, 10 en 1070), 31 jan. 1977 (ibid., 1977, aldus de motivering van de bero'
604) en 22 maart 1978 (ibid, 1978, 849).
pen beschikking overneemt;

----------------!· bekrachtigt
beschikking

-327Overwegende
dat
krachtens geen aanleiding kan geven tot casartikel 5, eerste lid, van de wet van satie zonder verwijzing, vernietigt
20 april 1874 de voorlopige hech- het bestreden arrest; beveelt dat
tenis slechts mag worden gehand- van dit arrest melding zal worden
haafd wegens ernstige en uitzonder- gemaakt op de kant van de vernielijke omstandigheden die de open- tigde beslissing; laat de kosten ten
bare veiligheid raken; dat het laste van de Staat; verwijst de zaak
onderzoeksgerecht die omstandighe- naar het Hof van Beroep te Brussel,
den nauwkeurig moet omschrijven kamer van inbeschuldigingstelling.
onder vermelding van de gegevens
25 november 1980 - 2• kamer eigen aan de zaak of de persoonlijk- Voorzitter
: de h. Soetaert, waarnemend
heid van de verdachte;
voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws
Overwegende dat de kamer van - Gelijkluidende conclusie van de h.
inbeschuldigingstelling, nu ze de Declercq, advocaat-generaal - Advomotivering
van
de
beroepen caat: mr. Erdman, Antwerpen.
beschikking overneemt, oordeelt dat
de hechtenis van eiser moet worden
gehandhaafd omdat « er doorslaggevende aanwijzingen van schuld
tegen de verdachte bestaan wegens
de hem ten laste gelegde feiten; Nr.l80
deze feiten uiterst zwaarwichtig zijn
en getuigen van een zeer gevaar2" KAMER- 25 november 1980
lijke geestesgesteldheid bij verdachte, zodat zijn verdere aanhou- 1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN
ding noodzakelijk is in het belang STRAFVORDERING - VEROORDELING VAN DE
van de maatschappij en van de BEKLAAGDE DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP WEGENS EEN ANDER MISDRIJF DAN
openbare orde »;
DAT WAARVOOR DE EERSTE RECHTER HEEFT
Overwegende dat het arrest aldus BESLIST - VEREISTEN VOOR DE WETTIGHEID
de handhaving van de hechtenis VAN DE VEROORDELING.
van eiser grondt op de zwaarte van
de hem ten laste gelegde feiten en 2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKENop de gevaarlijke geestesgesteldheid NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE
waarvan ze doen blijken;
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VEROverwegende dat de zwaarte van NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDde eiser ten laste gelegde feiten als BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
dusdanig de handhaving van de INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDEvoorlopige hechtenis niet kan ver- RING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
antwoorden;
AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN {1).
Overwegende dat de gevaarlijke
geestesgesteldheid van eiser een 1" De rechter in hager beroep kan de
beklaagde niet wettig veroordelen
'5egeven eigen aan diens persoonwegens een ander misdrijf dan dat
lijkheid is en een omstandigheid die
waarover de eerste rechter heeft
:le openbare veiligheid zou kunnen
beslist,
tenzij hij vaststelt, enerzijds,
~aken; dat het arrest evenwel nalaat
dat het aldus bewezen verklaarde feit
:lie omstandigheid nauwkeurig te hetzelfde is als het feit waarop de
)mschrijven en aldus niet voldoet
vervolging was gegrond of dat het
1an de motiveringsplicht opgelegd
daarin begrepen was en, anderzijds,
)ij artikel 5, eerste lid, van de wet
dat de beklaagde was verwittigd dat de
kwalificatie werd gewijzigd (2) of dat
>p de voorlopige hechtenis;
Dat het middel gegrond is;
(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 193).

Om die redenen, en zonder acht
e slaan op het eerste middel, dat

(2) Cass., 20 en 24 okt. 1979 en
18 maart 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 102, 136 en
452).

-328hij vezweer heeft gevoerd of heeft'
Overwegende dat uit de stukken
kunnen voeren over die nieuwe kwali- waarop het Hof vermag acht te
ficatie (3).
slaan, niet blijkt dat eiser van de
heromschreven telastlegging werd
(PERNET T. DESSAINT. ROOSENS)
verwittigd, noch dat hij zich daarARREST
over heeft verdedigd of kunnen
verdedigen;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het vonnis aldus eisers recht
den vonnis, op 2 april 1980 in hoger van verdediging schendt;
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de besli~sing op
I. In zoverre de voorziening de civielrechtelijke vordenng door
gericht is tegen de beslissing op de tweede verweerder tegen eiser,
tegen de verweerders ingestelde beklaagde, ingesteld :
strafvordering :
Overwegende dat de hierna uit te
Overwegende dat eiser, beklaagde spreken vernietiging van de beslisen burgerlijke partij die niet in sing op de tegen eiser ingestelde
kosten van die vordering is veroor- strafvordering de vernietiging meedeeld, geen hoedanigheid heeft om brengt van de beslissi~g op de
tegen die beslissing cassatieberoep civielrechtelijke vordermg,
door
in te stellen;
tweede verweerder tegen hem ingeDat de voorziening niet ontvanke- steld, die het gevolg is . van de
lijk is;
beslissing op de strafvordermg;
II. In zoverre de voorziening
IV. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de gericht is tegen de besli~sing op de
tegen eiser ingestelde strafvorde- civielrechtelijke vordermgen van
ring:
eiser tegen de verweerders :
Overwegende dat uit de stukken
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de rechten van de waarop het Hof vermag acht te
verdediging :
slaan, niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn voorziening heefl
Overwegende dat eiser werd ver- doen betekenen aan de partijer
volgd en door de Politierechtbank te tegen wie ze gericht is;
Brussel veroordeeld wegens overtreDat de voorziening mitsdien nie·
ding van artikel 12.3.1 van het
ontvankelijk is;
Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het vonnis,
waarbij het beroepen vonnis wordt
Om die redenen, vernietigt he
tenietgedaan, beslist dat de telast- vonnis in zoverre het eiser veroor·
legging ten aanzien van Pernet niet deelt op de strafvordering, op dt
is bewezen zoals zij in de dagvaar- civielrechtelijke
vordering
va1
ding voorkomt; dat uit de elementen tweede verweerder en in de koste1
van de zaak en het onderzoek ter van die vorderingen; verwerpt d1
zitting blijkt dat deze beklaagde, op voorziening voor het overige; zeg
dezelfde plaats en datum, een over- dat van dit arrest melding zal wor
treding van artikel 15.2, eerste lid, den gemaakt op de kant van d
van voornoemd reglement heeft gedeeltelijk vernietigde beslissin~
gepleegd, en dat de aldus herom- veroordeelt eiser in de helft van d
schreven telastlegging bewezen is kosten en laat de overige kosten te:
na onderzoek van de zaak in hoger laste van de Staat; verwijst de aldu
beroep;
beperkte zaak naar de Correctionel
----------------1 Rechtbank te Leuven, zitting hou
dende in hoger beroep.
(3) Zie Cass., 6 dec. 1976 (A.C., 1977, 390).

!
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-329Overwegende dat het arrest eiser
Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend veroordeelt om, tussen 31 juli 1974
voorzitter - Verslaggever :-de h. Ver- en 29 maart 1978 te Evere, met
vloet - Gelijkluidende conclusie van de overtreding van artikel 44, § 1.1, van
h. Declercq, advocaat-generaal.
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zonder
Nr.181
vergunning een reclamebord te heb2" KAMER- 25 november 1980
ben opgericht op de hoek gevormd
door de Dunantlaan en de Oud1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN Strijderslaan (telastlegging A2), die
- MIDDEL TEN BETOGE DAT c ALGEMENE toestand te hebben gehandhaafd
BEGINSELEN VAN BELGISCH STRAFRECHT •
(telastlegging B2) en, te Drogenbos,
ZIJN GESCHONDEN - VAAG MIDDEL - NIET
met overtreding van de artikelen 4
ONTVANKELIJK MIDDEL (1).
en 5 van het koninklijk besluit van
2° STRAFVORDERING
OPEENVOL- 14 december 1959 waarbij regelen
GENDE
DAGVAARDINGEN
VAN
EEN worden gesteld op het aanplakken
BEKLAAGDE \\EGENS EEN FElT - WETTIG- en reclame maken, twee reclameHEID.
borden aangebracht of behouden te
hebben aan het kruispunt van de
ao DAGVAARDING - STRAFVORDERING Humaniteitslaan
en de Verwelko- STRAFZAKEN - OPEENVOLGENDE DAGmingsstraat
(telastlegging
C);
VAARDINGEN VAN EEN BEKLAAGDE WEGENS
25 november 1980 -

2" kamer -

EEN FElT- WETTIGHEID.

4° WEGEN -

KONINKLIJK BESLUIT VAN
14 DECEMBER 1959 WAARBLJ REGELEN WORDEN GESTELD OP HET AANPLAKKEN EN
RECLAME MAKEN- DRAAGWLJDTE.

a• Geen algemeen rechtsbeginsel of
wettelijke bepaling verbiedt dat een
beklaagde wordt gedagvaard wegens
een feit waarvoor hij reeds vroeger
werd gedagvaard en waarover niet
definitief uitspraak is gedaan.

2• en

4• Naar recht verantwoord is de beslis-

sing van de rechter dat het KB.
14 dec. 1959 waarbij regelen worden
gesteld op het aanplakken en reclame
maken, van toepassing is op een
rijksweg, wanneer hij vaststelt dat die
weg . pas na 1 januari 1959 werd
verwezenlijkt en opengesteld voor het
verkeer. (Art. 1, a·, K.B. 1 maart 1960
houdende bepaling van de verkeerswegen waarvoor regelen worden gesteld
op bet aanplakken en reclame maken.)
(CA1TEEUW)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de algemene rechtsbeginselen van bet Belgisch strafrecht, van
bet principe « non bis in idem », van de
artikelen
69
van
de
wet
van
29 maart 1962 en 191 en volgende van
bet Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest oordeelt dat de
eerste rechter met reden vaststelde dat
de dagvaarding, waarover hij besliste, in
vervanging kwam van aile vorige dagvaardingen, zodat er geen sprake kon
zijn van een tweede vervolging voor
dezelfde feiten; dat evenmin de vorige
dagvaardingen
een
nog
hangende
rechtspleging op gang brachten vermits
bij bet beroepen vonnis de kosten van
de niet overgeschreven dagvaardingen
ten laste van de Belgische Staat werden
gelegd; ten slotte, dat de niet overgeschreven dagvaardingen geenszins in
aanmerking genomen werden voor de
veroordeling van de beklaagde,
terwijl uit voormelde algemene rechtsbeginselen en wetsbepalingen voortvloeit
dat een beklaagde niet kan vervolgd
worden voor feiten die reeds bet voorwerp uitmaakten van dagvaardingen
welke niet op een van de wettelijk
voorziene wijzen zijn besloten, inzonderheid door veroordeling of vrijspraak :

Overwegende dat het middel, in

----------------1 zoverre het een schending aanvoert
(1)
829).

Zie Cass., 30 maart 1977 (A.C., 1977,

van
van

«

de algemene rechtsbeginselen
het Belgisch strafrecht »,

-330wegens gebrek aan nauwkeurigheid veranderde, en dat bijgevolg het koninklijk besluit van 1 maart 1960 niet van
niet ontvankelijk is;
was omdat dit slechts slaat
Overwegende dat, krachtens de toepassing
op na 1 januari 1959 opengestelde
algemene rechtsbeginselen van het wegen:
gezag van gewij sde in strafzaken en
« non bis in idem », de rechter een
Overwegende dat het arrest vastbeklaagde niet mag veroordelen stelt dat uit een schrijven van
wegens een feit waarvoor deze 14 maart 1977 van het Bestuur van
reeds vroeger is veroordeeld of defi- de Stedebouw blijkt dat de Humaninitief van rechtsvervolging ontsla- teitslaan te Drogenbos werd verwegen;
zenlijkt door de Tweede Directie
Dat echter noch uit voormelde van de Autosnelwegen en dit in de
beginselen, noch uit de in het mid- jaren 1968-1969; dat het vervolgens
del aangewezen of andere wetsbe- beslist « dat de eerste rechter met
palingen volgt dat een beklaagde reden geoordeeld heeft dat, waar
niet opnieuw kan worden gedag- het ter zake een rijksweg betrof,
vaard wegens feiten die vervat opengesteld voor het verkeer na
waren in vroegere dagvaardingen 1 januari 1959, de· bepalingen van
waarop geen definitieve beslissing artikel 1, 3", van het koninklijk
is gewezen, onverminderd toepas- besluit van 1 maart 1960 van toepassing van de regels ter zake van sing zijn ... »;
samenhang;
Overwegende dat het arrest aldus
Dat het middel in zoverre faalt duidelijk te kennen geeft dat de
Humaniteitslaan, als rijksweg, pas
naar recht;
werd verwezenlijkt en opengesteld
voor het verkeer na 1 januari 1959;
Over het tweede middel, ...
dat het zodoende eisers verweer
Dat het middel niet kan worden verwerpt, waarin hij aanvoerde dat
aangenomen;
de bedoelde wettelijke bepalingen
niet van toepassing waren, omdat
Over het del'de middel, ...
genoemde laan slechts een vroeger
Dat het middel feitelijke grond- bestaande straat is, die reeds voor
slag mist;
1 januari 1959 v66r het verkeer
openstond;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
Dat het de beslissing derhalve
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 3", van het koninklijk regelmatig motiveert en wettelijk
besluit van 1 maart 1960, 4, t; 5, van het verantwoordt;
koninklijk besluit van 14 december 1959
Dat het middel niet kan worden
en 200 van het Wetboek van de met het aangenomen;
Zegel Gelijkgestelde Taksen (middel
En overwegende dat de substanopgeworpen in verband met de telastlegging C),
tiEHe of op straffe van nietigheid
doordat het hof van beroep oordeelt voorgeschreven rechtsvormen in
dat
de
Humaniteitslaan
een
na acht zijn genomen en de beslissing
1 januari 1959 voor het verkeer openge- overeenkomstig de wet is gewezen;

stelde rijksweg is, zodat zij valt onder
toepassing van het koninklijk besluit
van 1 maart 1960 zonder te onderzoeken
of het een na 1 januari 1959 voor het
verkeer opengestelde weg is, of een
vroeger bestaande weg die na die datum
het statuut van rijksweg kreeg,
terwijl beklaagde in zijn conclusie had
gesteld dat het in casu gaat om een
vroeger bestaande weg, die v66r
1 januari 1959 voor het verkeer opengesteld werd en die nadien van statuut

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 november 1980 2" kamer Voorzitter : de h. Soetaert, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal.
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331Nr. 182
2• KAMER- 26 november 1980
CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL
VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID
HIERUIT
AFGELEID DAT, DAAR DE BESLISSING DE
VEROORDELING OP TWEE FOUTEN HEEFI'
GEGROND, HET MIDDEL SLECHTS EEN
ENKELE FOUT BEOOGT - SCHADE VEROORZAAKT DOOR ELKE FOUT AFZONDERLIJK BEIDE FOUTEN SCHLJNBAAR ZODANIG NAUW
VERBONDEN DAT HET MIDDEL NOODZAKELIJK OP BEJDE FOUTEN SLAAT, OOK AL
BEOOGT HET SLECHTS EEN ENKELE FOUT MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELLJKHEID NIET.
AANNEEMBAAR (1).

(LEMAIRE, • JULIEN PRAET & CO • N.V.
T. IMBRECHTS, VAN WAYENBERGE, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 mei 1974 en
15 april 1980 gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel, rechtdoende
als rechtscollege waarnaar de zaak
verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 28 januari 1974 (2);
Overwegende dat de bestreden
arresten enkel uitspraak doen over
de burgerlijke belangen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest van 21 mei 1974 de
aan de eerste eiser ten laste gelegde
onopzettelijke slagen en verwondingen
bewezen verklaart en beslist dat het
ongeval te wijten is aan de fouten van
de eerste eiser en van een onbekend
gebleven vrachtwagenbestuurder, en
doordat het arrest van 15 april 1980
bijgevolg de eisers en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, ieder voor
het geheel, doch de een als de andere
het niet doet, veroordeelt om aan de
verweerder lmbrechts het bedrag van

98.329 frank en aan de verweerster
Van Wayenberge het bedrag van
274.395 frank plus de interesten en de
kosten te betalen als schadevergoeding
voor het ongeval, op grond : dat : • geen
enkel geloof kan worden gehecht aan
het door de getuige Ville ter zitting van
15 februari 1972 gegeven relaas van de
feiten; dat immers het relaas van de
getuige Lippens die als ooggetuige het
gehele ongeval heeft zien gebeuren, niet
aileen bevestigd wordt door hetgeen de
inzittenden van Lemaires voertuig hebben gezien, doch ook door de verldaring
die de getuige Ville zelf voor de verbalisanten aflegde minder dan 24 uur na de
feiten; dat beklaagde heeft toegegeven
dat hij, na een tiental minuten achter de
vrachtwagen te hebben gereden, welk
voertuig al die tijd zigzag van de ene
rijstrook op de andere reed, besloten
had de vrachtwagen in te halen, op het
ogenblik dat deze opnieuw rechts was
· gaan rijden; dat dit rijgedrag van de
onbekende vrachtwagenbestuurder werd
bevestigd door de moeder van Lemaire
die in diens wagen zat; dat uit die
verklaringen blijkt dat Lemaire de
vrachtwagen begon in te halen op een
ogenblik dat laatstgenoemde weer op de
rechter rijstrook was gaan rijden »;
« dat, nu Lemaire zijn inhaalmaneuver
uitvoerde onmiddellijk nadat de vrachtwagen weer rechts was gaan rijden, hij
er helemaal niet zeker van kon zijn dat
die bestuurder normaal zou blijven rijden, daar hij niet lang genoeg achter
hem had gereden om te kunnen zien of
hij van plan was om op de reglementaire
rijstrook te blijven rijden »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar voor het hof van beroep regelmatig genomen conclusie betoogde dat
« Lemaire weliswaar verklaarde dat hij
een tiental minuten achter de gelede
vrachtwagen reed en dat die vrachtwagen van de ene op de andere rijstrook,
dus zigzag reed; Lemaire nochtans ter
zitting heeft verklaard dat hij wachtte
tot de vrachtwagen weer rechts reed op
zijn normale plaats alvorens hem in te
halen; dit trouwens de reden is waarom
hij zo lang achter de vrachtwagen reed
alvorens in te halen; de getuige Ville
trouwens zelf verklaarde dat de vrachtwagen hem normaal kruiste, terwijl
volgens de getuige Lippens de gelede
vrachtwagen goed rechts reed en
de middenrijstrook vrij was voordat
(1) Zie Cass., 30 sept. 1976 en 26 april 1977 Lemaire zijn inhaalmaneuver begon; dat
(A.C., 1977, 126 en 881).
aldus is komen vast te staan dat, hoewel
de vrachtwagenbestuurder eerst zigzag
(2) Niet gepubliceerd arrest.

I

-332reed, zijn rijgedrag normaal was op bet bevonden, quod non, het beschikogenblik dat Lemaire hem begon in te kende gedeelte van de bestreden
halen •,
arresten dan nog verantwoord blijft
waaruit volgt dat bet arrest van door de tweede fout; dat het middel
21 mei 1974, door te stellen dat eiser derhalve niet ontvankelijk is, bij
de
vrachtwagen
heeft
ingehaald gebrek aan belang :
« onmiddellijk • nadat laatstgenoemde
Overwegende dat de door het hof
opnieuw rechts reed en dat hij aldus een
onvoorzichtigheid heeft begaan welke van beroep tegen eiser bewezen
aan de oorsprong ligt van het ongeval, verklaarde fouten, die elk de schade
niet antwoordt op bet door eiseres bij hebben veroorzaakt, zodanig nauw
conclusie aangevoerde omstandig middel verbonden schijnen te zijn dat het
ten betoge dat de eerste eiser, alvorens middel, . al beoogt het maar een
in te halen, lang gewacht heeft totdat de
vrachtwagen « opnieuw rechts reed op enkele fout, noodzakelijk ook slaat
op de andere;
de normale plaats »;
tweede onderdeel, zelfs al zou bet
arrest van 21 mei 1974 - quod non geantwoord bebben op bet bierboven
vermelde middel van de conclusie door
te stellen dat « uit de aangebaalde
verklaringen blijkt • dat eiser begon in
te halen « op een ogenblik dat de
vrachtwagen opnieuw rechts reed •, bet
dan nog in elk geval de bewijskracbt van
die verklaringen miskent; immers nocb
de getuige Ville noch de getuige Lippens
nocb eiser zelf of de inzittenden van zijn
voertuig ·wier verklaringen in bet arrest
zijn aangebaald, ooit te verstaan bebben
gegeven of zelfs hebben laten uitkomen
dat eiser bet inbaalmaneuver begon
« onmiddellijk » nadat de vracbtwagen
opnieuw rechts was gaan rijden (scbending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van bet Burgerlijk Wetboek) :

Over het middel van nietontvankelijkheid, door de verweerder het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegen het middel
aangevoerd en hieruit afgeleid dat
de bestreden arresten de eisers
hebben veroordeeld na twee fouten
ten aanzien van beklaagde, thans de
eerste eiser, bewezen te hebben
verklaard, namelijk, enerzijds, de
vrachtwagen te hebben ingehaald
onmiddellijk nadat deze opnieuw
rechts was gaan rijden, anderzijds,
de vrachtwagen te hebben ingehaald op een plaats waar deze geen
ruimte had om uit te wijken; dat
het middel nochtans niet opkomt
tegen de bestreden beslissingen, in
zoverre ze gegrond zijn op de
tweede tegen de eerste eiser bewezen verklaarde fout; dat bijgevolg,
zelfs al werd het middel gegrond

Dat het
middel
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Betreffende het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, zonder de bewijskracht te miskennen
van de verklaringen van de in dit
onderdeel van het middel vermelde
personen, uit de verklaring van
eiser « dat hij, na een tiental
minuten achter de vrachtwagen te
hebben gereden, besloten had de
vrachtwagen in te halen toen deze
opnieuw rechts was gaan rijden »,
heeft kunnen afleiden dat eiser dat
inhaalmaneuver
had
uitgevoerd
« onmiddellijk nadat de vrachtwagen opnieuw rechts was gaan
rijden »;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van
21 mei 1974 het relaas van de
getuige Lippens en de verklaringen
van eiser en diens moeder ten
grondslag legt aan de in het middel
weergegeven
consideransen
en
aldus antwoordt op het door eiser in
zijn conclusie voorgedragen omstandig verweermiddel;
Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;

-

-
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-333Om die redenen, verwerpt de 3° VOORWPIGE
HECHTENIS
cassatieberoepen; veroordeelt iedere HANDHAVING VAN DE VOORWPIGE HECHeiser in de kosten van zijn cassatie- TENIS- WET VOORWPIGE HECHTENIS, ART. 5
- BEZWAREN- REDENGEVING- BEGRIP.
beroep.
26 november 1980 2• kamer - 4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
Voorzitter
:
baron
Richard
- MIDDEL TEN BETOGE DAT ART. 6 EUROPEES
Verslaggever: de h. Bosly, raadsheer- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS IS
Gelijkluidende conclusie van de h. GESCHONDEN - GEEN NADERE VERKLARING
Declercq, advocaat-generaal Advo- - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (4).
caten : mrs. De Bruyn en Simont.
3" AI moet het onderzoeksgerecht, ingeval het beslist dat de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, die beslisNr. 183
sing met redenen omkleden, als voor2• KAMER- 26 november 1980
geschreven bij art. 5 Wet Voorlopige
Hechtenis, toch behoeft het, bij gebrek
1° WRAKING - STRAFZAKEN - HOGER
aan conclusie dienaangaande, niet uitBEROEP TEGEN EEN BESCHI~NG VAN DE
drukkelijk vast te stellen dat er
RAADKAMER TOr HANDHAVING VAN DE
genoegzame bezwaren aanwezig zijn;
VOORWPIGE HECHTENIS, AANHANGIG BIJ DE
worden die bezwaren bij conclusie
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELUNG betwist, dan antwoordt het onderVAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
KAMER
zoeksgerecht op die conclusie door
VERPLICHT OVER HET HOGER BEROEP UITvast te stellen dat dergelijke bezwaren
SPRAAK TE DOEN BINNEN VIJFTIEN DAGEN
bestaan (5).
NA DE VEKLARING VAN HOGER BEROEP -.
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN BEROEP VAN EEN AKTE VAN WRAKING
OP DUSDANIGE DATIJM DAT DE TERMIJN VAN
DE ARTT. 836 E.V. GER.W. NIET MEER KAN
WORDEN IN ACHT GENOMEN - BESLISSING
OVER DE VOORWPIGE HECHTENIS GEGEVEN
VOOR DE UITSPRAAK OVER DE WRAKING WETTIGHEID (1).

2° VOORWPIGE

HECHTENIS

HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHI~NG
VAN DE RAADKAMER TOr HANDHAVING VAN
DE VOORWPIGE HECHTENIS, AANHANGIG BIJ
DE KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING VAN
INBESCHULDIGINGSTELUNG
KAMER
VERPLICHT OVER HET HOGER BEROEP UITSPRAAK TE DOEN BINNEN VIJFTIEN DAGEN
NA DE VERKLARLING VAN HOGER BEROEP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN BEROEP VAN EEN AKTE VAN WRAKING
OP DUSDANIGE DATUM DAT DE TERMIJN VAN
DE ARTT. 836 E.V. GER.W. NIET MEER KAN
WORDEN IN ACHT GENOMEN - BESLISSING
OVER DE VOORWPIGE HECHTENIS GEWEZEN
VOOR DE UITSPRAAK OVER DE WRAKING WETTIGHEID (2) (3).

(1) en (2) Zie Cass., 3 mei 1977 (A.C., 1977,
905) : in strafzaken zijn de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek in principe toepasselijk
inzake wraking.
(3) lngevolge art. 20, achtste lid, Wet Voorlopige Hechtenis wordt de termijn van vijftien
dagen waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen, geschorst
tijdens de duur van het uitstel verleend op
verzoek van de verdediging.

(DIERCKX)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1980 door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Over de eerste twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 2 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te · hebben
vermeld « dat in de zaak die thans
aanhangig is bij het hof van beroep de
bepalingen van artikel 837, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de wraking niet verenigbaar zijn
met de niet uitdrukkelijk opgeheven
bepalingen van artikel 20 van de wet op
de voorlopige hechtenis "• enkel vaststelt
dat artikel 2 van het Gerechtelijk Wethoek moet worden toegepast,
terwijl artikel 20 van de wet op de
voorlopige hechtenis niet dezelfde procedure regelt als artikel 837, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en deze bepaling niet onverenigbaar is met enig
rechtsbeginsel, zodat, krachtens artikel 2
van het Gerechtelijk Wetboek, de in dit
(4) Zie Cass., 17 feb. 1975 (A.C., 1975, 676).
(5) Cass., 28 feb. 1978 (A.C., 1978, 766).
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-334wetboek gestelde regels moesten worden
Overwegende dat het arrest
toegepast op he~ door eiser ingediende- beslist dat de wraking eerst de
verzoek tot wrakmg;
veertiende dag nadat het beroep
het tweede, afgeleid uit de schending was ingesteld op het einde van de
van de artikelen 837, tweede lid, van bet · namiddag werd voorgedragen zodat
Gerechtelijk ~etboek e~ 20 van de wet het niet mogelijk was « de door
op de voorloptge hechtems,
artikel 837, tweede lid, voorgeschredoordat bet arrest vermeldt dat de in ven spoedprocedure te volgen, verartikel 837, tweede lid, voorgeschreven mits de vormen en de termijnen
spoedprocedure ten deze onmogelijk kan betreffende de gerechtsbrief onmoworden toegepast en dat de termijn van gelijk
in
acht
kon
worden
vijftien dagen waarbinnen uitspraak genomen »;
moet worden gedaan over bet boger
Dat het arrest, door bijgevolg te
beroep tegen de beschikking van de
raadkamer inzake voorlopige hechtenis, beslissen dat krachtens artikel 2
dwingend is voorgeschreven,
van het Gerechtelijk Wetboek de
terwijl die termijn niet dwingend is niet opgeheven bepalingen van
voorgeschreven vermits de wet zelf artikel 20 van de wet op de voorlobepaalt dat de gedetineerde na afloop pige hechtenis en niet de bepalinvan die termijn in vrijheid wordt gen van artikel 837, eerste lid, van
gesteld; zelf al was bet onmogelijk genoemd wetboek, ten deze dienen
geweest - quod non - de spoedproce- te worden toegepast, geen van de in
dure van artikel 837, tweede lid, van bet de middelen aangevoerde wetsbepaGerechtelijk Wetboek te volgen, zulks
nog niet onverenigbaar zou zijn met lingen schendt;
enig rechtsbeginsel; bet feit dat de
Dat die middelen niet kunnen
rechtsdag pas op de laatste dag van de worden aangenomen;
door ar.tikel 20 van de wet op de
Over het dez·de middel, afgeleid uit de
voorlopige hechtenis voorgeschreven termijn is vastgesteld helemaal niet aan schending van de artikelen 97 van de
eiser te wijten is en niet een wettelijke Grondwet en 6 van bet Verdrag tot
grond kan zijn om hem van zijn vrijheid Bescherming van de Rechten van de
te beroven;
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat eiser in conclusie betwistte
Overwegende dat, wanneer de « dat hij herhaaldelijk van vervalste
kamer van inbeschuldigingstelling identiteitsbewijzen gebruik had geuitspraak moet doen over de voorlo- maakt »; dat bet arrest, nu bet dienpige hechtenis, zij dient te beslissen aangaande alleen maar vaststelt, zonder
daarvoor enige grond op te geven, dat er
of de verdachte in vrijheid moet uitzonderlijk ernstige feiten aanwezig
worden gesteld dan wei in hechtenis zijn, niet wettelijk met redenen is
moet blijven; dat, luidens artikel 20 omkleed:
van de wet op de voorlopige hechOverwegende dat, in zoverre eiser
tenis, de kamer van inbeschuldigingstelling met voorrang hoven alle zich beroept op artikel 97 van de
andere zaken uitspraak doet en dat Grondwet, het middel faalt naar
de stand van zaken ongewijzigd recht, vermits dat artikel niet van
blijft totdat over het hoger beroep is toepassing is op de onderzoeksgebeslist, voor zover dit geschiedt rechten die uitspraak doen inzake
binnen vijftien dagen nadat het voorlopige hechtenis;
beroep is ingesteld en dat, zodra
Overwegende dat het arrest, na te
deze termijn is verstreken, de ver- hebben vastgesteld « dat er tegen
dachte in vrijheid wordt gesteld;
Christian Dierckx voldoende bezwaDat derhalve de kamer van inbe..: ren aanwezig zijn », niet nader
schuldigingstelling in het raam van meer behoefde te antwoorden op de
de haar door de wet toegekende conclusie waarin eiser het bestaan
bevoegdheid ter zake uitspraak van bezwaren betwistte;
Dat het middel in dat opzicht niet
moet doen binnen vijftien dagen
kan worden aangenomen;
nadat het beroep is ingesteld;

-33526 november 1980 - 2" kamer Overwegende dat, voor het overige, het middel niet nader aangeeft Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorin welk opzicht artikel 6 van het zitter - Verslaggever : de h. Bosly Verdrag tot Bescherming van de Andersluidende conclusie (6) van de h.
advocaat-generaal - Advocaat :
Rechten van de Mens en de Funda- Ballet,
mr. Geubel, Brussel.
mentele Vrijheden werd geschonden;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
nauwkeurigheid;
Over het vierde middel, afgeleid uit de Nr.184
schending van artikel 5, § 3, van bet
Verdrag tot Bescherming van de Rech2" KAMER- 26 november 1980
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en uit bet feit dat de conclusie 1° LANDWPERIJ - GEDINGKOSTEN IN
niet beantwoord werd waarin eiser zich HOGER BEROEP- TOE TE PASSEN REGELS.
op de schending van dat artikel beriep :
2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
Overwegende dat eiser in zijn - LANDWPERIJ - GEDINGKOSTEN IN HOGER
conclusie zich beperkt had tot de BEROEP- TOE TE PASSEN REGELS.
vaststelling dat het onderzoek heleCASSATIEBEROEP
maal niet opschoot en dat de hand- 3° LANDWPERIJ
VAN EEN LANDWPER TEGEN EEN VONNIS
having van zijn hechtenis niet nodig WAARBIJ
ZIJN INTERNERING WORDT BEVOwas voor het onderzoek, doch dat LEN- VERWERPING- VEROORDELING VAN
hij uit die eerste vaststelling niet de DE ElSER IN DE KOSTEN.
gevolgtrekking had gemaakt dat hij
niet binnen een redelijke termijn 4° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
was berecht en bijgevolg hangende ~ LANDWPERIJ - CASSATIEGEDING - VERhet proces in vrijheid moest worden WERPING VAN DE VOORZIENING VAN EEN
gesteld;
LANDWPER TEGEN HET VONNIS VAN DE
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling
enerzijds
heeft aangegeven op welke gronden
de hechtenis moet worden gehandhaafd en, anderzijds, niet behoef de
te antwoorden op het middel dat
was afgeleid uit de schending van
artikel 5, § 3, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, aangezien dat middel niet in
conclusie was aangevoerd;
Dat het middel in dat opzicht
feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

CORRECTIONELE RECHTBANK, WAARBIJ ZIJN
INTERNERING WORDT BEVOLEN - VEROORDELING IN DE KOSTEN (1).

1" en 2" De regels van het Wetboek van
Strafvordering betreHende het hager
beroep zijn toepasselijk op de rechtsmiddelen tegen de beslissingen gewe-

1---------------Nota arrest nr. 183 :
(6) Het O.M. had geconcludeerd tot vernietiging op bet vierde middel, op grond dat uit de
conclusie van de verdachte, volgens welke bet
onderzoek niet vorderde en de handhaving
van zijn voorlopige hechtenis voor bet onderzoek niet verantwoord was, bleek dat er niet
binnen een redelijke termijn uitspraak was
gedaan.
In die interpretatie was de kamer van
inbeschuldigingstelling verplicht op die conclusie te antwoorden, niet krachtens art. 97
Gw., maar wei omdat bet debat voor bet
onderzoeksgerecht op tegenspraak geschiedt.
(Zie noot R.H. bij Cass., 2 juli 1951, Bull. en
Pas., 1951, I, 762).

Nota arrest nr. 184 :
Om die · redenen, verwerpt de
(1) Cass., 8 maart 1978 (A.C., 1978, 790); zie
voorziening; veroordeelt eiser in de noot 3 onder Cass., 16 nov 1971 (A.C., 1972,
kosten.
268).

-336hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat de advocaat van
eiseres, bij een op 2 oktober 1980 op
de griffie van de Correctionele
loperij en de bedelarij; artt. 162 en Rechtbank
te
Luik
ingediend
176 Sv.)
geschrift, namens eiseres verklaard
heeft « afstand te doen » van de
(DUJARDIN)
voorziening die zij op 22 septem26 november 1980 2" kamer ber 1980 had ingesteld tegen het op
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- 11 september 1980 door de Correczitter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- tionele Rechtbank te Luik gewezen
vonnis, waarbij die rechtbank zich
let, advocaat-generaal.
onbevoegd had verklaard om uitspraak te doen over de rechtsvordering van eiseres;
Overwegende dat het Hof geen
Nr. 185
acht vermag te slaan op de afstand
gedaan door een advocaat die geen
2• KAMER- 26 november 1980
advocaat is bij het Hof van Cassatie
en die daartoe geen bijzondere volVOORZIENING
IN
CASSATIE
macht heeft, daar de afstand van de
AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLLJKE
voorziening ten deze gelijkstaat met
RECHTSVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN
DE BURGERLLJKE PARTIJ TEGEN EEN BESLIS- afstand van de rechtsvordering;
SING WAARBIJ HAAR EIS WORDT AFGEWEZEN
Overwegende dat uit de stukken
- AFSTAND GEDAAN DOOR EEN ADVOCAAT, waarop het Hof vermag acht te
DIE GEEN ADVOCAAT IS BIJ HET HOF EN slaan, niet blijkt dat eiseres haar
GEEN HOUDER IS VAN EEN BIJWNDERE VOLvoorziening heeft doen betekenen
MACHT- AFSTAND WNDER GEVOLG.
aan de partijen tegen wie zij is
Het Hoi slaat geen acht op de a/stand, gericht;
gedaan door een advocaat die geen
Dat de voorziening niet ontvankeadvocaat bij het Hoi is en evenmin lijk is;
houder is van een bijzondere volzen overeenkomstig artt. 13 en 16 wet
tot beteugeling van de Jandloperij en
de bedelarij; zulks geldt ook voor de
regels inzake de gedingkosten in
hoger beroep (2). (Impliciet.) (Art.
16bis wet tot beteugeling van de land-

(•

macht, van het cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen een beslissing,
Om die redenen, verwerpt de
waarbij haar eis wordt afgewezen,
daar in zodanig geval de a/stand van voorziening; veroordeelt eiseres in
de voorziening gelijkstaat met a/stand de kosten.
van de rechtsvordering (1). (Wet
26 november 1980 2" kamer 16 feb. 1961, art. 6, gew. bij art. 1 wet
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorvan 20 dec. 1974.)
zitter Verslaggever : de h. Sace EAGLE STAR • N.V. T. GOFFART, BERTHO, Gelijkluidende conclusie van de h. Balc CONSTRUCTION ET ENTRETIEN • N.V.)
let, advocaat-generaal- Advocaat: mr.
Delfosse, Luik.
ARREST (-vertaJing)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 september 1980 in
Nr. 186

Nota arrest nr. 184 :
(2) Zie noot 3 onder
1971 (A.C., 1972, 268).

Cass.,

16

nov.

Nota arrest nr. 185 :
(1) Cass., 4 april 1978 (A.C., 1978, 883); zie
Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 694).

2• KAMER- 26 november 1980
WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DECEMBER 1975, ART. 19.3.2°, a VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE

-337C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing Op de
door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

NAAR LINKS AFSLAAT OP EEN RIJBAAN ME:r
'IWEERICIITINGSVERKEER, ZICH NAAR LINKS
TE BEGEVEN ZONDER DE TEGENLIGGERS TE
HINDEREN- BEGRIP.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing, waarbij een bestuurder van overtreding van art. 19.3.2", a, KB. 1 dec.
1975 wordt vrijgesproken op grond dat
" de bestuurder op een rijbaan van
nog geen zes meter breed zich nauweJijks naar Jinks kon begeven », daar
die bepaling niet vatbaar is voor de
beperkende uitlegging die het vonnis
eraan geeft.

'"'-· h t
-.
-~~ , af 1 "d "t d
. vver. e eers.e !Dluue,, ge el Ul e
·scbendmg van artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet vonnis eiser veroordeelt
zonder te antwoorden op de in pleidooi
uiteengezette conclusie, wa~rin eis~r
ste!de dat verweer~~r _volledig en ~~~
s~mtend aansprakehJk lS voor bet htlg1euze ongeval :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser conclusie
ARREST ( vertaJing)
heeft genomen;
Dat het middel feitelijke grandHET HOF; - Gelet op het bestreslag
mist;
den vonnis, op 14 april 1980 in
hoger beroep gewezen door de CorOver het derde middel, afgeleid uit de
rectionele Rechtbank te Luik;
scbending van artikel 19.3.2•, a, van bet
(PAUQUE T. TAILLARD)

I. Betreffende de voorziening van
eiser, burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
betekend werd aan de partijen
tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. Betreffende de voorziening van
eiser, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen verweerster ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser niet
bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser, beklaagde, ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Wegverkeersreglement,
doordat bet vonnis verweerster vrijgesproken beeft van de overtreding van
die bepaling, waarna bet, wat de burgerlijke recbtsvordering van verweerster
betreft, beslist dat aileen eiser aansprakelijk is voor bet ongeval,
terwijl bet vonnis verweerster vrijspreekt en beslist dat zij voor dat
misdrijf niet burgerrecbtelijk aansprakelijk is, op grond dat verweerster op een
rijbaan van maar ongeveer zes meter
breed zicb in elk geval onmogelijk veel
naar bet midden kon begeven :

Overwegende dat het vonnis door
verweerster vrij te spreken, op
grond « dat zij op een rijbaan van
nog geen zes meter breed zich
maar nauwelijks naar links kon
begeven », een schending begaat
van artikel 19.3.2•, a, dat niet de
beperkende uitlegging mag krijgen
welke het vonnis eraan geeft;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet kan leiden
tot ruimere cassatie, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
burgerlijke rechtsvordering van ver-

-338weerster, behalve in zoverre wordt beroep gewezen door de Correctiovastgesteld dat eiser een fout in nele Rechtbank te Luik;
oorzakelijk verband met het ongeval
Gelet op het arrest van het Hof
heeft begaan; verwerpt de voorzie- van 28 februari 1979 (2);
ning voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
I. In zoverre de voorzieningen
gemaakt op de kant van de gedeel- gericht zijn tegen het openbaar
telijk vernietigde beslissing; veroor- ministerie :
deelt eiser in de helft van de kosten
Overwegende dat de eisers als
en verweerster in de andere helft;
burgerlijke
partijen in geen kosten
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te jegens de openbare partij werden
en
mitsdien
niet
Hoei, zitting houdende in hoger veroordeeld
bevoegd zijn om zich tegen het
beroep.
openbaar ministerie in cassatie te
26 november 1980 - 2• kamer - voorzien;
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros,
Dat de voorzieningen niet ontvanGelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Ballet, adv<:>caat- kelijk zijn;
generaal - Advocaten : mrs. Hou.tekier;
Hoven, Luik.

Nr. 187
2• KAMER- 26 november 1980

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ RECHT
HEEFI' OP SCHADEVERGOEDING - TWEEDE
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP WAARIN HIJ VERKLAART DAT HIJ DE
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TOT HERSTEL VAN DIEZELFDE SCHADE NIET
KAN INWILLIGEN - MISKENNING VAN HET
GEZAG VAN GEWIJSDE.

De rechter in boger beroep kan niet,
zonder het gezag van gewijsde te
miskennen, verklaren dat hij de vordering van de burgerlijke partij tot
herstel van de door haar opgelopen
schade niet kan inwilligen, als hij in
een vroegere beslissing heeft gezegd
dat de burgerlijke partij recht had op
vergoeding van diezelfde schade (1).
(DE ROOVER, LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN, MARCHANT
T. RIOLLAY)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1980 in hoger
(1) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1263).

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beklaagde
Riollay:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 23,
24, 870, 1138, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek, 154, 189, 211 van het Wetboek
van Strafvordering, 97 van de Grondwet,
schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van het
rechterlijk gewijsde in strafzaken, welk
beginsel met name is neergelegd in
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de
rechten van de verdediging, dat met
name is neergelegd in artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij
akte van de wetgevende macht van
13 maart 1955,
doordat, na erop te hebben gewezen
dat een in de zaak gewezen vonnis van
21 september 1978 had beslist " dat de
wagen van achteren maar heel licht was
aangereden en die aanrijding geen verwondingen heeft veroorzaakt "• het
bestreden vonnis vermeldt « dat de
verwondingen niet door het remmen
alleen konden zijn veroorzaakt, dat, zo
dat toch het geval is geweest, de enige
oorzaak daarvan de fout van de slachtoffers is geweest die verzuimd hebben hur
veiligheidsgordel te dragen; dat dE
(2) A.C., 1978-79, 775.

-339bank, rechtdoende op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eisers,
aan ieder van hen een provisionele
frank schadevergoeding heeft toegekend en zich voor het overige aansluit bij het door de eerste rechter
bevolen geneeskundig deskundigenonderzoek;
Overwegende dat de strafrechter
aldus onmiskenbaar en noodzakelijkerwijze beslist heeft dat de aan de
eisers De Roover en Marchant toegebrachte slagen of verwondingen
veroorzaakt waren door verweerder
die het portier van zijn voertuig
onvoorzichtig gtmpend had;
Dat hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door op grond van de in·
het middel weergegeven consideransen te beslissen dat de door de
eisers geleden lichamelijke schade
veroorzaakt
waren
door
hun
onvoorzichtigheid en door de burgerlijke rechtsvorderingen van de
eisers af te wijzen, het gezag van
het rechterlijke gewijsde van het
vonnis van 21 september 1978 miskent;
Dat het eerste onderdeel van het
middel in die mate gegrond is;

schade dus bet gevolg is van de onvoorzichtigheid van de slachtoffers »; dat bet
vonnis op die grond de burgerlijke
rechtsvorderingen tot vergoeding van de
door eiser De Roover en door eiseres
Marchant geleden lichamelijke schade
als ongegrond afwijst,
terwijl, eerste onderdeel, het op
21 september 1978 door de Correctionele
Rechtbank te Luik gewezen vonnis, door
verweerder te veroordelen wegens
inbreuk op de artikelen 418 en 420 van
bet Strafwetboek ter zake dat hij door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
maar zonder bet oogmerk om de persoon van een ander aan te randen,
slagen of verwondingen heeft toegebracht aan eiser De Roover en aan
eiseres Marchant, onmiskenbaar en
noodzakelijkerwijze beslist heeft dat de
door verweerder begane fout de oorzaak
of een van de oorzaken is van de door
de eisers geleden lichamelijke schade
die gedeeltelijk vergoed werd door de in
de rechten van eiser De Roover gesubrogeerde eiseres Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden; bet bestreden vonnis, waar bet daarentegen beslist
dat de oorzaak van de lichamelijke
schade van de eisers aileen moet worden
gezocht in de onvoorzichtigheid van de
slachtoffers die verzuimd hebben de
veiligheidsgordel te dragen, de bewijskracht van bet vonnis van 21 september 1978 miskent (schending van de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek), alsook bet gezag van bet
rechterlijk gewijsde van dat vonnis
(schending van bet algemeen beginsel
betreffende bet gezag van bet rechterlijk
gewijsde in strafzaken, welk beginsel
met name is neergelegd in artikel 4 van
de wet van 17 april 1878 en, voor zoveel
als nodig, in de artikelen 2, 23 en 24 van
bet Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij het in kracht van
gewijsde gegane vonnis van 21 september 1978 verweerder tot een
enkele straf veroordeeld heeft, ter
zake dat hij onopzettelijk, door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, slagen of verwondingen heeft
toegebracht aan de eisers De Roover en Marchant en dat hij het
portier van een voertuig heeft
geopend zonder dat hij zich ervan
vergewist had of hij dat kon doen
zonder gevaar of hinder voor de
andere weggebruikers; dat de recht-

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede en het derde onderdeel van
het middel; vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder
in
de
kosten; beslist evenwel dat de
kosten van de betekening van de
voorzieningen aan het openbaar
ministerie ten laste van de eisers
blijven; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdende in boger beroep.
26 november 1980 - 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal- Advocaat: mr.
VanRyn.
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tegen verweerder, medebeklaagde,
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser niet
2• KAMER- 26 november 1980
bevoegd is om zich tegen die beslis1° VONNISSEN EN ARRESTEN
sing in cassatie te voorzien;
VORM - STRAFZAKEN - AANHEF - ONDERDat de voorziening niet ontvankeDEEL VAN HET VONNIS.
lijk is;
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN _ VEROORDELING OP DE

B. Betreffende het overige van de
STRAFVORDERING _ OPGAVE VAN DE TOE- VOOrziening :
GEPASTE ~LUKE BEPALINGEN
Over het middel, afgeleid uit de schenPLAATS IN DE BESLISSING.
ding van artikel 97 van de Grondwet,

3° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN

- MIDDEL DAT KRlTIEK OEFENT OP EEN
BESCHIKKING VAN DE BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE ElSER NIET KON BENADEELD ZIJN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
(1).

1• De aanhel die in bepaalde vonnissen

in stralzaken aan de redenen vooralgaat, maakt deel uit van het vonnis en
kan dus als redengeving in aanmerking komen (2).
2" De veroordelende vonnissen en arres-

ten moeten de wettelijke bepalingen
aanwijzen waarin de aan de beklaagde
ten Jaste gelegde en bewezen verklaarde leiten strafbaar worden
gesteld en waarin een stral wordt
gesteld. De plaats waar die aanwijzing
in de beslissing voorkomt is zonder
belang (3). (Impliciet.)
(FRANCK,

GROOS, • FRANCK
T. LEDUC)

& FILS •

P.V.BA

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Betreffende de voorziening van
eiser, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
(1) Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 890).
(2) Cass., 20 jan. 1930 (Bull. en Pas., 1930, I,
68).
(3) Cass., 23 juni 1958 (A.C., 1958, 854),
redenen.

doordat het vonnis, waarbij eiser tot
een geldboete van vijftig frank veroordeeld wordt wegens de te zijnen laste
bewezen verklaarde feiten, nalaat te
vermelden in welke van de wetsbepalingen die het verklaart · toe te passen, de
aan de beklaagde verweten feiten als
misdrijven omschreven worden en de
daarop toepasselijke straffen bepaald
worden,
terwijl in aile veroordelende arresten
of vonnissen melding moet worden
gemaakt van die bepalingen;

Overwegende dat alle onderdelen
van een vonnis van belang kunnen
zijn om de draagwijdte van dat
vonnis te bepalen en kunnen bewijzen dat het vonnis naar de eis van
de wet met redenen is omkleed;
Dat het vonnis ten deze, om de
aan eiser ten laste gelegde overtredingen bewezen te verklaren en de
in het middel aangegeven straffen
op te leggen, enerzijds in de aanhef
de feiten vermeldt die tot vervolging
hebben geleid en de wetsbepalingen
aanwijst welke die feiten als misdrijven omschrijven, namelijk de
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek,
38
van
de
wet
van
16 maart 1968, 10.1.1", 10.1.3", 5 en
61.1.1" van het koninklijk besluit van
1 december 1975, anderzijds, in de
motivering melding maakt van
artikel 29 van de wet van
16 maart 1968;
Dat het aldus onder de wetsbepalingen die het verklaart toe te
passen, de bepalingen aanwijst
waarin de aan eiser verweten feiten
als misdrijf worden omschreven en
de daarop toepasselijke straffen
worden bepaald;

·----=----------~~-~~

-341Dat het middel feitelijke grond- Nr. 189
slag mist;
Overwegende dat de substantiele
2" KAMER- 26 november 1980
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn VERJARING - STRAFZAKEN - VEROORDEgenomen en de beslissing overeen- LING - oNMOGELIJKHEID vooa HET HOF NA
komstig de wet is gewezen;
TE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL DAN
NIET VERJAARD WAS- VERNIETIGING MET
VERWLJZING.
II. Betreffende de voorzieningen
van de eiseressen, burgerlijke Wanneer het Hoi noch uit vaststellingen
van de bestreden beslissing noch uit
partijen :
A. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de tegen verweerder ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat de eiseressen
niet in kosten jegens de openbare
partij werden veroordeeld en dan
ook niet bevoegd zijn om zich tegen
die beslissing in cassatie te voorzien;

de gedingstukken, waarop het Hoi
vermag acht te slaan, kan opmaken of
de strafvordering aJ dan niet verjaard
was, vernietigt het Hoi de veroordelende beslissing, met venvijzing (1).

(CHAMPAGNE)
26 november 1980 - 2" kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Darge, Aarlen.

B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen
op de door de eiseressen tegen
verweerder ingestelde burgerlijke Nr.190
rechtsvorderingen :
2" KAMER- 26 november 1980
Over het middel, dat overeenstemt
met het door eiser Romain Franck tot
staving van zijn voorziening aange- GERECHTSKOSTEN - ~N
VERWIJZING VAN DE BURGERLIJKE PARTLJ
voerde middel :

DIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD, IN ALLE
Overwegende dat het middel niet OF IN EEN DEEL VAN DE KOSTEN- BEGRIP.
ontvankelijk is bij gebrek aan
belang, vermits de aangevoerde Buiten het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is
schending geen gevolg heeft kunnen
geopend ten gevolge van het optreden
hebben voor de beslissing waarbij
als burgerlijke partij beoordeelt de
de rechtbank in hoger beroep zich
feitenrechter op onaantastbare wijze
onbevoegd verklaart om uitspraak
of de burgerlijke partij die in het
te doen over de door de eiseressen
ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle of in een deel van de
ingestelde burgerlijke rechtsvordekosten jegens de Staat en jegens de
ringen, welke beslissing berust op
beklaagde. (Art. 162 Sv.)
de vrijspraak op de tegen verweerder ingestelde strafvordering;
(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT
T. PILATI, MATHYS, BOHEN)
Om die redenen, verwerpt de
ARREST ( vertaling)
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ieder van hen, in de kosten van zijn
HET HOF; - Gelet op het bestrevoorziening.
den vonnis, op 30 juni 1980 in hoger
26 november 1980 - 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Ansiau.x.

---------------(1) Cass., 28 maart 1979 (A.C., 1978-79, 892)
en voetnoot 2; • Over de Rechtsstaat •, plecht.
openingsrede van proc.-gen. Duman voor het
Hof van 3 sept. 1979, nr 16.

~~r

-342beroep gewezen door de CorrectioOm die redenen, verwerpt de
nele Rechtbank te Dinant;
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
I. In zoverre de voorziening
26 november 1980 - 2" kamer gericht is tegen verweerder Pilati, Voorzitter en verslaggever : de h. Legros,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
vrijgesproken beklaagde :
conclusie van de h. Ballet, advocaat-

Overwegende dat eiser de beslis- generaal.
sing op de tegen verweerder ingestelde strafvordering niet bekritiseert;
Dat de voorziening blijkbaar geen Nr. 191
reden van bestaan heeft;
1" KAMER- 27 november 1980

II. Wat het overige van de voor1° AANSPRAKELIJKHEID
ziening betreft :

(BUITEN

OVEREENKOMST) -

SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN FOUT MATERIELE
SCHADE - MORELE SCHADE - VERSCHILLENDE SCHADE.

Over het middel, hieruit afgeleid dat
de rechtbank, na bet verval van de tegen
verweerder Pilati ingestelde strafvordering te hebben vastgesteld en zich onbe(BUITEN
voegd te hebben verklaard om kennis te 2° AANSPRAKELIJKHEID
SCHADE TEN
OVEREENKOMST) nemen van de door de verweerders
Mathys en Bohen tegen hem ingestelde
GEVOLGE VAN EEN FOUT - VORDERING TOT
burgerlijke rechtsvorderingen, op grond
AFZONDERLLJKE VERGOEDING VAN DE
dat aan de zijde van de beklaagde Pilati
MATERiltLE SCHADE EN VAN DE MORELE
geen enkele fout in oorzakelijk verband
SCHADE BESLISSING DAT HET GEEN
met bet ongeval bewezen is, de kosten
BELANG HEEFI' NATE GAAN OF EEN FOUT IS
ten laste legt van de Staat, terwijl bet
BEGAAN, OP GROND DAT GEEN MATERIELE
logisch ware geweest de kosten van bet
SCHADE IS BEWEZEN - BESLISSING NIET
deskundigenonderzoek en de plaatsopWETTELLJK VERANTWOORD.
neming ten laste te leggen van de
burgerlijke partijen, vermits die onder- 1" en 2" Aangezien de materiiHe en
morele schade veroorzaakt door een
zoeksmaatregelen, gelet op de verjaonrechtrnatige daad verschillende
ringstermijnen van de strafvordering,
schade opleveren, verantwoordt de
blijkbaar aileen in bet belang van de
rechter niet wettelijk zijn beslissing
burgerlijke partijen waren bevolen :

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 162 en 211 van het Wethoek van Strafvordering, de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt
gesteld, kan worden veroordeeld in
de kosten jegens de Staat en jegens
de beklaagde, of in een gedeelte
ervan;
Overwegende dat de beslissing
dienaangaande steunt op de onaantastbare beoordeling van de rechter;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvor~en in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

wanneer hij, om de conclusie van de
getroDene tot vergoeding van die twee
schaden te verwerpen, oordeelt dat het
geen belang heeft na te gaan of er wei
een fout is begaan, op grond dat niet
is bewezen dat de getroDene materiiHe
schade heeft geleden (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

(SCHAEDE T. BELGISCHE STAAT MIN. V.
OPENB. WERKEN, WEGENFONDS)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
---------------------------------(1) Zie Cass., 11 sept. 1979 (A.C., 1979-80,

nr 18).
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ding van de artikelen 1381, 1383 van bet Grondwet):
Burgerlijk Wetboek en 97 van de GrondOverwegende dat eiseres, benewet,
doordat bet arrest, met bevestiging.
van bet beroepen vonnis, de vordering
van eiseres niet gegrond verklaart, zonder te antwoorden op bet middel waarin
eiseres in haar regelmatige conclusie in
boger beroep betoogde « dat concluante
eveneens een belangrijke morele schade
heeft geleden; dat zij sedert 1967, d.i. nu
reeds tien jaar lang, in armoede leeft ten
gevolge van de houding en de schuld van
gei'ntimeerden (thans verweerders); ·dat
zij aile beproevingen van de gedwongen
verkoop heeft ondergaan; dat zij jaren
lang met een bezwaar naar voren is
gekomen, waarop haar herhaaldelijk is
geantwoord dat er op zou worden ingegaan, zo groot was de schade en. zo
evident de fout; dat concludente, ziek
zijnde en zonder inkomen, ten slotte
sinds jaren is geholpen door de openbare onderstand, die zich trouwens bet
recht voorbehoudt zijn uitkeringen terug
t.e vorderen zodra zij schadeloos gesteld
is; dat zo'n erbarmelijke toestand gedurende zoveel jaren verantwoordt dat de
morele schade op 250 000 frank wordt
vastgesteld "•
terwiji_ eerste onderdeel, bet arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed,
daar bet op die conclusie niet heeft
geantwoord (schending van de in bet
rniddel aangehaalde bepalingen);
tweede onderdeel, de materiiHe en de
morele schade ten gevolge van een
oneigenlijk misdrijf verschillende schade
opleveren,
waaruit volgt dat het arrest, door de
vordering van eiseres af te wijzen op
grond aileen dat « bet, daar niet vaststaat dat er een nadeel is, geen belang
heeft na te gaan of de gei'ntimeerden in
feite enige fout hebben begaan ... "
zonder opgave van de reden waarom bet
het deel van de vordering over de
materiiHe schade en dat over de morele
>chade niet afzonderlijk onderzoekt, of
.ran de specifieke reden waarom bet dat
aatste deel van de vordering afwijst,
~ijn beslissing niet wettelijk verantN"Oordt (schending van de in bet middel
1angehaalde bepalingen en inzonderheid
le artikelen 1382 en 1383 van bet
3urgerlijk Wetboek) en niet regelmatig
net redenen is omkleed (schending van
le in bet middel aangehaalde bepalingen

vens de vergoeding van een door
haar nader bepaalde materiEHe
·schade, bij conclusie vergoeding
vorderde van een afzonderlijke
morele schade waarvan zij de aard
en de bestanddelen uiteenzette in
de bewoordingen van het middel;
Overwegende dat het arrest, hoewei het op eigen gronden en onder
verwijzing naar de redenen van de
eerste rechter, beslist dat eiseres
niet bewijst dat zij materiele schade
heeft geleden en dat het dus geen
belang heeft na te gaan of de
verweerders in feite enige fout hebben begaan, niet antwoordt op de
conclusie in verband met de aangevoerde morele schade;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de
vordering tot vergoeding van morele
schade afwijst en over de kosten
beslist; 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.
27 november 1980 1" kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus Gelijkluidende conclusie van de h.
Colard, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en De Bruyn.

Nr.192
1" KAMER- 27 november 1980

1° AANSPRAK.ELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) VERPLICHTING
VOOR DE OPENBARE OVERHEID TE ZORGEN
VOOR DE VEILIGHEID IMPLICEERT IN

-344BEGINSEL DE VERPLICIITING lEDER ABNORMAAL GEVAAR TE ONDERVANGEN BU DE
AANLEG VAN VOOR HET OPENBAAR VERKEER
OPENSTAANDE WEGEN.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENB. WERKEN
T. JEANMART, STAD FOSSE-LA-VILLE)

2° WEGEN- GEMEENTEOVERHEID- VER-

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

PLICIITING TE ZORGEN VOOR DE VEILIGHEID
VAN HET VERKEER OP DE OPENBARE WEGEN
- RUKSWEG OVER EEN GEMEENTE - TOEPASSING.
30 WEGEN- GEMEENTEOVERHEID- VERPLICIITING TE ZORGEN VOOR DE VEILIGHEID
VAN HET VERKEER OP DE OPENBARE WEGEN
- WEG DIE LOOPr OVER EEN GEMEENTE EN
WAARVAN DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER AAN DE GEMEENTEOVERHEID IS ONT'lROKKEN - GRENZEN.
·
0

•

• •

1 De openbare overhe1d !110et, te~lJ

een vreemde oorzaak die haar met
kan worden toegerekend haar belet
haar beveiligingsverplichting na te
komen, door aangepaste maatregeleJ?.
elk abnormaal gevaar ondervangen blJ
de aanleg van voor het openbaar
verkeer openstaande wegen (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
2" De verplichting van de gemeenteoverheid te zorgen voor de veiligheid van
het verkeer op de openbare wegen is·
zelfs toepasselijk op de gedeelten van
de tot de Staat behorende weqen die
over een gemeente ]open (2). (Art.
50 Deer. 14 dec. 1789, 3, 1", van titel XI
Deer. 16 en 24 aug. 1790, en 90, 12",
Gemeentewet.)

a•

Het feit dat de politie over het
wegverkeer, voor zover die politie
toepasselijk is op blijvende of periodieke toestanden, volgens art. 10 Wegverkeerswet, niet valt onder de bepaJingen van de decreten van 14 en
22 dec. 1789 en van 15 en 24 aug. 1790,
ontslaat de gemeenteoverheid niet van
verplichting te zorgen voor de veiligheid van het verkeer op de gedeelten
van die wegen die over de gemeente
Jopen (3).

-----------------1
(1) Cass., 7 maart 1963, volt. zitt. met concl.
O.M. (Bull. en Pas., 1963, I, 744); 10 sept.
1964 (ibid, 1965, I, 22) en 5 sept. 1969 (A.C.,
1970, 10); zie Cass., 26 april 1973 (ibid., 1973,
828), 5 feb. 1976 (ibid., 1976, 666), 24 juni 1977
(ibid, 1977, 1101) en 30 maart 1978 (ibid., 1978,
852).
(2) en (3) Cass., 1 feb. 1973 (A. C., 1973, 551 );
30 maart 1978 (ibid, 1978, 852) en 23 feb.
1979 (ibid, 1978-79,' 757).

ARREST ( vertaling)

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 50 van bet decreet·
van 14 december 1789 betreffende de
samenstelling der gemeenten, 1 en 3,
inzonderheid 3, 1", van titel XI van bet
decreet van 16-24 augustus 1790 op de
rechterlijke organisatie, 10, 13 en 14 van
bet koninklijk besluit van 16 maart 1968
tot coardinatie van de wetten betreffende de politie over bet wegverkeer,
1382 en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek
do~rdat bet arrest verweerders rechtsvordering tegen eiser gegrond verklaart
en daarentegen diens rechtsvordering tot
vrijwaring tegen verweerster afwijst en
hem in de kosten van beide instanties
veroordeelt, op grond dat « uit de
situatiebeschrijving kan worden afgeleid
dat de vochtigheid van bet wegdek en de
modder een permanent verschijnsel
waren dat verband hield met de aanpalende industritHe exploitatie; dat aldus
op die plaats de wegligging van de
voertuigen plotseling verminderde, welke
toestand in de winter verergert als bet
vriest, en waar zich ten deze een ijsplek
had gevormd waarop de appellant Jeanmart (thans verweerder) is geslipt; dal
de Staat, eigenaar en bewaarder van die
weg, de genoemde toestand moest ken·
nen en voorzien en dat hij een fout hee£1
begaan door de weggebruikers althan1
niet te waarschuwen door een aangepaste signalisatie overeenkomstig zijr
verplichting alleen de wegen die vol
doende veilig zijn voor bet verkeer ope1
te stellen; dat artikel 10, § 2, van de we
van 15 april 1964 houdende herzienin,
van de wet van 1 augustus 1899 op do
politie van bet vervoer, weliswaa
bepaalt dat de gemeenten niet mee
bevoegd zijn om de politie over bE
wegverkeer te reglementeren die betreli
king heeft op permanente toestande
(wat in dit betwiste geval zo is), docb di
overbeid niet ontheven heeft van ba<
verplicbting de veiligbeid van bet ve1
keer op de straten te waarborgen, zel
op de gedeelten van de openbare wE
die eigendom van de Staat zijn, wanne1
zij op de boogte zijn gebracbt van ee
gevaarlijke toestand; dat niet is aang•

-345toond dat de betrokken gemeente ingelicht werd nopens de vorming van een
ijsplek op de plaats waar bet voertuig
van Jeanmart onbestuurbaar werd; dat
bijgevolg geen enkele tekortkoming van
harentwege is aangetoond en dat noch
de hoofdvordering van Jeanmart noch de
rechtsvordering tot vrijwaring van de
Belgische Staat jegens haar gegrond
zijn "•

gepreciseerd, geenszins de gemeenteoverheid wordt ontheven van de verplichting, die aan de Staat eigenaar van
·de weg zou worden opgelegd, de rijbaan
schoon te houden en in bet algemeen te
zorgen voor bet veilig en gemakkelijk
verkeer op de straten en openbare
wegen in de gemeente door aile aangepaste .maatregelen, zelfs wanneer zoals
ten deze bet verkeer permanent gevaarlijk is wegens de modder op de rijbaan
terwijl, eerste onderdeel, bet feit dat (schending van de in aanhef van bet
de politic over bet wegverkee~. o~ grond middel vermelde decreten en van de
van artikel 10 van de gecoordmeerde artikelen 10, 13 en 14, inzonderheid 10,
wetten betreffende de politic niet valt van
bet
koninklijk
besluit
van
onder de bepalingen van de deere- 16 maart 1968 tot coordinatie van de
ten van 14 december 1789 en wetten betreffende de politic over bet
16-24 augustus 1790, voor zover zij wegverkeer);
betrekking hceft op permanente .. of
tweede onderdeel, zelfs wanneer men
periodieke toestanden, de gemeenteliJke ervan uitgaat dat, quod non, de verplich-.
overheden niet vrijstelt van hun ver- ting de weg schoon te houden of bet
plichting de veiligheid te waarborgen; .gevaar van de permanente aanwezigheid
genoemd artikel 10, hoewel bet bepaalt van modder op de rijbaan te signaleren,
dat de gemeenten niet meer bevoegd tot de politic over bet wegverkeer
zijn om bet wegvervoer te reglementeren behoort en voortaan buiten de bevoegdvoor zover bet betrekking heeft op heid van de gemeenteoverheid valt,
permanente of periodieke toesta~den laatstgenoemde toch zowel ingevolge de
van de rijkswegen, daarentegen mte- algemene verplichting van voorzic~tig
graal de verplichting heeft laten bestaan heid die voor een ieder geldt, als mgedie ingevolge de bovenvermelde decreten
haar verplichting te z~~ge~ voor
op de gemeenten rustte, te zorgen voor volge
bet veilig verkeer, persoonhJk m de
bet veilig en gemakkelijk verkeer op de plaats van de wettelijke beheerder van
straten en openbare wegen; artikel 3-1• de wegen die in gebreke is gebleven, de
'van bet decreet van 16-24 augustus maatregelen moet nemen tot herstel yan
1790 met name bepaalt dat de verplich- bet veilig verkeer op haar grondgeb1ed;
ting de veiligheid te wa~borgen bet OJ?- daaruit volgt dat bet arrest, wanneer bet
en wegruimen van pum omvat; die vaststelt dat eiser bet gevaar van de
verplichting niets uitstaande bee~ m~~ permanente aanwezigheid va~ modder
de politic over bet wegverkeer die biJ op de rijbaan niet heeft ges1gnaleerd,
voornoemd artikel 10 aan de gemeenten niet wettig heeft kunnen zeggen dat
werd ontnomen; daaruit volgt dat de verweerster geen enkele fout heeft
beslissingen van bet arrest waarbij eiser begaan die tot bet ongeval heeft geleid,
aansprakelijk wordt gesteld voor bet hoewel zij geen enkele maatregel heeft
litigieuze ongeval en zijn rechtsvorde- genomen om bet permanent gevaarlijk
ring tot vrijwaring tegen verweerster karakter van de weg te ondervangen en
wordt afgewezen op grond dat de Staat, eisers rechtsvordering tot vrijwaring
eigenaar en bewaarder van de weg, en tegen verweerster af te wijzen op grond
niet verweerster, op de hoogte moest dat Iaatstgenoemde enkel aansprakelijk
zijn van de voortdurende aanwezigheid kan gesteld worden voor schade die aan
van modder op de weg en deze moest een toevallige omstandigheid te wijten is
voorzien en althans de weggebruikers (schending van aile in d~ aanhef v~ bet
door een aangepaste signalisatie moest middel vermelde bepahngen en mzonverwittigen,
de
gemeenteoverheden derheid van de decreten van 1789 en
inderdaad aileen bet gevaar moeten 1790 en van de artikelen 1382 en
bestrijden dat uit een toevallige situatie 1383 van bet Burgerlijk Wetboek) :
voorkomt en ten deze niet is aangetoond
dat verweerster over de vorming van een
Overwegende dat het arrest vastijsplek werd ingelicht, zowel de in aan- stelt, enerzijds, dat volgens de juiste
hef van bet middel vermelde decreten
miskennen als de draagwijdte van arti- beschrijving van de eerste rechter
kel 10 van de gecoordineerde wetten de vochtigheid van de weg en de
betreffende de politic van bet wegver- modder op die weg permanente
keer, waarbij, zoals hierboven werd verschijnselen waren ten gevolge
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aldus op die plaats de wegligging decreten van 14 december 1789,
van de voertuigen plotseling ver- 22 december 1789 en 16-24 augusminderde, welke toestand in de tus 1790, voor zover die politie
winter verergert wanneer het vriest, betrekking heeft op blijvende of
en waar zich ten deze een ijsplek periodieke toestanden, de gemeenheeft gevormd waarop verweerder is teoverheid niet ontslaat van haar.
geslipt, anderzijds dat de Staat eige- verplichting te zorgen voor de vernaar en bewaarder van die weg was; keersveiligheid en het nemen van
Overwegende dat de overheid de nodige maatregelen tot herstel
ertoe gehouden is enkel die wegen van het verkeer op haar grondgeaan te leggen en voor het openbaar bied;
Overwegende dat uit de vaststelverkeer open te steilen die voldoende veilig zijn; dat zij, behou- lingen van het arrest volgt dat de
dens een vreemde oorzaak die haar gevaarlijke toestand die het ongeval
niet kan toegerekend worden en heeft veroorzaakt, te wijten was aan
waardoor zij haar veiligheidsver- de vochtigheid van de weg en de
plichting niet kan nakomen, door modder, een permanent verschijnsel
aangepaste maatregelen elk abnor- dat verband houdt met de aanpamaal gevaar moet ondervangen;
lende industriEHe exploitatie, zodat
Overwegende dat het arrest, om de wegligging van de voertuigen op
te beslissen dat eiser aansprakelijk die plaats van de rijbaan verminis voor de schade, erop wijst dat de derde, welke toestand in de winter
Staat, eigenaar en bewaarder van de verergert wanneer het vriest;
rijbaan, de voormelde toestand moet
Overwegende dat het arrest bijgekennen en voorzien en dat hij een volg aileen uit de considerans dat
fout heeft begaan door althans de niet is aangetoond dat de gemeente
weggebruikers niet te verwittigen werd ingelicht over de vorming van
met een aangepaste signalisatie een ijsplek op de plaats waar verovereenkomstig zijn verplichting weerders voertuig onbestuurbaar
aileen die wegen voor het verkeer werd, niet wettig heeft kunnen
open te stellen die voldoende veilig afleiden dat geen enkele tekortkozijn; dat het arrest, door aldus ming van verweerster aan haar
aileen te steunen op het feit dat de verplichting te waken over de veieiser tekort is gekomen aan de ligheid van het verkeer op de straalgemene verplichting van voorzich- ten op haar grondgebied is aangetigheid waartoe hij als wettelijke toond;
beheerder van de weg gehouden
Dat het middel dienaangaande
was, zijn beslissing wettelijk verant- gegrond is;
woordt;
Dat het middel naar recht faalt in
zoverre daarin het arrest wordt
bekritiseerd omdat het eiser op
Om die reden~n, vernietigt ~et
grond van de artikelen 1382 en 1383 bestreden arrest ~~ zoverre het mtvan het Burgerlijk Wetboek aan- spraak doet over e1sers rechtsvordesprakelijk heeft gesteld en dat het rmg ~g~n verweerster; verwerpt. de
middel, met betrekking tot de voorZiemng voor. het
oven.ge;
andere bepalingen die het vermeldt, beveelt dat van d1t arrest meldmg
bij gebrek aan belang niet ontvan- zal worden gemaakt op de kant van
kelijk is;
d.e gedeeltelijk vernietigde beslisOverwegende dat, inzake ver- smg; houdt. de kosten aan en zegt
weersters aansprakelijkheid, het feit dat . de feitenr.~chter erover zal
dat
olgens artikel 10
an de beshssen; verwiJSt de aldus bev
perkte zaak naar het Hof van
gecoordmeerde wegverkeerswetten B
te Be ge
de politie over het wegverkeer niet eroep
r n.

.:v .

-34727 november 1980 1" kamer - (STIMMER T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorFINANCIEN)
zitter - Verslaggever : mevr. RaymondARREST ( vertaling)
Decharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Colard, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Bruyn en L.
HET HOF;- Gelet op het bestreSimont.
den arrest, op 2 oktober 1979 door

het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Nr. 19a
2" KAMER- 27 november 1980

1° INKOMSTENBELASTINGEN-

WET-

HOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTINGEN - BEDRIJFSINKOMSTEN - WINSTEN UlT EEN HANDELSBEDRLJF
-BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN _

BEZWAAR _ BEVOEGDHEID VAN DE DIRECI'EUR
DER BELASTINGEN- GRENZEN.

1• Wanneer een arrest vaststelt dat een
belastingplichtige een feitelijke vereniging enkel heeft opgericht om een
onroerend goed te kopen, het te doen
slopen en een nieuw flatgebouw met
talrijke appartementen, kantoren en
garages te bouwen met het oog op de
verkoop, dat de verkoop aileen op plan
is geschied zodat hij in werkelijkheid
door de kopers is gefinancierd, dat die
verrichtingen, die gedurende jaren een
winstoogmerk hadden en winst opleverden, gelijklopen met een activiteit
van immobilienmakelaar die hij uitoefende in het kader van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met het oog op vastgoedverrichtingen, beslist het wettig dat
die verrichtingen het kenmerk vertonen van een handelsbedrijf in de zin
van art. 20, 1", W.LB., en dat de
winsten ervan als dusdanig moeten
worden belast (1). (Artt. 20, 1", en 21,
1", W.I.B.)
2" Ingevolge art. 276, tweede lid, W.LB.,
gew. bij art. 2 wet van 16 maart 1976,
mag de din~cteur der belastingen in
zijn beslissing geen compensatie verwezenlijke11 tussen de bedragen van
een rechtmatig bevonden ontlasting en
van een ontoereikendheid van de aanslag.

--------------..-,---!
(1) Zie Cass., 18 mei 1977 (A.C., 1977, 959).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 20, 1", 20, a•,
67, 1", 246 van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 97 van de Grondwet en 780 van bet Gerechtelijk Wethoek,
do(Jrdat bet arrest, dat zegt c dat de
adlninistratie, om aan te tonen dat de
litigieuze verrichting van a maart 1967
ten· aanzien van de verzoeker een
bedrijfsactiviteit is, terecht de volgende
elementen vermeldt :
1" de korte tijdspanne tussen de aankoop en de verkoop; vanaf de aankoop
van bet gebouw in 1960 hadden de
onverdeelde medeeigenaars de bedoeling
het te slopen om op die plaats een
appartementsgebouw op te richten; dat
die bedoeling duidelijk blijkt uit bet feit
dat de vereniging van onverdeelde
medeeigenaars in 1961 vermindering
vroeg van de belasting op de bouw van
een gebouw dat bestemd is om te
worden doorverkocht;
2" de feitelijke vereniging tussen de
onverdeelde medeeigenaars is bewust
opgericht tussen drie personen waartussen geen onderlinge band bestond en
beoogde enkel de aankoop van een
gemeenschappelijk gebouw om het te
slopen en om een appartementsgebouw
voor verkoop te bouwen;
a• de financiering van de verrichtingen
gebeurde met eigen middelen ten belope
van 1.500.000 frank, die door de feitelijke
vereniging werden gei:nvesteerd, terwijl
de bouw van 4a appartementen van de
kantoren en de garages enkel mogelijk
was dank zij verkopen op plan, zodat de
kopers de verrichtingen hebben gefinancierd;
4" bet winstoogmerk van de onverdeelde medeeigenaars, dat genoegzaam
blijkt uit de winst ten belope van meer
dan vijf miljoen frank die door de
betrokkenen werd gemaakt;
5" de samenhang van de genoemde
verrichtingen met verzoekers activiteit
als vastgoedmakelaar in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Constibel, die op 21 juni 1965
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schoonvader werd opgericht en die vastgoedverrichtingen als voorwerp heeft en
waarvan hij deelgenoot-zaakvoerder is
met een meerderheidparticipatie (490
aandelen op 500) "• en die daaraan
toevoegt c het beginsel van de annualiteit van de belasting belet niet dat
inzake vastgoedverrichtingen bij de
beoordeling van de aard van verzoekers
beroepsactiviteit rekening wordt gehouden met verrichtingen die aan het litigieuze belastingjaar 1968 voorafgaan,
zelfs wanneer tijdens de vorige belastingjaren daarop geen wettelijke belasting werd geheven • en dat « het bouwen
en verkopen van genoemde appartementen sedert 1962 de eerste verrichtingen
zijn van de activiteit als immobilienmakelaar die binnen het kader van de op
21 juni 1965 opgerichte personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Constibel werd voortgezet en uitmondde in de verkoop op 3 maart 1967
welke tot de litigieuze meerwaarde heeft
geleid "• en daaruit afleidt « dat uit de
bovenvermelde gegevens ten genoegen
van recht volgt dat de aard van verzoekers verrichtingen tijdens de litigieuze
verkoop van 3 maart 1967 niet verschilt
van die van de activiteiten van een
beroepsvastgoedmakelaar », en aldus
voor het belastingjaar 1968 de belasting
van de meerwaarde die hij heeft verwezenlijkt bij de verkoop op 3 maart 1967
van een bepaald gedeelte van een
gebouw verantwoordt op grond van
artikel 20, 1", van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, als winst uit een
beroepsactiviteit van eiser als immobilienmakelaar,

terwijl, eerste onderdeel, de deelneming van een belastingplichtige, zelfs als
deelgenoot-zaakvoerder met een meerderheidsparticipatie, in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die vastgoedverrichtingen als
maatschappelijk doel heeft, niet volstaat
om aan de belastingplichtige de hoedanigheid van immobilienmakelaar te verlenen, dat wil zeggen exploitant in de
zin van artikel 20, 1", van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (schending
van die bepaling), en het arrest dus
alleen uit bet feit dat eiser deelgenootzaakvoerder met een meerderheidsparticipatie in de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Constibel
was, niet heeft kunnen afleiden dat hij
het statuut van immobilienmakelaar
bezat, en dat er een samenhang bestond
tussen de litigieuze verrichtingen en

een activiteit als immobilienmakelaar
(schending van artikel 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
nu het arrest een niet wettelijk verantwoord vermoeden als bewijs aanneemt);
tweede onderdeel, het arrest, nu eiser
in conclusie betoogde dat het vrij verwonderlijk is over een korte tijdspanne
tussen de verkopen en de aankopen te
spreken terwijl hij en de onverdeelde
medeeigenaars het goed in 1960 hebben
aangekocht en de . zogezegd belastbare
winst in 1967 werd verwezenlijkt, dus
zeven jaar later, en althans vijf jaar na
de wederopbouw, dat verweer niet
beantwoordt door enkel het eerste
onderdeel van de argumentering van de
administratie over te nemen, of althans
daaruit niet kan afgeleid worden of het
oordeelt dat het verweer uit eisers
conclusie onjuist is dan wel niet ter zake
diendend (schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, nu eiser in conclusie
had betoogd dat het geen belang heeft
dat hij vermindering van de factuurbelasting voor de verkoop van de appartementen heeft gevraagd, nu die omstandigheid niet de erkenning van het
beroepskarakter van de verrichting
impliceert, het arrest, door enkel de
argumentatie van de administratie over
te nemen, dienaangaande dat verweer
niet beantwoordt (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 780 van
het Gerechtelijk Wetboek);

vierde onderdeel, nu eiser had betOogd
dat het normaal was dat de financiering
van de bouw gebeurde met het voorschot
dat gaandeweg door de kopers van de
appartementen werd betaald en zowel
door een prive-bouwer als door een
beroepsbouwer kan aangewend worden,
en niet kon worden gelijkgesteld met
geldleningen uit speculatieve overwegingen, het arrest, door alleen het derde
element van de argumentatie van de
administratie weer te geven, dat verweer
niet beantwoordt (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 780 van
het Gerechtelijk Wetboek);
vijfde onderdeel, het door de belastingplichtigen, ook al waren zij onverdeelde
medeeigenaars,
nagestreefde
winstoogmerk bij een immobiliaire verrichting niet volstaat om van die verrichting een exploitatie te maken in de
zin van artikel 20, 1", van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen (schending
van die bepaling);

---~~~
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waarop bet arrest steunt hoe dan ook beperkte aansprakelijkheid Constizowel kenmerkend zijn voor een winst- bel, die hij met bet oog op immobigevende verrichting in de zin van liaire verrichtingen in 1965 samen
artikel 20 van bet Wetboek van de
lnkomstenbelastingen, of een specula- met zijn echtgenote en zijn schoontieve verrichting in de zin van artikel 67 vader had opgericht, _en, anderzijds,
van genoemd wetboek, als voor een door de verkoop in 1967 van de
activiteit van exploitant in de zin van gedeelten van bet gebouw die in
artikel 20, 1", het arrest, dat zegt dat de 1962 nog niet verkocht waren;
aard van de verrichtingen niet verschilt
Overwegende dat het arrest uit
van die van de activiteiten van een
beroepshandelaar, bijgevolg niet gemoti- het geheel van die feitelijke vastveerd is of althans aan dubbelzinnigheid stellingen wettelijk heeft afgeleid
lijdt hetgeen gelijkstaat met het ontbre- « dat eisers activiteit niet verschilt
ken van de mptivering aangezien daaruit van
de
activiteiten
van
een
niet kan worden afgeleid waarom de immobilienmakelaar », dat wil met
litigieuze verrichtingen onder toepassing andere woorden zeggen dat eiser
vallen van artikel 20, 1", en niet van een geheel van verrichtingen heeft
artikel 20, 3", of van artikel 67, 1" (schending van die drie bepalingen, en ook van uitgevoerd die kenmerkend zijn
voor een handelsbedrijf in de zin
artikel 97 van de Grondwet) :
van artikel 20, 1", van het Wetboek
Wat bet tweede, derde en vierde van de Inkomstenbelastingen;
onderdeel betreft :
Dat die beslissing niet aan de
Overwegende dat het arrest door door eiser aangevoerde dubbelzinde consideransen die bet preciseert nigheid lijdt;
en die in het middel worden overgeDat het eerste, vijfde en zesde
nomen, eisers conclusie beant- onderdeel van het middel niet kunwoordt;
nen aangenomen worden;
Dat die onderdelen van het middel feitelijke grondslag missen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 276 van het
Wat het eerste, vijfde en zesde Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
onderdeel betreft :
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van
Overwegende dat het arrest met 16 maart 1976,
name erop wijst
1" dat eiser
doordat het arrest, dat inzake het
en zijn deelgenoten, onverdeelde belastingjaar 1970 vaststelt « dat met
medeeigenaars, in 1960 een gebouw toepassing van artikel 247 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen de
aankochten dat zij wilden slopen en belastbare grondslag volgens tekenen en
vervangen door een voor verkoop indicien werd vastgesteld, waaruit een
bedoeld appartementsgebouw; 2" dat hogere graad van gegoedheid blijkt dan
voor die verrichtingen ten belope uit de aangegeven inkomsten, dat
van 1.500.000 frank de eigen gelden de door belastingheffer in aanmervan de feitelijke vereniging werden king genomen belastbare grondslag
aangewend en voor het overige de 3.958.130 frank bedroeg met inbegrip van
een niet rechtmatig bedrag van
fondsen uit de verkoop op plan van 3.731.932 frank, dat de directeur het
43 appartementen, kantoren en saldo van het niet rechtmatig vermogen
garages, zodat zij in werkelijkheid tot bet bedrag van 243.684 frank heeft
door de kopers gefinancierd wer- teruggebracht, dat de directeur aan de
den; 3" dat de genoemde verrichtin- hand van indicien aannam dat het
gen uit 1960 en 1962 een winstoog- rechtmatige vermogen van verzoeker
merk hadden en winst opleverden- 2.250.000 frank bedroeg, welk bedrag hij
had ontvangen van de personenvennooten dat zij de aanvang vormd en van schap met beperkte aansprakelijkheid
eisers activiteit als immobilienma- .Constibel als betaling van bet optierecht,
kelaar die hij als deelgenoot met' wat de belastingheffer bij de vestiging
een meerderheidsparticipatie heeft van de litigieuze aanslag niet had aangeuitgeoefend, enerzijds in bet kader nomen, dat ~e directeur daarentegen de
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bedrag van 2.250.000 frank als een verdoken toewijzing in aanmerking te
nemen », eisers grief verwerpt dat de
directeur, door aan de hand van indicien
bet verschil tussen bet niet rechtmatig
vermogen van 3.731.932 frank terug te
brengen op 243.684 frank, de overeenstemmende ontlasting van de litigieuze
aanslag moest uitvoeren, een bedrag van
2.250.000 frank niet meer mocht belasten
als een verdoken toewijzing van de
winst van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Constibel, op
grond dat « de beslissing van de directeur uitgaat van de grief die verzoeker
in zijn bezwaarschrift regelmatig uit, nu
hij vraagt bet door de belastingheffer
niet in aanmerking genomen bedrag van
2.250.000 frank als regelmatig vermogen
in aanmerking te nemen, dat de directeur waarbij die grief regelrnatig aanhangig is gemaakt, zijn bevoegdheid niet
overschrijdt wanneer hij in feite en in
rechte de bewijswaarde beoordeelt van
de bestanddelen van de zaak die hem
regelmatig zijn voorgelegd en, door op
grond van andere motieven dan de door
de belastingheffer aangevoerde, te zeggen dat de bela.sting gegrond is, en dat
het feit dat de directeur uitspraak doet
over de door verzoeker in zijn bezwaarschrift aangevoerde grief inzake bet
rechtmatig vermogen ten belope van
2.250.000 frank, niet belet dat hij, wanneer die grief gegrond wordt geacht, de
grondslag van de aanslag mag wijzigen
en de daaruit voortvloeiende outlasting
berekenen, gelet op alle wijzigingen die
ingevolge de wet nodig zijn wanneer bet
bezwaarschrift wordt aangenomen »,
terwijl bet de directeur van de belastingen niet toegelaten is compensatie te
verwezenlijken, in de zin van bet nieuwe
artikel 276 van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
wanneer
de
directeur, die vaststelt dat een aanslag
die met toepassing van artikel 24 7 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen gevestigd was op een bedrag van
3.731.932 frank, dat bleek uit tekenen en
indicien van gegoedheid die door de
bel.astingbeffer in aanmerking zijn gekomen, slecbts in zoverre gegrond is dat de
tekenen en indicien van gegoedheid een
saldo van 243.684 frank laten bestaan,
nochtans de met bet verschil tussen die
twee bedragen overeenstemmend.e antlasting niet toekent, doch die aanslag
gedeeltelijk handhaaft op grond dat een
bedrag van 2.250.000 frank, dat als rechtmatig vermogen van de belastingplicb-

tige was aangenomen, overigens een
inkomst als deelgenoot van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormde en aldus door de
belastingbeffer moest worden belast, bet
arrest klaarblijkelijk verwarring sticht
tussen, enerzijds, de grief volgens welke
de belastingheffer ten onrechte had
geweigerd een rechtmatig vermogen in
aanmerking te nemen bij de beoordeling
van de tekenen en indicien van gegoedheid
waarop
hij
overeenkomstig
artikel 247 van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen de belasting wilde
steunen, en, anderzijds, de overweging,
die niets te maken beeft met de belasting op grond van tekenen en indicien
van gegoedbeid, dat de belastingbeffer
de belasting had moeten berekenen op
dat bedrag dat wordt bescbouwd als een
inkomst als deelgenoot, en bet arrest
artikel 276 van bet Wetboek van de
Inkomstenbelastingen uitlegt also£ bet
niet was gewijzigd bij de wet van
16 maart 1976, door de vroegere recbtspraak te blijven toepassen volgens
welke de directeur bij wie een bezwaarscbrift was ingediend, bet recht had alle
bestanddelen van de toestand van de
belastingplichtige te herzien, zowel in
zijn nadeel als in zijn voordeel, en,
hetzij bij compensatie of bij nieuwe
aanslag, alle belastingen te vestigen die
hij verantwoord achtte :

Overwegende dat, volgens artikel 276, tweede lid, van het Wetboek
van
de
Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij artikel 2 van de wet
van 16 maart 1976, het de directeur
van de belastingen niet toegelaten is
in zijn beslissing compensatie te
verwezenlijken tussen een ontoereikendheid van de aanslag die zou
zijn vastgesteld;
Overwegende dat het arrest,
nadat het had vastgesteld, enerzijds,
dat de belastbare grondslag voor het
belastingjaar 1970, die volgens tekenen en indicien was gevestigd, een
niet
rechtmatig
bedrag
van
3.731.932 frank bevatte dat door de
directeur van de belastingen tot
243.684 frank was teruggebracht, en
anderzijds, dat de directeur bij de
belastbare grondslag een bedrag
van 2.250.000 frank had gevoegd, dat
eiser als zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aan-
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vangen omdat dit bedrag, een ver- RECHT EN VAN DE BOETE DIE ZOUDEN VERdoken winstuitkering, noch aange- SCHULDIGD ZUN WEGENS DE VERKOOP VAN
EEN ONROEREND GOED VORDERING
geven, noch belast werd, niet wettig INZAKE
BELASTING - MEDEDELING VAN DE
kon beslissen dat de directeur aldus VORDERING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE,
zijn bevoegdheid niet had over- OP STRAFFE VAN NIETIGHEID, VEREIST
schreden door in feite en in rechte (ART. 764, 100, GER.W.)
de bewijswaarde van de hem regelmatig voorgelegde bestanddelen van 2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZET TEGEN HET OP
de zaak te beoordelen;
VERZOEK VAN DE STAAT BETEKENDE DWANGDat de directeur immers, nadat BEVEL TOT BETALING VAN HET EVENREDIG
hij had overwogen, enerzijds, dat RECHT EN VAN DE BOETE DIE ZOUDEN VEReisers niet rechtmatig vermogen SCHULDIGD ZUN WEGENS DE VERKOOP VAN
moest verminderd worden, wat EEN ONROEREND GOED - VORDERING
noodzakelijk een belastingontlastiq.g INZAKE BELASTING - MEDEDELING VAN DE
impliceerde, die ontlasting niet VORDERING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE,
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID, VERE!ST
mocht compenseren door een ontoe- (ART.
764, 10", GER.W.)
reikendheid van de belasting die hij
anderzijds had vastgesteld door 3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURerop te wijzen dat een gemaakte GERLLJKE ZAKEN - VERZET TEGEN HET OP
winst noch werd aangegeven noch VERZOEK VAN DE STAAT BETEKENDE DWANGBEVEL TOT BETALING VAN HET EVENREDIG
werd belast;
RECHT EN VAN DE BOETE DIE ZOUDEN VERDat het middel gegrond is;

SCHULDIGD ZUN WEGENS DE VERKOOP VAN
EEN ONROEREND GOED - ARREST VAN HET
HOF VAN BEROEP ZONDER VERMELDING VAN
HET ADVIES VAN HET OPENBJ\.AR M!NISTERIE- NIETIGHEID VAN DE BESLISSING
(ART. 780, 4°, GER.W.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over eisers verhaal
inzake het belastingjaar 1970 en
over de kosten; verwerpt de voorzie(BEWISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
ning voor het overige; beveelt dat
T. DE DROOGERS)
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeelARREST
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt elke partij in de helft van de
HET HOF; - Gelet op het bestrekosten; verwijst de aldus beperkte den arrest, op 14 november 1977
zaak naar het Hof van Beroep te door het Hof van Beroep te AntwerBergen.
pen gewezen;
27 november 1980 1" kamer
Over het middel, afgeleid uit de schenVoorzitter : de h. Wauters, eerste voor- ding van de artikelen 764, 10", en 780, 4",
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon - van bet Gerechtelijk Wetboek,
Gelijkluidende conclusie van de h.
doordat het bestreden arrest werd
Colard, advocaat-generaal - Advocaat :
uitgesproken zonder voorafgaand advies
mr. Valentin, Brussel.
van bet openbaar ministerie, of althans
er geen melding van maakt,
terwijl het advies en de vermelding
ervan door de aangeduide wetsbepalingen opgelegd zijn :
Nr. 194
1" KAMER- 28 november 1980
1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLLJKE ZAKEN - VERZET TEGEN HET OP
VERZOEK VAN DE STAAT BETEKENDE DWANG-

Ove:n.vegende dat het arrest het
verzet van verweerster tegen het
dwangschrift dat haar ten verzoeke
van eiser werd betekend om betaling te bekomen van het evenredig
recht en van de boete, die zouden
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koop van onroerend goed, gegrond
verklaart;
1" KAMER- 28 november 1980
Overwegende
dat,
krachtens
VAN GOEDEREN - PACHT
artikel 764, 10•, van het Gerechtelijk HUUR
TENIETGAAN VAN HET VERHUURDE GOEDWetboek, de vorderingen inzake BEGRIP- GEVOLGEN.
belastingen, uitgenomen voor de
vrederechter, op straffe van nietig- Door bet volledig tenietgaan van bet
verbuurde goed, waardoor bet goed
heid aan het openbaar ministerie
ongeschikt wordt voor bet gebruik
moeten worden medegedeeld; dat,
waartoe bet in de pacbtovereenkomst
krachtens artikel 780, 4", van het
was bestemd, verliest de pacbt baar
genoemde wetboek, het vonnis, op
bestaansreden, zeUs als bet verlies van
straffe van nietigheid, de vermeldat goed aan de verpacbter zeU te
ding van het advies van het openwijten is (1).
baar ministerie moet bevatten; dat
(DE RONNE, MA'ITHYS T. DE CRAENE E.A.)
deze regels toepasselijk zijn zowel
in eerste aanleg als in hoger beroep;
ARREST
Overwegende dat het verzet tegen
een dwangschrift tot opvordering
van verschuldigde registratierechten, boeten en bijhorigheden een
vordering inzake belastingen is; dat
de evengenoemde wetsbepalingen
op zodanige vordering toepasselijk
zijn;
Overwegende dat ten deze het
arrest geen melding maakt van het
advies van het openbaar ministerie;
dat uit geen enkel stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
het openbaar ministerie zijn advies
heeft gegeven; dat het arrest derhalve de genoemde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
28 november 1980 1" kamer Voorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Lebbe Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. Claeys Bouuaert.

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 april 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1184, 1722 en
1741 van bet Burgerlijk Wetboek, 29 van
de afdeling van bet Burgerlijk Wetboek
over de regels betreffende de pacht in
bet bijzonder (artikel 1 van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende bet recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen),
doordat het vonnis, na aangenomen te
hebben dat de verpachtster uitsluitend
aansprakelijk was voor bet tenietgaa:n
van de bedrijfsgebouwen en dat de
verweerders derhalve ertoe gehouden
zijn de schade volledig te vergoeden die·
de eisers door bet tenietgaan van deze
gebouwen hebben geleden, de pachtovereenkomst gesloten tussen de rechtsvoorgangster van de verweerders en de
eisers
ontbonden
verklaart
vanaf
12 mei 1972, de eisers veroordeelt om
aan de verweerders, als vergoeding voor
bezetting zonder recht van de landerijen
en de hofstede, een bedrag van
(1) Cass., 5 mei 1949 (A.C., 1949, 303); zie
Cass., 5 mei 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1130) :
de artt~ 1722 en 1741 B.W. zijn toepasselijk op
een ander geval dan dat waarvan sprake is in
bovenstaand arrest en nl. wanneer het verhuurde goed is teniet gegaan door de schuld
van degene die zich verzet tegen de ontbinding van het huurcontract.

---_l
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met de gerechtelijke intrest, voor recht
zegt dat de eisers verder ertoe gehouden
blijven een maandelijkse vergoeding van
2.500 frank te betalen tot op de dag dat
zij bet bezette goed zullen ontruimd
hebben, de eisers veroordeelt het pachtgoed te verlaten, uiterlijk binnen vier
maanden van de betekening van het
gewezen vonnis, de verweerders machtigt de eisers van het goed te drijven
desnoods met behulp van de sterke
macht, zo de eisers bet goed niet vrijwillig mochten verlaten, en hen in de
kosten van boger beroep veroordeelt, dit
op de volgende gronden : « Gelet op het
tenietgaan van de bedrijfsgebouwen, en
afgezien van bet door de appellanten
(thans de eisers) niet betwiste feit dat zij
de landerijen in onderpacht hebben
gegeven, daar waar een dergelijke
onderpacht toch wettelijk,' zowel als ten
deze contractueel, slechts toegelaten was
met schriftelijke toestemming van de
verpachtster, en een dergelijke toestemming niet werd gegeven, moet de pachtovereenkomst als ontbonden worden
beschouwd vanaf einde mei 1972, ten
gevolge van het tenietgaan van de
bedrijfsgebouwen; zo weliswaar de
appellanten het woonhuis zijn blijven
bewonen, hebben zij echter verder de
landerijen niet meer zelf uitgebaat, en
kunnen zij niet staande houden dat de
landbouwexploitatie werd voortgezet; zij
geven immers zelf toe ... dat deze
landbouwexploitatie onmogelijk kon
worden verder gezet; het beiHndigen van
bet landbouwbedrijf houdt dan ook in
dat meteen een einde komt aan de
pachtovereenkomst (artikel I van de wet
van 4 november 1969); nu de appellanten
echter het woonhuis zijn blijven bewonen, en het blijkbaar nog steeds verder
bewonen, dienen zij hiervoor aan de
ge'intimeerden (thans de verweerders)
vergoeding te betalen ... "•

terwijl, eerste onderdeel, het tenietgaan van het verhuurde goed enkel de
ontbinding van de huurovereenkomst
met zich meebrengt wanneer het voiledig tenietgaan van bet verhuurde goed
te wijten is aan overmacht (artikel
1722 van bet Burgerlijk Wetboek) of
wanneer bet tenietgaan van bet verhuurde goed, waardoor dit goed ongeschikt wordt voor bet gebruik waartoe
bet bestemd is, te wijten is aan de partij
die zich tegen de ontbinding van de
overeenkomst verzet (artikel 1741 van
bet Burgerlijk Wetboek) : het vonnis in
onderhavig geval geen overmacht vast-

stelt maar integendeel aanneemt dat de.
rechtsvoorgangster van de verweerders
uitsluitend verantwoordelijk was voor
het volledig tenietgaan van de bedrijfsgebouwen waardoor de Iandbouwexploitatie onmogelijk werd en dat bet niet<
bewezen was dat bet tenietgaan van
deze gebouwen bet gevolg is geweest
van enige nalatigheid van de eisers, die
zich zowel in hun verzoekschrift in
boger beroep als in hun conclusie verzet
-hebben tegen de ontbinding van de
pachtovereenkomst, zodat het vonnis
niet wettelijk kon beslissen dat de
pachtover:eenkomst ontbonden moest
worden beschouwd vanaf 12 mei 1972,
_ten gevolge van het tenietgaan van de
bedrijfsgebouwen, en derhalve schending inhoudt van de artikelen 1184,
1722 en 1741 van bet Burgerlijk Wethoek;

tweede onderdeej, de niet-exploitatie
van het verpachte goed enkel de ontbinding van de pachtovereenkomst met zich
meebrengt wanneer deze niet-exploitatie
te wijten is aan overmacht of wanneer
de niet-exploitatie van het verpachte
goed te wijten is aan de partij die zich
tegen de ontbinding van de pachtovereenkomst verzet; bet vonnis in onderhavig geval geen overmacht vaststelt maar
integendeel aanneemt dat de bedrijfsgebouwen volledig tenietgingen in
mei 1972 en hierdoor de Iandbouwexploitatie sindsdien onmogelijk kon worden
verder gezet en dat de rechtsvoorgangster van de verweerders uitsluitend verantwoordelijk was voor het tenietgaan
van deze bedrijfsgebouwen en niet de
eisers, die zich zowel in hun verzoekschrift in boger _beroep als in hun
conclusie verzet hebben tegen de ontbinding van de pachtovereenkomst, zodat
bet vonnis niet wettelijk kon beslissen
dat de pachtovereenkomst ontbonden
was vanaf 12 mei 1972 ten gevolge van
het beeindigen van het landbouwbedrijf
en derhalve schending inhoudt van de
artikelen 1184, 1722 en 1741 van bet
Burgerlijk Wetboek en 29 van de afdeling van bet Burgerlijk Wetboek over de
regels betrefiende de pacht in het bij-.
zonder (artikel I van de wet van
4 november 1969);
derde onderdeel, in elk geval de nietexploitatie van de landbouwexploitatie,
voor zover deze schade berokkent aan
de verpachter, en de onderverhuring van
het verpachte zonder schriftelijke toestemming van de verpachter, enkel de
ontbinding ex nunc van de pachtovereenkomst met zich kunnen brengen, en
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verschaffen, zodat de overeenkomst
ontbonden wordt;
Overwegende derhalve dat de
rechter, op grond van een onaantastbare beoordeling in feite en
zonder de in de onderdelen aangevoerde wetsbepalingen te schenden, de pachtovereenkomst vanaf
12 mei 1972 ontbonden heeft verklaard wegens het volledig tenietgaan van de bedrijfsgebouwen en de
hieraan te wijten onmogelijkheid
tot voortzetting van het landbouwbedrijf;
Dat de onderdelen falen naar
recht;
Wat het eerste en het tweede
Wat het derde onderdeel betreft :
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat, blijkens het
Dat het onderdeel, nu het op een
vonnis, de door de rechtsvoorgangster van de verweerders verpachte verkeerde lezing van het vonnis
bedrijfsgebouwen in de loop van berust, feitelijke grondslag mist;
1972 volledig tenietgingen, niet ten
gevolge van overmacht of toeval als
bedoeld in artikel 1722 van het
Burgerlijk Wetboek, maar door verOm die redenen, verwerpt de
waarlozing waarvoor de verpacht- voorziening; veroordeelt de eisers in
ster zelf uitsluitend verantwoorde- de kosten.
lijk werd geacht, omdat zij had
28 november 1980 1• kamer nagelaten de haar, als vruchtge- Voorzitter:
de h. Janssens, wnd. voorzitbruikster, ten laste vallende herstel- ter - Verslaggever : de h. Delva lingen tot onderhoud uit te voeren;
Gelijkluidende conclusie van de h.
niet de ontbinding ex tunc, zodat het
vonnis niet wettelijk kon beslissen dat
de pachtovereenkomst ontbonden was
vanaf 12 mei 1972 ten gevolge van het
beiHndigen van het landbouwbedrijf,
zonder na te gaan of deze nietexploitatie schade berokkende aan de
verpachtster en ten gevolge van de
onderverhuring van het verpachte goed
zonder schriftelijke toestemming van de
verpachtster, voor zover althans het
vonnis deze beslissing hierop zou
gegrond hebben, en het vonnis derhalve
schending inhoudt van het artikel 29 van
de afdeling van het Burgerlijke Wetboek
over de regels betreffende de pacht in
het bijzonder (artikel I van de wet van
4 november 1969) :

Overwegende dat weliswaar, bij
tenietgaan van het verhuurde goed
wegens niet-nakoming door de verhuurder of . de huurder van zijn
verplichtingen, de ontbinding van
het
huurcontract,
bepaald
in
artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek, in principe enkel toepassing
vindt wanneer het tenietgaan van
het verhuurde goed, waardoor dit
goed ongeschikt wordt voor het
gebruik waartoe het bestemd iS, te
wijten is aan de partij die zich
tegen de ontbinding verzet;
Overwegende echter dat het voiledig materieel tenietgaan van het
verpachte goed tot gevolg heeft
dat de pachtovereenkomst haar
bestaansreden verliest; dat in zodanig geval de verpachter immers in
de onmogelijkheid verkeert het

Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.
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1° RECHTERLLJK GEWLJSDE .

BURGERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWLJSDEBEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT DE SCHENDING
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING AANVOERT,
ZONDER NADER TE BEPALEN WAARIN DEZE
SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKELIJK
MIDDEL(l).

(1) Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 930).
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-3553° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT VOOR ElSER
ZONDER BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE
BESLISSING VAN HET HOF OVER EEN ANDER
MIDDEL VAN DE VOORZIENING - NIET ONTVANKELLJK MIDDEL (2).

1• Naar recht verantwoord is de verwer-

ping van de exceptie van geWijsde
door het arrest, waarin wettig is
vastgesteld dat het voorwerp van de
vordering en de partijen niet dezeUde
zijn in de tegengeworpen beslissing en
in de te wijzen beslissing (3). (Art.
23 Ger.W.)
(•

BELGISCH

BUREAU VAN AUTOVERZEKEc A.G. VAN 1830 • N.V., VAN DE
PLAS)

RAARS • V.Z.W. T.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt : 1• dat op 27 april 1968
te Meerhout op de Boudewijnsnelweg een kettingbotsing plaatsvond
waarbij verscheidene bestuurders
betrokken waren, waaronder Andeweg, verzekerde van eiseres, Peeters, verzekerde van verweerster, de
naamloze vennootschap « A.G. van
1830 », en Van de Plas, thans
verweerder; 2• dat de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Turnhout, bij in
kracht van gewijsde gegaan vonnis
van 30 juni 1971 uitspraak doende
over de vorderingen die door een
aantal slachtoffers van dit verkeersongeval waren ingesteld, Andeweg
voor vier vijfde aansprakelijk verklaarde en het overige vijfde ten
laste legde van Peeters; a· dat verweerder Van de Plas, die bij de
botsing eveneens schade had opgelopen, pas op 14 november 1972
tegen eiseres en verweerster « A.G.
van 1830 » een vordering tot schadeloosstelling instelde die bij vonnis
van 15 oktober 1974 door de voornoemde
rechtbank
principieel

----"-----------------1
(2) Cass., 27 april 1978 (A.C., 1978, 997).
(3) Zie Cass., 3 nov 1978 (A.C., 1978-79, 257).

gegrond werd verklaard ten aanzien
van eiseres, maar verjaard werd
verklaard ten aanzien van verweerster « A.G. van 1830 »; dat het Hof
van Beroep te Antwerpen dit vonnis
bij arrest van 9 juni 1976 bevestigde
en de zaak voor behandeling van
het geschil betreffende de schade
naar de eerste rechter terugwees;
4• dat eiseres verweerster « A.G. van
1830 » op 25 januari 1977 liet
dagvaarden om in het voormelde
geding, tussen verweerder Van de
Plas en eiseres, tussen te komen en
zich te horen veroordelen tot betaling van een vijfde van de schadevergoeding die zij aan Van de Plas
had betaald of nog moest betalen;
dat deze vordering door het beroepen vonnis als ongegrond werd
afgewezen, terwijl de vordering van
Van de Plas tegen eiseres werd
ingewilligd
tot
beloop
van
2.260.931 frank;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis bevestigt, na er
akte van te hebben genomen dat
het boger beroep van eiseres niet
was gericht tegen Van de Plas;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1350,
1370, 1371, 1376, 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel
nodig, 23 van het Gerechtelijk Wethoek, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de vermogensverschuiving zonder oorzaak,
doordat het arrest beslist « dat, wat
betreft de aansprakelijkheid voor de
schade van Van de Plas, bedoeld vonnis
van 30 juni 1971 geen uitspraak moest of
mocht doen en ook niet deed, zodat door
bet vonnis niet is bewezen dat Peeters
voor een vijfde van deze schade aansprakelijk is; dat om dezelfde redenen
appellante (thans eiseres) in het vonnis
geen eigen recht kan putten ten opzichte
van gei'ntimeerde "A.G. van 1830 "; dat
verder uit niets blijkt dat appellante
meer dan haar schuld tegenover Van de
Plas betaalde en gei:ntimeerde "A.G. van
1830 " zich zonder oorzaak zou verrijkt
hebben; dat appellante, om de aansprakelijkheid van de bestuurder Peeters
voor de schade van Van de Plas te doen
vaststellen, slechts beschikte over de
vordering van deze laatste, als gesubrogeerd in zijn rechten, na vergoeding van

-356de schade; dat deze vordering echter bij gebrek aan een effectieve veroordeling van bestuurder Peeters of zijn
verjaard verklaard werd; (...) "•
verzekeraar tot betaling van een vijfde
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis van de door Van de Plas geleden schade,
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te eerste verweerster zich wel degelijk
Turnhout van 30 juni 1971, met betrek- zonder oorzaak heeft verrijkt en eiseres
king tot de aansprakelijkheid van de bij gerechtigd is tegen haar de actio de in
bet verkeersongeval van 27 april 1968 rem verso in te leiden tot terugvordering
betrokken bestuurders, overwoog « dat van bet deel van de schadevergoeding_
door de initieel foutieve gedraging van tot beloop waarvan eerste verweerster
bestuurder Peeters (...) een werkelijke als verzekeraar van bestuurder Peeters
chaos is ontstaan met een totale versper- aansprakelijk is (schending van de
ring van de twee rijvakken en zijstrook artikelen 1370, 1371 en 1376 van bet
van de autosnelweg door verschillende Burgerlijk Wetboek alsmede van bet
zware voertuigen, beurtelings rechts en algemeen rechtsbeginsel betreffende
dan links en door afgevallen lading en de vermogensverschuiving zonder oordit over een ruime afstand; (...) dienvol- zaak}:
gens dat de foutieve gedraging van
bestuurder Peeters( ...) mede oorzaak (is)
Wat het eerste onderdeel betreft:
van al de hieropvolgende aanrijdingen;
(...) dienvolgens dat bet gepast voo-:-komt
Overwegende dat het arrest erop
bestuurder Peeters buiten zijn eigen wijst: 1" dat de gevorderde zaak niet
aanrijding met bet voertuig Tetard voor in beide gedingen dezelfde was, nu
een vijfde verantwoordelijk te stellen · h
b"
3 · · 1971
voor al de hieropvolgende aanrijdin- m et Ij vo~nis van 0 JUlll
gen »; dat dezelfde rechtbank, vonnis- beslechte gedmg ~erweerde~ Van de
sende ten gronde volledigheidshalve Plas geen vordermg had mgesteld
voor recht (heeft ge~egd} dat de verant- ·en hij er niet eens partij was, 2" dat,
woordelijkheid
van
de
betrokken indien in beide gedingen de kettingbestuurders als volgt bepaald wordt : ,botsing van 27 april 1968 wel ter
1. de b~~tuw:der Aldenrath, ..., ~n Van de sprake kwam, daaruit nog niet mag
Plas ZIJn met verantwo?.rdehJk; 2. de worden besloten dat de gevorderde
_bestuur~~rs Peeters, ..., ZIJn wel v~~ant- zaak dezelfde was en 3" dat derwoordehJk voor de schade welke ZIJ zelf
.
.
'
hebben veroorzaakt bij hun respectieve halve met IS vold1;1an aan de vooraanrijdingen, onder voorbehoud van bet- waarden van artikel 23 van het
geen volgt; 3. bovendien is bestuurder Gerechtelijk Wetboek betreffende
Peeters verantwoordelijk ten belope van het gezag van gewijsde; dat het
een vijfde voor al de overige aanrijdin- arrest vervolgens beslist dat eiseres
gen ..»; zodat bet arrest niet aileen de op grond van het voormelde vonnis
beWIJskracht toekomend aan bedoeld geen actio judicati kon instellen
vonnis .van ~0 juni 19?.1 miskent, maar tegen verweerster « A.G. van 1830 »
bovend1en met wetteliJk heeft kunnen
.
.
. .
.
'
beslissen dat niet is bewezen dat Peeters nu door d1t vonms met IS beshst dat
voor een vijfde van de schade van Van de schade van Van de Plas voor een
de Plas aansprakelijk is (schending van vijfde werd veroorzaakt door Peede artikelen 1319, 1320, 1350, 1382, ters, haar verzekerde;
1383 en 1384 van bet Burger~j.k WetOverwegende dat luidens artiboek, en 23 van bet GerechtehJk Wet- kel 23 van het Gerechtelijk Wetboek
boek};
d e excepti e van h e t geWIJS
. . de m
.
tweede onderdeel, door de veroorde- burgerlijke zaken onderstelt dat
ling van eiseres tot betaling van de voorwerp, oorzaak en partijen idenintegrale schade geleden door Van de
Plas, waarvoor bestuurder Peeters, ver- tiek zijn;
Dat blijkens wat voorafgaat het
zekerde van eerste verweerster, tot
beloop van een vijfde aansprakelijk is, arrest vaststelt dat patt;ijen en vooren door de onmogelijkheid voor eiseres werp niet dezelfde waren in de zaak
om dit aandeel, als gesubrogeerde in de waarover bij het in kracht van
rechten van haar verzekerde, terug te· gewijsde
gegane
vonnis
van
vorderen hetzij via de actio ex delicto,
30
juni
1971
uitspraak
werd
gedaan,
wegens verjaring van deze vordering
door nalatigheid vanwege bet slachtoffer als in de huidige door het arrest
Van de Plas, hetzij via de actio judicati, afgewezen vordering van eiseres tot

-357Om die redenen, verwerpt de
betaling van een vijfde van de
schadevergoeding die zij aan ver- voorziening; veroordeelt eiseres in
weerder Van de Plas heeft betaald de kosten.
of nog moet betalen;
Overwegende derhalve dat de
rechters, door op die gronden de
exceptie van het gewijsde die eiseres uit het vonnis van 30 juni 1971
had afgeleid, te verwerpen, hun
beslissing naar recht hebben verantwoord;

28 november 1980 1• kamer Vom-zitter: de h. Janssens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Delva Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en De Gryse.

Dat het onderdeel, in zoverre het
de schending aanvoert van de Nr.197
artikelen 23 van het Gerechtelijk
1" KAMER - 28 november 1980
Wetboek en 1350 van het Burgerlijk
Wetboek, faalt naar recht;
Overwegende dat uit de context
van het vonnis van 30 juni 1971
blijkt dat Peeters enkel medeaansprakelijk verklaard wordt met
betrekking tot de schade, waaromtrent de betwisting ter kennisneming stond van de rechtbank en
dus niet met betrekking tot de door
Van de Plas geleden schade;

OVEREENKOMST -

STRAFBEDING
BEDRAG VASTGESTELD AIS STRAFBEDING ARREST WAARBIJ DE GELDIGHEID VAN DAT
BEDING WORDT AANGENOMEN EN OP GROND
DAARVAN SCHAD!!.'VERGOEDING WORDT TOEGEKEND, MAAR MET BEPERKING ERVAN TOT
DE WERKELIJK GELEDEN SCHADE - SCHENDING VAN ART. 1152 B.W. (1),
(ELEN T.

c

CALPAM BELGIUM • N.V.)
ARREST

Dat het middel, in zoverre het
HET HOF; - Gelet op het bestreschending inroept van de bewijskracht
van
het
vonnis
van den arrest, op 3 mei 1979 door het
30 juni .1971, feitelijke grondslag Hof van Beroep te Brussel gewezen;
mist;
Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende dat het middel, in
zoverre het de schending aanvoert
van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek,
niet preciseert waarin die schending
zou bestaan en derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauw:it:eurigheid;
·
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel,
nu het steunt op de in het antwoord
op het eerste onderdeel verworpen
stelling, volgens welke door het
vonnis van 30 juni 1971 definitief
zou zijn beslist dat Peeters, verzekerde van verweerster « A.G. van
1830 », tot beloop van een vijfde
medeaansprakelijk is voor de aan
verweerder Van de Plas toegebrachte schade, niet ontvankelijk is
~ij gebrek aan belang;

ding van de artikelen 1134 en 1152 van
bet Bw·gerlijk Wetboek,
doordat bet arrest oordeelt dat de
contractueel bedongen verhoging met
300.000 frank, zijnde 15 pet. van bet
factuurbedrag in geval van niet-betaling
op de vervaldag, dient verminderd te
worden tot 60.000 frank, op grond dat
« appellante ongetwijfeld op financieel
gebied wegens extra administratiekosten
en andere uitgaven voor bet incasseren
van niet op termijn betaalde verschuldigde bedragen, een werkelijke schade
geleden heeft die niet gedelgd is door de
bedongen verwijlintresten van 6 pet.,
doch dat de geldig contractueel bepaalde
15 pet., zijnde 300.000 frank in dit geval
(1) Zie Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970, 754)
met concl. van adv.-gen. Krings; Cass., 1 en
8 feb. 1974 (A.C., 1974, 601 en 624), 11 o.l..-t.
1974 (ibid., 1975, 194) en 17 juni 1977 (ibid.,
1977, 1073) : het als strafbeding vastgestelde
bedrag kan slechts een forfaitaire vergoeding
zijn voor de schade ten gevolge van de
niet-nakoming van de hoofdverbintenis.

-358gevoelig wordt verminderd; dat
eiser niettemin belang kan hebben
bij de vernietiging van die beslissing waarbij hij toch tot betaling
van een schadevergoeding van
60.000 frank is veroordeeld;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
ingewilligd;
Wat het middel zelf betreft:
Overwegende dat het hof van
beroep uitdrukkelijk beslist dat de
forfaitaire schadevergoeding van
15 pet. « geldig contractueel "
bepaald werd; dat een dergelijke
beslissing
de
toepassing
van
artikel 1152 impliceert;
Overwegende dat het arrest deze
wetsbepaling schendt door te beslisOver
de
grond
van
niet- sen dat schadevergoeding wordt
ontvankelijkheid van het middel, toegekend op grond van voormeld
aangevoerd door veriveerster :
schadebeding, doch met vermindedoordat, blijkens het middel, het ring van het bedrag tot wat geacht
arrest onwettig zou zijn wegens strijdig- wordt aan de werkelijk geleden
heid met artikel 1152 van het Burgerlijk schade te beantwoorden;
Wetboek omdat « wanneer de rechter
Dat het middel gegrond is;
heeft vastgesteld dat het schadebedrag
nochtans, gelet op de hoegrootheid van
de hoofdsom, de werkelijk door appellante geleden schade overschrijdt "• en
« dat een bedrag van 60.000 frank hoven
de reeds toegekende verwijlintresten van
6 pet. dan ook voldoende is om appellante volledig te vergoeden, rekening
gehouden met alle omstandigheden
eigen aan het geval "•
terwijl, wanneer de rechter heeft vastgesteld dat het schadebeding geldig is en
de vergoeding van de schade kan zijn,
hij het bedrag dat uit hoofde van dit
beding verschuldigd is, niet kan vermeerderen of verminderen,. nu dit
bedrag de contractueel bepaalde, voorafgaande en· forfaitaire schadevergoeding
uitmaakt, bedoeld bij artikel 1152 van
het Burgerlijk Wetboek, op de enkele
grond dat het bedrag ervan niet met de
werkelijk geleden schade overeens~.emt :

geldig is, en (het) de vergoeding van de
schade kan zijn, hij het bedrag dat uit
hoofde van dit beding verschuldigd is,
niet kan vermeerderen of verminderen ... "•
terwijl, eensdeels, het arrest het
bedrag van de schadevergoeding niet
heeft vermeerderd, en bijgevolg uit dien
hoofde niet kan worden aangevochten,
anderdeels, eiser de door het arrest
toegepaste vermindering
niet kan
bestrijden nu deze vermindering in zijn
voordeel werd uitgesproken :

Overwegende dat het arrest weliswaar beslist dat de krachtens het
schadebeding verschuldigde vergoeding in het voordeel van eiser

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
Hof van Beroep te Antwerpen.
28 november 1980 1• kamer Voorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Delva Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Claeys Bouuaert.
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teld geval ware een
taal nutteloos en
~· ·~ · · ·g. Indien . · door toedoen van
de vakorganislt;j. . an eiser de samenqiP.
l.ll"e
g op bet regelen van de
· ·
van de berplaatsing slechts
op 9 maart 1977 kon doorgaan, gaat bet
niet op dat eiser deze laatste datum
thans ZOU willen uitspelen tegen verweerster om tot de laattijdigbeid van de
berplaatsing te besluiten en tevens te
beweren dat zijn vakorganisatie, waarvan bij niet betwist dat ze de herplaatsing in zijn plaats diende te vragen, niet
zou gemachtigd zijn om de modaliteiten
van deze re'integratie te bespreken, laat
staan te aanvaarden. De vakorganisatie
van eiser, in baar boedanigheid van
lasthebber, kan acbteraf niet terugkomen op de op 9 maart 1977 getroffen
regeling ter zake, vermits ze geen enkel
voorbeboud beeft geformuleerd, en eiser
kan dit evenmin, daar bij in zijn boedanigbeid van lastgever gebonden is ten
overstaan van een derde, namelijk verweerster; de vergadering van 9 maart
1977 is een uitloper van de op 2 maart
1977 gegeven instemming tot berplaatsing van eiser ter bespreking van de
modaliteiten inzake de tewerkstelling op
picanolgetouwen en dient als een aansluitend gebeel bescbouwd te worden
met bet op 2 maart 1977 telefoniscb
gegeven akkoord van verweerster tot
berplaatsing van eiser; nu eiser op zijn
aangevraagde berplaatsing niet daadwerkelijk, door zijn uitsluitend toedoen,
is
ingegaan om
blijkbaar
vanaf
14 maart 1977 bij een andere werkgever
in dienst te treden, komt de vordering
niet gegrond voor »,

if$'...
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ONDERNEMINGSRAAD ·EN VEIL
HEIDSCOMITE WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BLJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAG HERPLAATSING BEGRIP.

Aan de verplichting tot herplaatsing van
een ontslagen werknemersafgevaardigde in een veiligheidscomite of een
kandidaat bij de verkiezingen, overeenkomstig art. lbis, §§ 5 en 7, van de
Gezondheids- en Veiligheidswet, is
voldaan door de werkgever die zich
binnen de gestelde termijn van
30 dagen na de aanvraag onvoorwaardelijk ertoe verbindt de werknemer
onder dezeUde arbeidsvoorwaarden als
voorheen opnieuw te werk te stellen,
ook al neemt de daadwerkelijke
tewerkstelling eerst na de gestelde
termijn een aanvang en hebben intussen onderhandelingen plaats over de
wijze waarop de herplaatsing zal worden verwezenlijkt(l).
(PLOWY T. TISSAMEX N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1979 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen Ibis, §§ 5 en 7, van
de wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
bet werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door de wet van 16 januari 1967,
1316, 1350, 1353, 1984, 1985 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot betaling · door verweerster van een vergoeding gelijk aan.
twee jaar loon ongegrond verklaart op
de volgende gronden : " ingevolge de
vraag tot berplaatsing van 2 februari
1977, uitgaande van de vakorganisatie
van eiser, beeft de vertegenwoordiger
van de werkgeversorganisatie, waarbij
verweerster was aangesloten, tijdig, dit
is op 2 maart 1977, contact opgenomen
met de vakorganisatie van eiser betreffende baar instemming met de berplaat-

------------'--------!
(1) Zie Cass., 15 sept. 1971 (A.C., 1972, 56).

• mst tocb

terwijl, eerste onderdeel, het feit
dat de werkgeversorganisatie waarbij
verweerster
aangesloten
was,
op
2 maart 1977 telefonisch contact heeft
opgenomen met de vakorganisatie waarbij eiser was aangesloten, en alsdan bet
akkoord van verweerster met de berplaatsing van eiser heeft gegeven, waarvan ecbter de modaliteiten nog dienden
besproken te worden, wat slechts
gebeurde op 9 maart 1977, en waarbij
beslist werd dat eiser op 21 maart 1977
op picanolgetouwen zou beginnen werken, inboudt dat verweerster binnen de
voorgescbreven termijn van dertig
dagen, te rekenen vanaf de op
2 februari 1977 door eiser gedane vraag
tot herplaatsing, eiser niet onder de
voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst in de onderneming berplaatst
heeft, vermits de modaliteiten van de

-360herplaatsing alsdan ; nog moesten gere- gebouden . is· de werknemer die in
geld worden en eiser slechts op 21 maart strijd met de §§ 3 en 4 van betzelfde
kon beginnen werk~n; bet feit dat de artikel is ontslagen en overeenbespreking dezer modaliteiten van her-: komstig bet bepaalde in § 5 een
plaatsing ten gevolge van bet toedoen.
van de vakorganisatie van eiser, zonder aanvraag beeft gedaan, binnen
voorbehoud, slechts op 9 maart 1977 kon 30 dagen na de aanvraag in de
plaatsvinden, aan bet verloop van de onderneming te berplaatsen onder
termijn van 30 dagen, die van dwingend de voorwaarden van zijn arbeidsrecht is, geen afbreuk doet en verweer- overeenkomst;
ster dus niet binnen deze wettelijke
Dat aan dit vereiste is voldaan,
termijn haar akkoord gegeven heeft om
eiser onder dezelfde voorwaarden van wanneer de werkgever zicb binnen
zijn oorspronkelijk contract te herplaat- de gestelde termijn onvoorwaardesen (schending van artikel 1bis, §§ 5 lijk ertoe verbindt de werknemer
onder dezelfde arbeidsvoorwaarden
en 7, van de wet van 10 juni 1952);
tweede onderdeel, bet arrest ten als voorbeen opnieuw te werk te
onrechte bet akkoord van verweerster stellen; dat dit voorscbrift niet belet
met de herplaatsing van eiser, gegeven dat de daadwerkelijke tewerkstelop 2 maart 1977, en de modaliteiten van ling eerst na de gestelde termijn
zijn herplaatsing op picanolgetouwen, een aanvang neemt en intussen
die besproken werden op 9 maart 1977, onderbandelingen plaatsbebben omten
gevolge
waarvan
eiser
op
21 maart 1977 opnieuw zou kunnen trent de wijze waarop de berplaatbeginnen werken, als een geheel sing zal worden verwezenlijkt;
beschouwt ten gevolge waarvan eiser
Overwegende dat bet arbeidsbof
binnen de termijn van 30 dagen door oordeelt dat verweerster binnen
verweerster onder de voorwaarden van de voorgescbreven termijn baar
zijn arbeidsovereenkomst herplaatst akkoord met eisers berplaatsing
werd; deze motieven tegenstrijdig zijn
en niet aantonen dat eiser onder beeft betuigd en dat nadien nog
dezelfde voorwaarden van zijn oorspron- aileen « de modaliteiten van de
kelijke arbeidsovereenkomst en binnen berplaatsing » werden besproken en
30 dagen werd tewerkgesteld (schending geregeld; dat bet arrest niet vastvan de artikelen 97 van de Grondwet, stelt en eiser overigens niet aanlbis, §§ 5 en 7, van de wet van voert dat verweerster baar instem10 juni 1952);
ming met zijn berplaatsing afhanderde onderdeel, noch artikel 1bis, § 5, kelijk beeft gemaakt van een
van de wet van 10 juni 1952, waarbij in akkoord over een wijziging van de
de mogelijke tussenkomst van de werk- voorwaarden van de arbeidsovernemersorganisatie voorzien wordt voor
bet indienen van de vraag tot herplaat- eenkomst;
Dat bet arbeidsbof derhalve wetsing, noch bet feit dat de afgevaardigden
van de organisatie van eiser op tig beslist dat verweerster aan de
9 maart 1977 de modaliteiten van deze voornoemde bepalingen van artiherplaatsing met de organisatie van kel 1bis, §§ 5 en 7, van de wet van
verweerster besproken hadden, inhoudt 10 juni 1952 beeft voldaan;
dat er tussen eiser en zijn vakorganisaDat bet onderdeel naar recbt
tie _ een overeenkomst van lastgeving
gesloten was, waardoor de organisatie faalt;
deze voorwaarden van herplaatsing in
naam van eiser kon aanvaarden (schenWat bet tweede en derde onder-.
ding van de artikelen 1 bis, §§ 5 en 7, van
de wet van 10 juni 1952, 1316, 1350, 1353, deel betreft :
1984 en 1985 van bet Burgerlijk
Overwegende dat, nu uit het antWetboek):

woord op bet eerste onderdeel volgt
dat de beslissing wettelijk verantwoord is, bet tweede en bet derde
Overwegende dat, kracbtens arti-: onderdeel gericbt zijn tegen motiekel 1bis, §§ 5 en 7, van de wet van ven van bet arrest die de wettigbeid
10 juni 1952, de werkgever ertoe ervan niet kunnen beinvloeden;
Wat bet eerste onderdeel betreft :

-361Dat de onderdelen niet ontvanke- tract, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, Ua4, Ua5 van
lijk zijn bij gebrek aan belang; .
bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arbeidshof de vordering
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de van eiser, ertoe strekkende verweerster
te boren veroordelen tot bet betalen van
kosten.
1.040.872 frank als opzeggingsvergoeding,
ongegrond verklaart op grond : dat,
1 december 1980 a· kamer
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend weliswaar' de arbeidsplaats een der
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva wezenlijke bestanddelen van de arbeids- Gelijkluidende conclusie van de h. overeenkomst uitmaakt die in beginsel
Lenaerts, advocaat-generaal (2) - Advo- niet eenzijdig mag gewijzigd worden; dat
dit principe, nochtans, niet te absoluut
caten_: mrs. Houtekier en De Gryse.
en onvoorwaardelijk als stelregel mag
.gelden, maar dient te worden getoetst
aan de concrete omstandigbeden van bet
voorgelegde geschil; dat, rekening
gehouden met de bedendaagse verplaatsingsmogelijkheden en -middelen de
Nr.199
verplichting van de werknemer om' zich
over een dagelijkse afstand van circa
50 kilometer te verplaatsen - verplaata• KAMER- 1 december 1980
sing die door bet arbeidshof in concreto
binnen de normale grenzen wordt geacht
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN- -, geen w:ezenlijke aantasting van zijn
DEN - EENZLJDIGE WLJZIGING IN ESSENTI~LE rechten u1tmaakt; dat een dergelijke
BESTANDDELEN VAN DE ARBEIDSOVEREEN- verplaatsing, hoewel zij voor de werkneKOMSI' - ARBEIDSPLAATS -- ONRECHTMA- mer een ongemak meebrengt, in de
TIGE B~IGING .,..- VOORWAARDE.
huidige economiscbe laagconjuctuur niet
De partij die eenzijdig een belangrijke als een speciale hinder kan worden
wijziging in de overeengekomen beschouwd, wanneer door deze verplaatarbeidsplaats aanbrengt, beiHndigt sing de vastheid van dienstbetrekking
aldus de arbeidsovereenkomst on- gewaarborgd wordt; dat bet arbeidshof,
rechtmatig, tenzij partijen de arbeids- op grond van de feitelijke elementen van
plaats niet als een essentieel bestand- bet geschil, van oordeel is dat eiser
deel van de aangegane overeenkomst de arbeidsovereenkomst onrechtmatig
beeindigd heeft,
hebben beschouwd (1).
(HAMPE T. S.B.T. N.V.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1973 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen (2);
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, 15, 18, 20 van
de wetten betreffende bet bediendencon_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.____ ,
. Nota arrest nr. 198 :
(2) Zie de cone). van het O.M. in R. W.,
1980-81, kol. 1991 e.v.
Nota's arrest nr. 199 :
(1) Zie Cass., 27 april 1977 (A.C., 1977, 883),
4 sept. 1978 en 15 jan. 1979 (ibid, 1978-79,
1 en 544), 17 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 244).
(2) Het cassatieberoep is pas de le okt.
1977 ingediend.

te~l, eerste onderdeel, de partij die
eenziJdig een der essentiEHe bestanddelen van een arbeidsovereenkomst wijzigt, deze dadelijk op ongeoorloofde
wijze beeindigt; de eenzijdige beslissing
van de werkgever waarbij aan de werknemer een andere arbeidsplaats wordt
opgelegd, gelegen op een afstand van
50 kilometer van de overeengekomen
arbeidsplaats, een belangrijke wijziging
van een essentieel bestanddeel van de
arbeidso-:e~ee~omst uitmaakt; hierbij
onverschilbg IS dat door deze wijziging
de vastheid van dienstbetrekking in een
periode van economische laagconjuctuur
wordt gewaarborgd; zodat bet arbeidshof, door te beslissen dat de ingevolge
de eenzijdige wijziging van de plaats van
tewerkstelling door verweerster aan
eiser opgelegde verplicbting om zich
dagelijks over een afstand van 50 kilometer te verplaatsen in . de huidige
economiscbe
laagconjuctuur
geen
wezenlijke aantasting uitmaakt van de

-362rechten van eiser, nu door deze verplaat- tel en het personeel heeft beslist
sing de vastheid van dienstbetrekking alsmede op de houding van eiser
wordt gewaarborgd, de in bet middel tegenover deze beslissing;
aangehaald.e wetsbepalingen schendt,
Dat het arbeidshof evenwel niet
artikel 97 van de Grondwet uitgezonvaststelt dat de partijen de overeenderd;
tweede onderdeel, eiser in zijn regel- gekomen arbeidsplaats niet als een
matig in boger beroep genomen conclu- essentieel bestanddeel van de aansie voorhield dat de dagelijkse verplaat- gegane arbeidsovereenkomst hebsing van Roeselare naar Gent, die bet ben beschouwd en evenmin dat de
gevolg was van de eenzijdige beslissing verplaatsing niet belangrijk was;
van verweerster, nadelig zou zijn voor
Dat het arbeidshof dienv{)lgens
zijn rug, waarvoor hij in behandeling
was; eiser tevens aanvoerd.e dat deze zijn beslissing dat niet verweerster
verplaatsing een tijdrovende, onbezol- maar eiser de arbeidsovereenkomst
digde en abnormale verzwaring bete- onrechtmatig beeindigd heeft, niet
kende van zijn lasten, gezien bet traject wettelijk verantwoordt;
tot Gent per trein en de resterende
Dat het onderdeel gegrond is;
kilometers tot aan de zetel van de
onderneming, buiten de stad gelegen,
per bus of met een ander vevoermiddel
diende te gebeuren; zodat bet arbeidshof, door te beslissen dat deze verplaatsing binnen de normale grenzen wordt
geacht, zonder te antwoorden op de
aangehaalde middelen van eisers conclusies, zijn beslissing niet wettelijk met
redenen
omkleedt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

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 erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te AntWat het eerste onderdeel betreft : · werpen.

Overwegende dat de partij die
eenzijdig een belangrijke wijziging
in de overeengekomen arbeidsplaats
aanbrengt, de arbeidsovereenkomst
onrechtmatig beeindigt, tenzij uit de
overeenkomst of uit de aard van de
dienstbetrekking of van de uitgeoe-.
fende functie kan worden afgeleid
dat de partijen de arbeidsplaats niet
als een essentieel bestanddeel van
de aangegane arbeidsovereenkomst
hebben beschouwd;
Overwegende dat het arbeidshof
beslist dat « de arbeidsplaats een
der wezenlijke bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst uitmaakt die
in beginsel niet eenzijdig mag
gewijzigd worden », maar oordeelt
dat verweerster, gelet op de concrete omstandigheden die het vermeldt, eiser eenzijdig mocht verplichten zich dagelijks ongeveer
50 kilometer verder te verplaatsen;
dat het dit oordeel grondt op de
omstandigheden waarin en de voorwaarden waaronder verweerster tot
de overplaatsing v~n de bedrijfsze-

1 december 1980 a· kamer Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advo-.
eaten : mrs. Biitzler en van Heeke.
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1° WERKWOSHEID-

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE VOOR DE ALGEMENE
ARBEIDSMARKT- WEIGERING VAN EEN AANGEBODEN DIENSTBETREKKING GERECHTVAARDIGD- GEEN RECHT OP UITKERING.

2° WERKLOOSHEID -

RECHT· OP WERKLOOSHEIDSUITKERING ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE VOOR DE ALGEMENE
ARBEIDSMARKT - VOORBEHOUD VOOR DE
HERVA'ITING VAN DE ARBEID GESTEUND OP
OVERWEGINGEN VAN FAMILIALE AARD NIET BESCHIKBAAR VOOR DE ALGEMENE
ARBEIDSMARKT.

-3631o De

werkloze die een aangeboden
dienstbetrekking weigert om een
reden waardoor hij voor de heJVatting
van de arbeid zodanig voorbehoud
maakt dat hij onbeschikbaw: voor de
algemene arbeidsmarkt wordt, heeft
geen aanspraak op werkloosheidsuitkeling, zeUs indien de ingeroepen
reden zijn weigering om de aangeboden dienstbetrekking te aanvaarden,
kan rechtvaardigen (1). (Art. 133 K.B.
20 dec. 1963.)

2° Niet beschikbaar voor de algemene

arbeidsmarkt is de werkloze die zijn
voorbehoud voor de heJVatting van de
arbeid steunt op overwegingen van
familiale aard (2). (Art. 133 K.B.
20 dec. 1963; art. 46, 1", M.B.
4 juni 1964.)
(R.V.A. T. BAERT)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1977 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 131, 133 van het.
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd, onder meer wat
voormeld artikel 133 betreft, door de
koninklijke besluiten van 26 januari
1967, 15 mei 1970, 7 december 1973 en
6 oktober 1978, 46 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat ten
deze « het aandringen van verweerster
om ploegwerk te verrichten om onbetwistbare sociale redenen niet als enig
voorbehoud kan worden geacht waardoor zij onbeschikbaar werd voor de
algemene arbeidsmarkt, rekening houdend met het feit dat de dienstbetrekkingen die haar in de gegeven omstandigheden worden aangeboden, geen passend karakter dragen » op grond : dat
artikel 133 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 een geheel uitmaakt, waarvan de delen of leden niet
afzonderlijk dienen beoordeeld te worden; dat, met toepassing van artikel 133,

------------------1
(1) Cass., 16 mei 1973 (A.C., 1973, 893); zie
Cass., 11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 355).

(2) cass., 23 april 1975 (AC., 1975, 935) en
l5 sept. 1978 (ibid, 1978-79, 104); zie Cass.,
w okt. 1980 (ibid, 1980-81, nr. 108).

vierde lid, in verband gebracht met het
eerste lid van hetzelfde artikel, de verklaring van de werkloze, die zijn voorbehoud inhoudt, in de eerste plaats moet
slaan op het passend karakter van de
dienstbetrekking en dan op zijn voorbehoud, met andere woorden, indien hij
volgens de criteria aangegeven door het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 ter
uitvoering genomen van eerder genoemd
artikel 133, derde lid, elke dienstbetrekking die niet passend is, weigert, houdt
zijn verklaring ook geen onbeschikbaarheid in voor de algemene arbeidsmarkt;
dat vanaf het ogenblik dat wordt geoordeeld dat de dienstbetrekking niet passend is, elke verklaring in dezelfde zin
afgelegd door de werkloze overbodig
wordt; dat verweerster heeft ingeroepen
dat zij wegens allerlei omstandigheden
de dienstbetrekking niet kon aanvaarden; dat de eerste rechter in feite heeft
geoordeeld dat de dienstbetrekking niet
passend was, rekening houdend met
deze omstandigheden en met toepassing
van artikel 46, 1°, van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964; dat het voorbehoud gemaakt om dezelfde reden niet
kan worden aangehouden voor de onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt, omdat het betrekking heeft op
dienstbetrekkingen die om dezelfde
reden niet passend zijn;
terwijl de werkloze geen beroep mag
doen op het al dan niet passend karakter van de dienstbetrekking ten einde
zijn aanvaarding van .betrekkingen die
hem nog niet werden aangeboden, te
beperken tot die welke aan de door hem
gestelde voorwaarden beantwoorden en
terwijl de werkloze, die, zoals verweerster, een algemeen, op familiale redenen
steunend voorbehoud voor de werkhervatting maakt, onbeschikbaar is voor de
algemene arbeidsmarkt, zodat het arrest
ten onrechte artikel 46 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inroept om
de toepassing van het vierde lid van
artikel 133 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 uit te sluiten, en
verkeerd beslist dat verweerster bereid
was elke passende dienstbetrekking aan
te nemen, nu zij deze aanvaarding
afhankelijk maakte van een algemeen
voorbehoud dat haar onbeschikbaar
maakte voor de algemene arbeidsmarkt,
en derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is :

Overwegende dat enerzijds het
eerste lid van artikel 133 van het
koninklijk besluit van 20 decem-

-364ber 1963 betreffende arbeidsvoorzie- mene arbeidsmarkt met toepassing
ning en werkloosheid voorschrijft van artikel 133 van het koninklijk
dat de werkloze die als werkzoe- besluit van 20 december 1963;
kende moet ingeschreven zijn, elke
Overwegende dat het arrest verpassende dienstbetrekking die hem volgens, op grond van de in .het
wordt aangeboden, moet aanvaar- middel weergegeven redengevmg,
den; dat hoofdstuk V van het mi- beslist dat verweerster geen voorbenisterieel besluit van 4 juni 1964 houd maakt waardoor zij onbeinzake werkloosheidsvoorschriften schikbaar wordt voor de algemene
ter uitvoering van artikel 133 van arbeidsmarkt, door dit voorbehoud
het voormelde koninklijk besluit te beperken tot dienstbetrekkingen
bevat betreffende de vaststelling die voor haar niet passend zijn om
van de criteria van de passende « allerlei omstandigheden » als
dienstbetrekking en in artikel 46, 1", bepaald in artikel 46, 1", van het
van dit hoofdstuk wordt bepaald dat ministerieel besluit van 4 juni 1964;
zonder invloed op het passend
Dat het arrest daartoe steunt op
karakter van de dienstbetrekking het oordeel van de eerste rechter
zijn overwegingen van familiale
dat de kinderlast in de gegeven
aard, behoudens wanneer zij een «omstandigheden
een zwaar beletsel
zwaar beletsel vormen;
vormde in de zin van artikel 46, 1",
Overwegende dat anderzijds, lui- van voormeld ministerieel besluit »,
dens het vierde lid van hetzelfde dit is een beletsel waardoor het
artikel 133, geacht wordt niet bereid passend karakter van de dienstbete zijn een passende dienstbetrek- trekking wordt beinvloed;
king te aanvaarden, de werkloze die
Dat
het
arrest
aldus
de
voor de hervatting van de arbeid artikelen
133
van
het
koninklijk
dusdanig voorbehoud maakt, dat hij
besluit van 20 december 1963 en
onbeschikbaar wordt voor de alge- 46
van het ministerieel besluit van
mene arbeidsmarkt; dat het passend 4 juni
1964 schendt;
karakter van de aangeboden dienstbetrekking voor de toepassing van
deze bepaling niet in aanmerking
Om die redenen, vernietigt het
komt· dat, zelfs indien de door de bestreden arrest; beveelt dat van dit
werkioze ingeroepen reden zijn wei- arrest melding zal worden gemaakt
gering om een aangeboden dienst- op de kant van de vernietigde
betrekking te aanvaarden, kan beslissing; gelet op artikel 1017,
rechtvaardigen, de werkloze geen tweede lid, van het Gerechtelijk
aanspraak op werkloosheidsuitke- Wetboek, veroordeelt eiser in de
ring heeft, wanneer hij door het kosten; verwijst de zaak naar het
inroepen van die reden dusdanig Arbeidshof te Brussel.
voorbehoud voor de hervatting van
de arbeid maakt, dat hij onbeschik1 december 1980 - s• kamer - Voorbaar voor de algemene arbeids- zitter : de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
markt wordt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat, volgens de directeur van
het gewestelijk bureau van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
te Sint-Niklaas, verweerster op
3 augustus 1976 een dienstbetrekking als inpakster had geweigerd
wegens kinderlast en bij gelegenheid van dat aanbod dusdanig voorbehoud had gemaakt dat zij onbeschikbaar werd geacht voor de alge-

- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. L. Simont.
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DIENSTPLICHT -

UITSTEL OF VRJJLATJN(

OP MORELE GROND - INGESCHREVENE NIE
ONMISBAAR VOOR EEN BEDRIJF- BEGRIP.

--~-=--=-=-=--o~;;_-::...-=r:
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-365Niet onmisbaar voor een Jandbouw-,
nijverheids- of handelsbedrijf dat hij
voor eigen rekening dan wei voor die
van zijn ouders drijft, is de ingeschrevene die zijn activiteit uitoefent voor
rekening van een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, ook a1 is deze
opgericht door zijn vader en zijn broer
(1). (Art. 10, § 1, 7", Diensplichtwet.)
(LOOTS)

ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 oktober 1980
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schen'ding van artikel 10, § 1, 7", van de
gecoordineerde dienstplichtwetten,
doordat de Hoge Militieraad eisers
verzoek om uitstel weigert op grond :
dat eiser geen aanspraak kan maken op
het uitstel
bedoeld
in
voormeld
artikel 10, § 1, T, omdat hij, als bedrijfsleider in de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Andiamond ,., zijn activiteit uitoefent voor
rekening van een bedrijf met een rechtspersoonlijkheid verschillend van de zijne
en van die van zijn ouders; dat bovendien de vader van eiser nog steeds·
werkzaam is in het bedrijf en er een
leidende functie uitoefent, samen met de
broer van eiser; dat deze laatste twee in
staat moeten worden geacht om, gedurende de periode dat eiser zijn militaire
dienst vervult, zowel de Ieiding van het
bedrijf als de taak van eiser over te
nemen; dat in de gegeven omstandigheden eiser niet als onmisbaar voor het
bedrijf kan worden beschouwd in de zin
van artikel 10, § 1, 7", van de dienstplichtwetten,
terwijl eiser tewerkgesteld is als
bedrijfsleider in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1\ndiamond, opgericht bij akte van
i mei 1977 tussen de heren Henri en
Jozef Loots, vader en broer van eiser;
166r 4 mei 1977 voornoemde stichters
ran de vennootschap als c feitelijke »
rennoten in een familiezaak samenJVerkten, zonder eigen juridische entiteit
;e bezitten; om de familiale en vooral
inanciiHe belangen veilig te stellen en te
~eschermen, de vader en de broer van
!iser hun activiteiten centraliseerden
(1) Cass., 30 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
171); zie Cass., 19 juni 1978 (A.C, 1978, 1216).

rondom een juridisch veilige constructie;
zulk een oprichting van een vennootschap enkel om veiligheidsredenen
geschiedde, en wei om, gelet op de zeer
belangrijke industriiHe investeringen,
het persoonlijk vermogen van de familie
te vrijwaren; het in werkelijkheid nog
steeds ging om een zuiver familiebedrijf
waar eiser steeds bedrijfsleider is
geweest en als dusdanig onmisbaar; het
nu juist deze familiezaken zijn die
de dienstplichtwetten hebben willen
beschermen en aan dewelke zij de kans
hebben willen geven ze, via een voor het
bedrijf onmisbare zoon, verder uit te
breiden door een uitstel als bedoeld in
artikel 10, § 1, 7", van de dienstplichtwetten; uit de statuten van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Andiamond duidelijk blijkt dat het
exclusief karakter van familiebedrijf
behouden bleef en derden uit de zaak
zijn geweerd; het daarom gegrond is om
aan eiser een uitstel als zijnde onmisbaar in het bedrijf van zijn ouders toe te
staan; uit de verschillende attesten blijkt
dat eiser de Ieiding heeft over een
diamant-beeldhouw-bedrijf en als dusdanig onmisbaar is voor de vennootschap;
eiser de Ieiding heeft over de belangrijkste divisie van de vennootschap,
namelijk het diamant-beeldhouwen; de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Andiamond gespecialiseerd is in de verkoop van gebeeldhouwde diamant en de verschillende
afdelingen van het bedrijf (slijperij,
administratie, aankoop, verkoop ...)
bestaan in functie van de beeldhouwerij;
eiser door zijn ouders specifiek is opgeleid om diamant te beeldhouwen en zich
daarop volledig heeft toegelegd; de organisatie van het bedrijf dermate uitgebouwd is dat de vader en de broer van
eiser een eigen speciale taak hebben
toebedeeld gekregen, daar waar eiser de
kernplaats inneemt; momenteel niemand
anders de taak van eiser kan overnemen
gelet op zijn specialisatie; het gevraagde
uitstel nu precies dient om eiser de
mogelijkheid te geven de nodige werkkrachten te vinden om hem, op het
einde van het uitstel, te vervangen in de
zaak; de broer en de vader van eiser
diens plaats hoegenaamd niet kunnen
innemen, gelet op de doorgedreven organisatie van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Andiamond; de beslissing van de Hoge Militieraad een miskenning is van de bedoeling
van artikel 10, § 1, 7", van de dienstplichtwetten, daar waar familiezaken
dienden beschermd te worden; de
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schap geen bezwaar vormt, daar deze
constructie enkel diende om prive3" KAMER- 1 december 1980
belangen te vrijwaren, doch in feite de
familiale aard van de zaak werd behouden; het tevens onbillijk en onrechtvaar- 1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERdig zou zijn degenen te sanctioneren die
ZEKERING - ZELFSTANDIGEN - ADMIeen degelijke juridishce bescherming
N!STRATIEVE SANCI'IES VERJARING zoeken via de door de wet bepaalde
AANVANG.
middelen, ten deze de oprichting van
een vennootschap :
2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

Overwegende dat de bestreden
beslissing vaststelt dat eiser de activiteit van bedrijfsleider uitoefent in
de
personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid
die
werd opgericht door zijn vader en
zijn broer;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 2, tweede lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid een rechtspersoonlijkheid bezit
onderscheiden van die van de vennoten;
Dat artikel 10, § 1, 7", van de
gecoordineerde dienstplichtwetten
slechts dan uitstel toekent aan de
ingeschrevene die onmisbaar is voor
een landbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf, wanneer hij daarin een
activiteit uitoefent voor eigen rekening of voor die van zijn ouders;
Overwegende dat de Hoge Militieraad, na te hebben vastgesteld dat
eiser de activiteit van bedrijfsleider
uitoefent voor rekening van een
handelsvennootschap
met
een
rechtspersoonlijkheid
onderscheiden van die van zijn vader, zonder
schending van meergemeld artikel 10, § 1, 7", beslist dat eiser geen
aanspraak kon maken op het in
deze wetsbepaling bedoelde uitstel;
Dat het middel naar recht faalt;

ZIEKTEEN
INVAlJDITEITSVERZEKERING
ZELFSTANDIGEN ADMINISTRATIEVE
SANCTIES- AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMJJN.

1" en 2" De bij art. 12 KB. 10 jan.
1969 bepaalde verjaringstermijn van

twee jaar, tijdens welke een administratieve sanctie mag worden uitgesproken in het bij art. 67, 2", b, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen van
20 juli 1971 bepaalde geval, begint pas
te lopen vanaf de dag waarop de
gerechtigde, die nagelaten heeft zulks
te doen binnen de voorgesch1·even tijd,
zijn
verzekeringsinstelling kennis
heeft gegeven van het element dat het
in art. 63 bedoelde inlichtingsblad
wijzigt en een weerslag heeft op het
recht op uitkering (1).
(RJJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN llllVAlJDITEITSVERZEKERING T. BAUTS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1979 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 63, 66, 1", 67,
inzonderheid 2", b, 69, 82 van bet
koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, gewijzigd
door de koninklijke besluiten van
29 december 1972 en 16 januari 1974, 9,
10, 12 van het koninklijk besluit van
10 januari 1969 tot vaststelling van de
administratieve sancties die toepasselijk
zijn op de rechthebbenden van de regeOm die redenen, verwerpt de ling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 22, 1", 45, § 3, 101
voorziening.
102 van de wet van 9 augustus 1963 to1
1 december 1980 a· kamer
instelling en organisatie. van een rege·
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend ling voor verplichte ziekte- en invalidi·
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva - - - - - - - - - - - - - - - - - Gelijkluidende conclusie van de h.
(1) Zie Cass., 30 juni 11180 (A.C., 1979-80
Lenaerts, advocaat-generaal Advonr. 691).
caat: mr. Marc De Pril, Oudenaarde.
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23 december 1974 en door de koninklijke·
besluiten nr. 38 van 27 juli 1967 en nr. 74
van 10 november 1967, en 100 van bet
Strafwetboek, gewijzigd door de wetten
van 15 mei 1912, 9 april 1930 en
1 juli 1964,

doordat het arrest voor recht zegt dat
de beslissing van 2 april 1976 van eiser,
waarbij aan verweerder een uitsluiting
van het recht op 12 daguitkeringen werd
opgelegd, tenietgedaan wordt op grond :
dat eiser ten onrechte de sanctie en de
administratieve tekortkoming vanwege
verweerder, bepaald door artikel 12 van
het koninklijk besluit van 10 januari
1969 en de artikelen 66 en 67 van bet
koninklijk besluit van 20 juli 1971, aanziet als een straf en een misdrijf waarop
de bepalingen van bet bet Strafwetboek
en bet Wetboek van Strafvordering van
toepassing zouden zijn; dat bet ten deze
gaat om een specifieke administratieve
sanctie en een administratieve nalatigheid; dat derhalve aileen de bepalingen
van
bet
koninklijk
besluit
van
10 januari 1969 van kracht zijn; dat bet
vergrijp dat aan verweerder ten laste
wordt gelegd, bestaat in de niet-aangifte
van bet ontvangen van een verhoogde
tegemoetkoming aan minder-validen,
hem toegekend op 19 juni 1973; dat
verweerder, overeenkomstig artikel 66
van
bet
koninklijk
besluit
van
20 juli 1971, ertoe gehouden was birinen
twee dagen na bet feit dat van die aard
is dat bet in artikel 63, § 1, bedoelde
inlichtingsblad erdoor wordt gewijzigd,
>-ijn verzekeringsinstelling van dit feit op
ie hoogte te brengen; dat bet vergrijp
ian ook gebeurde op 22 juni 1973, dit is
;wee dagen na de datum van de beslis;ing van toekenning van de verhoogde
:egemoetkoming die dagtekent van
.9 juni 1973; dat deze feiten door
Lrtikel 67, 2", b, van bet koninklijk
>esluit van 20 juli 1971 strafbaar gesteld
ijn met administratieve sancties; dat de
ekst van artikel 12 van bet koninklijk
'esluit van 10 januari 1969 zeer duidelijk
n specifiek voorzien is voor bet door
erweerder gepleegde vergrijp, namelijk
een sanctie meer vanaf de dag dat er
N"ee jaar verlopen zijn .sedert bet verrijp is begaan; dat, aangezien de sance door eiser toegepast bij beslissing
m 2 april 1976 als laattijdig, dit is
~nomen
meer dan twee jaar na
! juni 1973, dient te worden aangezien,
1wettig is en als dusdanig teniet dient
worden gedaan;

terwijl, eerste onderdeel, verweerder
nagelaten heeft vanaf 19 juni 1973,
datum waarop hem de verhoogde tegemoetkoming aan minder-validen werd
toegekend, tot 23 september 1975 eiser
van dit element op de hoogte te brengen;
deze nalatigheid een voortdurend vergrijp is, zodat de aan verweerder op
2 april 1976 door eiser opgelegde administratieve sanctie niet laattijdig was
daar bet vergrijp niet sedert meer dan
twee jaar begaan was; de aan eiser
opgelegde verplichting binnen twee
dagen dit element ter kennis van eiser
te brengen, geen afbreuk doet aan het
voortdurend karakter van dit vergrijp
(schending van de artikelen 63, 66, 1", 67,
2", b, 69, 82 van bet koninklijk besluit
van 20 juli 1971, 12 van het koninklijk
besluit van 10 januari 1969, 22, 1", 45, § 3,
101 en 102 van de wet van 9 augustus
1963);
tweede onderdeel, het feit dat bet door
verweerder gepleegde vergrijp geen
strafrechtelijk misdrijf is en de hem
door eiser opgelegde sanctie van administratieve aard is, niets afdoet aan
het voortdurend karakter van dit administratief vergrijp; niets zich er tegen
verzet dat dit begrip van voortdurendheid ook op een administratief vergrijp
toegepast wordt en trouwens door de
administratieve reglementering herhaaldelijk van strafrechtelijke beginse~en
toepassing wordt gemaakt (schending
van de artikelen 63, 66, 1", 67, 69, 82 van
bet koninklijk besluit van 20 juli 1971, 9,
10, 12 van bet koninklijk besluit van
10 januari 1969, 22, 1", 45, § 3, 101,
102 van de wet van 9 augustus 1963 en
100 van bet Strafwetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 67, 2", b, van het koninklijk
besluit van 20 juli 1971, van het
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor ten hoogste 75 dagen
wordt uitgesloten de gerechtigde die
nalaat zijn verzekeringsinstelling
kennis te geven van elk element tot
wijziging van het in artikel 63
bedoelde inlichtingsblad dat op het
recht op uitkering een weerslag
heeft; dat deze kennisgeving krach. tens artikel 66, 1", binnen twee
dagen moet gebeuren;,
Overwegende dat artikel 69 van
hetzelfde
besluit
onder
meer
artikel 12 van het koninklijk besluit
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van 10 januari 19~9 toepasselijk ZIENING VAN DE BBKLAAGDE.:.... OVERLLJDEN
verklaart op de m voornoemd VAN DE BEKLAAGDE - VOORZIENING HEEn
artikel 67 bedoelde sancties; dat GEEN BESTAANSREDEN MEER.
luidens dit artikel 12 een sanctie Door het overlijden van de beklaagde
niet meer kan worden uitgesproken
tijdens het cassatiegeding heeft de
vanaf de dag dat er twee jaar
door hem tegen de beslissing op de·
strafvordering ingestelde voorziening
verlopen zijn sinds het vergrijp is
geen bestaansreden meer (1). (Art.
begaan;
20 wet 17 april1878.)
Overwegende dat het vergrijp,
bedoeld in artikel 67, 2", b, van het
(NACHTERGAELE)
koninklijk besluit van 20 juli 1971,
ARREST
wordt begaan vanaf het verstrijken
van de in artikel 66 bepaalde termijn tot op het ogenblik dat de
HET HOF; - Gelet op het bestregerechtigde zijn verplichting tot den vonnis, op 27 juni 1980 in hoger
kennisgeving nakomt; dat de verja- beroep gewezen door de Correctioringstermijn van twee jaar derhalve nele Rechtbank te Gent;
begint te lopen vanaf de dag waarop
Overwegertde dat het vonnis uitde vereiste kennisgeving wordt
spraak doet over de .tegen eiser
gedaan;
Overwegende dat het arbeidshof ingestelde strafvordering;
oordeelt dat de verjaringstermijn
Overwegende dat uit een uittrekbegint te lopen bij het verstrijken sel van de registers van de burgervan de termijn van twee dagen lijke stand van de stad Gent blijkt
bedoeld in artikel 66 van het dat eiser aldaar op 10 juli 1980 is
koninklijk besluit van 20 juli 1971; overleden;
dat het aldus de voormelde bepalinOverwegende dat het overlijden
gen schendt;
van de veroordeelde, dat zich heeft
Dat het onderdeel gegrond is;
voorgedaan vooraleer het bestreden
vonnis in kracht van gewij sde is
met
toepassing
van
Om die redenen, vernietigt het gegaan,
bestreden arrest; beveelt dat van dit artikel 20 van de wet van
arrest melding zal worden gemaakt 17 april 1878 houdende de voorafop de kant van de vernietigde gaande titel van het Wetboek van
beslissing; gelet op artikel 1017, Strafvordering, het verval van de
tweede lid, van het Gerechtelijk strafvordering medebrengt;
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Om die redenen, zegt voor rech1
Arbeidshof te Brussel.
dat het bestreden vonnis zonde1
1 december 1980 a· kamer - uitwerking blijft en dat de voorzie·
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend ning geen bestaansreden meeJ
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva heeft; beveelt dat van dit arres
- Gelijkluidende conc!usie van de h. melding zal worden gemaakt op d4
Lenaerts, advocaat-generaal Advo- kant van ·het bestreden vonnis; laa
caat: mr. Houtekier.
de kosten ten laste van de Staat.
2 december 1980 2" kamer Voorzitter : de ·h. Chatel, afdelingsvoOI
zitter - Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusle van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal.

Nr. 203
2" KAMER- 2 december 1980
VOORZIENING
STRAFZAKEN -

IN

CASSATIE

STRAFVORDERING -

VOOR-

(1) Cass., 1 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 76).
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2" KAMER- 2 december 1980
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDEIJNG OP DE STRAFVORDERING - GEEN
VERMELDING VAN EEN WE"ITELLJKE BEPAIJNG DIE EEN STRAF STELT - NIET MET
REDENEN OMKLEDE BESIJSSING (1}. (ART.
97GW.)

2° CASSATIE- OMVANG- S'I'RAFZAKENVERNIETIGING VAN DE BESIJSSING WAARBLJ
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OP DE
STRAFVORDERING BURGERRECHTELLJK
AANSPRAKELLJKE PARTLJ DIE ZICH NIET OF
DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT
VOORZIEN - BESIJSSING WAARBLJ EEN PARTLJ BURGERRECHTELlJK AANSPRAKELLJK
WORDT VERKLAARD VOOR DE VEROORDEIJNG
ZONDER BESTAANSREDEN (2}.
(HOEFS MARIELLE, HOEFS MARTINUS,
VONCKEN}

2 december 1980 '2" kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen in zake Persoons, Beunckens en
• Limburgs Vleesbedrijf • P.V.B.A. tegen een
!l!Test van het Hof van Beroep te Antwerpen
mn 30 juni 1980.

\Jr. 205

2• KAMER- 3 december 1980
VEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 7.1 - HET IS VERBODEI'j HET VERKEER TE aiNDEREN DOOR
ENIGE BELEMMERING OP DE OPENBARE WEG
AAN TE BRENGEN- OPENBARE WEG WAAROP
EEN VERKEERSPAAL IS VERZAKT - VEROORDEIJNG VAN DE OFFICIER VAN POIJTIE
ONDER WIENS TOEZICHT DE VERKEERSPAAL
IS GEPLAATST - VEROORDEIJNG NIET NAAR
RECHT VERANTWOORD- BEGRIP.

(1) Cass., 22 maart 1977{A.C., 1977, 790) en
jan. 1979 (ibid., 1978-79, 518).
(2) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 186)
9 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 19).

1

Niet naar recht verantwoord is het
vonnis,
waarbij
een
adjunctpolitiecommissaris wegens overtreding
van art. 7.1 Wegverkeersregl. I dec.
1975, en nl. om het verkeer te hebben
gehinderd door een belemmering op
de openbare weg, i.e. een verzakte
verkeerspaal, te hebben aangebracht,
wordt veroordeeld, op grond dat
beklaagde zijn verplichting van toezicht op de palen, die hij op de
openbare weg had doen plaatsen, niet
was nagekomen, terwijl de beklaagde
betoogde dat hij niet aansprakelijk
was voor het toezicht op de verkeerstek:ens die hij had doen aanbrengen
door de dienst waarvan hij de Ieiding
had en het vonnis enkel zegt dat de
verdeling door de gemeente van de
verschillende taken die haar zijn opgedragen onder verschillende diensten,
de beklaagde niet vrijstelt van zijn
strafrechtelijke
aansprakelijkheid,
zonder na te gaan of nu het bord pas
na geruime tijd was beginnen te
verzakken, de beklaagde, binnen het
raam van de hem opgelegde taken, er
al dan niet strafrechtelijk aansprakeIijk voor was dat hij verzuimd had
toezicht te houden of te doen houden
op de door zijn dienst geplaatste
verkeersborden.
(CASTERMANS, STAD LIDK
T. COLLETrE, • INTERCAR • P.V.B.A.}

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Betreffende de voorziening van
eiser, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de rechtsvordering door het openbaar ministerie ingesteld tegen de
medebeklaagde Collette en de voor
hem burgerrechtelijk aansprakelijke
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Intercar :
Overwegende dat eiser niet
bevoegd is om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de koninklijk besluit van 1 december 1975
tegen eiser ingestelde strafvorde- houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer bepaalt dat
ring:
het verboden is het verkeer te hinderen
Over bet middel, afgeleid uit de schen-·
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 7.1 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algeroeen reglement
op de politie van het wegverkeer en
97 van de Grondwet,
doordat het vonnis overweegt dat
enerzijds de wagen van Collette ongehinderd tot aan het verkeersbord is
gereden; dat Collette vervolgens naar
rechts heeft moeten uitwijken om voorrang te verlenen aan een uit de tegenovergestelde richting naderende vrachtwagen en opgereden is tegen een verkeersbord A 21 dat over de greppel langs
de verhoogde berm hing; dat Castermans
anderzijds, naar hijzelf verklaart, als
gedelegeerde de Ieiding heeft over de
diensten der verkeerstekens van de stad
Luik, belast met de studie en de plaatsing van de verkeerstekens; dat hij
toegeeft dat het litigieuze verkeersbord
vermoedelijk na verloop van tijd is
verzakt als gevolg van een gebrekkige
plaatsing; dat Castermans betoogt dat hij
niet belast is met bet toezicht over de
verkeerstekens die door de door hem
geleide dienst zijn geplaatst; dat de
verdeling van de verschillende opdrachten van de stad over verschillende diensten de beklaagde Castermans niet ontheft van zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de voorwerpen die hij op
de weg laat aanbrengen "; dat het vonnis
daaruit afleidt dat het aan eiser ten laste
gelegde bewezen is,
«

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is, enerzijds te beslissen dat
eiser een verkeersbord A 21, dat naderhand verzakt was, had laten plaatsen, uit
welke vaststelling volgt dat dit verkeersbord in de openbare weg gei:ncorporeerd
was en daarin ook ge!ncorporeerd bleef
en anderzijds aan te nemen dat hij
strafrechtelijk aansprakelijk is voor de
voorwerpen, in concreto het verkeersbord A 21, dat hij op de weg heeft laten
plaatsen;
waaruit volgt dat het vonnis een
tegenstrijdige motivering bevat en derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

of onveilig te maken door voorwerpen of
stoffen op de openbare weg te werpen,
te plaatsen, achter te laten of' te laten
vallen, hetzij door er rook of stoom te
verspreiden, hetzij er enige belemmering
aan te brengen;
waaruit volgt dat de Correctionele
Rechtbank te Luik, na in feite te hebben
vastgesteld dat eiser een verkeersbord
A 21 had laten aanbrengen, dat was gaan
verzakken, uit welke vaststelling volgt
dat dit verkeersbord in de openbare weg
ge!ncorporeerd was, niet wettig kon
beslissen dat eiser voorwerpen op de
weg .had laten aanbrengen en dat hij
dientengevolge strafrechtelijk aansprakelijk was (schending van artikel 7.1 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van bet wegverkeer);

derde onderdeel, de eisers in hun
conclusie van hoger beroep hadden
vermeld : • ... dat, zelfs al zou, zoals de
eerste rechter in zijn beslissing zegt, de
i~ de dagvaarding aangehaalde bepaling
met alleen de persoon straffen die de
belemmering feitelijk heeft aangebracht,
maar ook degene die schuldig is aan een
eenvoudige nalatigheid omdat hij het
ontstaan van een abnormale toestand
niet heeft verholpen ofschoon · hij dat
kon en moest doen, het ten laste gelegde
dan nog niet bewezen zou zijn aan de
zijde van eiser; immers uit werkelijk
geen enkel gegeven van het dossier kan
worden opgemaakt vanaf wanneer de
paal is beginnen verzakken en zulk~
waarschijnlijk geleidelijk is gebeurd ah
gevolg van de uitvoering van een tarmacbedekking "; de correctionele rechtbank bijgevolg, door te beslissen da·
eiser toegeeft dat het litigieuze verkeers·
bord na verloop van tijd vermoedelijk i1
beginnen te verzakken en door uit di~
vaststelling af te leiden dat die verzak
king veroorzaakt is door een gebrekkigt
plaatsing, de bewijskracht van die con
clusie van boger beroep heeft misken!
en er een uitlegging aan geeft dit
onverenigbaar is met inhoud, betekeni
en draagwijdte ervan, vermits eiser iJ
die conclusie niet heeft toegegeven da
de verzakking zich na verloop van tij•
had voorgedaan maar integendeel ha·
betoogd dat de verzakking geleidelijk i
gebeurd als gevolg van de uitvoering va
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van de artikelen 1317, 1319, 1320 en·
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, ook al zou worden
aangenomen dat de correctionele rechtbank de bewijskracht van die conclusie
niet heeft miskend door te beslissen dat
eiser toegeeft dat het litigieuze verkeersbord na verloop van tijd vermoedelijk is
gaan verzakken, de overweging dan nog
geen antwoord bevat op de middelen die
de eisers hebben uiteengezet in de door
hen regelmatig neergelegde conclusie
van boger beroep waarin zij niet aileen
betoogden dat de paal geleidelij~ verzakt
was als gevolg van de uitvoering van een
tarmacbedekking, maar ook c dat werkelijk uit geen enkel gegeven van het
dossier blijkt dat het litigieuze verkeersbord in 1975 niet correct werd geplaatst;
dat daarentegen het feit dat het verkeersbord daar al vele jaren staat ZOI;J.der
dat de dienst verkeerstekens daaromtrent enige aanmerking ter ore is gekomen, er a contrario op wijst dat de
dienst van commissaris Castermans zijn
opdracht ten tijde van de plaatsing van
het verkeersbord goed heeft uitgevoerd;
(eiser) bijgevolg niet kan worden verweten dat hij door enige positieve daad een
belemmering op de openbare weg heeft
aangebracht »;
waaruit volgt dat het vonnis niet
antwoordt op die middelen en mitsdien
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
vijfde onderdeel, de eisers in hun
conclusie van boger beroep zeer subsidiair hebben betoogd c dat, mocht de
rechtbank het aan (eiser) ten laste
gelegde ooit voor bewezen houden, quod
non, zij dan nog zou moeten vaststellen
dat de hindernis gevormd door de paal
van het verkeersbord, dat lichtelijk overhelde hoven de greppel, zeer goed zichtbaar was, vermits de beklaagde Collette
zeer goed bekend was met de plaats
daar hij er bijna dagelijks voorbijkwam;
het aan (eiser) ten laste gelegde in dat
geval zeker niet in oorzakelijk verband
staat met het ongeval »; dat de eisers
daaruit hebben afgeleid dat de tegen hen
ingestelde burgerlijke rechtsvordering
ongegrond diende te worden verklaard;
waaruit volgt dat niet regelmatig met
redenen is omkleed het vonnis dat de
~isers in solidum veroordeelt om aan de
mrgerlijke partij 44.000 frank te betalen
>Ius de interesten tegen 8 pet. vanaf
~8 juli 1978 en hen tevens veroordeelt in

de kosten van beide instanties, zonder te
antwoorden op bet betoog dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de
schuld van eiser en de schade (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het vierde onderdeel betreft :
Ovetwegende dat eiser met toepassing van artikel 7.1 van het
Wegverkeersreglement veroordeeld
werd om bet verkeer te hebben
gehinderd door het aanbrengen van
een belemmering op de openbare
weg;
Ovetwegende dat het vonnis, na
erop te hebben gewezen dat de
medebeklaagde Collette bij het
besturen van zijn voertuig genoodzaakt was naar rechts uit te wijken
om voorrang te verlenen aan een uit
de tegenovergestelde richting naderende vrachtwagen, en dat eerstgenoemd voertuig vervolgens gereden
was tegen een verkeersbord A 21
dat over de greppel langs de verhoogde berm hing, verder vermeldt
c dat Castermans, naar hijzelf verldaart, als gedelegeerde de Ieiding
heeft over de diensten der verkeerstekens van. de stad Luik belast met
de studie en de plaatsing van de
verkeerstekens, dat hij toegeeft dat
het litigieuze verkeersbord na verloop van tijd vermoedelijk is verzakt
als gevolg van een gebrekkige plaatsing, dat Castermans betoogt dat hij
niet belast is met het toezicht over
de verkeerstekens die door de door
hem geleide dienst geplaatst zijn,
dat de verdeling van de verschillende opdrachten van de stad over
de
verschillende
diensten
de
beklaagde Castermans niet ontheft
van zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de voorwerpen die hij
op de weg laat aanbrengen »;
Ovetwegende dat de rechtbank
met die consideransen niet antwoordt op de in dit onderdeel van
het middel weergegeven conclusie
van eiser ten betoge dat de litigieuze paal correct was geplaatst;
Dat dit onderdeel van het middeJ
gegrond is;

-372Over het middel, ambtshalve afgeleid
II. Betreffende de voorziening van
uit de schending van artikel 7.1 van het de burgerrechtelijk aansprakelijk
koninklijk besluit van 1 december 1975 verklaarde eiseres :
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer :
A. In zoverre de voorziening

Overwegende dat het vonnis eiser
met toepassing van artikel 7.1 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 veroordeelt niet aileen
op grond van de overweging dat de
verzakking van de paal het gevolg
was van een gebrekkige plaatsing
maar ook op grond dat eiser zijn
verplichting om toezicht te houden
over de verkeerstekens die. hij op de
weg had laten aanbrengen, niet is
nagekomen;

gericht is tegen de beslissingen op
de rechtsvordering door het open.:.
baar ministerie ingesteld tegen de
beklaagde Collette en de voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijke personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Intercar :
Overwegeilde dat eiseres niet
bevoegd is om zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Overwegende dat eiser betoogde
dat hij niet belast was met het
toezicht op de verkeersborden die
waren geplaatst door de dienst
waarvan hij de Ieiding had;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de door het openbaar ministerie·
tegen eiseres ingestelde rechtsvordering en op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de vemietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering leidt tot
vernietiging van de beslissing waarbij eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en de kosten waarin haar
aangestelde werd veroordeeld en
voor de beslissing waarbij zij in
solidum met haar aangestelde veroordeeld wordt tot betaling van
schadevergoeding aan de burgerlijke partij;

Overwegende dat de rechtbank
door dit verweermiddel te verwerpen op grond dat de verdeling van
de verschillende taken van de stad
Luik over verschillenden diensten
eiser niet vrijstelde van zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, haar
beslissing niet naar recht verantwoordt; dat de rechtbank, gezien de
betwistingen van eiser, diende na te
gaan of eiser, in het geval dat de
paal eerst « na verloop van tijd » is
beginnen verzakken, binnen het
raam van de hem opgelegde taken
er al dan niet strafrechtelijk aansprakelijk voor was dat hij verzuimd had toezicht te houden of te
Om die redenen, en zonder dat er
doen houden op de door zijn dienst grond bestaat tot onderzoek van de
geplaatste verkeersborden;
overige onderdelen van het door de
eisers voorgedragen middel die niet
C. In zoverre de voorziening kunnen leiden tot ruimere cassatie
gericht is tegen de beslissing op de of tot cassatie zonder verwijzing,
tegen eiser ingestelde burgerlijke vemietigt het bestreden vonnis, in
zoverre daarbij uitspraak wordt
rechtsvordering :
gedaan over de door het openbaar
Overwegende dat de vernietiging ministerie tegen de eisers ingestelde
van de beslissing op de tegen eiser rechtsvordering en over de tegen
ingestelde strafvordering leidt tot hen ingestelde burgerlijke rechtsvemietiging van de beslissing op de vorderingen; verwerpt de voorzietegen hem ingestelde burgerlijke ningen voor het overige; beveelt dat
rechtsvordering die het gevolg is van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeelvan eerstgenoemde beslissing;
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-373telijk vernietigde beslissing; veroordeelt iedere eiser in een vierde van
de kosten van zijn voorziening; laat
de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
3 december 1980 - 2" kam.er - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.

Nr. 206
2" KAMER - 3 december 1980

MISDRIJF -

SMAAD AAN EEN POLITIEAGENT - STRAFWETBOEK, ART. 276 - VERKLARING VAN EEN PARTICULIER ALS ZOU HIJ
DE BURGEMEESTER OP DE HboGTE BRENGEN
- SMAAD DOOR WOORDEN OF BEDREIGINGEN, NAAR GELANG VAN DE OMSTANDIGHEDEN.
(EMMERS)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over bet eerste middel, ...

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 275,
276 van bet Strafwetboek, bet beginsel
betreffende de rechten van de verdediging en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest vermeldt : c feit is dat de beklaagde de
agent gedreigd heeft de burgemeester
van de stad op de hoogte te zullen
brengen en dergelijke uitlatingen, gelet
op de omstandigheden van de zaak, de
smaad opleveren die hem verweten
wordt », dat bet arrest daarbij evenwel
niet nader aangeeft op grond van welke
omstandigheden die uitlating als smaad
moest worden beschouwd,
terwijl, eerste onderdeel, eiser zowel
tijdens de debatten voor de correctionele

rechtbank als voor bet hof van beroep
nog andere uitlatingen ten laste werden
gelegd dan die waarbij hij aan de agent
verklaard heeft dat hij de burgemeester
van de stad op de hoogte zou brengen en
hij omtrent die uitlatingen verweer heeft
moeten voeren, hij altijd gedacht heeft,
vermits tijdens de debatten bet tegendeel niet gebleken is, dat de smaad die
hem verweten werd betrekking had op
die andere woorden die hij in zijn
verweer -ontkent ooit te hebben uitgesproken; pas in het arrest voor de eerste
maal gezegd wordt dat eisers uitlating
dat hij de burgemeester op de hoogte
zou brengen, de smaad was die hem ten
laste was gelegd en hij dus tijdens de
debatten geen reden had om een passend verweer dienaangaande voor te
dragen, zodat de rechten van zijn verdediging niet werden geeerbiedigd, eiser
bet verrassend vindt dat bet arrest
aileen die uitlating (feit is dat ...) als
smaad aanmerkt, hoewel die uitlating
tijdens de debatten op tegenspraak niet
eens ter sprake is gekomen;
tweede onderdeel, de burgemeester
van een stad de hierarchische overste is
van de agenten van de gemeentepolitie,
men derhalve niet inziet hoe een burger
die klachten heeft over bet optreden van
een politieagent smaad kan plegen door
aan die agent te zeggen dat hij de
burgemeester van bet gebeurde op de
hoogte zal brengen; opdat een bedreiging smaad zou zijn, immers (tevens)
vereist is dat gedreigd wordt met iets
onrechtmatigs, hetgeen ten deze niet bet
geval is, bet hof van beroep derhalve,
door te verklaren dat bet enkele feit
c dat de beklaagde de agent gedreigd
heeft de burgemeester van de stad op de
hoogte te zullen brengen » als smaad
kan worden beschouwd zonder de aangevoerde omstandigheden aan te duiden
waaronder die uitlating als smaad moest
worden aangemerkt, zijn beslissing niet
wettelijk met redenen heeft omkleed :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de telastlegg!ng
van smaad aan een politieagent
beperkt werd tot bepaalde woorden
en dat eiser niet wist of kon weten
dat hij verweer te voeren had met
name omtrent het feit dat hij de
politieagent bedreigd had de burgemeester op de hoogte te zullen
brengen;
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Dat het eerste onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de uitlating van
een persoon die aan een politieagent zegt dat hij de burgemeester
zal inlichten, naar gelang van de
omstandigheden, kan worden beschouwd als smaad door woorden
en bedreigingen aan die agent;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van conclusie dienaangaande, het
arrest niet de omstandigheden
moest vermelden op grond waarvan
die uitlating als smaad kon worden
beschouwd; dat de beslissing regelmatig met redenen is omkleed en·
wettelijk is verantwoord;
Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 december 1980 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitt;er
Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Penelle, Luik.

Nr. 207
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REGELING VAN RECHTSGEBIED

~

GESTRAFI' - ONDERZOEK VAN HET HOF OF
BEIDE BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWUSDE WN GEGAAN EN OF DIE OMSTANDIGHEID ZICH INDERDAAD NA DE VERWUZING HEEFl' VOORGEDAAN - REGELING VAN
RECHTSGEBIED VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING- VERWUZING VAN DE ZAAK
NAAR DEZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE
RAADKAMER (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT
T.IDNNE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 23 juni 1980 door de
procureur des Konings te Dinant
ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, bij beschikking van
22 mei 1979, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
Louis Rinne, geboren op 27 oktober 1932 te Heer-sur-Meuse, naar de
bevoegde politierechtbank verwezen
heeft, om op 11 februari 1979 te
Dinant opzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan
Raymond Olagny, met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen voor hem een ziekte of een
ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid ten gevolge
hadden;
Overwegende dat de Politierechtbank te Dinant zich bij vonnis van
8 mei 1980 onbevoegd verklaard
heeft op grond « dat blijkens de
gegevens van het dossier en het
onderzoek ter zitti~g alsook blijkens
de conclusies in het deskundigenverslag de door de beklaagde opzettelijk toegebrachte slagen met name
een blijvende ongeschiktheid ten
gevolge hebben gehad »;
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer en het vonnis
van de politierechtbank in kracht

STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE MADKAMER WAARBU EEN WANBEDRUF WORDT
GECONTRAVENTIONALISEERD - VONNIS TOT
0NBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHT(1) Cass., 30 nov. 1977 en 14 juni 1978 (AC.,
BANK GEGROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 1978, 372 en 1205), 27 juni 1979 (ibid, 1978-79,
GEBLEKEN IS NA DE BESCHIKKING TOT VER- 1301), voetnoot L.F.D. onder Cass., 20 juli 1978
WJJZING EN WAARIXX>R HET FElT MET EEN (ibid., 1978, 1279), en 30 april 1980 (ibid.,
ZWAAIU>ERE COMEG'l'IONELE STRAF WORDT 1979-80, nr. 552).
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-375van gewijsde zijn gegaan en dat uit WAARBLJ OM HERZJENING VAN DE BESLJShun tegenstrijdigheid een geschil SING VAN DE HERKEURINGSRAAD WORIYl'
over rechtsmacht is ontstaan dat de VERZOCHT - VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN
loop van het gerecht belemmert; dat VOORZJENING IN CASSATIE IS (1).
(PIRALI)
er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
3 december 1980 - 2" kamer - VoorOverwegende dat de aan Louis zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter
Rinne ten laste gelegde slagen of - Verslaggever : de h. Bosly - Geverwondingen van Raymond Olagny Jijkluidende conclusie van de h. Velu,
blijkbaar een blijvende ongeschikt- advocaat-generaal.
heid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben
gehad en dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat die omstandigheid eerst na de · Nr. 209
beschikking van verwijzing aan het
licht is gekomen;
1" KAMER- 4 december 1980
Overwegende dat op het misdrijf
van opzettelijk slagen of verwondin- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
gen met een blijvende ongeschiktNUTI'E -ART. 4, § 1, EERSTE UD, WET VAN
26 JULI 1962 - DRAAGWLJDTE.
heid tot het verrichten van persoonlijke arbeid als gevolg zwaardere Art. 4, § 1, eerste lid, wet van 26 juli 1962
straffen gesteld zijn dan op het
betreUende de onteigeningen ten algemisdrijf van slagen of verwondingen
menen nutte en de concessies voor de
die enkel tot een ziekte of een
bouw van de autosnelwegen ondertijdelijke ongeschiktheid tot het
werpt de onteigeningsvergunning aan
de enkele voorwaarde dat die onteigeverrichten van persoonlijke arbeid
ning nodig is voor de aanleg van een
hebben geleid;
autosnelweg.

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant van 22 mei 1979;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde raadkamer van dezelfde
· rechtbank.
3 december 1980 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.

Nr. 208
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VOORZIENING IN CASSATIE -

DIENSTPLICHTZAKEN -

VORM
VERZOEKSCHRIFT

(DE RENESSE E.A. T. INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE AUTOSNELWEG E5)
ARREST ( verlaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, §§ 1 en 2,
van de wet van 26 juli 1962 betreffende
de onteigeningen ten algemenen nutte
en de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen, 1, 4, § 1, en 6, § 1, van de
wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van
bet statuut der autosnelwegen,
doordat bet arrest heeft vastgesteld
dat verweerster concessiehoudster is
voor de aanleg van de autosnelweg
Brussel-Aachen (E5), die bij koninklijk
besluit van 21 juni 1958 bij de categorie
autosnelwegen is ingedeeld; dat bij
besluit van 28 oktober 1969, uitgevaardigd op grond van genoemde wet van
26 juli 1962, inzonderheid van de
(1) Zie Cass., 20 juli 1971 (A.C., 1971, 1126).

-376artikelen 1 en 4, c de Koning vastgesteld
heeft dat de onmiddellijke inbezitneming van onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk was voor de
aanleg van de autosnelweg E5 (BrusselAachen) op bet grondgebied van SintLambrechts-Woluwe; dat de onroerende
goederen van de eisers « aangeduid
staan op bet onteigeningsplan E5.
G.7.6.54 "Autosnelweg Brussel-Luik,
gedeelte Schaarbeek/Crainhem/Croix du
Sud " en bet perceel van de (eisers)
gelegen is in wat in de legende van bet
plan "wegencomplex" genoemd wordt ,.;
dat bet goed van de eisers « dat op
ongeveer 300 meter van bet domein van
de autosnelweg ligt, bestemd was om te
worden opgenomen in een zijweg haaks
op een weg die aan de andere kant van
de autosnelweg verder loopt en " le
carrefour de la Croix du Sud " vormt; dat
geen enkel koninklijk besluit werd overgelegd waaruit blijkt dat laatstgenoemde
wegen onder bet statuut van de autosnelwegen vallen overeenkomstig de wet
van 12 juli 1956 »; dat bet arrest
vervolgens, met wijziging van bet beroepen vonnis, de door de eisers opgeworpen exceptie van onwettelijkheid verwerpt en beslist dat de op grond van bet
koninklijk besluit van 28 oktober 1969
gevorderde onteigening van bet goed
van de eisers niet nietig is, op grond :
" dat de onteigening lr.rachtens artikel 4,
eerste lid, van de wet van 26 juli 1962,
van de onroerende goederen die nodig
zijn voor bet aanleggen van autosnelwegen, ook betrekking heeft op de aansluitingscomplexen en de aanhorigheden
bedoeld in artikel 1, derde lid, van de
wet van 12 juli 1956; dat niet bewezen is
dat (verweerster) werken heeft uitgevoerd waarvoor ze geen opdracht had
gekregen; dat bovendien bet hof van
beroep aan de hand van de ter beoordeling voorgelegde gegevens niet kan
beslissen dat (verweerster) de onteigening waarover bet geschil loopt, gevorderd heeft hoewel de aan te leggen
wegen niet onder toepassing van laatstgenoemde wet zouden vallen, of bet
litigieuze wegencomplex niet nodig was
voor de aanleg van de E5, bijvoorbeeld
om aan die weg bet statuut van. autosnelweg te kunnen geven; dat artikel 4,
tweede lid, van de wet van 26 juli 1962
ten deze niet van toepassing is vermits
die bepaling betrekking heeft op de
aanleg van een strook van ten hoogste
100 meter breed, langs de aansluitingscomplexen en de aanhorigheden van de
autosnelweg en niet op de aanleg van
die aansluitingscomplexen en aanhorig-

heden of van de autosnelweg met inbegrip van de aansluitingscomplexen "•
terwijl de onteigening ten algemenen
nutte krachtens artikel 4, § 1, van de wet
van 26 juli 1962 betrekking heeft op twee
categorieen gronden : 1• c de onroerende
goederen die nodig zijn voor bet aanleggen van autosnelwegen " en 2" « de
ongebouwde eigendommen, gelegen binnen een strook met een diepte van ten
hoogste 100 meter vanaf de grens van
bet domein van de autosnelweg, langs de
aansluitingscomplexen en de aanhorigheden bedoeld in artikel 1, lid 3, van de
wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van
bet statuut der autosnelwegen »; dat met
c domein van de autosnelweg " in de zin
van dat artikel en van artikel 4, § 1, van
de wet van 12 juli 1956 enkel bedoeld
wordt de gronden die krachtens artikel 1
van die wet onder bet statuut van
autosnelweg vallen, namelijk c de openbare wegen die de Koning bij de categorie autosnelwegen indeelt ,., de c plaatsen die speciaal bestemd zijn om bet inen uitrijden ,. mogelijk te maken (en die
in artikel 4, § 1, van de wet van
26 juli 1962 c aansluitingscomplexen "
genoemd worden) en c de voor de
autosnelwegen dienende stationeerstroken alsmede de door de Koning
bepaalde toegangswegen " (die in
artikel 4, § 1, van de wet van 26 juli 1962
c aanhorigheden ,. worden genoemd); dat
de eerste categorie bedoeld in artikel 4
van de wet van 26 juli 1962 enkel bestaat
uit bet aldus · omschreven c domein van
de autosnelweg ,. dat zich niet verder
uitstrekt dan de strook van ten hoogste
150 meter breed omschreven in artikel 6
van de wet van 12 juli 1956; dat uit de
vaststellingen van bet arrest en bet plan
in bet dossier volgt dat bet goed van de
eisers tot geen van beide categorieen
behoort, bedoeld in artikel 4, § 1, van de
wet van 26 juli 1962, waaruit volgt dat
bet arrest, nu bet beslist dat de goederen van de eisers nodig zijn of kunnen
zijn voor bet aanleggen van de autosnelweg, in de zin van artikel 4, § 1, en dat
de onwettelijkheid van bet koninklijk
besluit van 28 oktober 1969 niet bewezen
is wat die goederen betreft, de in bet
middel vermelde bepalingen schendt :
Overwegende dat artikel 4, § 1,
eerste
lid, van
de
wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen bepaalt
dat de Staat en het Wegenfonds
gemachtigd zijn onroerende goede-
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;;..._ 377ren die nodig zijn voor het aanlegOverwegende dat blijkens die
gen van autosnelwegen, aan te vaststelling de onteigening van het
kopen of te onteigenen ten algeme- goed van de eisers volgens voormeld
nen nutte;
koninklijk besluit nodig was voor
het aanleggen van de autosnelweg;
Overwegende dat in het tweede.
Overwegende dat het arrest dienlid van diezelfde bepaling sprake is
aangaande
vermeldt dat het hof van
van de machtiging tot aankoop en
onteigening om ze weder te verko- beroep aan de hand van de hem ter
pen of voor het algemeen nut te beoordeling voorgelegde gegevens
bestemmen, van de ongebouwde niet kan beslissen c dat het litieigendommen, gelegen binnen een gieuze wegencomplex niet nodig
strook met een diepte van ten was voor de aanleg van de E5,
hoogste 100 meter vanaf de grens bijvoorbeeld om aan die weg het
van het domein van de autosnelweg, . statuut van autosnelweg te kunnen
langs de aansluitingscomplexen en geven »;
Oat derhalve het arrest, nu het
de
aanhorigheden
bedoeld
in
artikel 1, lid 3, van de wet van met toepassing van artikel 4, § 1,
12 juli 1956; dat artikel 4, § 1, eerste eerste lid, van de wet van
lid, van het tweede lid van die 26 juli 1962 beslist dat de onteigebepaling verschilt in zoverre voor de ning van het litigieuze goed niet
machtiging tot onteigening enkel als nietig is, geen van de in het midvoorwaarde gesteld wordt dat de del vermelde wettelijke bepalingen
onroerende goederen nodig zijn schendt;
Dat het middel niet kan worden
voor het aanleggen van de autosnelwegen;
aangenomen;
Oat die bepaling niet vereist dat
Over het tweede middel, afgeleid uit
die onroerende goederen behoren de schending van artikel 97 van de
tot het domein van de autosnelweg; Grondwet,
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de Koning in het bestreden besluit, op 28 oktober 1968
(lees : 1969) uitgevaardigd op grond
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op grond van de artikelen 1
en 4, vastgesteld heeft dat de
onmiddellijke inbezitneming van
onroerende goederen ten algemenen
nutte onontbeerlijk was . voor de
aanleg van de autosnelweg E5
op het grondgebeid van SintLambrechts-Woluwe; dat die weg is
ingedeeld bij de categorie autosnelwegen; dat de onroerende goederen waarvan sprake is, aangeduid
staan op het onteigeningsplan E5.
G.7.6.54 c Autosnelweg BrusselLuik, gedeelte Schaarbeek (Crainhem)/Croix du Sud », en het perceel
van de (eisers) gelegen is in wat
in de legende van het plan
c Wegencomplex » wordt genoemd;

doordat het arrest, om te beslissen dat
de Koning aan artikel 4, § 1, van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de
concessies voor de bouw van de autosnelwegen bet recbt ontleende bet goed
van de eisers te onteigenen, enerzijds
aanvoert dat « de onteigening kracbtens
artikel 4, eerste lid, van de wet van
26 juli 1962 van de onroerende goederen
die nodig zijn voor bet aanleggen van
autosnelwegen, ook betrekking beeft op
de aansluitingscomplexen en de aanhorigbeden bedoeld in artikel 1, lid 3, van
de wet van 12 juli 1965 », betgeen
blijkbaar betek~mt dat in artikel 4, eerste
lid, enkel de onroerende goederen worden bedoeld die gelegen zijn in bet
• domein van de autosnelweg » in de zin
van artikel 4, § 1, anderzijds, erop wijst
dat bet goed van de eisers • op ongeveer
300 meter van bet domein van de
autosnelweg gelegen » was,
terwij/ die motivering tegenstrijdig of
althans dubbelzinnig is; dat die tegenstrijdigheid of dubbelzinnigbeid gelijkstaat met bet ontbreken van motivering :

Overwegende dat het arrest enerzijds wei vaststelt dat het ontei-
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goed op ongeveer 300 meter
van het domein van de autosnelweg
gelegen is, doch anderzijds niet
beslist dat de onroerende goederen
die krachtens artikel 4, § 1, eerste
lid, van de wet van 26 juli 1962
mogen worden onteigend, in het
domein van de autosnelweg moeten
gelegen zijn;
Oat het arrest, waar het de toepassing van het tweede lid van
genoemd artikel ten deze uitdrukkelijk uitsluit en waar het, zoals in het
antwoord op het eerste middel
gezegd wordt, steunt op het eerste
lid, de geldigheid van de onteigening enkel afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat die onteigening
nodig is voor de aanleg van de
autosnelweg;
Oat de beslissing aldus noch
tegenstrijdig noch dubbelzinnig is;
Oat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
·
4 december 1980 - 1" kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick
en DeBruyn.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

SCHADE
MATERIELE SCHADE TEN GEVOLGE VAN
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AKKOORD VAN BEIDE PARTLJEN OVER DE
DATUM WAAROP DE VERGOEDING MOET
WORDEN GEKAPITALISEERD - TOEPASSING
VAN DE KAPITALISATIECOEFFICIENT DIE
OVEREENSTEMT MET DE LEEFl'LJD VAN DE
GETROFFENE OP DEZELFDE DATUM BESLISSING VAN DE RECHTER DAT HET ALS

BEREKENINGSGRONDSLAG DIENEND LOONBEDRAG NIET BEHOEFT TE WORDEN GE'tNDEXEERD - WETTIGE BESLISSING (1).
(DENIS R. T. DENIS J.-C.)
ARREST ( vertaling)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en
1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep beslist
" dat de kapitalisatie moet worden
berekend op de grondslag van bet loon
per 1 januari 1977 en van de kapitalisatiecoefficient op dezelfde datum •
na afwijzing van het verzoek van eiser
om de kapitalisatie te berekenen op
de grondslag van bet loon per
1 januari 1977, doch met indexering ten
einde rekening te houden met de muntontwaarding tussen 1 januari 1977 en de
datum van het arrest, op grond dat
« (eiser) voor de berekening van die
schade steunt op nieuwe berekeningsgrondslagen, die in strijd zijn met het
akkoord dat de partijen hebben gesloten
en vermeld is in hun conclusie van
13 februari 1979 die hij ter terechtzitting
van 13 februari 1979 vooi" het hof van
beroep heeft neergelegd en waarin wordt
gezegd : dat de partijen het eens zijn om
naar gemeen recht te kapitaliseren op
datum van 31 december 1976 (dit was de
vermoedelijke datum waarop de debatten zouden worden gesloten, bij de
vereffening van de vergoedingen); dat
hij niet kon steunen op andere grondslagen dan die van het formeel akkoord,
des te meer daar die nieuwe grondslagen
indruisen tegen de logica en de beginselen; dat hij aldus zijn ... gei'ndexeerd
inkomen van 1976 in aanmerking neemt,
doch met de kapitalisatiecoefficient, die
overeenstemt met zijn leeftijd op
1 januari 1977 •,
terwijl, eerste onderdeel, de partijen
het eens waren om naar gemeen recht te
kapitaliseren per 31 december 1976, in
de overtuiging dat zulks de datum was
waarop de debatten zouden · worden
gesloten, met als berekeningsgrondslagen het loon van de getroffene in
1976 en een kapitalisatiecoefficient berekend op grond van de leeftijd van eiser
per 1 januari 1977; eiser in zijn laatste,
na heropening van de debatten, neergelegde conclusie subsidiair heeft gevraagd
(1) Zie Cass., 22 april 1976 (AC, 1976, 952).
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grondslag van zijn loon van 1976, doch
met indexering ten einde rekening te
houden met de muntontwaarding tussen
1976 en de datum van het arrest; de
indexering van een loon niet dat loon
wijzigt, maar wei de monetaire uitdrukking ervan, zodat het arrest niet zonder
miskenning van de bewijskracht van de
eerste conclusie van eiser en van zijn na
heropening van de debatten neergelegde
conclusie kon beslissen dat eiser voor de
berekening van de schade nieuwe berekeningsgrondslagen in aanmerking nam;

tweede onderdeel, eiser in zijn eerste
conclusie voor het hof van beroep voorstelde dat de vergoeding voor zijn blijvende arbeidsongeschiktheid zou berekend worden op de grondslag van zijn
werkelijke schade voor de periode van
de datum van de consolidatie tot de
sluiting van de debatten, terwijl voor de
toekomst het verlies van loon vanaf de
sluiting van de debatten zou worden
gekapitaliseerd, op de grondslag van zijn
loon per 31 december 1976 (waarop de
debatten vermoedelijk zouden gesloten
worden) en van een kapitalisatiecoefiicient berekend op grond van zijn leeftijd
op 1 januari 1977, en de verweerder die
berekening heeft aangenomen, doch
de door eiser voorgestelde bedragen
betwistte (conclusie neergelegd na het
arrest van 8 september 1977) : eiser in
zijn op 13 februari 1979 neergelegde
conclusie eraan herinnert dat de partijen
het eens waren om naar gemeen recht te
kapitaliseren op datum van 31 december 1976 (dit was de vermoedelijke
datum waarop de debatten zouden worden gesloten, bij de vereffening van de
vergoedingen); het akkoord van de partijen aldus hoofdzakelijk betrekking
heeft op de datum waarop de kapitalisatie in de plaats moet worden gesteld van
de vergoeding van de werkelijk geleden
schade; uit geen enkele conclusie volgt
dat bet loon van eiser van het jaar 1976,
in frank 1976 uitgcdrukt, als berekeningsgrondslag voor de kapitalisatie
moet dienen; geen enkel akkoord is
5esloten over de monetaire uitdrukking
ran het loon, eiser in zijn laatste conclu;ie vroeg dat zijn loon van 1976 zou
IVOrden gelndexeerd ten einde hetzelfde
>edrag van dat loon in Belgische frank
·an nu vast te stellen; hij dus enkel een
vijziging van de monetaire uitdrukking
an het loon en geen wijziging van dat
Jon vraagt; zodat het arrest niet zonder
1iskenning van de eerste conclusie van
iser van de na het arrest van

8 september 1977 neergelegde conclusie
van verweerder en van de na heropening
van de debatten neergelegde conclusie
van eiser kon beslissen dat eiser voor de
berekening van zijn schade berekeningsgrondslagen heeft aangenomen die in
strijd waren met het akkoord van de
partijen;
derde onderdeel, de rechter, om de
schade van de getroffene te ramen,
rekening moet houden met het moment
waarop hij uitspraak doet; hij op die
datum zowel de omvang van de schade
als het bedrag van de volledige schadevergoeding moet beoordelen; de rechter,
om de schade volledig te vergoeden op
de dag van het vonnis, rekening moet
houden met de werkelijke koopkracht
van de munt op die datum; al is het
tegenstrijdig de berekening te doen op
basis van de kapitalisatiecoefficient op
de dag van de consolidatie en van het
loon op de dag van het vonnis, het
echter helemaal niet tegenstrijdig is de
berekening te doen op basis van de
kapitalisatiecoefiicient berekend op de
vermoedelijke dag van de sluiting van de
debatten en van het loon van de getroffene op diezelfde datum, maar dat loon
uit te drukken overeenkomstig de werkelijke koopkracht van de munt op de
dag van het arrest; de indexering niet
het loon, doch enkel de monetaire uitdrukking wijzigt; zodat het arrest, door
afwijzing van het beginsel van de
indexering van het loon dat als berekeningsgrondslag moet dienen voor de
kapitalisatie af te wijzen als « strijdig
met de logica en de beginselen •,
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest afwijzend beschikt op het subsidiair
verzoek van eiser in zijn na herope~
ning van de debatten neergelegde
conclusie om de berekening van de
kapitalisatie te doen op grondslag
van zijn loon van 1976, plus de
indexering ten einde rekening te
houden met de muntontwaarding
tussen 1976 en 1979, doch met
toepassing van de kapitalisatiecoefficient die overeenstemt met zijn
leeftijd op 1 januari 1977, en daarbij
hierop steunt dat die nieuwe grondslagen, die strijdig zijn met het in
de conclusie van 13 februari 1979
vermelde uitdrukkelijk akkoord van

I
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logica en de beginselen en beslissen
dat de kapitalisatie moet worden
berekend op grondslag van het loon
per 1 januari 1977 en van de
kapitalisatiecoefficient op dezelfde
datum;
Overwegende dat de indexering
van het loon, al compenseert zij de
vermindering van de koopkracht
van de munt, het bedrag van het
loon, zoals het in Belgische munt is
uitgedrukt, niettemin wijzigt;
Qverwegende dat het arrest, biJ"gevolg, enerzijds door te oordelen
dat eiser nieuwe gronslagen in aanmerking neemt die in strijd zijn
met het in de conclusie van
13 februari 1979 vermelde akkoord
van de partijen, noch aan de in het
middel vermelde conclusie waarin
de partijen akkoord ·gingen om de
kapitalisatie te berekenen op het
loon per 31 december 1976, noch
aan de na heropening van de debatten genomen conclusie waarin eiser
indexering van dat loon vroeg, een
met hun inhoud onverenigbare uitlegging geeft, en de bewijskracht
ervan niet miskent;
Dat het arrest anderzijds, nu het
vaststelt dat de partijen het eens
zijn om. naar gemeen recht te kapitaliseren op datum van 31 december 1976, artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt,
door te beslissen dat die kapitalisatie moet worden berekend Op de
grondslag van het bedrag van het
loon op d1e datum, zonder indexering, met toepassing van de kapitalisatiecoefficient die overeenstemt
met de leeftijd van eiser op dezelfde
datum;
Dat het middel niei kan worden
aangenomen;

mond-Dechameux
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
DeBruyn.
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,
1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE
NOOPI' FElTELIJKE GEGEVENS NATE GAAN NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).
2° VERVOER - c.M.R.-VERDRAG

19 MEI 1956
TOT ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN STRIJD MET DE BEPALINGEN

- BEDRAG

VAN HET C.M.R.-VERDRAG - BEDING
TOEPASSELUK.

N1ET

VERVOEROVEREENKOMST _ CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID- BEDING TOT ONTHEFFING VAN
AANSPRAKELIJKHEID IN STRIJD MET DE
BEPALINGEN VAN HET C.M.R.-VERDRAG AANSPRAKELIJKHEIDSBEDING NIET TOEPASsELIJK oP EEN VERVOEiilOVERE!i:NKOMST
WAAROP DAT VERDRAG BETREKKING HEEFr.
2° en 3° De internationale wegvervoer.der
kan zicb niet beroepen op een beding
tot ontheHing van aansprakelijkheid
dat is opgenomen in de « Algemene
voozwaarden der Expediteurs van
Belgie ,, wanneer dat beding in strijd
is met de bepalingen van bet C.M.R.Verdrag 19 mei 1956, goedgekeurd bij
wet van 4 sept. 1962.

3o OVEREENKOMST _

(• TRANSPORTS INTERNATIONAUX ZIEGLER &
CO • P.v.B.A. T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
c DE STER • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 juni 1977 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank
van ~oophandel te Brussel;

Over bet tweede middel, afgeleid uii
de schending van de artikelen 1 er
34
van
het bij
de
wet var
Om die redenen, verwerpt de 4 september 1962 goedgekeurde verdra1
voorziening; veroordeelt eiser in de van 19 mei 1956 betreffende de overeen
lrosten.
komst tot intemationaal vervoer vru
goederen over de weg (C.M.R.),
4 december 1960- 1• kamer- Vooriitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Ray(1) Cass., 19 mei 1980 (AC~ 1979-80, nr. 588:

l----------------

-------==·

==~---=---

-381doordat het hestreden vonnis, na vastgesteld te hehhen dat eiseres drie kartons tricotgoederen, verzonden uit Italie,
in ontvangst moest nemen te Brussel en
afleveren te Kohhegem en niet betwist
te hebben dat deze zending uit Italie
langs de spoorweg was aangekomen, om
eiseres aansprakelijk te stellen ondanks
de in de algemene voorwaarden der
expediteurs van Belgie voorkomende
exoneratieclausule, overweegt dat het
gaat om een internationaal vervoer en
dat eiseres op grond van artikel 34
C.M.R. aansprakelijk is V'oor het gehele
vervoer,
terwijl de hepalingen van het
C.M.R.-Verdag niet toepasselijk zijn op
een nationaal wegvervoer dat volgt op
een internationaal spoorvervoer :

wie eiseres sinds meer dan tien jaar
zendingen in ontvangst neemt, er zich
nooit tegen verzet heeft, zodat het vonnis door te beslissen dat de exoneratieclausule niet aanvaard werd het op
stilzwijgende wijze ontstane akkoord
miskent en nalaat aan te duiden waarom
de door eiseres ingeroepen vermoedens
niet als akkoord kunnen gelden (schending van aile vermelde hepalingen),
derde onderdeel, de c Algemene voorwaarden der Expediteurs van Belgie •
Iuidens hun tekst : toepasselijk zijn op
aile verrichtingen die met de verzending
van goederen verband houden, ook wanneer deze verrichtingen met eigen middelen worden uitgevoerd, zodat het vonnis, door te beslissen dat eiseres zich op
de algemene voorwaarden niet mag
beroepen omdat zij daden van vervoeheeft uitgevoerd, de verbindende kracht
van de algemene voorwaarden miskent
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat, nu het vonnis
niet vaststelt dat het eerste gedeelte
van het vervoertraject per spoorweg
werd afgelegd, het middel het Hof
zou verplichten feitelijke gegevens
Wat het derde onderdeel betreft :
na te gaan, iets waartoe het niet
Overwegende dat het vonnis, na
bevoegd is;
te hebben geoordeeld dat de verDat het middel niet ontvankelijk voerovereenkomst door de bepalinis;
gen van het C.M.R.-Verdrag wordt
Over het eerste middel, afgeleid uit de geregeld, beslist dat het door haar
schending van de artikelen 1108, 1134, ingeroepen beding tot ontheffing
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet- van aansprakelijkheid ten deze geen
hoek, 25 van het eerste hoek van het toepassing vindt omdat : r dit
Wetboek van Koophandel en 97 van de beding niet tegenstelbaar is, nu het
Grondwet,
noch bedongen noch aanvaard werd
doordat het vonnis, om eiseres aan- op het tijdstip van de totstandkosprakelijk te stellen ondanks de in de ming van het contract, 2o eiseres niet
« Algemene voorwaarden der Expediteurs van Belgie • voorkomende exone- gehandeld heeft als commissionairratieclausule, overweegt : 1° dat deze expediteur, die een mandataris is en
clausule noch gestipuleerd noch aan- die geen daden van vervoer verricht,
vaard werd op het ogenblik van het tot nu ter zake eiseres daden van
stand komen van het contract en 2° dat vervoer heeft uitgevoerd;
eiseres niet gehandeld heeft als commisOverwegende dat het vonr.Us
sionair-expediteur, maar daden van ver- zodoende beslist dat eiseres zich
voer heeft uitgevoerd,
niet mag beroepen op het beding tot
terwijl, eerste onderdeel, het akkoord
van partijen op een clausule op stilzwij- ontheffing van aansprakelijkheid,
gende wijze kan gegeven worden (schen- dat is opgenomen in de « Algemene
ding van aile vermelde bepalingen voorwaarden der Expediteurs van
Belgie », niet aileen omdat zij daden
behalve artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiseres in haar van vervoer heeft uitgevoerd, maar
conclusies in hoger beroep had betoogd : bovendien omdat de door eiseres
1" dat aile van haar uitgaande brieven of met de verzekerde van verweerster
andere stukken een verwijzing naar de gesloten overeenkomst van vervoer
algemene voorwaarden van de federatie onder toepassing valt van het
der expediteurs bedingen en er een C.M.R.-Verdrag;
Ltittreksel (namelijk de exoneratieclauDat het onderdeel feitelijke
sule) uit afdrukken en 2° dat de naam:oze vennootschap c C & A-Belgie », voor grondslag mist;
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Wat het eerste en het tweede · · blijvend gebruik bestemd is (2); de
vrijwaring waarop de eerste koper
onderdeel betreft :
zich jegens de verkoper kan beroepen,
Overwegende dat, blijkens het
is een toebehoren van de door eerste
antwoord op het derde onderdeel,
koper aan de tweede koper verkochte
het vonnis hierop steunt dat het
zaak en deze Jaatste koper bezit rechtdoor eiseres ingeroepen beding tot
streeks tegen de eerste koper een
ontheffing van aansprakelijkheid
recht op vrijwaring zonder dat het
nodig is dat de tweede koper de eerste
ten deze geen toepassing vindt
koper aanspreekt, zodat deze dan zelf
wegens
strijdigheid
met
het
de eerste verkoper bij die zaak zou
C.M.R.-Verdrag;
moeten betrekken (3). (Art. 1615 B.W.)
Dat, nu de rechters hun beslissing
(HELCHTEREN-ZOLDER-HOUTHALEN N.V.
aldus wettelijk verantwoorden, de
onderdelen, die immers uitsluitend T. GROVEMA P.V.B.A., lA. SPRENGELMEYER N.V.)
betrekking hebben op de stilzwijARREST
gende aanvaarding van het bedoelde
beding, niet ontvankelijk zijn bij
HET HOF; - Gelet op het bestregebrek aan belang;
den arrest, op 24 april 1979 door het
Dat de onderdelen niet ontvanke- Hof van Beroep te Antwerpen gewelijk zijn;
zen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 december 1980 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzitterVerslaggever : de h. Delva - Gelijklui-,
dende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van
Heeke en Dassesse.
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1° KOOP-

VERPLICHTING DE VERKOCHTE
ZAAK TE LEVEREN- BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERL11KE ZAKEN CONCLUSIE - BETOOG NIET MEER TER ZAKE
DIENEND WEGENS DE OPLOSSING DIE DOOR
DE RECHTER AAN HET GESCHIL IS GEGEVEN
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE WAARIN
Drr BETOOG VOORKOMT (1).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1141, 1165 en
1690 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben : a) dat op grond van een
overeenkomst van 15 januari 1972 met
eiseres, de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Higro, eigenaar was geworden van bepaalde schiefers zodra ze verwi~derd werden uit de
schieferkommen, b) dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Higro bij overeenkomst van
15 december 1972 schlamm aan de
verweersters kon verkopen en c) dat
eiseres na het faillissement van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Higro 20.000 ton door
deze vennootschap uit de schieferkommen verwijderde schlamm aan een
derde heeft verkocht, uit deze vaststellingen besluit dat eiseres het eigendomsrecht van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Higro, door
deze bij overeenkomst van 15 december 1972 aan de verweersters overgedragen, heeft geschonden en derhalve de
vordering van de verweersters principieel gegrond is,
terwijl de vaststelling dat eiseres
dezelfde zaak verkocht heeft eerst aan

(2) Cas., 6 jwti 1974 (A.C., 1974, 1102).
verkochte
zaak te leveren, strekt zich uit tot haar
(3) Zie LIMPENs, La vente en droit beige,
toebehoren en tot alles wat voor haar nrs. 314-315, biz. 150, met de verwijzingen;

1" De verplichting om een

--------------'----1 DE

PAGE, Traite, dl. IV, nr. 136, blz. 181;
JOSSERAND, Cow'S de droit civil positif fran~ais,
(1) Cass., 28 april 1977 (A.C., 1977, 889); zie dl. II, nr. 1107, biz. 525; KLUYsKENs, Dt
Cass., 1 feb. 1980 (ibid, 1979-80 nr 336).
Contracten, dl. IV, nr. 114, biz. 134.
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-383de personenvennootschap met beperkte zonder oorzaak, maar op het oordeel
aansprakelijkheid Higro en daarna aan dat eiseres twintigduizend
ton
een derde, eiseres tegenover de perso- schlamm, verwijderd uit de schienenvennootschap met beperkte aanspra- ferkommen, bijeengebracht op de
kelijkheid Higro kan verplichten tot droogterreinen en derhalve eigenvrijwaring wegens uitwinning maar niet
tegenover de verweersters met wie eise- dom van de verweersters, heeft
res niet gecontracteerd heeft en aan wie verkocht aan een derde, zodat eisede vordering wegens uitwinning door de res het eigendomsrecht van de perpersonenvennootschap met beperkte sonenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Higro niet werd aansprakelijkheid Higro heeft misovergedragen :
kend;
·
Dat het arrest, wegens de oplosOverwegende dat de verkoper
verplicht is de zaak te leveren en sing ·die de rechters aldus aan het
dat naar luid van artikel 1615 van geschil geven, de in het middel
het Burgerlijk Wetboek deze ver- bedoelde conclusie van eiseres, die
plichting zich uitstrekt tot haar niet meer dieneild was, niet nader
behoefde te beantwoorden;
toebehoren;
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het recht op
vrijwaring, dat de eerste koper bezit aangenomen;
tegen zijn verkoper, een toebehoren
is van de zaak die de eerste koper
Om die redenen, verwerpt . de
doorverkoopt aan de tweede koper; voorziening; veroordeelt eiseres in
Overwegende dat derhalve een de kosten.
tweede koper een recht op vrijwa5 december 1980- 1" kamer- Voorring bezit rechtstreeks tegen de
eerste verkoper, zonder dat het zitter en verslaggever : de h. Janssens,
nodig is dat de tweede koper de wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclude h. Ballet, advocaat'-generaal
eerste koper aanspreekt zodat deze -sie van
Advocaten : mrs. van Heeke en
dan zelf die eerste verkoper zou Houtekier.
moeten betrekken;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de vordering van de
verweersters principieel gegrond verklaart,
terwijl eiseres in haar conclusie had
gesteld dat de vordering niet kon stoelert
op de leer van verrijking zonder oorzaak
omdat zowel de verarming van de verweersters als de beweerde verrijking van
eiseres geen van beide zonder oorzaak
zijn, zodat het arrest de vordering,
waarvan de rechtsgrond luidens de dagvaarding een verrijking zonder oorzaak
is, niet kon toewijzen zonder zich uit te
spreken over de vraag of de voorwaarden voor een verrijking zonder oorzaak
aanwezig waren en het gebrek zulks te
onderzoeken als gevolg heeft dat het
arrest niet wettelijk met redenen is
Jmkleed:

Overwegende dat het arrest niet
;teunt op de vermogensverschuiving

Nr. 213
3" KAMER - 8 december 1980
1° NIEUWE VORDERING -

BURGERLUKE ZAKEN - UITBREIDING OF WJJZIGING
VAN DE BIJ DE RECIITER AANHANGIGE VORDERING - ARTI'. 807 EN 808 GER.W. - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE GESCHILLEN
OVER HET RECHT OP TEGEMOETKOMINGEN
INZAKE BEROEPSZIEKTEN.

2° BEROEPSZIEKTE -

ARBEIDSGERECHT
WAARBIJ EEN BEROEP TEGEN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING AANHANGIG IS .VERERGERING VAN .ONGESCHIKTHEID VAN DE
GETROFFENE NA DIE BESLISSING IN AANMERKING TE NEMEN.

3° HOGER

BEROEP BURGERLUKE
ZAKEN - DE RECHTER IN HOGER BEROEP
KAN ENKEL UITSPRAAK 'DOEN OVER DE
BESLISSING WELKE DOOR HET HOGER
BEROEP VAN DE PARTIJEN VOOR HEM IS
GEBRACHT (ART. 1088 GER.W.)

-3841" en 2" Het arbeidsgerecht, waarbij een
beroep aanhangig is tegen een administratieve beslissing t.a.v. de getroffene van een · beroepsziekte, moet
ingevolge de artt. 807 en 808 Ger. W.
rekening houden met de verergering
van de arbeidsongeschiktheid van de
werknemer na die beslissing, die het
bedrag van de vergoedingen waarop
hij recht heeft, kan verhogen, a1 was
de oorspronkelijke vordering, hoewel
zij ontvankelijk was, niet gegrond; die
artikelen van het Gerechtelijk Wetboek zijn niet onverenigbaar met
art. 52 Wet betreHende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, waarin
enkel de· overheid wordt aangewezen,
die over de aanvragen om schadeloosstelling uitspraak moet doen (1).
3" Wanneer de appellant in zijn akte van
hager beroep en in zijn conclusie
uitdrukkelijk een beschikking van het
bestreden vonnis buiten zijn hoger
beroep heeft gelaten, kan de appelrechter dat beschikkende gedeelte niet
wijzigen (2).
CAFUERI T. FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 december 1977
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 579,
inzonderheid 1, 807, 808 van het Gerechtelijk Wetboek, 52 en 53 van de bij
koninklijk besluit van 3 juni 1970
gecoordineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld, zonder te betwisten dat verweerder bij administratieve beslissing
van 5 januari 1973 aan eiser een vergoeding wegens 39 pet. ongeschiktheid had
toegekend voor de periode vanaf
8 juni 1970, dat eiser, bij dagvaarding
van 21 september 1973, voor dezelfde
periode een vordering tot toekemting
van een vergoeding wegens een ongeschiktheid van 100 pet. had ingesteld, dat
de gerechtelijk deskundige had besloten
tot ongeschiktheid van 39 pet. voor de
periode van 8 juni 1970 tot 22 juli 1974
(1) Zie Cass., 22 mei 1978 (A.C., 1978, 1113).
(2) Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1976, 756).

en tot een ongeschiktheid van 50. pet.
vanaf 23 juli 1974, en dat eiser vervolgens, naast de door verweerder toegekende vergoeding van 39 pet., alleen een
verhoging had. gevraagd ten bedrage van
50 pet. voor de periode vanaf 23 juli 1974
en van 100 pet. voor twee perioden van
verblijf
in
het
ziekenhuis
van
12 februari 1973 tot 12 december 1973 en
van 2 december 1975 tot 4 februari 1976,
vervolgens die vorderingen tot verhoging
van de vergoedingen niet ontvankelijk
verklaart, op grond dat de artikelen 52
en 53 van voormelde gecoordineerde
wetten als rechtsvordering slechts een
beroep toestaan tegen de administratieve
beslissingen van verweerder, dat artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek
niet afwijkt van die wetsbepalingen, dat
de bij de artikelen 807 en 808 van het
Gerechtelijk Wetboek toegestane uitbreidingen van de oorspronkelijke vordering
slechts kunnen aangenomen worden
voor zover de oorspronkelijke vordering
strekkende tot de beslissing dat de door
verweerder verleende administratieve
titel onvoldoende was, in principe
gegrond was, en zulks ten deze niet het
geval was, daar de gerechtelijke deskundige had bevestigd dat, op de datum van
de administratieve beslissing, het percentage van de ongeschiktheid 39 pet.
bedroeg, zoals in die beslissing was
toegekend,
terwijl, eerste onderdeel, volgens
artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek,
de in dat wetboek gestelde regels van
toepassing zijn op alle rechtsplegingen,
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen
waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met de toepassing van de bepalingen
van dat wetboek, en noch de artikelen 52
en 53 van voormelde gecoordineerde
wetten, noch enige andere wettelijke
bepaling, noch enig rechtsbeginsel een
regel inhouden die onverenigbaar is met
de bepalingen van de artikelen 807 en
808 van het Gerechtelijk Wetboek;

tweede onderdeel, de aanneming van
de uitbreidingen en wijzigingen van
vorderingen, waarvan sprake is in de
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek, niet vooraf onderstelt dat de
oorspronkelijke vordering althans in
principe gegrond is, w'aaruit volgt dat,
nu de oorspronkelijke vordering van
eiser, overeenkomstig artikel 53 van
voormelde gecoordineerde wetten, ertoe
strekte te betwisten dat de administratieve beslissing van verweerder

-385d.d. 5 januari 1973 hem een genoegzame geen regel stelt die onverenigbaar is
vergoeding had toegekend, namelijk een met de artikelen 807 en 808 van het
vergoeding van 39 pet. voor de periode Gerechtelijk Wetboek;
vanaf 8 juni 1970, en te horen zeggen dat
eiser voor dezelfde periode recht had op
Dat die bepaling zich dienaaneen vergoeding van 100 pet., het arbeids- gaande beperkt tot aanwijzing . van
gerecht niet aileen bevoegd was om de administratieve autoriteit die uituitspraak te doen over de rechten die spraak moet doen over de aanvraeiser had toen hij de vordering instelde gen om schadeloosstelling die ingeovereenkomstig artikel 52 van voormelde diend worden door de getroffene
gecoordineerde wetten, doch ook reke- van een beroepsziekte, zijn rechtning moest houden met de omstandighe- hebbenden of hun gemachtigden,
den die zich hadden voorgedaan na de
krachtens datzelfde artikel 52 genomen zonder voor te schrijven dat elke
administratieve beslissing, als die ele- nieuwe vordering bij het arbeidsgementen de rechten op de vergoedingen recht, waaraan een geschil is voorkonden verhogen :
gelegd over het recht op de schadeloosstelling, aan een voorafgaande
Overwegende dat krachtens arti- administratieve procedure wordt
kel 807 van het Gerechtelijk Wet- onderworpen;
boek een vordering die voor de
Overwegende dat, anderzijds, de
rechter aanhangig is, uitgebreid kan rechter over de bij hem aanhangige
worden indien de nieuwe op tegen- vorderingen, zoals ze wettelijk
spraak geno-men conclusies beru- ~gewijzigd werden overeenkomstig
sten op een feit of akte in de de artikelen 807 en 808 van het
dagvaarding aangevoerd; dat arti- Gerechtelijk Wetboek, uitspraak
kel 808 bepaalt dat in elke stand moet doen met inachtneming van
·van het geding, zelfs bij verstek, de de feiten die zich in de loop van het
partijen de interesten, rentetermij- geding hebben voorgedaan en een
nen, huurgelden en elk toebehoren, invloed hebben op het geschil, zelfs
sedert de instelling van de vorde- indien de oorspronkelijke vordering,
ring verschuldigd of vervallen, kun- hoewel ontvankelijk, niet gegrond
nen vorderen en zelfs de later is;
bewezen verhogingen of schadeverDat het middel gegrond is;
goedingen, onverminderd de geldOver het tweede middel, afgeleid uit
sommen bij schuldvergelijking verde schending van de artikelen 97 van
schuldigd;
de Grondwet, 807, 808, 1068, 1138,
Overwegende dat, naar luid van inzonderheid 2•, van het Gerechtelijk
artikel 2 van het Gerechtelijk Wet- Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak
hoek, de in dat wetboek gestelde te
doen over niet gevorderde zaken of
regels van toepassing zijn op aile meer toe te kennen dan er gevraagd
rechtsplegingen, behoudens wan- was,
neer deze geregeld worden door niet
doordat het arrest niet ontvankelijk
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepa-. verklaart de vorderingen waarbij eiser,
lingen of door rechtsbeginselen op grond van omstandigheden die zich
waarvan de toepassing niet verenig- hadden voorgedaan na de administrabeslissing
van
verweerder
baar is met de toepassing van de tieve
d.d. 5 januari 1973, een verhoging had
bepalingenvan dat wetboek;
gevraagd van de bij die beslissing toegeOverwegende dat, enerzijds, ar- kende vergoeding, en die beslissing
tikel 52 van de op 3 juni 1970 hierop steunt dat, gelet op de bepalingen
gecoordineerde wetten betreffende van de bij koninklijk besluit van
3 juni 1970 gecoordineerde wetten
de schadeloosstelling voor beroeps- betreffende
de schadeloosstelling voor
ziekten, waarin wordt bepaald dat beroepsziekten, de bij de artikelen 807
het Fonds voor de beroepsziekten en 808 van het Gerechtelijk Wetboek
uitspraak doet omtrent « iedere toegestane uitbreidingen en wijzigingen
aanvraag om schadeloosstelling », van de oorspronkelijke vordering ten

-386deze slechts konden worden aangenomen op voorwaarde dat de oorspronkelijke vordering gegrond werd verklaard,
voor zover deze ertoe strekte te horen
beslissen dat de door verweerder verleende administratieve titel onvoldoende
was, en dat zulks ten deze niet het geval
was, en doordat het arrest het beroepen
vonnis helemaal vernietigt en aan eiser
al zijn vorderingen ontzegt,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, in zijn
conclusie die hij voor de arbeidsrechtbank had genomen na de neerlegging
van het deskundigenverslag, had betoogd
dat, in de beslissing van verweerder van
5 januari 1973, de hoogtelimiet van het
basisloon ten onrechte op 200.000 frank
werd vastgesteld, terwijl het in aanmerking
te
nemen
plafond
vanaf
1
januari
1973
(lees
1972)
op'
300.000 frank was gebracht, en het
beroep tegen die beslissing dus in elk
geval daaromtrent gegrond was, nu het
beroepen vonnis van 22 april 1975 de
aldus door eiser ingestelde vordering tot
verhoging van de vergoeding gegrond
had verklaard, en, nu noch voormelde
overweging van het arrest, noch enige
andere overweging van dat arrest kan
worden beschouwd als een grond voor
de nietigverklaring van het beroepen
vonnis wat de begrenzing van het basisloon betreft, waaruit volgt dat het
bestreden arrest artikel 97 van de
Grondwet schendt;
tweede onderdeel, verweerder in zijn
op 22 januari 1976 ter griffie van het
arbeidshof neergelegd appelverzoekschrift had gevraagd dat voor recht zou
worden verklaard dat het basisloon met
een plafond van 200.000 frank op
202.872 frank zou worden gebracht vanaf
1 januari 1972; verweerder dit verzoek
had herhaald in zijn conclusie voor het
arbeidshof en eiser in zijn conclusie
voor dat hof zijn aanspraken dienaangaande had gehandhaafd, waaruit volgt
dat het arrest, door het beroepen vonnis,
zelfs met betrekking tot het vaststellen
van de hoogtelimiet van het basisloon,
nietig te verklaren, uitspraak doet .over
meer dan hetgeen, overeenkomstig
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetbock, door de akte van boger beroep van
verweerder bij het arbeidshof aanhangig
was gemaakt, zodat artikel 1138,
inzonderheid 2•, van het Gerechtelijk
Wetboek en bovenvermeld algemeen
rechtsbeginsel worden geschonden;
derde onderdeel, gelet op het feit dat
het arbeidshof, om de in het tweede
onderdeel vermelde redenen, had moe-

ten aannemen dat althans gedeeltelijk
gegrond was de oorspronkelijke rechtsvordering die eiser had ingesteld om te
horen zeggen dat de administratieve titel
die verweerder bij zijn beslissing van
5 januari 1973 had verleend, onvoldoende was, de uitbreidingen en de
wijzigingen van die oorspronkelijke vordering als ontvankelijk moesten worden
beschouwd overeenkomstig de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk
Wetboek:

Wat
het
betreft:

tweede

onderdeel

Overwegende dat, hoewel volgens
artikel 1068 van bet Gerechtelijk
Wetboek het hoger beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil
zelf bij de rechter in boger beroep
aanhangig maakt, bet evenwel aan
de partijen staat door bet boofdberoep of het incidenteel beroep de
perken te bepalen waarbinnen de
rechter in boger beroep over de aan
de eerste recbter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen;
Overwegende
dat
verweerder
zowel in de akte van boger beroep
als in zijn conclusie voor bet
arbeidshof de beslissing van de
eerste recbter om bet· jaarlijks
basisloon
van
eiser · vanaf
1 januari 1972 op 202.872 frank te
brengen, uitdrukkelijk buiten zijn
boger beroep beeft gelaten;
Dat de rechters in boger beroep
derbalve niet bevoegd waren om het
beroepen vonnis dienaangaande
teniet te doen;
Dat dit onderdeel van bet middel
gegrond is;
Overwegende dat, kracbtens artikel 53, tweede lid, van de gecoordineerde wetten op de beroepsziekten,
verweerder in de kosten moet worden veroordeeld;.

Om die redenen, vernietigt bet
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde

-387beslissing; veroordeelt verweerder geen advocaat bij het Hof van
in de kosten; verwijst de zaak naar Cassatie is en die evenmin voorzien
het Arbeidshof te Bergen.
is van een bijzondere volmacht,
terwijl de afstand ten deze gelijk8 december 1980 - 3" kamer - Voor- staat met een afstand van rechtszitter : de h. Meeus, waarnemend voorvordering;
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Over het middel, afgeleid uit de schenDuchatelet, advocaat-generaal - Advo- ding van de artikelen 97 van de Grondcaten : mrs. Bayart en Simont.
wet en 8, C: van de wet van 1 april 1879
betreffende de fabrieks- en handelsmerken,
doordat het arrest beslist dat niet
bewezen is dat in Belgie enig misdrijf
Nr. 214
voorzien door de wet van 1 april 1879
werd gepleegd en die beslissing doet
steunen op de volgende overwegingen :
2• KAMER- 9 december 1980
dat eerste beklaagde (Bendet Martin)
volgens
het strafdossier de specimens
1° VOORZIENING IN CASSATIE
van namaakbroeken, die in zijn bezit
AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
werden aangetroffen, elders, dit is buiRECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE
ten Belgie, moet hebben verkregen en
BURGERI.JJKE PARTIJ TEGEN EEN BESUSSING
dus geen misdrijf in Belgie heeft
DIE HAAR EIS AFWIJST- AFSTAND DOOR EEN
gepleegd; dat wegens gemis aan schade
ADVOCAAT, DIE GEEN ADVOCAAT BIJ HET HOF
en rechtmatig belang in hoofde van de
IS EN EVENMIN HOUDER IS VAN EEN BIJZONburgerlijke partijen geen rekening kan
DERE VOLMACHT AFSTAND ZONDER
gehouden worden met een verkoopaanGEVOLG (1).
bieding die te Antwerpen plaatsvond,
2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT - maar door de eiseressen zelf zou zijn
uitgelokt; dat de woorden « in de handel
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAgebracht • aan de wet werden toegeKEN - PROCES-VERBAAL WAARIN DE VERKLARING VAN EEN GETUIGE IS OPGENOMEN voegd enkel om daden te ondervangen
waarbij de namaakgoederen onder het
- BESLISSING WAARIN AAN DIE VERKLARING
publiek verspreid werden, zodat het
EEN DRAAGWIJDTE WORDT TOEGEKEND DIE
doorvoeren van dergelijkc goederen niet
ERMEE ONVERENIGBAAR IS - MISKENNING
strafbaar zou zijn gesteld door de BelgiVAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN (2).
sche wet,
(c LEVI STRAUSS & CO •, • LEVI STRAUSS &
terwijl, eerste onderdeel, het door het
CO EUROPE • N.V. T. BENDET, SPACEK)
hof van beroep ter zake geciteerde stuk
nr. 226 van het strafdossier, waaruit zou
ARREST
dienen te blijken dat aan eerste
beklaagde, Bendet Martin, de inzage
HET HOF; - Gelet op het bestre- werd geweigerd van de containers en
den arrest, op 3 april 1980 door het waaruit het arrest dienvolgens afleidt
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- dat deze beklaagde die specimens elders
in zijn bezit moet hebben gekregen, in
zen;
het geheel geen betrekking heeft op
Overwegende dat de advocaat van eerste maar wei op tweede beklaagde,
de eiseressen, bij
brief van Spacek Joseph, zodat het arrest, door uit
20 juni 1980, te kennen geeft dat de dit stuk te besluiten dat eerste
eiseressen afstand doen van de beklaagde zich niet kan hebben schuldig
voorziening wat verweerder, Martin gemaakt aan het misdrijf van het in de
handel brengen van de namaak in BelBendet, betreft;
gie, de bewijskracht van de strafrechteOverwegende dat het Hof geen Iijke vaststellingen miskent en kennelijk
acht slaat op die afstand, nu. deze verkeerd gemotiveerd is;

gedaan is door een advocaat die

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit stuk 226 van
en Pas., 1964, I,
het strafdossier, met name het pro-

(1) Cass., 4 april 1978 (A.C., 1978, 883).
(2) Cass., 23 sept. 1963 (Bull.
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VERSCHEIDENE PERSONEN lEDER VAN
ces-verbaal van verhoor van getuige
HE:N IS T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN
De Jonghe Alfons door de rijkswacht, blijkt : « De heer Spacek . TOt VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING (1).
heeft zich wei komen aanbieden als
eigenaar der goederen doch gezien 2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE DADER
hij de connossementen niet had, -VAN
EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN AANSPRAKEwerden de goederen niet afgeleverd. LLJK IS VERKLAARD EN VEROORDEELD IS TOT
De heer Spacek heeft ons toen wei VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING- VOORZlEgevraagd of hij de goederen kon NING TEGEN DE BENADEELDE GERICHT bekijken, wat door ons geweigerd MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIEr AANwerd »;
IS - GEBREK AAN BELANG Overwegende dat het arrest, door SPRAKELLJK
NIEr ONTVANKELIJK MIDDEL (2).
vast te stellen dat Bendet Martin de
specimens van de broeken met
WEGVERKEER WEGVERKEERSREnagemaakt merk elders in zijn bezit 3°GLEMENT
1 DEC. 1975, ART. 17.2.2", a moet hebben gekregen, « vermits· DRAAGWJ.JDTE.
hem inzage van de containers
geweigerd werd (st. 226) », van dat 4° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKENproces-verbaal een uitlegging geeft. BURGERLLJKE RECHTSVORDERINGEN - .VERdie ermee onverenigbaar is, en der- OORDELENDE BESLISSINGEN DIE LLJDEN AAN
halve de bewijskracht ervan mis- DEZELFDE ONWETTIGHEID - EINDBESLISkent;
SING OP DE ENE RECHTSVORDERING EN GEEN
EINDBESLISSING OP DE ANDERE - CASSATIEDat het middel gegrond is;

BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING - CASSATIE
DIE LEIDT TOT VERNIErlGING VAN DE NlEr
DEFlNITIEVE BESLISSING (3).

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de overige onderdelen
van het middel die niet tot ruimere
cassatie zouden kunnen leiden, ver- 5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENnietigt het arrest in zoverre het BURGERLLJKE RECHTSVORDERING - CASSAVAN DE BEKLAAGDE - VERNIETIuitspraak doet over de civielrechte- TIEBEROEP
GING OP HEr CASSATIEBEROEP VAN DE
lijke vordering van de eiseressen en BEKLAAGDE - BURGERRECHTELLJK AANover de desbetreffende kosten; SPRAKELIJK VERKLAARDE PARTIJ DIE ZICH
beveelt dat van dit arrest melding NIEr OF DIE ZICH ALTHANS ONREGELMATIG
zal worden gemaakt op de kant van IN CASSATIE HEEFI' VOORZIEN - PARTIJ
de gedeeltelijk vernietigde beslis- BURGERRECHTELLJK AANSPRAKELLJK VERKLAARD BJJ DE VEROORDELING VAN DE
si~g; veroordeelt de verweerders in
_de kosten; verwijst de aldus BEKLAAGDE - BESLISSING ZONDER VOORbeperkte zaak naar het Hof van WERP GEWORDEN {4).
Beroep te Brussel.

art. 17.2.2", a, Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 bepaalde verbod een
gespan of een voertuig met meer dan
twee wielen links in te halen op een
kruispunt waar de voorrang van rechts
geldt, heeft betrekking op alle kruis-

3" Het bij

9 december 1960 2" kamer Voorzitter : baron Richard, voorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Charles,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Hinnekens en Herten, Brussel.

Nr. 215

(l) Cass., 23 feb. 1979 (AC., 1978-79, 757),
21 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 190) en 1 okt.
1980 (ibid., 1980-81, nr. 73).
(2) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757).

2" KAMER- 9 december 1980

(3) Cass., 21 feb. 1979 (AC., 1978-79, 747).

1° AANSPRAKELLJKHEID
BUITEN
(4) Cass., 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 648);
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR- zie Cass., 20 nov. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 186)
~POOR Plil ~PEC'l'IEV!!: fO'OTEN VAN. en 2 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 204).

-389punten waar de voorrang van rechts
terwijl krachtens artikel 17.2.2", a, van
geldt, ongeacht of de bestuurder voor- bet Wegverkeersreglement bet links
inhalen van een voertuig verboden is op
rang heeft (5).
de kruispunten waar de voorrang van
rechts geldt en terwijl dit verbod niet
(BOEN, PEE:l'ERS T. DE SWERDT E.A.)
ongedaan kan gemaakt worden op grond
van verkeerstekens die niet aangebracht
ARREST
zijn op de door betrokken bestuurders
gevolgde baan, in hun rijrichting,
HET HOF; - Gelet op bet bestrezodat eerste eiser bij bet bepalen van
den arrest, op 27 februari 1980 door
bet Hof van Beroep te Antwerpen zijn rijgedrag er mocht op rekenen dat
eerste verweerder, bij afwezigheid van
gewezen;
:enig verkeersteken in hun rijrichting,
zich zou onthouden van bet links inhaA 0p de voorziening van eerste len, en zodat bet arrest, dat vaststelt dat
de voorrang van rechts ongedaan was
eiser :
gemaakt door verkeerstekens die niet
Over het middel, afgeleid uit de schen- waren aangebracht in de rijrichting van
ding van de artikelen 11.2.2•, a, van de betrokken bestuurders (eerste eiser
het Wegverkeersreglement, 1382, 1383, en eerste verweerder) op de door hen
1384 van bet Burgerlijk Wetboek, 418 en gevolgde baan, niet zonder miskenning
van artikel 17.2.2", a, van bet Wegver420 van bet Strafwetboek,
keersreglement dit verbod voor eerste
doordat het arrest eerste eiser schul- verweerder ontoepasselijk kon achten,
dig verklaart aan bet feit « bij een aan derhalve, door eerste eiser strafrechtezijn persoonlijk toedoen te wijten ver- lijk te veroordelen wegens bet links
keersongeval door gebrek aan voorzich- afslaan ondanks bet inhaalmaneuver van
tigheid of voorzorg, maar zonder bet eerste verweerder, bedoelde bepaling
oogmerk om de persoon van een ander alsook de andere in bet middel geciaan te randen, onopzettelijk slagen of teerde bepalingen schendt :
verwondingen te hebben toegebracht
I. In zoverre de voorziening
aan De Swerdt Carolus " en hem uit
dien hoofde strafrechtelijk veroordeelt gericbt is tegen de beslissing op de
tot een geldboete ( ...), en het door tegen
eerste
eiser
ingestelde
beklaagde (eerste eiser) ingeroepen ver- strafvordering :
weer, gesteund op bet verbod in hoofde
Overwegende dat bet arrest
van De Bruyn (tweede verweerder) om,
krachtens artikel 17.2.2", a, van bet vaststelt : c dat getuige De Swerdt
Wegverkeersreglement links in te halen Carolus, die in de wagen van
op een kruispunt waar de voorrang van de burgerlijke partij De Bruyn Marechts geldt, verwerpt op grond van de theus was gezeten, bevestigt dat
overweging dat c bet huidig geding geen
kruispunt betreft waar de voorrang van beklaagde, zonder rekening te boumet bet inbaalmaneuver,
rechts geldt, vermits de Hendrik Con- den
sciencelaan, welke ter plaatse op de door slecbts op bet ogenblik dat bij ging
partijen gevolgde Sint-Antoniusbaan voorbijgestoken worden zijn ricblangs de linkerzijde uitmondt, deze baan tingslicbt aanstak en links afdraaide
niet dwarst, terwijl wegens voormelde zoals beweerd wordt door de burverkeersborden • - een voorrangsteken gerlijke
partij voornoemd; dat
en een omgekeerde driehoek die, zoals 'beklaagde (eerste eiser) na de aanhet arrest uitdrukkelijk vaststelt, niet
waren aangebracht in de door eerste rijding zelf toegaf dat bij op bet
eiser in cassatie en De Bruyn gevolgde kruispunt links wilde afslaan na
richting c de gebruikers van de steeds de recbterzijde van de weg
H. Consciencelaan hun voorrang van gevolgd te bebben •;
rechts verliezen ten overstaan van bet
Overwegende dat bet arrest derverkeer van de Sint-Antoniusbaan dat
uit de tegenovergestelde richting komt balve als fout ten laste van eerste
ten opzichte van de betrokken partijen "• eiser aanneemt een overtreding van

---------------1 de
voorschriften van artikel 19.1.3,
r en 2", a, van bet Wegverkeersre(5) Cass., 27 juni 1978 (A.C., 1978, 1266) en

nootl.

glement;

390Overwegende dat de enkele over- de aansluiting langs rechts (in die
treding van artikel 17.2.2", a, van het richting) met de Hendrik ConscienWegverkeersreglement door een celaan welke voorzien is van een
ander weggebruiker eerste eiser bord met omgekeerde driehoek
niet ontsloeg van het nakomen van (B 1); dat voormelde toestand reeds
de voorschriften van artikel 19.1.3, ongewijzigd bestaat sedert 1972 en
r en 2", a, van het Wegverkeersre- dus eveneens op de dag van het
glement;
ongeval; dat ten deze het verbod om
Dat het middel derhalve niet ont- links in te halen niet geldt hoewel
door beklaagde ingeroepen op grond
vankelijk is bij gemis aan belang;
En overwegende dat de substan- van artikel 17.2.2" van het Wegvertiele of op straffe van nietigheid keersreglement; dat immers het
geen
kruispunt
voorgeschreven rechtsvormen in huidig geding
acht zijn genomen en de beslissing betreft waar de voorrang van rechts
geldt, vermits de Hendrik Conscienovereenkomstig de wet is gewezen;
celaan, welke ter plaatse op de door
partijen gevolgde Sint-AntoniusII. In zoverre de voorziening baan langs de linkerzijde uitmondt,
gericht is tegen de beslissing op de deze baan niet dwarst, terwijl,
tegen eerste eiser ingestelde civiel- wegens voormelde verkeersborden,
rechtelijke vorderingen :
de gebruikers van de Hendrik ConOverwegende dat, wanneer de . sciencelaan hun voorrang van
schade is teweeggebracht door de rechts verliezen ten overstaan van
verkeer
van
de
Sintsamenlopende fouten van verschei- het
dene personen, ieder van hen tot Antoniusbaan dat uit de tegenoveralgeheel herstel van de schade gestelde richting komt ten opzichte
jegens het slachtoffer dat zelf geen van de betrokken partijen »;
fout heeft begaan, gehouden is;
Overwegende dat uit die vaststelOverwegende dat daaruit volgt lingen van het arrest volgt dat
dat de veroordeling die ten bate van de weggebruikers, die de Sintde verweerders De Swert, Internete Antoniusbaan berijden in de door
en de gemeente Zoersel is uitge- eiser gevolgde richting, aan het
sproken, wettelijk verantwoord blijft kruispunt met de Hendrik Consciencelaan de voorrang van rechts
zelfs indien het middel gegrond is;
Dat het middel derhalve, wegens genieten ten opzichte van de weggegebrek aan belang, in zoverre niet bruikers die, komende uit die straat,
de Sint-Antoniusbaan willen oprijontvankelijk is;
Overwegende, wat de overige ver- den;
Dat het arrest derhalve niet zonweerders betreft, dat het bij
artikel 17.2.2", a, van het Wegver- der schending van artikel 17.2.2", a,
keersreglement bepaalde verbod van het Wegverkeersreglement kon
links in te halen toepasselijk is op beslissen dat het « geen kruispunt
al de kruispunten waar de voorrang betreft waar de voorrang van rechts
van rechts geldt, onverschillig of de geldt »;
bestuurder die voorrang geniet;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het arrest
Overwegende dat de hierna uit te
oordeelt : « dat uit de gegevens van spreken vernietiging van de eindbede nieuw opgestelde bodemschets slissingen op de civielrechtelijke
blijkt dat, in de richting door par- vorderingen die tegen eiser zijn
tijen
langsheen
de
Sint-An- ingesteld, de vernietiging medetoniusbaan gevolgd, geen verkeers- brengt van de niet definitieve
tekens zijn aangebracht doch wel in beslissingen op de civielrechtelijke
de tegenovergestelde richting waar vorderingen die tegen hem zijn
een voorrangsteken (B 17) zich ingesteld en die steunen op dezelfde
bevindt op nagenoeg 33 meter v66r onwettigheid;
~

-391B. Op de voorziening van tweede dende conclusie van mevr. Liekendael,
eiser :
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij, zijn
voorziening heeft doen betekenen Nr. 216
aan het openbaar ministerie en aan
de verweerders, tegen wie zij
2" KAMER- 10 december 1980
gericht is;
Dat de voorziening derhalve niet 1° ARBEID - ALGEMENE BEGRIPPEN
SOCIALE
BESCHEIDEN
WET
VAN
ontvankelijk is;
26 JAN. 1951, ART. 4, TWEEDE LID - TOEPASOverwegende dat evenwel de ver- SING VAN DE GELDBOETE ZOVEEL MAAL ALS
nietiging van de beslissingen op de ER WERKNEMERS BIJ DE OVERTREDING ZIJN
civielrechtelijke vorderingen van de BETROKKEN - OVERTREDING VAN ART. 4,
verweerders tegen eerste eiser EERSTE LID, 2°, VAN BEDOELDE WET - GEEN
medebrengt dat de veroordeling van TOEPASSING VAN ART. 4, TWEEDE LID.
tweede eiser op die civielrechtelijke
GELDBOETE SOCIALE
vorderingen geen bestaansreden 2° STRAF BESCHEIDEN - WET VAN 26 JAN. 1951, ART. 4,
meer heeft;
TWEEDE LID - TOEPASSING VAN DE GELDBOETE ZOVEEL MAAL ALS ER WERKNEMERS
BIJ DE OVERTREDING ZIJN BETROKKEN OVERTREDING VAN ART. 4, EERSTE LID, 2°,
VAN BEDOELDE WET - GEEN TOEPASSING
VAN ART. 4, TWEEDE LID.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders De 3° WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - WERKING IN DE TIJD - VERJARING
Bruyn, Professionele Kas voor Han- STRAFZAKEN - NIEUWE WET TOT VERLENdel en Nijverheid en de naamloze
GING VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN DE
vennootschap Uranus tegen eerste
STRAFVORDERING - ONMIDDELLIJKE TOEeiser, behalve in zoverre het beslist
PASSING OP DE STRAFVORDERINGEN DIE OP
dat laatstgenoemde een fout heeft
DE DAG VAN INWERKINGTREDING NOG NIET
begaan in oorzakelijk verband met
ZIJN VERJAARD (1).
het ongeval en dat tweede eiser
voor eerste eiser civielrechtelijk 4° VERJARING - STRAFZAKEN - NIEUWE
aansprakelijk is; verwerpt de voor- WET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSzieningen voor het overige; stelt TERMIJN VAN DE STRAFVORDERING evenwel vast dat, ten gevolge en ONMIDDELLIJKE TOEPASSING OP DE STRAFbinnen de grenzen van de vernieti- VORDERINGEN DIE OP DE DAG VAN INWERging van het arrest ten aanzien van KINGTREDING NOG NIET ZIJN VERJAARD (2).
eerste eiser, het arrest ten aanzien 1o en 2° De bepaling van art. 4, tweede
lid, wet van 26 jan. 1951 betreHende de
van tweede eiser geen reden van
vereenvoudiging
der
documenten
bestaan meer heeft; beveelt dat van
waarvan het bijhouden door sociale
dit arrest melding zal worden
wetgeving is opgelegd, dat " de geldgemaakt op de kant van de gedeelboete zoveel maal zal worden opgelegd
telijk vernietigde beslissing; veroorals er werknemers zijn die in de
deelt eerste en tweede eiser ieder in
documenten zijn weggelaten of waareen vierde en ieder van de verweervoor de documenten onvolledig of
ders sub 2, 4 en 6 in een zesde van
onnauwkeurig zijn " is niet toepassede kosten; verwijst de aldus
lijk op het misdrijf, bedoeld in vorenvermeld art. 4, eerste lid, 2', dat een
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

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

9 december 1980 - 2" kamer Voorzitter
baron
Richard
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui-

(1) en (2) Cass., 7 mei 1980 (AC., 1979-80,
nr. 570) met voetnoot, 28 mei 1980 (ibid.,
1979-80, nr. 609) en 10 sept. 1980 (ibid., 1980-81,
nr. 24).

-392geldboete oplegt aan de werkgevers,
hun aangestelden of lasthebbers die
de documenten niet binnen de
gestelde termijnen aan de werknemers
hebben afgegeven (3).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
BEROEP TE BERGEN T. LAMBRE'ITE)

VAN

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1980 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen op de telastleggingen 1, 2 en 3;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 65 van bet Strafwetboek en
4 van de wet van 26 januari 1951,

-----------------!
(3) De beslissing van bovenstaand arrest
geldt enkel voor de overtrading van art. 4,
eerste lid, 2", wet van 26 jan. 1951, en niet voor
die van hetzelfde artikel, eerste lid, 1" en 3".
(Raadpl. ProbJemes de concours d'infractions

en

cas

de

pluralite

de

travailleurs

doordat bet bof van beroep, na de
telastlegging 1 bewezen te bebben verklaard op grond dat de daarin bedoelde
feiten wegens eenheid van strafbaar
opzet een collectief misdrijf opleveren en
zonder onderbreking bebben voortgeduurd tot 1 maart 1977, beklaagde uit
dien boofde veroordeeld beeft tot c een
enkele straf van twee geldboeten van
vijftig frank ,. en bevolen beeft dat, bij
gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn, c de enkele straf van twee
geldboeten van vijftig frank zal kunnen
vervangen worden door een gevangenisstraf van 15 dagen ... "•
terwijl artikel 4, eerste lid, 2", van de
wet van 16 januari 1951 niet bepaalt dat
de geldboete wegens bet in de telastlegging 1 bedoelde verzuim zoveel maal zal
worden opgelegd als er arbeiders zijn
aan wie de door de wet voorgescbreven
documenten niet werden afgegeven en
bet bof van beroep voorts bet collectief
misdrijf bewezen beeft geacbt, op grond
van de overweging dat de verscbillende
in dezelfde telastlegging bedoelde strafbare feiten wegens eenheid van opzet
slecbts een enkel misdrijf opleverden,
zodat met toepassing van artikel 65 van
bet Strafwetboek en van voormelde
bepaling slecbts een enkele geldboete
diende te worden uitgesproken :

" concemes •, plecht. openingsrede van
proc.-gen. J. Leclercq, voor het Hof van
Beroep te Bergen, van 1 sept. 1977, nrs. 89
tot 94, blz. 51, 52 en 53; Rev. dr. pen., 1978,
Overwegende dat verweerder verblz. 275, 276 en 277.)
De wet van 26 jan. 1951 is opgeheven bij volgd werd ter zake dat hij op
art. 28, 1", K..B. nr. 5 betreffende het bijhouden 1 maart 1976 en 1 maart 1977
van sociale documenten. Die opheffing gaat in verzuimd heeft om, binnen de eerop 1 jan. 1981 met toepassing van art. 28 K.B. ste twee maanden van het kalendervan 6 aug. 1980 betreffende het bijhouden van
aan twee arbeiders een
sociale documenten. De overtrading van art. 4, jaar,
eerste lid, 1", 2" en 3", wet van 26 aug. afschrift van hun individuele reke1951 verdwijnt echter niet, maar is overgeno- ning af te geven (telastlegging 1);
men in art. 11, 1", a, e en f van genoemd
Overwegende dat, volgens het
koninklijk besluit.
Genoemd art. 11, 1", in fine bepaalt dat de arrest,
de in die telastlegging
geldboete in de gevallen, bedoeld in a, e en f, omschreven feiten wegens de eenwordt vermenigvuldigd met het aantal bij de
overtrading betrokken werknemers, zonder dat heid van strafbaar opzet een collecdie geldboete meer dan 100.000 frank mag tief misdrijf opleveren en zonder
bedragen.
onderbreking hebben voortgeduurd
Niet-afgifte. van sociale bescheiden binnen tot 1 maart 1977 en de driejarige
de gestelde termijnen, voor de le jan. 1981,
Ievert de overtreding op van art. 4, eerste lid, verjaring van de strafvordering tij2", wet van 26 jan. 1951 en wordt gestraft met dig werd gestuit op 7 decemde straffen die dat artikel bepaalt, zodat de ber 1979;
geldboete niet kan worden vermenigvuldigd,
Overwegende
dat
artikel 4,
terwijl hetzelfde feit, indien het na de le jan.
1981 is begaan, de in art. 11, 1", e, K.B. nr. 5 tweede
lid, van de wet van
van 23 okt. 1978 bedoelde overtrading is, 26 januari 1951 betreffende de verwaarop zwaardere straffen worden toegepast,
nl. die van art. 11, met het gevolg dat, ais de eenvoudiging der documenten waarrechter een geldboete uitspreekt, deze moet van het bijhouden door de sociale
worden vermenigvuldigd met het aantal bij de wetgeving opgelegd is, bepaalt dat
overtreding • betrokken • werknemers, zonder
dat de boete echter meer dan 100.000 frank c de geldboete zoveel maal zal
worden opgelegd als er arbeiders
mag bedragen.
·
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weggelaten of waarvoor de docu- verjaard was, deze termijn in aanmermenten onvolledig of onnauwkeurig king moest worden genomen :
zijn » en niet van toepassing is op
Overwegende dat verweerder verhet bewezen verklaarde misdrijf;
volgd werd ter zake dat hij in de
Overwegende dat derhalve voor periode van 1 maart 1975 tot
die telastlegging niet meer dan een 3 mei 1977 verzuimd heeft een
geldboete mocht worden uitgespro- arbeidsongevallenverzekering aan te
ken;
gaan voor een arbeider, welk misDat het middel gegrond is;
drijf de voortdurende en opeenvolgende uitvoering is van een zelfde
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending en de verkeerde toepassing strafbaar opzet en gestraft wordt op
van de artikelen 2 van bet Burgerlijk grond van de artikelen 91.1" en
Wetboek, 2 van bet Strafwetboek, 95 van 94 van de Arbeidsongevallenwet van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 10 april 1971 (telastlegging 2) en
1971, gewijzigd bij artikel 14 van bet wegens inbreuk, in de periode van
koninklijk besluit nr. 15 van 23 okto- 30 april 1975 tot 2 mei 1977, op de
ber 1978 dat genomen is op grond van artikelen 1, 21 van de wet van
artikel 24, 2•, van de wet van 5 augustus 27 juni 1969 tot herziening van de
1978 boudende economiscbe en budgettaire bervormingen, 39 van de wet van besluitwet van 28 december 1944
27 juni 1969 tot berziening van de betreffende de maatschappelijke
besluitwet van 28 december 1944 betref- zekerheid der arbeiders, alsmede op
fende de maatscbappelijke zekerbeid der de artikelen 33 en 34 van het
arbeiders, gewijzigd bij artikel 66 van de koninklijk besluit van 28 november
wet van 4 augustus 1978 tot economische 1969 tot uitvoering van de wet van
berorientering, 2 en 3 van bet Gerechte- 27 juni 1969, namelijk ter zake dat
lijk Wetboek,
hij de aangifte voor de vier kwartadoordat bet bof van beroep de straf- len van 1975 en 1976 en voor het
vordering wegens de telastleggingen
2 en 3 verjaard beeft verklaard op grond eerste kwartaal van 1977 niet bindat sedert de feiten een niet gescborste nen de gestelde termijnen heeft
termijn van meer dan twee jaar verlopen bezorgd aan de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid (telastis;
terwijl, enerzijds, wat de telastlegging legging 3);
2 betreft, artikel 14 van bet in bet
Overwegende dat, zoals in het
Belgisch Staatsblad van 9 november 1978
bekendgemaakte
en
op
19
no- middel aangegeven wordt, de verjavember 1978 in werking getreden ringstermijn voor die twee misdrijkoninklijk
besluit
nr.
15
van ven van Mn op drie jaar is
23 oktober 1978 tot verlenging van de gebracht;
verjaringstermijnen van de strafvordeOverwegende dat uit de stukken
ring die in sommige sociale wetten zijn
ingeschreven, in artikel 95 van de wet waarop het Hof vermag acht te
van 10 april 1971 de woorden c een jaar » slaan, blijkt dat de verjaring van de
vervangen beeft door de woorden c drie strafvordering voor elke telastlegjaren », zodat, voor bet misdrijf dat op ging binnen de termijn van een jaar
19 november 1978 nog niet verjaard was, tijdig werd gestuit door het kantde verjaringstermijn van drie jaar in schrift dat de arbeidsauditeur te
aanmerking diende te worden genomen, Bergen op 22 februari 1978 gericht
anderzijds, wat de telastlegging 3 betreft,
artikel 66 van de in bet bijvoegsel van had aan de sociaal inspecteurbet Belgisch Staatsblad van 17 augustus districtschef;
1978 bekendgemaakte en op 27 augustus ~ Overwegende dat, krachtens het
1978 in werking getreden wet van beginsel dat de nieuwe wet op de
4 augustus 1978, artikel 39, eerste lid,
van de wet van 27 juni 1969 vervangen verjaring van de strafvordering
beeft door een tekst waarin de verja- onmi'ddellijk uitwerking heeft, het
15 van
ringstermijn van de strafvordering op koninklijk besluit nr.
drie jaar wordt gebracbt, zodat, voor bet 23 oktober 1978 en artikel 66 van de
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heidstelling van de verdachte, wanneer
wet van 4 augustus 1978 van toepasnieuwe en ernstige omstandigheden
sing zijn op de rechtsvorderingen
het vereisen, veronderstelt dat, hetzij
die v66r de inwerkingtreding ervan
een beslissing tot invrijheidstelling
zijn ontstaan en die op die datum
van de aangehouden verdachte is vernog niet verjaard zijn;
leend, hetzij geen beschikking van de
Dat het arrest, door te beslissen
raadkamer of arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot handhaving
dat de strafvordering wegens de
van de voorlopige hechtenis is gewetelastleggingen 2 en 3 verjaard is
zen overeenkomstig de bepalingen van
vermits sedert de feiten een niet
de artt. 4 en 5 van voornoemde wet(1).
geschorste termijn van meer dan
twee jaar verlopen is, de in het
middel aangehaalde wettelijke be- 2" Wanneer de onderzoeksrechter die
met het verder onderzoek van de zaak
palingen schendt;
wordt belast nadat de zaak is onttrokDat het middel gegrond is;
ken aan een eerste onderzoeksi:echter,
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
strafvordering wegens de telastleggingen 1, 2 en 3; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
10 december 1980 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. ScrevensGelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 217
2" KAMER- 10 december 1980

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET
vooRIDPIGE HECHTENIS, ART. 8 _ INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VERDACHTE BEGRIP.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

die aJ een bevel tot aanhouding had
verleend, een nieuw bevel tot aanhouding uitvaardigt, is dit bevel geen
nieuw bevel tot aanhouding in de zin
van art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis,
maar wel een nieuw bevel tot aanhouding verleend krachtens art. 1 van
voornoemde wet en onderwozpen aan
de voorschriften van art. 4, ook aJ is
de verdachte ondertussen vrijgelaten
op grond dat het onderzoek bij
beschikking aan de onderzoeksrechter
is onttrokken (2) (3).
(BASTIN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1980 door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Bergen gewezen;
I. Betreffende de voorziening van
10 november 1980 :
Overwegende dat die voorziening
niet rechtsgeldig is ingesteld, vermits eiser zich reeds in cassatie had
voorzien;

BEVEL
TOT AANHOUDING DOOR EEN O N D E R Z O E K S - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - RECHTER VERLEEND, ONMIDDELLIJK. NADAT
(1) en (2) Zie Cass., 24 sept. 1951 (A.C~ 1952,
EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER, DIE EEN
EERSTE BEVEL TOT AANHOUDING HAD VER- 21), 24 juni 1975 (ibid, 1975, 1138) en
LEEND, VAN HET ONDERZOEK WAS ONTLAST 29 maat;; 1977 (ibid., 1977, 827).
- TOEPASSELLJKE REGELS.
(3) In de arresten van 24 sept. 1951 en

29 maart 1977 (BuD. en Pas., 1952, I, 21 en A.C.,
1" De toepassing van art. 8 Wet Voorlo- 1977, 827) was impliciet of uitdrukkelijk verpige Hechtenis, krachtens hetwelk een meld dat het nieuw bevel tot aanhouding
nieuw bevel tot aanhoudiilg kan wor- dadelijk in de plaats moet komen van het
den uitgevaardigd ondanks de invrij- eerste.
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-395II. Betreffende de voorziening van
Dat de onderzoeksrechter te
7 november 1980 :
Charleroi op 17 oktober 1980,
Over het middel, afgeleid uit de schen- wegens dezelfde feiten als die waarding van artikel 8 van de wet van voor op 19 september 1980 een bevel
20 april1874 op de voorlopige hechtenis, tot aanhouding was uitgevaardigd,
doordat het arrest het door de onder- een aanhoudingsbevel verleende
zoeksrechter te Charleroi op 17 ok- tegen eiser, die voor hem was
tober 1980 tegen eiser uitgevaardigde gebracht ingevolge het bevel tot
aanhoudingsbevel
bevestigt
zonder medebrenging;
nieuwe en ernstige omstandigheden aan
te wijzen die deze maatregel nodig
maken,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, die op
19 september 1980 door de onderzoeksrechter te Namen wegens dezelfde feiten
onder aanhoudingsbevel geplaatst was,
op 16 oktober 1980 in vrijheid was
gesteld ingevolge een op dezelfde dag
door de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Namen gegeven
beschikking waarbij het onderzoek van
de aan eiser ten laste gelegde feiten aan
de onderzoeksrechter was onttrokken
zonder dat uitspraak was gedaan over de
handhaving van de voorlopige hechtenis,
op grond dat het onderzoek door de
onderzoeksrechter te Charleroi moest
worden voortgezet;
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op eisers conclusie ten betoge
dat het aanhoudingsbevel van 17 oktober 1980 voor dezelfde feiten was
uitgevaardigd als die waarvoor op
19 september 1980 een aanhoudingsbevel
was verleend en eiser intussen in vrijheid was gesteld, zodat het eerste bevel
diende te voldoen aan de voorschriften
van artikel 8 van de wet van
20 april 1874 :

Overwegende
dat
eiser
op
19 september 1980 door de onderzoeksrechter te Namen onder aanhoudingsbevel was geplaatst en dat
dit bevel op 22 september 1980
bevestigd werd door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aan:leg te Namen;
Overwegende dat genoemde raadkamer op 16 oktober 1980 de onderzoeksrechter ontsloeg van het tegen
eiser ingestelde onderzoek en dat
deze op dezelfde dag vrijgelaten
werd en nadien opnieuw aangehouden is op grond van een door de
onderzoeksrechter te Charleroi op
14 oktober 1980 verleend bevel tot
medebrenging;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 8 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis weliswaar bepaalt
dat de onderzoeksrechter, ondanks
de invrijheidstelling van · de verdachte, een nieuw bevel tot aanhouding kan uitvaardigen, wanneer
nieuwe en ernstige omstandigheden
deze maatregel nodig maken;
Overwegende evenwel dat genoemde bepaling ervan uitgaat hetzij dat de verdachte die onder
aanhoudingsbevel staat, in vrijheid
werd gesteld, hetzij dat geen
beschikking van de raadkamer of
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis werd gehandhaafd,
werd gewezen overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 4 of 5 van
de wet van 20 april1874;
Overwegende dat het aanhoudingsbevel dat door de onderzoeksrechter wordt verleend, nadat een
andere onderzoeksrechter die reeds
een aanhoudingsbevel had uitge..;.
vaardigd door het onderzoeksgerecht van zijn opdracht was ontslagen, geen nieuw aanhoudingsbevel
is, in de zin van artikel 8 van de wet
van 20 april 1874, doch een nieuw
bevel uitgevaardigd op grond van
artikel 1 van voormelde wet en
onderworpen aan de voorschriften
van artikel 4;
Dat zulks het geval is ook al werd
de verdachte, zoals ten deze, intussen vrijgelaten op grond dat het
onderzoek bij beschikking aan de
onderzoeksrechter onttrokken is;
Dat het. middel faalt naar recht;

-396onderdeel 2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

Wat
het
tweede
BEbetreft :
VESI'IGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
Overwegende dat het arrest ver- BINNEN VIJF DAGEN - WET VOORLOPIGE
HECHTENIS, ARTI'. 2, GEW. BIJ ART. 2 WET VAN
meldt dat « het bevel tot aanhou- 13
MMRT 1973, EN 4 - REDENGEVING.
ding .hetwelk op 17 oktober 1980
wegens dezelfde feiten uitgevaar- 1" Niet ontvankelijk is het cassatiebedigd werd door de onderzoeksrechroep tegen een beschikking van de
ter van het gerechtelijk arrondisseraadkamer tot bevestiging, binnen vijl
ment Charleroi, waar het onderzoek
dagen, van een door de onderzoeksrechter verleend bevel tot aanhouding,
voortgezet wordt, geen bevel is in de
daar zodanige beschikking -niet in
zin van artikel 8 van de wet op de
laatste aanleg is gewezen (1). (Art.
voorlopige hechtenis en evenmin de
608 Ger.W.; art. 19 Wet Voorlopige
voortzetting is van het door de
Hechtenis.)
onderzoeksrechter te N amen op
19 september 1980 uit~evaardigde 2" De ernstige en uitzonderlijke omstanaanhoudingsbevel ... ldoch) een
digheden die dermate de openbare
nieuw bevel is, uitgevaardigd overveiligheid raken dat de voorlopige
eenkomstig artikel 1 van voormelde
hechtenis moet worden gehandhaafd,'
worden, onder vermelding van gegewet ..., (dat) diende te worden bevens eigen aan de zaak of de persoonvestigd overeenkomstig artikel 4
lijkheid van de verdachte, niet nauw... », dat bet arrest aldus antwoordt
keurig omschreven in het arrest van
op de in bet middel aangegeven
de kamer van inbeschuldigingstelling
conclusie;
dat, met verwijzing naar het bevel tot
Dat dit onderdeel van bet middel
aanhouding, enkel en zonder nadere
bepaling vaststelt dat « de feiten op
feitelijke grondslag mist;
zichzeU ernstig zijn (gekwalificeerde
En overwegende dat de substandiefstal) "' enerzijds, en dat « zo de
titHe of op straffe van nietigheid
verdachte in vrijheid zou worden gelsvoorgeschreven rechtsvormen in
ten, hij geneigd zou kunnen zijn de
acht zijn genomen en de beslissing
ernst van de feiten te minimaliseren
overeenkomstig de wet is gewezen;
en bijgevolg aangemoedigd zou kunOm die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiser in
de kosten.

nen worden om het misdrijf te
herhalen "' anderzijds (2). (Artt. 2 en
4 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(MORAY)

ARREST ( vertaling)

10 december 1980 2• kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Legros,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
HET HOF; - Gelet op de bestreconclusie van mevr. Liekendael, advo- den beschikking, op 23 oktober 1980
caat-generaal - Advocaat : mr. Frere,
door de raadkamer van de RechtCharleroi.

bank van Eerste Aanleg te Namen
gewezen en op het bestreden arrest,
op 3 november 1980 gewezen door
bet Hof van Beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling;

Nr. 218
2• KAMER- 10 december 1980
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESUSSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT
. BEVESTIGING, BINNEN VIJF DAGEN, VAN EEN
BEVEL TOT AANHOUDING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

A. Betreffende de voorziening van
23 oktober 1980 gericht tegen de
beschikking, op dezelfde datum
(1) Cass., 9 nov. 1976 (A.C., 1977, 284); zie
Cass., 16 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 556), 14 nov.
1979 (ibid, 1979-80, nr. 177).
(2) Zie Cass., 13 juni 1977 (AC., 1971, 1049).

-397gewezen door de raadkamer van de (gekwalificeerde diefstal) », anderRechtbank van Eerste Aanieg te zijds, dat « zo de verdachte in
vrijheid zou worden gelaten, hij
Namen:
Overwegende dat, luidens de geneigd zou kunnen zijn de ernst
artikelen 407 en 413 van het Wet- van de feiten te minimaliseren en
hoek van Strafvordering, het cassa- bijgevolg aangemoedigd zou kunnen
om
het
misdrijf
te
tieberoep slechts ontvankelijk is, worden
wanneer de beslissing waartegen herhalen :o;
het gericht is, in laatste aanleg
Overwegende dat die motivering
niet voldoet aan de door voorgewezen is;
Overwegende dat de beschikking noemde wetsbepalingen gestelde
niet in laatste aanleg is gewezen eisen;
zodat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. Betreffende de voorziening van
4 november 1980 gericht tegen het
arrest, op 3 november 1980 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 1, 2 en
4 van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis;

Overwegende dat de beslissing ·
van het onderzoeksgerecht waarbij
het bevel tot aanhouding wordt
bevestigd, nauwkeurig moet omschrijven welke gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van
de verdachte ernstige en uitzonderlijke omstandigheden zijn, die de
openbare veiligheid
raken en
waarop de aanhouding gegrond is;
dat de aanwezigheid van die twee
voorwaarden op nauwkeurige wijze
in de beslissing moet worden vastgesteld;
Overwegende dat het arrest ter
bevestiging van het aanhoudingsbevel van 20 oktober 1980 vermeldt
« dat er emstige en uitzonderlijke
omstandigheden, zoals omschreven
in het bevel tot aanhouding, aanwezig zijn, op grond waarvan de hechtenis van verdachte (thans eiser)
moet worden gehandhaafd »;
Dat genoemd aanhoudingsbevel
ter omschrijving van de omstandigheden eigen aan de zaak en de
persoonlijkheid van de verdachte
volstaat met er zonder nadere bepaling op te wijzen, enerzijds, dat « de
feiten op zichzelf ernstig zijn.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening
gericht
tegen
de
beschikking van 23 oktober 1980;
vemietigt 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 de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel.
10 december 1980 2" kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 219

2" KAMER (VOLTALLIGE ZITl'ING)
10 december 1982
1° CASSATIE-

RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN- BEHANDELING VAN EEN ZAAK IN
VOLTALLIGE ZITl'ING - BESCHIKKING VAN
DE EERSTE VOORZITTER.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN- STRAFZAKEN - ARRESl' VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTLJ DRAAGWLJDTE.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN

- MIDDEL GERICHT TEGEN EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

-3984° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLLJKE PARTLJ TEGEN EEN ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - GEEN MIDDEL
AMBTSHALVE.

1" De kamer van het Hof van Cassatie

die uitspraak moet doen over de
voorziening, behandelt de zaak in
voltallige zitting wanneer aldus beslist
is bij beschikking van de eerste voorzitter, na advies van de raadsheerverslaggever en de procureur-generaal
(1). (Art. 131, eerste lid, Ger.W.)
2" De voorziening van de burgerlijke
partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling is niet alleen ontvankelijk in zoverre dat arrest die partij
veroordeelt
tot
schadevergoeding
jegens de verdachte, haar verwijst in
de kosten van de strafvordering, of in
de kosten van de burgerlijke rechtsvordering, of een beschikking bevat
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, maar ook in zoverre die voorziening gericht is tegen de beslissing
van
buitenvervolgingstelling
zelf,
welke op bet verzet van de burgerlijke
partij is gewezen (2).
3" Niet ontvankelijk,

bij gebrek aan
belang, is het middel dat gericht is
tegen een ten overvloede gegeven
reden van de bestreden beslissing (3).

4" Het Hof werpt ambtshalve geen mid-

del op tot staving van het cassatieberoep van een burgerlijke par.Uj tegen
een arrest van buitenvervolgingstelling
{4). (Impliciet.)
(SCHOLLEN, DAELMANS T. FONTAINE)

Het openbaar ministerie heeft in substantie het volgende gezegd :
De feiten, in deze zaak, mogen als
volgt samengevat worden :
Verweerder Fontaine was in dienst
bij de h. Schollen en mevr. Daelmans,
bier eisers, welke de verkoopzaal
« Memlinck » drijven. De h. Fontaine
heeft zijn betrekking verlaten en

------------------1
(1) Zie Cass., 7 maart 1963 (Bull. en Pas.,_
1963, I, 744).
(2) Cass., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 159).

(3) Cass., 10 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 167).
_(4) Zie Cass., 3 nov. 1952 (Bull. en Pas., 1953,
I, 133) en Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81,
nr. 170).

vreesde moeilijkheden met zijn werkge~
vers, des te meer daar hij van zins was
een nieuwe verkoopzaal voor eigen rekening te exploiteren, wat hij naderhand
gedaan heeft.
Om zich gebeurlijk in de toekomst te
kunnen verdedigen in geval van vervolging door Schollen en Daelmans heeft
hij een groot aantal fotocopieen genomen van de boekhouding en van andere
aan zijn werkgevers toebehorende stukken.
Hij heeft zich deze fotocopieen ten
nutt.e gemaakt door een gedeelte ervan
te zenden op 21 juli 1975 aan de
politiecommissaris te Oostende en later,
op 21 september 1977, een ander
gedeelte ervan aan de gerechtelijke poli.tie te Brugge, tijdens een onderzoek ten
laste van eisers, dat leidde tot vervolging
te hunnen laste uit hoofde van feiten
van valsheden in geschriften, bedrog,
misbruik van vertrouwen, verkoop van
nagemaakte voorwerpen, enz., in 't bijzonder uit hoofde van misbruik van
vertrouwen ten nadele van personen,
genaamd Breways Micheline, Lauwers
Maurice en De Vriese Rafael.
Bewerende dat deze vervolging in een
zekere mate bet gevolg was van de
handelingen van hun gewezen bediende
hebben eisers - tijdens de rechtspleging voor de Correctionele Rechtbank te
Brugge, namelijk op 7 november 1977
verweerder Fontaine rechtstreeks
gedaagd, onder meer uit hoofde van
loondiefstal.
Eisers werden op 15 januari 1979
veroordeeld door de Correctionele
Rechtbank te Brugge voor bijna al de
tegen hen als bewezen beschouwde feiten. Fontaine werd vrijgesproken.
Op boger beroep van eisers heeft bet
Hof van Beroep te Gent, op 8 mei 1979,
de zaak uitgesteld om de reden dat uit
een brief d.d. 25 april 1979 van de
procureur des Konings, gericht aan de
procureur-generaal, bleek dat ten laste
van verweerder Fontaine door bet parket te Brugge, op klacht van eisers met
burgerlijke partijstelling, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld was naar de
delictuele oorsprong van de documenten
waarop bepaalde feiten, waarvoor zij
thans terechtstaan, zijn gesteund.
De onderhavige zaak werd ook tijdens
de bovengenoemde strafvordering door
eisers aangespannen. Zij maakt bet
voorwerp van een klacht met burgerlijke partijstelling, dagt.ekenende van
8-9 mei 1978, nog steeds ten laste van de

-399h. Fontaine, uit hoofde van gebruiksdief- wat de strafvordering als wat de burgerstal, diefstal van een telefoonregister, en lijke rechtsvordering aangaat (5).
valse getuigenis in correctionele zaken.
Hieruit volgt dat de burgerlijkc rechter niet absoluut vrij is om over de
De raadkamer van de Rechtbank van belangen van de gelaedeerde bij een
Eerste Aanleg te Brugge besliste op misdrijf te beslissen. Hij is gebonden
15 mei 1979 dat er geen grond tot door de uitspraak van de strafrechter,
vervolging was.
wiens beslissing - in principe en wat de
Het bestreden arrest, op 23 ja- strafvordering betreft - « erga omnes "
nuari 1980 gewezen door de Kamer van gezag van gewijsde heeft, met al de
Inbeschuldigingstelling te Gent, inge- daaruit voortvloeiende gevolgen wanneer
volge verzet van eisers aileen, bevestigt het rechterlijk gewijsde onherroepelijk
deze beslissing en veroordeelt eisers in geworden is (6).
M.a.w., indien de enkele oorzaak van
de kosten en tot schadevergoeding.
de burgerlijke rechtsvordering een misEisers hebben tegen dat arrest een drijf is, en wanneer de strafrechter
cassatieberoep ingesteld.
beslist, bij voorbeeld, dat bedoeld misdrijf niet bewezen is, zal de burgerlijke
In hun op 8 februari 1980 ter griffie rechter noodzakelijk de eis van de
van het hof van beroep ingediend ver- gelaedeerde gesteund op het misdrijf
zoekschrift voeren zij een middel aan. In moeten afwijzen.
dat middel stellen zij dat het bestreden
Nochtans, indien zulk een beslissing
arrest het gezag van gewijsde, dat aan
bet arrest van 8 mei 1979 van het hof van de burgerlijke rechter in Iaatste
van beroep zou verbonden zijn, miskend aanleg gewezen is, zal de gelaedeerde
niettemin de gelegenheid hebben cassa.:.
heeft.
tieberoep tegen deze beslissing in te
De voorziening van eiser's is ongetwij- dienen, en met uitzondering voor wat de
feld ontvankelijk.
beslissing in feite betreft, waarover de
Maar wat is de juiste draagwijdte van feitenrechter ten gronde soeverein ooreen cassatieberoep van een burgerlijke deelt, al de middelen kunnen voorstellen
partij tegen een beslissing van buiten- die gehaald zijn uit schending van de
vervolgingstelling door een kamer van wet of niet-naleving van een substantiEHe
inbeschuldigingstelling gewezen? Welke formaliteit.
middelen kan zij tot staving van dat
Ook heeft de gelaedeerde de gelegenheid zijn vordering terzelfder tijd en
cassatieberoep doen gelden ?
voor dezelfde rechters te brengen als de
Dit zijn de vragen die hier nogmaals
strafvordering. Hij heeft deze mogelijk'dienen gesteld te worden.
heid in elke stand van het geding, tot
het sluiten van de debatten in eerste
aanleg, en dit door hetzij zich burger*
*
lijke partij te stellen voor de rechter bij
Alvorens ze te beantwoorden, zij het wie al voorheen de strafvordering aanmij toegestaan even op het terrein van hangig was, hetzij, althans in geval van
wanbedrijf of van overtreding, door de
de beginselen te verwijlen.
Gewis kan men staande houden dat de dader rechtstreeks voor de correctionele
burgerlijke rechter de gewone rechter is of de politierechtbank te dagvaarden,
om over de schade die een partij heeft
(5) Art. 4 van de wet van 17 april 1878
geleden, te beslissen, ook :wanneer de eis
houdende de voorafgaande titel van het Wetertoe strekt herstel van de schade ver- boek
van Strafvordering; Cass., 13 juni 1955
oorzaakt door een misdrijf te verkrijgen. (Bull., 1955, I, 1118) en 15 feb. 1978 (ibid, 1978,
Nochtans, indien de gelaedeerde bij 695- A.C, 1978, 714).
een misdrijf zijn burgerlijke vordering
(6) Zie • Het rechterlijk gewijsde en het
afzonderlijk voor de burgerlijke rechter Gerechtelijk Wetboek •, rede uitgesproken
brengt, is deze rechter verplicht de door de eerste adv.-gen. P. Mahaux, ter
behandeling van die vordering te schor- plechtige zitting van 1 sept. 1971, biz. 3'i en 38;
sen, zolang geen eindbeslissing is geval- R. Sci!EvENs, L'autorite de Ia chose jugee au
Rapports belges au IX" Congres de
len over de strafvordering die v66r of penal,
YAcademie internationale de droit compare,
gedurende de burgerlijke rechtsvorde- Teheran 27 sept./4 oct. 1974, gepubliceerd door
ring is ingesteld, dit omdat de regelen het Universitair Centrum voor rechtsvergelijdie de machten van de strafrechters king, 1974, biz. 591 en volgende, in 't bijzonder
betreffen de openbare orde raken, zowel biz. 606 en volgende, nrs. 19 en 20.

..

-400betzij nog door klacbt met burgerlijke
partijstelling voor de onderzoeksrechter
in te dienen (7).
Nochtans was de situatie van deze
burgerlijke partijen zeer verschillend,· in
geval van cassatieberoep gericht tegen
een beslissing van niet-vervolging door
de kamer van inbescbuldigingstelling
gewezen tot het Hof, met zijn arrest van
7 november 1979 in zake Galle t. Henin,
zijn vroegere rechtspraak in een zekere
mate wijzigde (8).
In de eerste twee gevallen - dit is
wanneer een burgerlijk partij zicb had
gesteld voor de feitenrecbters - had zij
de mogelijkheid, in geval van cassatieberoep ofwel tegen een beslissing van
vrijspraak van de recbter in boger
beroep, ofwel nog, tegen een beslissing
van dezelfde rechter die, op boger
beroep van de burgerlijke partij alleen
tegen een beslissing van vrijspraak van
de eerste rechter, oordeelde dat het
misdrijf niet bewezen was, dezelfde cassatiemiddelen te doen gelden als de
gelaedeerde bij een misdrijf die zijn
burgerlijke vordering voor de burgerlijke
rechter had gebracbt, daarin begrepen
middelen die de beslissing op de strafvordering critiseerden, bij voorbeeld een
schending van de strafwet, welke noodzakelijk een invloed zou hebben gehad
op de beslissing op de burgerlijke vorde'ring (8bis).
Dit was daarentegen niet bet geval
voor de klager die zich burgerlijke partij
had gesteld bij de onderzoeksgerechten.
Zoals de h. procureur-generaal Hayoit
de Termicourt in 1940 reeds opmerkte in
een voetnoot onder het arrest van het
Hof van 5 februari 1940 werd in geval
van arrest van · buitenvervolgingstelling,
de draagwijdte van de voorziening van
de burgerlijke partij niet steeds in
dezelfde termen gedefinieerd (9).
Inderdaad, indien men de leer van het
Hof analyseert, stelt men vast dat de
rechtspraak van ons college niet altijd
dezelfde is geweest.
· ·

Tijdens een eerste periode oordeelde
het Hof, evenwel op de strijdige conclusie van de h. procureur-generaal J anssens, dat de burgerlijke partij zich niet
kon voorzien tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelling
uitgesproken
door de kamer van inbeschuldigingstelling, dit om de reden dat door de
beslissing van buitenvervolgingstelling
de strafvordering, tenminste voorlopig,
vervait, met het gevolg dat de voorziening van de burgerlijke partij zonder
voorwerp en zonder uitwerking zou zijn
(10).
In een tweede periode heeft bet Hof
beslist dat de burgerlijke partij zich
alleen kon voorzien tegen een beslissing
van buitenvervolgingstelling, maar dat
deze voorziening slechts ontvankelijk
was in zoverre zij tegen de veroorde!ing
tot schadevergoeding was gericht, doch
niet in zoverre zij was gericht tegen de
beslissing van buitenvervolgingstelling
in se, noch tegen de veroordeling in de
kosten van de strafvordering, omdat
deze laatste het noodzakelijk gevolg was
van de regel dat de kosten moeten
gedragen worden door de bezwijkende
partij (11).
Tijdens een derde periode, dit is vanaf
5 februari 1940 (12), neemt het Hof aan
dat de burgerlijke partij zich uitsluitend
mocht voorzien tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling, docb slechts in
zoverre dit arrest haar veroordeelde tot
schadevergoeding jegens de verdachte,
in de kosten van de strafvordering en in
die van ·de burgerlijke vordering.
Nochtans heeft het Hof pas sedert zijn
{l.rrest van 19 januari 1971 aangenomen
dat de voorziening van de burgerlijke
partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling ook ontvankelijk was c in
zoverre dit een andere beschikking
inhoudt die uitsluitend betrekking heeft
op de burgerlijke rechtsvordering " (13).
Alhoewel deze laatste arresten de
vroegere vaststaande recbtspraak van

(10) Cass., 30 nov. 1903 (Bull. en Pas., 1904, I,
(7) Art. 4 van de wet van 17 april 1878; 62).
artt. 63, 67, 145, 182 van het Wetboek van
(11) Cass., 7 nov. 1927 (Bull. en Pas., 1927, I,
Strafvordering.
324); 21 sept. 1931 (ibid., 1931, I, 229, nr. 1);
(8) Zie R. W., 1980, kol. 2441 en volgende, 7 dec. 1936 (ibid., 1936, I, biz. 441 en 442, nrs. 1
met noot Vandeplas; Rev. droit penal, 1980, en 2) en 21 maart 1937 (ibid., 1937, I, biz. 165,
biz. 245, met de conclusie van het O.M. en noot A. 2").
R.S.
(12) Zie noot 5.
(8bis) Zie bijvoorbeeld Cass., 21 okt. 1980, in
(13) AC., 1971, 488; en als recentste
zake Stroobants.
uitspraken : Cass., 20 dec. 1977 en 21 feb.
(9) Bull en Pas., 1940, I, 36.
1978 (A.C., 1978, 489 en 731).

-401bet Hof bevestigen, naar welke rechtspraak de burgerlijke partij niet mag
opkomen tegen bet dispositief van buitenvervolgingstelling, dient opgemerkt te
worden dat, niettegenstaande dat principe, bet Hof, in verschillende arresten,
middelen heeft onderzocht en ze
aldus impliciet als ontvankelijk heeft
beschouwd die klaarblijkelijk vail
zulke aard waren dat zij de strafvordering konden raken, althans onrechtstreeks!
Zo stellen wij vast :
1" dat bet bovengenoemd arrest van
5 februari 1940 reeds middelen beantwoordt welke de samenstelling van de
kamer van inbeschuldigingstelling critiseren, aanvoeren dat bet bestreden
arrest berust op tegenstrijdige en dubbelzinnige motieven en de conclusie van
de burgerlijke partij niet beantwoordt;
2" dat bet arrest van 14 december 1959
een middel toetst waarin werd aangevoerd dat niet geantwoord was op een
conclusie betreffende voor oplichterij
kenmerkende handelingen (14);
3" dat bet arrest van 13 november 1961
middelen van de burgerlijke partij
onderzoekt waarin o.m. wordt opgekomen tegen de samenvoeging van twee
zaken wegens samenhang, tegen de
beweerde onregelmatige samenstelling
van de kamer van inbeschuldigingstelling, tegen bet feit dat bet bestreden
arrest niet zou beslist hebben wegens
een bepaalde telastlegging (15);
4" dat in bet arrest van 15 oktober 1962
verscheidene middelen worden nagegaan
die zijn afgeleid uit schending van de
rechten van de verdediging en uit miskenning van de bewijskracht van conclusies (16);
5" dat bet arrest van 4 maart 1968 een
middel aanneemt en meteen de
ontvankelijkheid ervan erkent dat
klaagt over schending van de rechten
van verdediging van de burgerlijke partij
(17);
.
6" ten slotte, dat een arrest van
18 juni 1973 eveneens een middel aanneemt tegen een arrest van buitenvervolgingstelling dat bet doel van de
(14) Bull. en Pas. 1960, I, 439.
(15) Bull. en Pas., 1962, I, 303.

vervolgingen bepaalde, middel dat afgeleid was uit miskenning van de bewijskracht van de klacht (18).
Hieruit mag men deduceren dat zo, in
bet algemeen, de rechtspraak van bet
Hof altijd doch aileen in beginsel heeft
aangenomen dat geen middel tegen een
beschikking van buitenvervolgingstelling
c in se ,. beschouwd aanvaardbaar is,
verscheidene arresten nochtans aangenomen hebben dat middelen, welke aanvoerden dat bet bestreden arrest niet
gemotiveerd was (gebrek aan antwoord,
tegenstrijdige of dubbelzinnige motivering), de rechten van de verdediging
geschonden had, enz., noodzakelijk aanvaardbaar waren en aldus onrechtstreeks de verilletiging moesten meebrengen indien ze gegrond waren.
Dit was in bet bijzonder bet geval
voor bet bovengenoemde arrest ·van
4 maart 1968, waarop ik verder nog zal
moeten terugkomen, betreffende de verwijziging naar een andere kamer van
inbeschuldigingstelling.
De rechtspraak, die aldus de draagwijdte van een cassatieberoep van de
burgerlijke partij beperkt, steunt op de
regelen, enerzijds, dat, indien de burgerIijke partij bet recht heeft de strafvordering in beweging te brengen, ze deze
niet uitoefent, omdat luidens artikel 1
van de wet van 25 april 1878 deze
uitoefening een functie is die wordt
voorbehouden aan de magistraten en
ambtenaren die de wet daarmee belast,
en, anderzijds, dat, indien artikel 413
van bet Wetboek van Strafvordering aan
de burgerlijke partij bet recht geeft zich
te voorzien tegen al de beslissingen in
laatste aanleg, zonder onderscheid tussen die waarbij de beklaagde is vrijgesproken of veroordeeld, artikel 373 van
datzelfde wetboek bepaalt dat de burgerlijke partij de eis tot cassatie slechts kan
instellen ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen.
Deze redenering is ongetwijfeld naar
recht onbetwistbaar wanneer de bestreden beslissing gewezen wordt door de
feitenrechter. Het is onnodig dit te
willen kritiseren.
Nochtans, zoals te voren gezegd, belet
dit niet dat de burgerlijke partij die zich
tegen een beslissing van vrijspraak voorziet, geldig een middel kan aanvoeren
dat gegrond is op een schending van de

(16) Bull. en Pas., 1963, I, 199.
(17) Bull. en Pas.,
arresten, 1968, 882.

1968, I, 834, alsook

(18) Bull. en Pas.,
arresten, 1973, 1020.

1973,

I, 973, alsook

-402strafwet, schending welke de verwerping
van haar burgerlijke eis heeft veroorzaakt (19).
Maar biijft die stelling geldig wanneer
de burgerlijke partij zich gesteld heeft
voor de onderzoeksrechter, in geval van
arrest
van
buitenvervolgingstelling
gewezen op haar enkel verzet, gedaan
bij toepassing van artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt
dat, in 't bijzonder in het geval van
artikel 128 - d.i. wanneer de raadkamer
beslist dat er geen reden is tot vervolging - , de procureur des Konings of de
burgerlijke partij zich tegen deze beslissing kunnen verzetten ?
Zowel in Frankrijk als in Belgie wordt
door de doctrine en de rechtspraak op
die vraag ontkennend geantwoord; in
Belgie althans tot bij het arrest Galle
van 7 november 1979.
In dat verband is het niet zonder
belang te herinneren aan de zienswijze
van Faustin-Helie, die deze kwestie
grondig heeft behandeld. Deze geleerde
jurist betoogt dat een cassatieberoep,
door een burgerlijke partij ingesteld
tegen een beslissing van buitenvervolgingstelling, slechts tot doel kan hebben
te verzoeken dat de strafvordering naar
de feitenrechter wordt verwezen zodanig
dat bij hem tegelijk de burgerlijke
vordering aanhangig wordt gemaakt en,
derhalve, dat de burgerlijke partij de op
de strafvordering gewezen beslissing
niet opnieuw op de helling mag zetten
door een cassatieberoep.
Tot staving van zijn zienswijze voegt
Faustin-Helie aan zijn argumentatie toe
dat artikel 135 van het Wetboek van
Strafvordering een uitzondering oplevert
op de regel volgens welke de burgerlijke
partij de stra..l'vordering niet mag uitoefenen en dat, nu men daar met een
uitzondering te doen heeft die buiten het
gemeen recht ligt, niet kan worden
aangenomen dat dit rechtsmiddel, wanneer het openbaar ministerie meent zich
te moeten onthouden, het recht met zich
brengt zich in cassatie te voorzien tegen
een beslissing van buitenvervolgingstelling die luidt dat er geen bezwaren zijn;
dat bijgevolg van toepassing zijn de
artikelen 373 en 412 va;n hetzelfde wethoek die respectievelijk bepalen dat de
eis tot cassatie van de burgerlijk partij
slechts haar burgerlijke belangen mag
betreffen en dat die partij in geen geval
de vernietiging kan vorderen va.YJ. een

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

------------------1
(19) Zie noot Bbis.

beslissing van vrijspraak of van een
arrest van ontslag van rechtsvervolging
(20).
Deze rechtspraak en deze doctrine
werden niet eenstemming aangenomen;
er wordt vooral in Frankrijk aangemerkt dat die zienswijze een
tegenstrijdigheid inhoudt, en wel bierdoor dat, nu de wet aan de burgerlijke
partij het recht verschaft de strafvordering te doen herleven door haar verzet
tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, het niet
redelijk is dat op grond van algemene
princiepen dit recht niet verder zou
kunnen worden uitgeoefend door een
cassatieberoep (21).
Daarom is het - zoals de h. Vandeplas bet schrijft in zijn noot onder uw
arrest van ·7 november 1979 in zake
Galle - dat de Franse wetgever, wanneer hij door de wet van 31 december 1957 een nieuw Wetboek van
Strafvordering heeft ingevoerd, onder
druk van de rechtsleer uitdrukkelijk
heeft voorzien in de rechten van de
burgerli)ke partij, in geval van cassatieberoep l22). ·
Artikel 575 van het nieuw Wetboek
van Strafvordering van Frankrijk luidt
namelijk als volgt :
« La partie civile ne peut se pourvoir
·en cassation contre les arrets de la
chambre d'accusation que s'il y a pourvoi
du ministere public.
» Toutefois son seul pourvoi est
recevable:
, 1° lorsque !'arret de la chambre
d'accusation a dit n'y avoir lieu a
informer,
, 2° lorsque l'arret a declare l'irrecevabilite de !'action de la partie civile,
" 3° lorsque l'arret a admis une exception mettant fin a !'action publique,
" 4° lorsque !'arret a, d'office ou sur
declinatoire des parties, prononce !'incompetence de la juridiction saisie,
(2 o) FAusriN-H:EuE, Traite d'instr. criminelle,
Belgische uitgave, boek II, nrs. 3250 en
volgende.

(21) Zie onder meer : GARRAUD, Traite theorique et pratique d'instruction cn"minelle et
de procedure penale, boek III, nr. 1078;

F. DERRIDA, Des voies de recours ouvertes a lu
partie civile contre les decisions des juridictions d'instruction, in Revue de droit compare,
biz. 546 en volgende, in 't bijzonder biz. 550 en
volgende, alsook de noot nr. 4, biz. 551.
(22) Zie noot 4.
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sur un chef d'accusation,
• 5• lorsque l'arret ne satisfait pas, en
Ia forme, aux conditions essentielles de
son existence legale,
7• en matiere d'atteinte aux droits
individuels telles que definies aux
articles 114 a 122 et 341 a 344 du Code
penal • (dit zijn de inbreuken op de
vrijheid, de onwettelijke en willekeurige
aanhoudingen).
In beginsel is bet in Frankrijk nu dus
ongetwijfeld mogelijk voor de burgerlijke partij een ontvankelijk cassatieberoep in te dienen en voor bet Hof haar
rechten te verdedigen.
Nu de Franse wetgever bet nodig
geacht heeft de rechten van de burgerlijke partij in geval van cassatieberoep
te moeten preciseren, zou men uit deze
wijziging kunnen a.fleiden dat, vermits
dit in ons land niet bet geval is, de leer
van Faustin-Helie en de vroegere rechtspraak van bet Hof - ik bedoel bier de
rechtspraak van voor bet arrest Galle dienen behouden te blijven, des te meer
daar de principes welke de rechten van
de .burgerlijke partij bepalen, blijven
bestaan, en dat ook in BelgH~ bet
Wetboek van Strafvordering desaangaande zou moeten gewijzigd worden.
Naar mijn bescheiden oordeel is zulke
wijziging onnodig.
Ten eerste, omdat, zoals hierboven
werd gezegd, de vroegere rechtspraak
van bet Hof, zoals die juist uitgelegd
wordt door Faustin-Helie, een tegenstrijdigheid inhoudt.
Ten tweede, omdat weliswaar de burgerlijke partij in principe de strafvordering niet uitoefent, maar zulks wei doet
wanneer ze zich verzet tegen een beslissing van buitenvervolgingstelling uitgesproken door de raadkamer.
Ten derde, omdat de artikelen 373 en
412 van bet Wetboek van Strafvordering
- waarop men zich beroept om de
vroegere rechtspraak te rechtvaardigen
- niets te zien hebben met bet geval
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, op bet verzet van de burgerlijke
partij, bet bevel van buitenvervolgingstelling bevestigt.
En ten slotte ook omdat de rechtsleer
van Faustin-Helie en de vroegere rechtspraak de werkelijke, de wezenlijke rol
van bet Hof van Cassatie miskennen.
Dit kan, zonder moeite, in rechte
bewezen worden.

Wat de eerste twee punten betreft, zal
ik andermaal een beroep doen op de
autoriteit van Faustin-Helie alsook op
arresten van bet Hof.
Het is zeker dat artikel 135 van bet
Wetboek van Strafvordering uitdrukkelijk afwijkt zowel van de algemene regel
volgens welke de burgerlijke partij de
strafvordering niet mag uitoefenen, als
van de regel luidens dewelke, in principe, de onderzoeksgerechten
niet
bevoegd zijn om over de burgerlijke
belangen uitspraak te doen (23).
Dit valt niet te betwijfelen; Faustinmme schrijft namelijk nopens de draagwijdte van artikel 135 dat c Ia partie
civile a le meme droit (d'opposition) que
le procureur imperial ..., ... Ia loi place le
procureur imperial et Ia partie civile sur
Ia meme ligne; elle formule le droit de
l'un et de l'autre dans les memes termes;
il faut en conclure que les memes effets
y sont attaches ... ,. en verder dat in bet
geval van artikel 135 de burgerlijke
partij de strafvordering uitoefent. Hij
zegt letterlijk c elle (d.i. de burgerlijke
partij) fait un acte d'exercice de cette
action ,. (24).
Deze zienswijze betreffende de draagwijdte van artikel 135 wordt door de
vaste rechtspraak van bet Hof beaamd

(25).
Men mag dus stellen dat artikel 135
van bet Wetboek van Strafvordering tot
doel heeft de belangen van de strafvordering te verzekeren, maar ook onrechtstreeks maar zeker - deze van
de burgerlijke partij.
Ook dient erop gewezen te worden dat
de artikelen 373 en 412 van bet Wetboek
van Strafvordering de rechten van de
burgerlijke partij, die zich voorziet tegen
een arrest van niet-vervolging, in feite
niet beperken.

1-----------------(23) Wat dat laatste punt betreft, bestaan er
namelijk maar twee uitzonderingen, met name
deze bepaald bij art. 11, tweede lid, van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij, zoals die werd vervangen bij de
wet van 1 juli 1964, en deze bepaald bij art. 6,
derde lid, van de wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie.
·
(24) FAUSTIN-HELIE, Joe. cit, nrs. 2925 tot

29~7.

(25) Zie vaststaande rechtspraak van bet
Hof, onder meer, Cass., 26 okt. 1970 (Bull en
Pas., 1971, I, 179 - A.C., 1971, 187), en de
referenties betreffende de noot 4.
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die bepalingen, zoals die van artikel 407
tot en met 415, beslissingen betreffen die
door de feitenrechters worden uitgesproken en niet door de onderzoeksgerechten.
De beslissingen van vrijspraak of van
ontslag van rechtsvervolging - wanneer
het openbaar ministerie zich niet voorziet - doen de strafvordering definitief
vervallen. Aldus is het begrijpelijk dat
de wet bepaalt dat, in dergelijk geval, de
eis tot cassatie van de burgerlijke partij
slechts haar burgerlijke belangen mag
betreffen.
Dit mag niet gezegd worden van een
beslissing van buitenvervolgingstelling,
welke maar voorlopig de uitoefening van
de strafvordering tegenhoudt (26).
Het is enkel omdat de beslissing
van niet-vervolging, die uiteraard kan
herroepen
worden,
een
voorlopig
c definitief ,. karakter heeft dat een
cassatieberoep van de burgerlijke partij
onmiddellijk ontvankelijk is, ook als
zulk arrest niet gewezen is inzake
bevoegdheid, met andere woorden : dat
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing is.
Laatste opmerking : beweren, zoals
vroeger beslist was, dat het cassatieberoep van een burgerlijke partij tegen
een beslissing van buitenvervolgingstelling dient beperkt te worden tot de
kosten, enz., komt erop neer enerzijds
aan te nemen dat artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering zijn volledige uitwerking niet mag krijgen, en
anderzijds de rol van het Hof van
Cassatie te miskennen door die zonder
wettige reden te beperken.
lmmers, de veroordelingen tot de
gerechtskosten en tot schadevergoeding
die, bij buitenvervolgingstelling, door de
kamer van inbeschuldigingstelling noodzakelijk ten laste van de burgerlijke
partij dienen uitgesproken te worden,
ook al doen zij afbreuk. aan de burgerlijke belangen van de partij die verzet
aantekent, staan nochtans helemaal los
van de werkelijke belangen, van de
schade welke die partij persoonlijk heeft
ondergaan en welke zij zich voomam
voor de strafrechter te doen gelden.
Nopens de rol van uw Hof zelf- hoe
vaak heeft men het niet herhaald mag niet uit het oog verloren worden

dat h~t cassatieberoep geen derde aanleg
opent. De rol van het Hof is vooral de
juiste toepassing van de wet te verzekeren.
VQ6rzitter Rolin schrijft terecht : « Si
la Col.tr rejette, la situation est la meme
que s'il n'y avait pas eu de pourvoi; le
titre attaque subsiste; dans ee cas, la
procedure en cassation se rattache a la
procedure anterieure comme un epilogue. Si la Cour casse, le titre est
aneanti : une repetition du debat entre
parties aura lieu devant le juge de
renvoi (sauf les cassations sans renvoi};
dans ce cas la procedure en cassation
s'insere entre la procedure nouvelle et
la procedure anterieure comme un
intermede ,. en voegt toe : c Devant la
Cour de cassation, le demandeur fait
seulement valoir le droit " sui generis"
que lui reconnait Ia loi, d'obtenir l'annulation d'une decision judiciaire entachee
de vices determines, a savoir d'avoir ete
rendue sur une procedure illegale ou de
n'etre pas, elle-meme, conforme ala loi »
(27) ..
Het is duidelijk dat zeggen - zoals
sommigen doen - dat het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een
beslissing van buitenvervolgingstelling
een uitbreiding is van het uitzonderlijk
geval bepaald door artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering, erop neerkomt het Hof te beschouwen als een
derde rechter, wat het zeker niet is
vermits het, op voorziening van de
burgerlijke partij, gewoon aileen moet
onderzoeken of het verzet, dat door de
wet aan deze partij wordt toegekend,
door de kamer van inbeschuldigingstelling wettelijk werd behandeld.
Dit bewijst m.i. ook dat een voorzienin"g van de burgerlijke partij tegen een
beslissing van buitenvervolgingstelling
niet mag beschouwd worden als een
uitoefening van de strafvordering. Die
partij maakt aileen gebruik van een
recht dat de wet haar toekent en dat, zij
het onrechtstreeks, tot gevolg zal hebben
dat, in geval van vernietiging, de kamer
van inbeschuldigingstelling waarnaar de
zaak wordt verwezen, op grond van haar
bevoegdheid, over de strafvordering zal
moeten beslissen, en wei omdat die
kamer, volgens de wet, de volheid van

(26) Cass., 23 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962,
(27) De Ia nature et de Ia fonction de Ia
I, 819); zie ook artt. 246 en 247 van bet Cour de Cassation, Centre d'Etudes pour Ia
Wetboek van Strafvordering.
reforme de l'Etat, Procedure, boek III, biz. 269.
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onderzoek (28).
De situatie is bier analoog met die
welke ontstaat bij boger beroep of cassatieberoep door het openbaar ministerie
aileen tegen een beslissing waardoor de
rechter, die tegelijk van de strafvorde'ring en de burgerlijke vordering kennis
dient te nemen, zich ten onrechte onbevoegd verklaart. Het boger beroep of
het cassatieberoep van het openbaar
ministerie aileen heeft dan tot gevolg, in
geval van wijziging of vernietiging, bij
de rechter in boger beroep of op verwijzing aanhangig te maken niet aileen de
strafvordering, maar ook de burgerlijke
rechtsvordering (29). Daarom ook valt
nogal bezwaarlijk te aanvaarden wat het
arrest van 4 maart 1968 heeft gedaan,
dat na een middel aangenomen te hebben, afgeleid uit de schending van de
rechten van de verdediging, de vernietiging, en bijgevolg de verwijzing naar een
andere kamer van inbeschuldigingstelling, beperkt heeft tot de veroordeling
van de burgerlijke partij tot schadevergoeding en in de kosten (30).
Zou men kunnen staande houden dat,
indien de zienswijze van het arrest Galle
wordt aangenomen, de burgerlijke partij
in een gunstiger positie zou komen te
staan dan het openbaar ministerie, doordat die partij van haar voorziening tegen
een arrest van buitenvervolgingstelling
afstand zou kunnen doen, terwijl dit aan
het openbaar ministerie niet toegelaten
is?
Ik meen dat het buiten het geval van
klachtdelicten juridisch verantwoord is
te beslissen dat, rekening gehouden met
de draagwijdte van artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering en met de
bijzondere uitgebreide macht van de
kamer van inbeschuldigingstelling, de
afsumd van de burgerlijke partij, die
zich regelmatig verzet tegen een beslissing van niet-vervolging of cassatieberoep indient tegen een beslissing van
buitenvervolgingstelling van de kamer
van inbeschuldigingstelling, niet mag
aangenomen worden en wei omdat haar
regelmatig verzet of cassatieberoep, bij
de rechter in boger beroep of bij het
Hof, onrechtstreeks de strafvordering·

aanhangig maakt, dewelke de openbare
orde raakt (31).
Wat er ook van zij, dit toont aan dat
de leer van het arrest Galle dient
behouden te worden, ten minste in
zoverre dat arrest beslist dat het recht,
dat bij artikel 135 van het Wetboek van
Strafvordering aan de burgerlijke partij
wordt toegekend, door haar cassatieberoep niet uitgebreid wordt tot gevallen
die door de wet niet zijn bepaald; dat
integendeel de wettelijke uitoefening
van dat recht gewaarborgd wordt door
haar het recht toe te kennen zich tot het
Hof te wenden om de wettelijkheid van
de 9P haar verzet gewezen beslissing
van buitenvervolgingstelling te toetsen;
dat de aldus ingestelde voorziening geen
inmenging van de burgerlijke partij in
de uitoefening van de strafvordering
betekent, maar een rechtsmiddel is
tegen een beslissing waarvan ze de
wettelijkheid kan betwisten, precies
wegens haar recht van verzet; dat trouwens, bij aanneming van die voorziening, het dit verzet is dat opnieuw wordt
voorgelegd aan de rechter naar wie de
zaak wordt verwezen.
Dat arrest heeft een einde gesteld aan
het ongerechtvaardigd verschil dat vroeger bestond, in geval van cassatieberoep,
tussen de burgerlijke partijen die zich
hadden gesteld voor de feitenrechter,
enerzijds, en de burgerlijke partijen die
zich hadden gesteld voor de onderzoeksgerechten, anderzijds.
Ook is dat arrest van dien aard dat
het de toestand van deze laatste burgerlijke partijen kan verbeteren op het
gebied van hun verdedigingsrechten.
Men spreekt namelijk veel van de
rechten van de verdediging, maar de
rechten van de slachtoffers van misdrijven worden niet altijd in acht genomen.
Men verliest in dit verband nogal Iicht
uit het oog dat terwijl enerzijds de
verdachte, de beklaagde of de beschuldigde inderdaad niets te bewijzen heeft,
mag loochenen, liegen, enz., de burgerlijke partij of het openbaar nunisterie
anderzijds steeds het bewijs dienen te
leveren niet aileen van de strafbare
feiten, maar ook van de onwaarheid van
de verklaringen van de dader c indien ze
als waarschijnlijk voorkomen », Dat is
(28) Cass., 18 dec. 1950 (Bull. en Pas., 1951, I, zeker geen gemakkelijke taak I
258 - A.C., 1951, 212).
. Valt het te vrezen dat de rechtspraak
(29) Cass., 20 juli 1963, met noot (Bull. en van het arrest Galle kwaadwillige vervol-

Pas., 1963, I, 1145), alsook 29 mei 1973, en noot
2 (ibid., 1973, I, 904 - A.C., 1973, 945).

(30) Zie noot nr. 13.

(31) Zie MANGIN, die geciteerd wordt door
FAUsriN-HELIE, Joe. cit., nr. 2927, maar die de
zienswijze van dezelfde magistraat verwerpt.

I

I

-406

~

gingen, burentwisten, belemmering van
Het zal haar praktisch onmogelijk zijn
burgerlijke rechtspraak, vervolging per voor de gewone - d.i. de burgerlijke procuratie, door middel van een stro- rechter te beweren dat haar schade bet
man, om politieke of andere redenen, en gevolg is van een misdrijf.
dergelijke in de hand zal werken ?
Deze
bijkomende
beschouwingen
tonen aan, dunkt me, dat er, in rechte,
Dat gevaar wordt door de wet zelf geen enkele reden bestaat om op de
uitgesloten, en wel omdat - in bet enkel oude rechtspraak terug te komen.
geval van verzet tegen een bevel van
*
buitenvervolgingstelling van de raadka*
*
mer en niet in andere gevallen - de
burgerlijke partij handelt op eigen
Blijft nog te onderzoeken of - ten
risico. Artikel 136 van bet Wetboek van deze - bet middel van eisers al dan niet
Strafvordering bepaalt namelijk dat c de mag aangenomen worden.
burgerlijke partij die op haar verzet in
Ik meen, op grond van de voormelde
bet ongelijk wordt gesteld, tot schade- redenen, dat bet middel ontvankelijk is
vergoeding jegens de verdachte wordt maar ook ongegrond, en wel omdat,
veroordeeld »; dit is niet theoretiscb indien men kon aannemen dat bet
vermits, volgens de vaststaande recbt- bestreden arrest impliciet bet gezag van
spraak van bet Hof, de kamer van gewijsde van bet arrest van 8 mei 1979
inbeschuldigingstelling, zelfs van ambts- zou geschonden bebben en dit arrest
wege, verplicbt is zulke veroordeling tot bedoeld gezag zou bebben, - quod non
schadevergoeding uit te spreken, zelfs - dit bier niet ter zake doet daar dat
wanneer bet verzet van de burgerlijke middel ten deze geen enkel belang
partij niet ontvankelijk werd verklaard vertoont, en dit eerst omdat bet gericbt
(32).
is tegen een ten overvloede gegeven
bescbouwing die niet tot cassatie kan
Het is ook niet mogelijk de recbt- leiden, en verder omdat bet bestreden
spraak van bet arrest Galle - en van arrest dat zeer breedvoerig in feite andere arresten die deze rechtspraak en du~ onaantastbaar - gemotiveerd is,
daama overgenomen hebben - te criti- aileen feitelijke elementen in acbt
seren met de aanmerking dat er geen neemt : met name, enerzijds, de klacbt
sprake kan zijn van « ~ezag van die eisers op 8 maart 1979 bebben
gewijsde ,. in geval van bwtenvervol- ingediend en de gegevens van bet strafgingstelling (33).
dossier, en anderzijds, docb enkel volledigheidsbalve, andere feitelijke elemenHoewel die opmerking onbetwistbaar ten vermeld in de redenen van de
juist is en bet adagium « EJecta una via, vordering van bet openbaar ministerie
non datur recursus in alteram ,. niet die de kamer van inbescbuldigingstelling
aangenomen wordt in bet Belgiscb recbt tot de zijne maakt, en wei om eruit a£ te
(34) dient er tocb op gewezen te worden leiden dat er tegen verweerder generlei
dat 'de toestand van de burgerlijke partij bezwaar bestaat, zowel op materieel als
wier eis gevolgd werd door een beslis- op zedelijk gebied; deze redenen volsing van buitenvervolgingstelling, uitge- staan om de bestreden beslissing wettesproken. door een onderzoeksgerecht, in lijk te rechtvaardigen, wat de gebruiksde praktijk - ik zeg niet in rechte diefstal betreft (feit A).
niet verschilt van de toestand van de
Wat bet overige betreft, telastlegginburgerlijke partij wier eis, na vrijspraak gen B (diefstal van een telefoonregister)
door de strafrechter, niet ontvankelijk
)
wordt verklaard.
en C (valse getuigenis , wordt door eisers
- - - - - - - - - - - - - - : - - - - ( geen middel aangevoerd.
Besluit : verwerping.
(32) Cass., 13 feb. 1950 (Bull. en Pas, 1950, I,
410 - A.C., 1950, 381); 4 sept. 1956 (Bull. en
Pas., 1956, I, 1304- A.C., 1956, 971).

(33) Cass., 30 nov. 1922 (Bull. en Pas., 1923, I,
89); 23 maart 1962 (ibid, 196~, I~ ~19); verg.
Cass., 1 juni 1966, met conclus1e (zbzd., 1966, I,
1243); zie ook : Rep. prat. de droit beige,
V" Chose jugee, nr. 14 en volgende.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1980 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
(34) Zie de uitgebreide noot van de h.
Gelet op de beschikking van
~roc.-gen. Cornil, onder Cass., 27 mei 1943
~Bull. en Pas., 1943, I, 207).
9 oktober 1980 van de heer eerste

-407Over het middel, afgeleid uit de schenvoorzitter van het Hof, beslissende
dat de zaak in voltallige zitting ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1350, a•, en 1352 van bet Burgerlijk
behandeld zal worden;
Wetboek,
Overwegende dat de voorziening
van de burgerlijke partij tegen een
doordat het bestreden arrest verweerarrest van buitenvervolgingstelling der buiten vervolging stelt op grond dat
ontvankelijk is, niet aileen in de hem sub A, zijnde gebruiksdiefstal
zoverre dit arrest haar veroordeelt van stukken, ten laste gelegde feiten
tot schadevergoeding jegens de ver- reeds begrepen zijn in de rechtstreekse
dachte, haar verwijst in de kosten dagvaarding die de eisers hebben doen
van de strafvordering of in de betekenen en waarvan bet voorwerp
is voor bet Hof van Beroep te
kosten van de burgerlijke rechtsvor- aanhangig
Gent, zesde kamer,
dering, of een andere beschikking
bevat betreffende die burgerlijke
terw:ijl diezelfde zesde kamer van bet
rechtsvordering,
maar
ook
in
zoverre de voorziening gericht is Hof van Beroep te Gent bet tegenoverheeft beslist bij arrest van
tegen de beslissing van buitenver- 8gestelde
mei 1979, waarbij bet besliste de
volgingstelling zelf, welke op het behandeling van de voormelde rechtverzet van de burgerlijke partij is streekse dagvaarding op te schorten en
gewezen; dat artikel 135 van het wei op de volgende gronden : « Gezien
Wetboek van Strafvordering immers de brief van 25 april 1979 van de
aan de burgerlijke partij het recht procureur des Konings te Brugge,
verleent om, ook aileen, verzet te gericht aan de procureur-generaal bij
doen tegen de beschikking van bui- bet Hof van Beroep te Gent, waaruit
blijkt dat, zoals de beklaagden (tevens
tenvervolgingstelling;
burgerlijke partijen bij rechtstreekse
dagvaarding, thans de eisers) Schollen
en Daelmans bet voorhouden, er lastens
de gedaagde Fontaine door bet parket te
Brugge, op klacht van Schollen en Daelmans, met burgerlijke partijstelling, een
strafrechtelijk onderzoek ingesteld werd
met betrekking tot de delictuele oorsprong van de bescheiden waarop de
feiten waarvoor zij thans terecht staan,
zijn gegrond. Het is onontbeerlijk vooraleer tot bet verder onderzoek en de
behandeling van de zaak te kunnen
overgaan, dat zou worden gewacht
(tot)dat met betrekking tot de zaak
lastens Fontaine en op bet parket te
Brugge ingeschreven onder notitienummer C/3702178 een eindbeslissing zou
tussenkomen », zodat bet bestreden
arrest het gezag van gewijsde van bet
Oat bet aldus ingestelde· cassatie- arrest van 8 mei 1979 miskent :

Overwegende dat dit recht, hetwelk de strafvordering op gang
houdt voor zover de prive-belangen
van de burgerlijke partij daarbij
baat vinden, weliswaar uitzonderlijk
is en daarom ook niet kan worden
uitgebreid tot gevallen die door de
wet niet zijn bepaald; dat dit recht
echter niet wordt uitgebreid, doch
enkel zeker gesteld door de toekenning, aan de burgerlijke partij, van
de bevoegdheid om zich tot het Hof
te wenden ten einde de wettigheid
van de op haar verzet gewezen
beschikking van buitenvervolgingstelling te Iaten toetsen;

beroep geen inmenging is van de
burgerlijke partij in de uitoefening
van de strafvordering, maar een
rechtsmiddel tegen een beslissing
waarvan de burgerlijke partij, precies wegens haar recht van verzet,
de wettigheid kan betwisten;
Oat overigens dit verzet, wanneer
op de voorziening wordt ingegaan,
opnieuw wordt aangebracht bij de
rechter naar wie de zaak wordt
verwezen;

Overwegende dat bet arrest de
buitenvervolgingstelling grondt niet
aileen op de in het middel aangehaalde considerans, maar ook op de
redenen van het openbaar ministerie; dat het openbaar ministerie in
zijn vordering had betoogd « dat er
tegen de verdachte generlei bezwaar
bestaat, doordat ... zowel het materieel als het zedelijk element van
het misdrijf ontbreken •;

~
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Dat, nu de buitenvervolgingstel- 2• Ingevolge art. 389, vierde lid, B. W: kan
de jeugdrechtbank, · wanneer kan
ling door deze laatste consideransen
gevree$d worden dat geldsommen die
wettelijk wordt verantwoord, het
aan een minderjarige toekomen niet
middel gericht is tegen een ten
in zijn belang worden gebruikt, op
overvloede gegeven beschouwing,
vordering van de procureur des
derhalve niet tot cassatie kan leiden
Konings de voorwaarden voor de aanen zonder belang is;
wending van die sommen vaststellen;
die bepaling is van preventieve aard
Dat het middel niet ontvankelijk
en maakt het mogelijk de voorwaaris;
den vast te stellen voor de aanwending
van de sommen die de minderjarige
Wat betreft de feiten sub Ben C:
moet ontvangen of die bestaan op het
Overwegende dat de eisers geen
ogenblik dat de zaak bij de rechtba..'lk
aanhangig wordt gemaakt; zij wijzigt
middel aanvoeren;
geenszins de regels inzake het einde
van het wettelijk beheer, rekening en
verantwoording en de aansprakelijkOm die redenen, verwerpt de
heid van de vader en de moeder voor
voorziening; veroordeelt de eisers in
het beheer.
de kosten.
(COUCKE T. PROCUREUR DES KONINGS TE
10 december 1980 2" kamer DOORNIK; COUCKE T:' PROCUREUR-GENERAAL
Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge- BLJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN, PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK)
lijkluidende conclusie van de h. Colard,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
ARREST ( l'ertaJing)
Haus, Gent; Gheeraert, Brugge.

RET HOF; - Gelet op het .bestreden arrest, op 15 september 1978
door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat de voorzieninNr.220
gen ingeschreven onder nrs. 5948 en
1" KAMER_ 11 december 1980
6186 op de algemene rol tegen
hetzelfde arrest zijn gericht, dat zij
1° VOORZIENING IN CASSATIE
moeten samengevoegd worden,
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEWat betreft de VOOrziening ingeROEP KAN WORDEN INGESTELD- BURGER- schreven onder nr. 5948 van de
LLiKE ZAKEN - ARREST GEWEZEN OP HET algemene rol :
HOGER BEROEP VAN DE ElSER ror CASSATIE
TEGEN HET VONNIS GEWEZEN OP EEN
Qverwegende dat eiseres bij Op
RECHTSVORDERING VAN DE PROCUREUR DES 3 januari 1980 ter griffie van het
KONINGS- CASSATIEBEROEP TEGEN DE PRO- Hof neergelegde akte verklaart
CUREUR DES KONINGS DIE DE RECHTSVORDE- afstand te doen Van haar VOOrzieRING HEEFT INGESTELD- NIET ONTVANKE- ning;
LLJK CASSATIEBEROEP {l).
Wat betreft de voorziening inge2o MINDERJARIGHEID - VOOGDIJ vAN schreven onder nr. 6186 van de
DE VADER EN DE MOEDER - BURGERLIJK algemene rol :
WETBOEK. ART. 389, VIERDE LID -

• GEVAAR

Over het middeJ van niet ontvankeJijkheid ambtshalve opgeworpen door
bet openbaar ministerie, overeenkomstig
artikel 1097 van bet Gerechtelijk Wetboek ter kennis gebracht en hieruit
afgeleid dat de voorziening met schending meer bepaald van artikel 1079 van
hetzelfde wetboek tegen de procureur
(1) Zie Cass., 12 juni 1941 (Bull. en Pas., des Konings te Doornik is gericht,
1941, I, 217) en 24 okt. 1974 (A.C., 1975, 256).
terwijl de voorziening, nu bet bestreden
DAT GELDSOMMEN DIE AAN EEN MINDERJARIGE TOEKOMEN NIET IN ZIJN BELANG WORDEN GEBRUIKT • _ BEVOEGDHEID VAN DE
JEUGDRECHTBANK OM DE VOORWAARDEN
VOOR DE AANWENDING VAN DIE SOMMEN TE
BEPALEN _ BEGRIP.
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-409arrest door bet Hof van Beroep te
Bergen is gewezen, uitsluitend tegen de
procureur-generaal bij dat bof moest
worden gericbt :

Overwegende dat het arrest werd
gewezen op het hoger beroep van
eiseres tegen een vonnis waarbij de
jeugdkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Doornik op dagvaarding van de procureur des
Konings de voorwaarden voor de
aanwending van de geldsommen die
aan de minderjarige Philippe Soenen toekomen, heeft bepaald;
Overwegende dat het openbaar
ministerie, zodra de zaak voor het
hof van beroep is gebracht, niet
meer door de procureur des
Konings wordt vertegenwoordigd
doch door de procureur-generaal bij
het hof van beroep, die aileen in het
geding is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is in zoverre zij tegen de tweede
verweerder is gericht;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 389, inzonderbeid tweede en derde lid, van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest beveelt dat eiseres
een bedrag van 4.400.000 fran..l!: met de
interest moet storten op de rekening
nr. 385-0256947-57 van de Bank Brussel
Lambert te Kortrijk, na te bebben ·vastgesteld dat c (eiseres) betoogt dat zij
sedert de aanvang van de rechtspleging
niet meer over gebeel bet kapitaal van
5.000.000 frank bescbikt, dat de kosten
van een rechtspleging die bijna 13 jaar
beeft geduurd en de erelonen van haar
raadslieden nog een bescbikbaar bedrag
van 4.147.427 frank bebben overgelaten;
dat dit betoog in beginsel gegrond is»;
terwijl, eerste onderdeel, de wettelijke
bebeerder van de goederen van een
minderjarig kind verantwoording schuldig is van de eigendom en de inkomsten
ten aanzien van de goederen waarvan
bij bet genot niet beeft, doch enkel
wanneer het wettelijk beheer eindigt, de
voorwaarden voor de aanwending van de
aan een minderjarige toekomende geldsommen die door de jeugdrecbtbank
worden bepaald, het wettelijk beheer
van de ouders niet beeindigen, de
jeugdrecbtbank de voorwaarden voor de
aanwending dus enkel kan bepalen VQOr

de goederen die op bet ogenblik van
baar beslissing bestaan, althans op bet
ogenblik waarop de rechtspleging tot
vaststelling van die voorwaarden wordt
ingezet, zodat de beslissing die voorwaarden voor de aanwending niet mocht
opleggen voor een boger bedrag dan bet
beschikbaar gebleven bedrag, zonder
artikel 389, inzonderbeid tweede en
derde lid, van bet Burgerlijk Wetboek te
scbenden;
tweede onderdeel, bet arrest althans
op motieven steunt die tegenstrijdig zijn
of zijn beschikkende gedeelte niet kunnen staven, nu de recbter in boger
. beroep, enerzijds, ten deze geenszins
betwist dat de minderjarige, via zijn
wettelijke beheerster, eiseres, slecbts
over een bedrag van 4.147.427 frank
beschikt, en anderzijds, de voorwaarden
voor de aanwending van een hoger
bedrag bepaalt, in casu 4.400.000 frank,
betgeen gelijk staat met een schending
van artikel 97 van de Grondwet :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 389, vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, wanneer kan
gevreesd worden dat geldsommen
die aan een minderjarige toekomen
niet in zijn belang worden gebruikt,
de jeugdrechtbank op vordering van
de procureur des Konings de voorwaarden voor de aanwending van
de verschuldigde geldsommen kan
bepalen;
Dat die preventieve bepaling de
vaststelling mogelijk maakt van de
voorwaarden voor de aanwending
van geldsommen die aan een min.derjarige toekomen, dat wil zeggen
van de bedragen die de minderjarige moet ontvangen of van die
welke bestaan op het ogenblik dat
de zaak bij de rechtbank aanhangig.
wordt gemaakt; dat zij de regels
inzake het einde van het wettelijk
beheer, rekening en verantwoording
en de aansprakelijkheid van de
vader en de moeder voor het beheer
niet wijzigt;
Overwegende dat het arrest onder
verwijzing naar de motieven van de
eerste rechter vaststelt dat mr. Vallaeys, raadsman van eiseres, op
25 augustus 1977 aan de procureur

-410Om die redenen, voegt de voorziedes Konirigs te Doornik heeft
geschreven dat de geldsommen die ningen samen die onder de
aan de minderjarige toekomen c na nrs. 5948 en 6186 van de algemene
aftrek van de erelonen en lasten rol zijn ingeschreven; verleent akte
van de raadslieden » 4.147.427 frank van de afstand van de voorziening
bedroegen en vastgezet werden op ingeschreven onder nr. 5948 van de
een termijnrekening; dat het arrest algemene rol; vernietigt het bestrein zijn eigen motieven erop wijst den arrest in zoverre het bepaalt
dat eiseres c betoogt dat zij sedert dat het bedrag van de geldsommen
de aanvang van de rechtspleging die, onder de voorwaarden die het
niet meer over het hele kapitaal van preciseert, op een bankrekening
5.000.000 beschikt, dat de kosten van moeten gestort worden, hoger is dan
· een rechtspleging die bijna 13 jaar 4.147.427 frank, en uitspraak doet
heeft geduurd en de erelonen van over de kosten; beveelt dat van dit
haar raadslieden nog slechts een arrest melding zal worden gemaakt
beschikbaar bedrag van 4.141.427 op de kant van de gedeeltelijke
frank overlaten "'i dat het arrest vernietigde beslissing; veroordeelt
zegt c dat dit betoog in beginsel eiseres in de kosten van de voorziening nr. 5948 van de algemene rol;
gegrond is »i
houdt de overige kosten aan en zegt
Overwegende dat het arrest even- dat de feitenrechter erover zal
wei beslist dat c aan het hof geen beslissen;
verwijst
de
aldus
rekening of staat van de genoemde beperkte zaak naar de jeugdkamer
kosten en erelonen is overgelegd, van het Hof van Beroep te Brussel.
dat zij bijgevolg naar billijkheid
moet worden beoordeeld, en dat zij
11 december 1980 1" kamer redelijkerwijs op 600.000 frank kun- Voorzitter
: ridder de Schaetzen, afdenen worden geraamd "'• en bijgevolg lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.·
zegt
dat
het
bedrag
van Raymond-Decharneux
Anderslui4.400.000 frank op een termijnreke- dende conclusie (2) van de h. Velu,
ning moet gestort worden en dat, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
zonder de toelating van de jeugd- Biitzler.
rechtbank, geen enkele opneming
kan worden gedaan;
0verwegende dat uit het geheel
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwervan de vaststellingen en vermeldin- ping van het cassatieberoep tegen de procugen van het arrest niet blijkt dat de reur-generaal bij het Hof van Beroep te
rechter heeft geoordeeld dat, op het Bergen.
Volgens het O.M. faalde het eerste onderdeel
ogenblik waarop de zaak bij de
het eerste middel naar recht, omdat, naar
jeugdrechtbank aanhangig werd van
zijn oordeel, de geldsonunen waarvan de
gemaakt, de door eiseres voor rechtbank de voorwaarden van aanwending
rechtsplegingskosten en erelonen mag vaststellen, niet noodzakelijk dezelfde
bedragen zijn als die welke voorhanden zijn
van advocaten betaalde bedragen in bij
de uitspraak van de rechtbank of bij de
werkelijkheid een hoger saldo over- inleiding van de procedure door het openbaar
lieten dan hetgeen zij had aangege- ministerie, maar wei, wals de wet zegt, de
bedragen die aan de minderjarige toekomen;
ven;
aan de hand van nader omschreven gegevens
Dat het hof van beroep bijgevolg, besliste het bestreden arrest, op grond van een
gelet op de genoemde vaststellingen onaantastbare feitelijke beoordeling, dat aan
minderjarige 4.400.000 frank toekwam; volen vermeldingen, de beslissing niet de
gens het O.M. werd art. 389 B.W. niet geschonwettelijk verantwoordt waarbij het den als het Hof van Beroep te Bergen, nadat
de voorwaarden voor de aanwen- het had vastgesteld dat kon worden gevreesd
dat de vergoeding die door een vroeger arrest
ding van een hoger bedrag dan van
dat hof aan de minderjarige was toege4.147.427 frank bepaalt;
kend, hem bij zijn meerderjarigheid niet
integraal wu toekomen, de voorwaarden vastDat dit onderdeel van het middel stelde om vorenvermeld bedrag en de rente
gegrond is;
aan te wenden.
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-411Nr. 221
1" KAMER- 11 december 1980
1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN

Over
het
middel
van
nietontvankelijkheid door verweerster tegen
de voorziening opgeworpen en hieruit
afgeleid dat de bestreden beslissing niet
in laatste aanleg werd gewezen :

Overwegende dat de ontvankelijkheid van de voorziening afhangt van
de vraag of de ten name van de
eisende naamloze
vennootschap
2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE- gevestigde belasting met het patent
LASTINGEN - DIRECI'E GEMEENTEBE- analoog is of niet; dat, derhalve, in
LASTING OP DE HOEVEELHEID OPGEVANGEN tegenstelling met hetgeen eiseres
GAS IN DE MIJNSCHACHTEN OP HET GRONDvoorhoudt, deze vraag aan het Hof
GEBIED VAN DE GEMEENTE - BEDRAG JAARis voorgelegd, ook al bekritiseert de
LIJKS VASTGESTELD NAAR DE DOOR DE
ADMINISTRATIE DER MIJNEN OPGEMAA!cr'E voorziening de beslissing niet in
GLOBALE SJ'AAT - MET HET PATENT ANA- zoverre daarin wordt gezegd dat,
ten deze, de belasting niet met het
LOGE BELASTING (1).
patent analoog is;
3° VOORZIENING IN CASSATIE Overwegende dat het reglement
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
van
4 december 1969 van de stad
KAN
WORDEN INGESTELD DIRECTE
Fontaine-L'Eveque, waarvan de toeGEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE passing aanleiding heeft gegeven tot
VAN EEN PROVINCIERAAD OVER DE RECLA- het bezwaarschrift van eiseres, ten
MATIE VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP behoeve van de
stad, voor het
OF VAN EEN COMMANDITAlRE VENNOOT- jaar 1969, een belasting heeft ingeSCHAP OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG voerd van 0,10 frank per m' mijngas
IN EEN MET HET PATENT ANALOGE BELASopgevangen uit de op het stedelijk
TING - GEEN BESUSSING IN LAATSTE AANgrondgebied gelegen putten; dat volLEG- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP
gens artikel 2 van het reglement de
(2).
belasting zal gevestigd worden op
1" Een met het patent analoge belasting basis van de gaswinning voor het
is de belasting die, op grond van jaar 1969 volgens de door de admiindicien, de belastingplichtige treft nistratie der mijnen opgemaakte
wegens de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de staat; dat, luidens de artikelen 3
daarbij behaalde winsten of baten (3). en 4, deze rol aan de belastingplichtigen ter inzage zal worden voorge(• THY-MARCINELLE ET PROVIDENCE • N.V.
legd en dat ze bij het gemeentebeT. SJ'AD FONTAlNE-L'E\TtQUE)
stuur verzoeken en bezwaren kunnen indienen en, binnen een maand
ARREST ( vertaling)
van de afgifte van het aanslagbiljet,
HET HOF; - Gelet op de bestre- bezwaar kunnen indienen bij de
den beslissing, op 13 december 1979 bestendige deputatie;
gewezen door de Bestendige DepuDat artikel 5 ten slotte bepaalt :
tatie van de Provincieraad van Brabant, rechtdoende als rechtscollege « zo de cumulatie tussen de belasting op de drijfkracht, op het
waarnaar de zaak verwezen werd;
tewerkgesteld personeel en de
Gelet op het arrest van het Hof omslagbelasting
meer dan 10 centievan 24 maart 1977 (4);
men per m' opgevangen mijngas
- - - - - - - - - - - - - - - -1 bedraagt,
deze
omslagbelasting
(1) Zie Cass., 24 maart 1977 (A.C., 1977, 799) slechts in die mate toegepast wordt
en Raad van State, 13 juni 1974 (Pas., 1976, IV, dat het bedrag van 10 centiemen
100).
bereikt wordt »;
(2) Cass., 29 maart 1972 (A.C., 1972, 727).
Overwegende dat op grond van
(3) Cass., 28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1314).
die gegevens de bestreden beslis(4) A.C., 1977, 799.
sing van qe bestendige deputatie
- BELASTING ANALOOG MET HET PATENT BEGRIP.
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belasting niet op de gaswinning zelf de h. Velu, advocaat-generaal- Advocais gevestigd, dat ze niet bij elke ten : mrs. Simont en Kirkpatrick.
zogenaamde afzuiging verschuldigd
is en evenmin volgens de hoeveelheid opgevangen gas vastgesteld
wordt op grond van een inhoudsmeting die verricht wordt bij elke Nr. 222
tijdelijke handeling die om technische redenen vereist is; dat,
1" KAMER- 11 december 1980
integendeel, de bestreden belasting,
waarvan het bedrag voor een jaar
werd vastgesteld volgens de door de ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED- GROVE BELEDIadministratie der mijnen opgeGING WEIGERING OPNIEUW TE GAAN
maakte globale staat bij het jaarSAMENLEVEN - BESLISSING OP GROND VAN
einde die evenredig is aan het
FEITELIJKE VERMOEDENS DAT DIE WElGEaantal kubieke meters gas dat tijRING NIET BELEDIGEND IS - GEEN SCHENdens het aanslagjaar werd opgevanDING VAN DE ARTT. 1349 EN 1353 B.W.
gen, en dat in aanmerking werd
genomen als aanwijzing voor de Door uit de houding van een der echtgenoten, ,die zich tijdens een persoonfiskale draagkracht van de vennootlijke verschijning van partijen verzet
schap (eiseres), geheven wordt op
had tegen het beginsel zelf van hervatde produktie van de vennootschap
ting van het samenleven, af te Jeiden
tijdens het bedoelde jaar; dat niet
dat zijn aanmaningen tot hervatting
alleenstaande en voorbijgaande feivan het samenleven niet oprecht
waren, en door bijgevolg te beslissen
ten doch een van aard langdurige
dat de weigering van de andere echttoestand, die als zodanig aanleiding
genoot niet beledigend is, steunt de
kan geven tot een periodieke belasrechter op een feitelijk vermoeden
ting, de grondslag vormt voor die
waarvan hij de bewijswaarde in verbelasting »;
band met de andere elementen van de
zaak moest beoordelen en schendt hij
Dat daaruit volgt dat deze belasgeenszins de artt. 1349 en 1353 B. W.
ting eiseres treft wegens de uitoefening van haar nijverheid, van haar
handel of van haar bedrijf, op grond
(D... T.G...)
van indicien en ongeacht de
ARREST ( vertaling)
behaalde baten en wii:lsten en dat
ze, derhalve, analoog met het patent
HET HOF; - Gelet op het bestreis;
den
arrest, op 18 oktober 1978 door
Overwegende dat, nu eiseres een
naamloze vennootschap
is, de het Hof van Beroep te Bergen
bestendige deputatie, ten deze, niet gewezen;
in laatste aanleg uitspraak heeft
Over het eerste middel, ...
gedaan; dat de voorziening niet
Dat het middel feitelijke grondontvankelijk is;
nietslag
mist;
Dat het middel van
ontvankelijkheid gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten. De kosten begroot op de
som van nul frank.
·
11 december 1980 1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron

de schending van de artikelen 1349 en
1353 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest, nu bet erop heeft
gewezen dat de eerste rechters hadden
" vastgesteld dat eiser tijdens een persoonlijke verschijning van de partijen
bet beginsel zelf van de hervatting van
bet samenleven heeft verworpen »,
beslist dat uit die houding blijkt dat de
aanmaningen van appellant bet samen-

:1- r:::

-c-_

-413Ieven te hernemen niet oprecht waren
en dat bijgevolg ge'intimeerdes weigering
niet beledigend is»,

Nr.223

I" KAMER- 11 december 1980
terwijl het arrest, aileen uit eisers
0
weigering voor de eerste rechter bet I CASSATIEMIDDELEN
BURGERsamenleven te hernemen, niet noodzakeLUKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR ELK
lijk kon afleiden dat de in 1972 en
VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK DE WETTE1973 aan de echtgenote betekende aanLLJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAARVAN
maningen bet samenleven te hernemen
SCHENDJNG WORDT AANGEVOERD (1).
niet oprecht waren, nu dat gemis aan
oprechtheid inderdaad niet kan blijken 2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERuit de enige aldus door bet arrest
LLJKE ZAKEN - GRIEF VAN DUBBELZJNNIGin aanmerking genomen aanwijzing,
HEJD - BESLISSING VATBAAR VOOR TWEEtRwegens de andere, door eiser regelmatig
LEJ UITLEGGING - BESLISSJNG ONWETTJG
aangevoerde gegevens ter verantwoorVOLGENS BEIDE UlTLEGGINGEN - MIDDEL
ding van zijn houding, en bijgevolg,
AFGELEID UJT SCF.ENDING VAN ART. 97 GW. wegens die gegevens niet noodzakelijk
NIRI' ONTVANKELLJK MIDDEL.
en zeker verband houden met eisers
weigering tijdens een persoonlijke ver- 3° WETI'EN, DECRETEN EN BESLUIschijning voor de eerste rechters in
TEN - GEMEENTEREGLEMENT - VERWLJ1975 bet samenleven te hernemen :
ZING NAAR DE WET KRACHTENS WELKE EEN
Overwegende dat het hof van
beroep, door uit eisers houding, die
zich tijdens een persoonlijke verschijning van de partijen verzet had
tegen het beginsel zelf van hervatting van het samenleven, af te
leiden dat zijn aanmaningen tot
hernemen van het samenleven niet
oprecht waren en door bijgevolg te
beslissen dat verweersters weigering niet beledigend is, steunt op
een feitelijk vermoeden waarvan de
bewijswaarde in verband met de
andere elementen van de
zaak
moest beoordelen;
Dat

het

arrest

derhalve

de

artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

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

GEMEENTEREGLEMENT IS GENOMEN VORM NJRI' VEREJST VOOR DE WE'ITIGHEID
VAN HRI' REGLEMENT (2).
4° GEMEENTEVERORDENING VERWLJZING NAAR DE WET KRACHTENS WELKE
EEN GEMEENTEREGLEMENT ffi GENOMEN VORM NJRI' VEREIST VOOR DE WE'ITIGHEJD
VAN HRI' REGLEMENT (3).

5° WElTEN, DECRETEN EN BESLUITEN - TOEZICHT VAN DE RECHTER OP DE
WETI'lGHEID VAN DE GEMEENTEREGLEMENTEN- GEMEENTEREGLEMENT NAAR RECHT
GEGROND OP EEN ANDERE WE'ITEWKE
BEPALING DAN DIE WELKE IS VERMELD IN
DE MOl'IVERING VAN DAT REGLEMENT BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DAT
REGLEMENT CONFORM DE WET IS - BESLJS..
SING NAAR RECHT VERAN'IWOORD (4).

6° GEMEENTEVERORDENING -

TOEZICHT VAN DE RECHTER oP DE WE'ITIGHEID
VAN
DE
GEMEENTEREGLEMENTEN
GEMEENTEREGLEMENT
NAAR
RECHT
GEGROND OP EEN ANDERE WETTEWKE
BEPALING DAN DIE WELKE IN DE MOTIVERING VAN DAT REGLEMENT ZLJN VERMELD BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DJT
REGLEMENT CONFORM DE WET IS - BESLJS..
SING NAAR RECHT VERAN'lWOORD (5).

1----------------(1) Cass., 16 feb. 1977 (A.C., 1977, 670).

11 december 1980 I" kamer
(2) en (3) Zie Cass., 30 juni 1958 (A.C., 1958,
Voorzitter en verslaggever : ridder de 884).
Schaetzen, afdelingsvoorzitter GeJjjkluidende conclusie van de h. Velu,
(4) en (5) Zie Cass., 12 juni 1950 (A.C., 1950,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 622), 21 sept. 1953 (ibid, 1954, 19) en 17 dec.
1975 (ibid., 1976, 478).
Van Ryn en De Bruyn.

------
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7° WE'ITEN, DECRETEN EN BESLUITEN- BEPALINGEN V~ HET GEMEENTEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE ELSENE VAN
4 DEC. 1945 INZAKE DE PENSIOENEN VAN HET
GEMEENTEPERSONEEL- WET IN DE ZIN VAN
ART. 608 GER.W. (6).

8° GEMEENTEVERORDENING -

BEPALINGEN VAN HET GEMEENTEREGLEMENT VAN
DE
GEMEENTE
ELSENE
VAN
4
DEC.
1945 INZAKE DE PENSIOENEN VAN HET
GEMEENTEPERSONEEL- WET IN DE ZIN VAN
ART. 608 GER.W. (7}.
.

9° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN BEWIJS DOOR GESCHRIFl' - BEWLJSKRACHT
VAN DE AKTEN - BEGRIP.

10° BURGERLIJK PENSIOEN -

PENSIOEN VAN EEN GEMEENTEBEAMBTE- VONNIS WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE
GEMEENTERAAD VAN ELSENE HET PENSIOEN
VAN EEN OFFIC!ER VAN POLITIE, DIE IN
DIENST IS GETREDEN NA 1 JAN. 1934, HEEFl'
BEPERKT TOT DRIE VIERDE VAN HET GEMIDDELD INKOMEN VAN DE LAATSTE VIJF
DIENSTJAREN,
OVEREENKOMSTIG
HET
GEMEENTEREGLEMENT VAN ELSENE VAN
4 DEC. 1945 - BESLISSING NAAR RECHT VERANTWOORD.

11° BURGERLIJK PENSIOEN -

PENSIOEN VAN EEN GEMEENTEBEAMBTE - WET
VAN 25 APRIL 1933 OMTRENT DE PENSIOENREGELING VAN HET GEMEENTEPERSONEEL VAN SUBSIDIAIRE AARD.

2" Niet ontvankelijk is het uit schending

van art. 97 Gw. afgeleid middel, waarbij enkel wordt aangevoerd dat de
bestreden beslissing voor tweeerlei
'!itlegg_ing vatbaar is, als die beslissing
In be1de gevallen onwettig is, daar
zodanige dubbelzinnigheid geen verband houdt met de grondwetsbepaling
waarvan schending wordt aangevoerd

raad van Elsene het pensioen van eer'l
officier van politie, die in dienst is
getreden na 1 januari 1934, heeft
beper_kt tot drie vierde van het gemiddeld mkomen van de laatste VJjf jaren,
overeenkomstig het gemeentereglement van 4 dec. 1945, erop wijst dat
zulk een pensioen voldoet aan de bij
de wet van 25 april 1933 vastgestelde
mininimumvereisten voor de pensioenen van de gemeentebeambten, dat,
behoudens andersluidende wettelijke
bepaling, het statuut van het gemeentepersoneel voor de toekomst mag
worden gewijzigd, dat de officier van
politie,
ingevolge
de
wet
van
25 april 1933 geen aanspraak kan
maken op een voordeliger pensioenregeling dan die vastgesteld bij het
gemeentereglement van Elsene van
5 juli 1929 en dat de gemeenteraad
ingevolge de gemeentewet bevoegd is
om dat reglement te wijzigen voor de
beambten die na 31 dec. 1933 in dienst
z1jn getreden.
11" De wet van 25 april 1933 omtrent de

pensioenregeling van het gemeentepersoneel is van subsidiaire aard en
kan aan de gemeenten het recht niet
ontnemen om aan hun beambten bij
reglement een pensioen toe te kennen
dat voordeliger is dan het bij die wet
gewaarborgde pensioen (10); zulks
belet evenwel niet dat de gemeenteraad ingevolge de Gemeentewet die
voordeliger regeling kan wijzigen of
afschaffen voor de beambten, die na
31 dec. 1933 in dienst zijn getreden,
onder voorbehoud van het opgelegde
minimumbedrag.
(NIZETTE T. GEMEENTE ELSENE}
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1979 door
het Hof van Beroep te Brussel
9" Een overtreding van een wet in de gewezen;
zin van art. 608 Ger. W., ka~ geen
(8).

miskenning vormen van de bewijsOver het eerste middel, afgeleid uit de
kracht van die wet, in de zin van de schending van de artikelen 1, 2 van de
artt. 1319 en 1322 B. W. (9).
10" Naar recht verantwoord is het vonnis
(10) Cass., 16 nov. 1978 (A.C:, 1978-79, 315)
dat, om te beslissen dat de gemeente-· en concl. van adv.-gen. Duchatelet in Bull. en

------------------1 Raad
Pas., 1979, I, 325, met de verwijzingen· zie
van State, 31 ~an. (nr. 18075), 3 en 24 feb.
(6) en (7) Zie Cass., 3 maart 1977 (A C:
1977, 720).
0

••

(8) Cass., 21 juni 1979 (A.C:, 1978-79, 1270).
(9) Zie Cass., 3 maart 1977 (A.C:, 1977, 720).

(nrs. 18082 en 18139] 1977 (Verz. Arr., 1977, 135,
153 en 278), 2 (nrs. 18738 en 18739) 9 (nr
18749) en 23 feb. Cru:. 18778) 1978 (ibid., 1979;
146, 175 en 217), 12 Jan. (nr. 19360} en 1 juni
(nrs. 19675, 19676 en 19677) 1979 (ibid., 1979
'
38 en 614).
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artikel 2 van de wet van 20 mei 1949, 1,
13 van de algemene wet van 21 juli 1844
op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, genoemd artikel 1 gewijzigd bij
artikel 29 van de wet van 5 augustus
1968 en genoemd artikel 13 gewijzigd bij
artikel 9 van de wet van 2 augustus 1955,
75, 78, 131, 15°, van de Gemeentewet van
30 maart 1836, 31, 97, 107 en 108, 2° en 3",
van de Grondwet, van het algemeen
beginsel van het grondwettelijk recht
inzake de scheiding van de machten,
zoals dat met name is vastgelegd in de
artikelen 25 tot 30, 92 en 93 van de
Grondwet, en voor zover nodig uit de
sch£mding van de genoemde artikelen,

doordat het arrest, ter verwerping van
de door eiser tegen verweersters reglement van 4 december 1945 opgeworpen
grief van onwettigheid, die hij afleidt
uit de onwettigheid van artikel 10 van
het koninklijk besluit nr. 125 van
28 februari 1935, en ter verwerping ·van
eisers rechtsvordering om voor recht te
doen zeggen dat zijn rustpensioen moest
vastgesteld worden zonder rekening te
houden met de beperking van genoemd
reglement en om verweerster te doen
veroordelen in de betaling van genoemd
pensioen na de vaststelling van de
onwettigheid van artikel 10 van het
vooi:noemd koninklijk besluit nr. 125,
toch beslist dat « de vergissing van de
gemeente Elsene, toen zij in haar besluit
van 4 december 1945 ten onrechte heeft
verwezen naar artikel 10 van het
koninklijk besluit nr. 125 van 28 februari 1935, welke bepaling niet conform
de wet is, de geldigheid van het
genoemde besluit niet bei'nvloedt, aangezien een andere wettekst dan de door
haar verkeerdelijk vermelde de genom«;!n
maatregel verantwoordt ~. en daartoe
erop wijst, enerzijds, dat « de gemeente
Elsene op grond van de Gemeentewet
bevoegd was om inzake gemeentepensioenen beslissingen te nemen » en dat
zij ten deze die bevoegdheid heeft benut
« binnen de perken vastgelegd in de
algemene bepalingen, met name in
artikel 13 van de wet van 20 juli 1844 en
de daaropvolgende wetten over hetzelfde
onderwerp, inzonderheid artikel 9 van
de wet van 2 augustus 1955 »; anderzijds,
dat
het
litigieuze
besluit
van
4 december 1945 « de normale gemeentelijke autonomie niet overschrijdt en de
wettelijke
beperkingen inzake
het
bedrag van het pensioen eerbiedigt "• en

ten slotte dat « het statuut van het
personeel behoudens andersluidende
wettelijke bepaling voor de toekomst
gewijzigd mag worden "• waarbij de
genoemde andersluidende wettelijke
bepaling ten deze « het verbod is dat uit
de voormelde bepalingen voortvloeit .en
dat zegt dat bet pensioen niet lager mag
liggen dan een minimum en niet boger
dan een maximum »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
zelfs indien het in die zin moet worden
uitgelegd dat het zowel steunt op bet
beginsel · van de gemeentelijke autonomie als op de wettelijke bepalingen
die bet vermeldt en die de verlaging van
het bedrag van de gemeentelijke pensioenen voorschrijven, tegenstrijdig · is
doordat het bestaan van wettelijke bepalingen waarbij een verlaging van
de reglementaire gemeentepensioenen
wordt voorgeschreven de vaststelling van
het arrest uitsloot dat verweerster ten
deze, uit opportuniteit en ingevolge het
beginsel van de gemeentelijke auto.:
nomie, vrij gebruik heeft gemaakt van
haar macht het bedrag van de reglementaire pensioenen te verlagen, en hoe dan
ook niet wettelijk verantwoord is; daaruit volgt dat bet arrest aan tegenstrijdigheid lijdt en dus niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en evenmin
wettelijk verantwoord (schending van
aile andere in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen);
tweede onderdeel, het arrest, door in
de in het middel vermelde bewoordingen
uitspraak te doen, althans dubbelzinnig
is in zoverre daaruit niet duidelijk blijkt
of het, ter verantwoording van de wettelijke grondslag van het litigieuze reglement van 4 december 1945, op het
beginsel van de gemeentelijke autonomie steunt en op verweersters recht
om inzonderheid betreffende de verlaging van het bedrag van de reglementaire pensioenen voor haar personeel
« bet wettelijk pensioenstelsel aan te
nemen, zelfs wanneer geen wettelijke
bepaling haar daartoe verplicht ~. of
integendeel op de wettelijke bepalingen
waarvan ·aldus geoordeeld wordt dat zij
ten deze toepasselijk zijn, zoals « met
name artikel 13 van de wet van
:20 juli 1944 en de daarop volgende
wetten die hetzelfde onderwerp betreffen, inzonderheid artikel 9 van de wet
van 2 augustus 1955 "• en « de andersluidende wettelijke bepaling het verbod
zijnde dat uit de voormelde bepalingen
voortvloeit en dat zegt dat het pensioen
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en niet boger dan een maximum »; bet
arrest niet wettelijk verantwoord is gelet
op de in bet bierna volgende tweede en
derde middel aangeklaagde onwettigbeden van elk van beide onderdelen van
bet alternatief; daaruit volgt dat de
motivering van het arrest altbans dubbelzinnig is en het arrest dus niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en evenmin wettelijk verantwoord
(schending van alle andere in bet middel
bedoelde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat de enige in het
middel gepreciseerde grief, die de
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid in de motieven van het arrest
betreft, niets uitstaande heeft met
de andere dan artikel 97 van de
Grondwet in dat middel aangevoerde wettelijke bepalingen; dat
het middel, door in zijn eerste
onderdeel enkel uit de aangevoerde
tegenstrijdigheid af te leiden dat het
arrest niet wettelijk verantwoord is
en die andere wettelijke bepalingen
schendt, niet aangeeft waarin die
bepalingen geschonden zijn; dat het
middel, nu het in zijn tweede
onderdeel, om aan te tonen dat het
arrest niet wettelijk vei:antwoord is,
verwijst, enerzijds, naar de dubbelzinnigheid van de motieven van dat
arrest en, anderzijds, naar de
onwettigheden van beide onderdelen van het alternatief zoals die in
het tweede en derde middel worden
aangeklaagd, erop neerkomt verschillende grieven, die afzonderlijke
middelen vormen, in hun geheel te
laten gelden zonder voor elk van
hen de wettelijke bepalingen aan te
duiden waarvan de schending wordt
aangevoerd;
Dat het middel dienaangaande
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is in zoverre het
betoogt dat het arrest op twee
wijzen kan -worden uitgelegd en in
beide gevallen onwettig is, nu de op
de schending van artikel 97 van de
Grondwet gesteunde grief van dubbelzinnigheid met een dergelijk
middel niets uitstaande heeft;

Overwegende dat het arrest, om
te zeggen dat het reglement van
4 december 1945 van de gemeente
Elsene wettig is in zoverre dit het
maximumpensioen van het gemeentepersoneel vaststelt op drie vierde
van het gemiddeld inkomen van de
vijf laatste jaren, zowel steunt op de
verorderende bevoegdheid die de
gemeenteraad krachtens de Gemeentewet bezit, als op het feit dat
het bekritiseerde reglement de
beperkingen eerbiedigt die volgens
het arrest door de aangegeven wettelijke bepalingen aan die bevoegd-'
heid worden gesteld;
Dat die motieven niet tegenstrijdig zijn;
Dat het middel dienaangaande
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van bet algemeen recbtsbeginsel van bet grondwettelijk recbt
inzake de scheiding van de macbten,
met name vastgelegd in de artikelen 25
tot 30, 92 en 93 van de Grondwet, van de
artikelen 31, 97, 107, 108, 2• en a•, van de
Grondwet, 75, 85, 131, 15•, van de
Gemeentewet van 30 maart 1836, 1, 2•,
van de wet van 25 april 1933 omtrent de
pensioenregeling van bet gemeentepersoneel, genoemd artikel 1 gewijzigd bij
artikel 2 van· de wet van 20 mei 1949,
van bet reglement van de gemeerite
Elsene van 4 december 1945, inzonderbeid artikel 2•, boudende goedkeuring
van de beslissingen inzake pensioenen
en bepaalde beperkingen aan bet reglement van de Pensioenkas voor gemeenteambtenaren
en
beambten
van
5 juli 1929 van de gemeente Elsene, en
voor zoveel nodig scbending van de
artikelen 25 en 26 van laatstgenoemd
reglement en van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
die de bewijskracbt van de bepalingen
van die reglementen waarborgen,
doordat bet arrest, vooral wanneer bet
moet worden uitgelegd in die zin dat bet
de wettigheid van bet gemeentereglement van 4 december 1945 heeft laten
steunen op bet beginsel van de gemeentelijke autonomie en op verweersters
recbt voor baar personeel, meer bepaald
inzake de vermindering van bet bedrag
van het reglementaire pensioen, bet
wettelijk pensioenstelsel aan te nemen
zelfs wanneer geen enkele wettelijke
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op de toepassing van de wettelijke
bepalingen waarbij de bedragen van de
reglementaire gemeentepensioenen worden beperkt, ter verwerping van de
onwettigheid die door eiser tegen verweersters reglement van 4 december
1945 werd opgeworpen en afgeleid uit de
ontwettigheid van artikel 10 van }let
koninklijk
besluit
nr.
125
van
28 februari 1935, en tot wijziging van bet
beroepen vonnis, dat zijn rechtsvordering had aangenomen, beslist dat c de
vergissing van de gemeente Elsene, toen
zij in .haar besluit van 4 december 1945
ten onrechte naar artikel 10 van bet
koninklijk
besluit
nr.
125
van
28 febru.ari 1935 heeft verwezen, welke
bepaling niet conform de wet is, de
geldigheid van bet genoemde besluit niet
aantast, aangezien een andere wettekst
dan de door haar verkeerdelijk aangegeven de aangenomen maatregel verantwoordt ... ; dat de gemeente Elsene inderdaad op grond van de Gemeentewet
bevoegd was om inzake gemeentepensioenen beslissingen te nemen en van
die bevoegdheid ten deze « gebruik heeft
gemaakt op 4 december 1945 bij de
wijziging van het gemeentelijk reglement van 5 juli 1929 en door op
12 februari 1970 over bet rustpensioen
van de gei:ntimeerde te beslissen "• en
aldus bet (wettelijk) onjuist motief tot
staving van de litigieuze beslissing van
4 december 1945 vervangt door een
ander motief in rechte dat afgeleid is uit
de gemeentelijke autonomie en uit de
verordeningsbevoegdheid van verweerster buiten elke wettelijke verplichting
tot vermindering van het bedrag van
reglementaire pensioenen om,

terwijl, eerste onderdeel, de rechter,
wanneer een administratieve handeling,
zoals bet litigieuze gemeenteregleme.nt
van 4 december 1945, ter uitvoering van
een reglementaire beschikking wordt
genomen, zoals artikel 10 van het
koninklijk besluit nr. 125, waarbij op
dwingende wijze de inhoud van
genoemde handeling wordt vastgelegd
zodat de bevoegdheid van de auteur
gebonden is, die verplichte wettelijke
grondslag die hij onregelmatig acht, niet
mag vervangen door een andere wettelijke grondslag die, zoals ten deze, afgeleid is uit bet benutten van een mogelijkheid waarover de auteur van de
administratieve handeling beschikte, die
handeling te verrichten zelfs zonder
enige reglementaire verplichting; de
rechter zich daardoor mengt in de

beoordelingsbevoegdheid van die admi-,
nistratieve overheid; de. rechter, door
aldus ten deze een motief, dat steunt op
de uitvoering van een reglementaire
verplichting overeenkomstig artikel 10
van bet koninklijk besluit nr. 125, te
vervangen door een ander motief dat
steunt op bet benutten van een mogelijkheid uit de gemeentelijke autonomie,
en door bijgevolg te beslissen dat ·de
onwettigheid van artikel 10 van bet
koninklijk besluit nr. 125 de geldigheid
van
bet
gemeentereglement
van
4 december 1945 niet aantast, de in bet
middel bedoelde wettelijke bepalingen
schendt en inzonderheid bet beginsel
van de scheiding van de machten;

tweede onderdeel, bet gemeentereglement van 4 december 1945 van verweerster in de preambule uitdrukkelijk « de
koninklijke besluiten van 25 februari en
31 mei 1935 betreffende de bezoldigingen
van hei gemeentepersoneel beoogt en
" artikel 10 van de gecoordineerde bepalingen van de voornoemde besluiten,
waarin wordt gezegd dat de gemeentepensioenen niet meer mogen bedragen
dan drie vierde van de gemiddelde
wedde van de vijf laatste jaren », en in
artikel 2" beslist dat « onder voorbehoud
van de beperking van bet pensioen tot
ten hoogste drie vierde van bet gemiddeld inkomen van de laatste vijf jaren,
overeenkomstig de bepalingen van de
koninklijke besluiten van 25 februari en
31 mei 1935, aile beambten die vanaf
1 januari 1934 in dienst zijn getreden bij
een van de volgende gemeentelijke
pensioenkassen
zullen
aangesloten
worden »; uit de duidelijke en precieze
bewoordingen van dat reglement zelf
volgt dat de vermindering van bet
bedrag van de pensioenen van bet zogenaamd · lokaal statuut door verweerster
alleen werd uitgevaardigd om te voldoen
aan bet door haar wettig geachte
koninklijk besluit ·nr. 125; daaruit volgt
dat bet arrest, door op grond van de in
bet middel vermelde motieven te beslissen dat bet gemeentereglement van 4
december 1945 behoorde tot de normale
uitoefening van de gemeentelijke autonomie en dat verweerster ten deze vrij
gebruik had gemaakt van haar bevoegdheid om inzake gemeentelijke pensioenen besluiten te nemen, genoemd reglement
schendt
en
inzonderheid
artikel 2" of, zo genoemd reglement geen
wet is in de zin van de ·artikelen 608 en
1080 van bet Gerechtelijk Wetboek, de
bewijskracht ervan schendt door bet uit
te leggen op een wijze die onverenigbaar

-418is met de bewoordingen ervan (schending van het gemeentelijk reglement van
4 december 1945 van de gemeente
Elsene, inzonderheid van artikel 2", en
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het arrest niet kon
beslissen dat het bekritiseerde reglement van 4 december 1945 gerechtvaardigd werd, krachtens het beginsel van de
genieentelijke autonomie, door verweersters verordenende bevoegdheid, zonder
althans te wijzen op feitelijke omstandigheden en gegevens waaruit bleek dat
verweerster door het litigieuze gemeentereglement uit te vaardigen, vrij had
gekozen haar gemeentelijke bevoegdheden werkelijk uit te oefenen; daaruit
volgt dat het arrest, door enkel te zeggen
dat het litigieuze reglemimt wettig is
omdat verweerster c op grond van de
Gemeentewet bevoegd was om inzake
gemeentepensioenen
besluiten
te
nemen », zonder de feitelijke omstandigheden vast te stellen waarop het dat
besluit steunde, noch wettelijk verantwoord (schending van de in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen met uitzondering van artikel 97 van de Grandwet en van de artikehm 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgedijk Wethoek), noch regelmatig met redenen
omkleed is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
vierde onderdeel, in meer bijkomende
orde, het arrest aileen uit de vaststelling
dat het litigieuze reglement van 4
december 1945 genomen werd in het
kader van de « beperkingen opgelegd
door de algemene bepalingen » en dat
het statuut van het personeel c voor de
toekomst mag gewijzigd worden » onder
voorbehoud van c het verbod uit voormelde bepalingen », niet wettig kon
afleiden dat de overheid door genoemd
reglement uit te vaardigen ten deze
bevoegdheden had willen uitoefenen die
zij krachtens de Gemeentewet bezat;
daaruit volgt dat het arrest, doordat het
beslist dat het litigieuze reglement van
4 december 1945 wettig is, noch wettelijk
verantwoord (schending van aile in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet en van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek), nocb regelmatig met redenen
omkleed is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
vijfde onderdeel, bet arrest, na erop te
hebben gewezen dat ~ geintimeerde
repliceerde dat de gemeenteraad niet

steunde op de gemeentelijke autonomie,
docb ervan overtuigd was dat bet
koninklijk beslui't nr. 125 noodzakelijk
van toepassing was », niet antwoordt op
de bijzonder omstandige conclusie
waarin eiser de vroegere bandelingen en
de tijdsgeest uiteenzette waarin bet eerste besluit van 3 maart 1942 van verweersters schepencollege werd genomen
en nadien bet litigieuze besluit van
4 december 1945, en steunde op bet
verslag nr. 119 van 27 november 1945
waarbij de tekst aan verweersters
gemeenteraad werd voorgelegd, op de
voorvoorlaatste en voorlaatste overweging van de preambule van bet litigieuze
besluit, op de tekst van artikel 2" van
genoemd besluit, op bet c verslag " dat
op 22 februari 1973 door bet college van
verweerster zelf aan de minister van
Binnenlandse Zaken werd gestuurd, en
ook, a contrario op bet wetsontwerp uit
1978 van de minister van Binnenlandse
Zaken Boel, en op de artikelen 37, eerste
lid,
en
48
van
de
wet
van
5 augustus 1978, om daaruit a£ te leiden
dat c de gemeenteraad van Elsene bet
nooit opportuun heeft geacht zulks te
doen (het wettelijk pensioenstelsel aannemen), bet nooit heeft gestemd en
nooit heeft toegepast ingevolge bet
beginsel zelf van de gemeentelijke
autonomie : dat de toenmalige gemeenteraad gewoon ervan overtuigd was dat
bij bet koninklijk besluit nr. 125 van
28 februari 1935 moest naleven; daaruit
volgt dat het arrest niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet krachtens welke een gemeentelijk besluit
is genomen, niet behoeft vermeld te
worden opdat het besluit geldig zou
zijn;
Dat de rechter, wanneer een
besluit van de gemeenteraad naar
recht verantwoord is door een
andere. wettelijke bepaling dan die
vermeld in de motivering van het
besluit, wettig beslist dat dit besluit
conform de wet is;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft:
Overwegende dat de litigieuze
bepaling van het besluit van
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ingestelde pensioenstelsel dat voordeliger is; dat de gemeenteraad
ingevolge de gemeentewet bevoegd
was om dat reglement te wijzigen
de
beambten
die
na
voor
31 december 1933 in dienst zijn
getreden;
Overwegende dat uit het arrest
ook blijkt dat eisers pensioen, dat
overeenkomstig het reglement van
4 december 1945 is vastgesteld, aan
de bij de wet van 25 april 1933
vastgestelde minimumvereisten voor
de pensioenen van de gemeentebeambten voldoet;
Overwegende dat het aldus regelmatig gemotiveerde arrest door de
bovenvermelde overwegingen zijn
beschikkende gedeelte wettelijk verantwoordt en dit niet behoefde te
steunen op feitelijke omstandigheden door het maximumpensioen tot
drie vierde van het gemiddeld inkomen van de laatste vijf jaar te
beperken, waaruit zou blijken dat
de gemeenteraad geoordeeld zou
hebben dat hij artikel 10 van het
koninklijk besluit nr. 125 van
28 februari 1935 niet moest naleven
en bijgevolg « vrij » de bevoegdheWat het derde en het vierde den wilde uitoefenen die hij krachonderdeel betreft :
tens de Gemeentewet bezat;
Overwegende dat het arrest niet
Dat die onderdelen van het midenkel steunt op de in het derde en del niet kunnen aangenomen worhet vierde onderdeel bedoelde over- den;
wegingen en vaststellingen; dat het
Wat het vijfde onderdeel betreft:
arrest, om te beslissen dat de
,gemeenteraad eisers pensioen wetOverwegende dat het hof van
tig heeft beperkt tot drie vierde van beroep, nu het heeft beslist dat het
reglement van 4 december 1945
. het gemiddeld inkomen van de laat- wettig werd aangenomen ingevolge
ste vijf jaren, overeenkomstig het de door de Gemeentewet aan de
gemeentereglement van ~ december gemeenteraad verleende bevoegdhe1945, met name erop WlJ~~ dat het den, de in dit onderdeel bedoelde
statuut van het gemeentehJk .Perso- , conclusie niet meer behoefde te
neel, .. behoude~s anderslUidende beantwoorden aangezien zij wegens
wettehJke bepalmg, voor de . toe- .
. . '
,
komst mag worden gewijzigd; dat d1e be~hssmg geen belang meer
eiser, die na 1 januari 1934 in dienst hadden,.
.
· is getreden, geen aanspraak kan . Dat. d1t onderdeel van het m1ddel
maken, met toepassing van artikel 2 met kan aangenomen worden;
van de wet van 25 _ april 1933
Over het derde, vierde en vijfde midomtrent de· pensioenregeling van del samen, afgeleid, het derde, uit de
het gemeentelijk personeel, op het schending van de artikelen 1 en 2 van de
bij het gemeentereglement van wet van 25 april 1933 omtrent de pen4 december 1945 van de gemeenteraad van Elsene een wet is in de zin
van artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek en dat de schending van
een wettelijke bepaling geen miskenning van de bewijskracht van
akten,
in
de
zin
van
de
artikelen 1317, 1319, 1320 en
1322 v~m het Burgerlijk Wetboek,
kan vormen;
Overwegende dat het arrest, door,
meer bepaald, op de in het middel
overgenomen motieven te steunen,
beslist dat de gemeenteraad de
bepalingen van het pensioenreglement van 4 december 1945 wettig
kon aannemen, doch dat het geenszins zegt dat de gemeenteraad aldus
niet de bedoeling had artikel 10 van
het koninklijk besluit nr. 125 van
28 februari 1935 nate leven;
Dat het middel, in zoverre het
de schending aanvoert van artikel 2• van het gemeentelijk reglement van 4 december 1945 van
de gemeente Elsene, op een onjuiste
uitlegging van het bestreden arrest
berust;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;

-420sioenregeling van het gemeenteperso-'
neel, 1, gewijzigd bij artikel 2 van de wet
van 20 mei 1949, van de artikelen 1 en
13 van de algemene wet van 21 juli 1844
op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, genoemd artikel 1 gewijzigd bij
artikel 29 van de wet van 5 augustus
1968 en genoemd artikel 13 gewijzigd bij
artikel 9 van de wet van 2 augustus 1955,
van de artikelen 75, 78, 131, 15", van de
Gemeentewet van 30 maart 1836, 25, 31,
97; 107 en 108, 2" en 3", van de Grondwet,
doordat het arrest, in de onderstelling
dat men ervan uitgaat dat het de
wettigheid van het gemeentelijk reglement van 4 december 1945 heeft Iaten
steunen op de wettelijke bepalingen tot
vaststelling van een minimum- en maximumgrens van de pensioenen van het
wettig stelsel, ter verwerping van de
door eiser tegen verweersters reglement
van 4 december 1945 opgeworpen grief
van onwettigheid, afgeleid uit de onwettigheid van artikel 10 van het koninklijk
·besluit nr. 125 van 28 februari 1935, en
tot wijziging van het beroepen vonnis
dat zijn rechtsvordering had aangenomen, beslist dat c geintimeerdes recht op
een rustpensioen, gelet op de datum
waarop hij in dienst van de gemeente
Elsene is getreden, zowel door het desbetreffende gemeentereglement als door
het wettelijk stelsel wordt geregeld, in
zoverre de wet aan de gemeentelijke
overheid heeft opgelegd bepaalde regels
in acht te nemen, inzonderheid het
verbod c het bij de algemene bepalingen
vastgestelde
maximum
te
overschrijden •; dat c de vergissing van
de gemeente Elsene toen zij in haar
besluit van 4 december 1945 ten
onrechte heeft verwezen naar artikel 10
van het koninklijk besluit nr. 125 van
28 februari 1935, welke bepaling niet
conform de wet is, de geldigheid van het
genoemde besluit niet beinvloedt aangezien een andere wettekst dan de door
haar verkeerdelijk vermelde de genomen
maatregel verantwoordt »; dat verweerster door het litigieuze gemeentereglement van 4 december 1945 en het besluit
van 12 februari 1970 over eisers rustpensioen aan te nemen, inderdaad gebruik
heeft gemaakt van haar bevoegdheid te
beslissen inzake pensioenen c binnen de
perken vastgelegd in de algemen,e bepalingen met name van artikel 13 van de
algemene wet van 21 juli 1844 en de
daaropvolgende wetten met hetzelfde
voorwerp, inzonderheid artikel 9 van de
wet van 2 augustus 1955 »; dat het lokaal
statuut van het gemeentepersoneel altijd

voor de toekomst mag gewijzigd worden
c behoudens andersluidende wettelijke
bepaUngen •, in casu c het verbod dat uit
de voormelde bepalingen voortvloeit en
dat zegt dat het pensioen niet lager mag
liggeil dan een minimum en niet boger
dan een maximum •,
terwijl de wettelijke bepalingen die de
gemeentelijke pensioenen tot een
bepaald c maximum • beperken, aileen
toepasselijk zijn op het zogenaamd wettelijk pensioenstelsel en niet op het
zogenaamd lokaal pensioenstelsel dat
volgt uit bijzondere gemeentelijke reglementen; artikel 1 van de in het middel
bedoelde wet van 25 april 1933 enkel
toepasselijk is op de gemeentelijke pensioenen uit het zogenaamd wettelijk
stel8el; geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling de gemeenten verplicht het bedrag van de reglenientaire
pensioenen tot drie vierde van de gemiddelde jaarwedde van de vijf laatste
dienstjaren te beperken; daaruit volgt
dat het arrest, door te oordelen dat die
wettelijke bepalingen toepasselijk zijn
op de reglementaire gemeentelijke pensioenen en met name op eisers pensioen
en door de onwettelijke grondslag van
het betwiste gemeentelijk reglement van
4 december 1945 te vervangen door een
andere, onjuiste, grondslag afgeleid uit
de toepassing van de algemene bepalingen die het bedrag van de pensioenen
beperken en met name artikel 13 van de
wet ·van 31 juli 1844 waarvan sprake is
in het middel, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt en de in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen schendt;
bet vierde, uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat men sedert de inwerkingtreding van de wet van 25 april 1933
inzake pensioenen een onderscheid
maakt tussen het lokaal statuut dat uit
de gemeentelijke reglementen voortvloeit en het wettelijk statuut op grond
van de genoemde wet, en na te hebben
gezegd dat de wet van 25 april 1933
c enkel de minimumvereisten vaststelt
waaraan de pensioenen van de gemeentelijke beambten moeten voldoen •, zonder een eenvormig stelsel op te leggen,
nochtans erop wijst dat eisers recht op
het reglementair pensioen bepaald wordt
door het gemeentereglement en door het
wettelijk stelsel c in zoverre de wet de
gemeentelijke overheid heeft verplicht
bepaalde regels na te Ieven ,., inzonderheid .het verbod het maximum vastgesteld bij de algemene bepalingen te
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toepassing van bet gemeentereglement
van 5 juli 1929 te ontzeggen, dat volgens
hem aileen toepasselijk was, beslist dat
bet statuut van bet personeel voor de
toekomst aitijd mag gewijzigd worden,
behoudens bet verbod bet bedrag van
bet pensioen beneden een minimum en
boger dan een maximum vast te stellen
en dat, bijgevolg, c benevens die beperkingen geintimeerde niet kan aanvoeren
dat krachtens een verworven recht bet
statuut van 1929 op hem moest toegepast
worden, welk statuut, vooraleer betrokkene werd gepensioneerd, bij de wet van
25 april 1933 en bet besluit van de
gemeenteraad van 4 december 1945 werd
gewijzigd "•
terwijl de motieven van bet arrest
tegenstrijdig zijn aangezien bet zowel
oordeelt dat de wet van 25 april 1933,
waarbij enkel de minimaie voorW'aarden
van de reglementaire gemeentelijke pensioenen werden vastgesteld, een suppletieve wet is en dat de wet van
25 april 1933 thans niet enkel de wettelijke pensioenen, doch ook de reglementaire pensioenen regelt, nu bet statuut
van laatstgenoemde pensioenen c bij de
wet van 25 april 1933 werd gewijzigd »;
daaruit volgt dat bet arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel !}7 van de Grondwet);
het vijfde, uit de schending van
artikel 13 van de aigemene wet van
21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, achtereenvolgens
gewijzigd bij de artikelen 8, § 2, van de
wet van 29 juli 1926, _8 van bet koninklijk
besluit nr. 16 van 15 oktober 1934, 8, § 1,
van de wet van 14 juli 1951 en 9 van de
wet van 2 augustus 1955, van bet reglement van 4 december 1945, inzonderheid
artikel 2", van de gemeente Elsene houdende goedkeuring van de beslissingen
inzake pensioenen en waarbij enige
beperkingen worden opgelegd aan bet
reglement van de pensioenkas van de
gemeenteambtenaren en -beambten van
5 juli 1929 van de gemeente Elsene en,
voor zover nodig, schending van de
artikelen 25 en 26 van laatstgenoemd
reglement, en van de artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek tot bescherming van de bewijskracht van de bepalingen van die reglementen,
doordat bet arrest beslist dat verweerster, door op 4 december 1945 bet
gemeentereglement van 5 juli 1929 te
wijzigen en door op 12 februari 1970 een
besluit te nemen over eisers pensioen

ter uitvoering van genoemd gewijzigd
reglement, haar bevoegdheid heeft benut
uitspraak te doen c binnen de perken
van de algemene bepalingen, met name
van artikel 13 van de wet van
21 juli 1844 en van de volgende desbetreffende wetten, inzonderheid artikel 9
van de wet van 2 augustus 1955 "•
terwijl de wet van 2 augustus 1955,
waarvoor artikel 9 door het arrest wordt
toegepast, na bet litigieuze reglement
van 4 december 1945 werd uitgevaardigd;
daaruit volgt dat bet arrest niet wettelijk
verantwoord is (schending van aile in
bet
middel
bedoelde
wettelijke
bepalingen) :

Overwegende dat, zoals het arrest
zegt, artikel 1 van de wet van
25 april 1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel
de gemeenten verplicht aan de
leden van hun personeel die ten
minste 19 jaar oud zijn, hun pensioen te verzekeren, berekend volgens de regelen die op de ambtenaren en beambten van het hoofdbestuur toegepast worden, gegrond op
de normale gemiddelde wedde der
laatste vijf dienstjaren, verhoogd
met een vijfde voor de leden van de
politie, zonder dat het bedrag het
bij de algemene bepalingen vastgesteld maximum mag overschrijden;
Overwegende dat die bepaling,
hoewel zij, in zoverre zij de
gemeenten verplicht aan
hun
beambten een minimumpensioen te
verzekeren, slechts van subsidiaire
aard is en de gemeenten niet het
recht heeft ontnomen aan hun
beambten een pensioen toe te kennen krachtens bijzondere statuten
wanneer die voordeliger zijn, evenwei niet belet dat de gemeenteraad
krachtens de Gemeentewet bevoegd
blijft dat voordeliger stelsel te wijzigen of op te heffen voor de beambten die na 31 december 1933 in
dienst zijn getreden, mits hij het
opgelegde minimum eerbiedigt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, een op 1 januari 1934
in dienst getreden gemeentebeambte, niet kan eisen dat de
voordeliger bepalingen van het
gemeentereglement van 5 juli 1929
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op hem toepasselijk blijven en dus
onderworpen is aan de pensioenbeperking tot drie vierde van het
gemiddeld inkomen der laatste vijf
dienstjaren, vastgesteld bij het reglement van 4 december 1945 van
de gemeente Elsene;
Overwegende dat ~t arrest verder erop wijst, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat
verweerster onder voorbehoud van
die beperking eiser heeft Iaten
genieten van een pensioenstelsel
dat voordeliger is dan het wettelijk
minimumstelsel;
Dat bijgevolg verweersters reglement van 4 december 1945 in overeenstemming is met de verplichtingen die bij artikel 1 van de wet van
25 april 1933 aan de gemeenten zijn
opgelegd en dat het besluit van
12 februari 1970 van de gemeenteraad tot vaststelling van eisers pensioen dat reglement wettig heeft
toegepast; dat artikel 13 van de
algemene wet van 20 juli 1844 op de
burgerlijke en kerkelijke pensioenen inderdaad zowel v66r als na de
wijziging bij artikel 9 van de wet
van 2 augustus 1955, het maximum
van de pensioenen en met name
van de pensioenen van de ambtenaren en beambten van het hoofdbestuur van de ministeries beperkt tot
drie vierde van de wedde die als
grondslag voor de uitkering ervan
heeft gediend; dat de gemeenten
niet verplicht zijn reglementen op te
stellen of te Iaten bestaan waarbij
hun beambten rustpensioenen ontvangen die dat maximum overtreffen;
Overwegende dat, zelfs indien de
in het derde en vijfde middel bekritiseerde motieven onjuist zijn en de
in het vierde middel bekritiseerde
motieven aan de aangevoerde
tegenstrijdigheid lijden, het beschikkende gedeelte van het arrest
waarbij de vordering wordt verworpen tot erkenning van eisers recht
op een hoger jaarlijks pensioen dan
het toegekende, wettelijk verantwoord blijft door de vorenvermelde
vaststellingen van de rechter;

Dat de middelen niet kunnen
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 december 1980 1" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron
Vin~otte Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en Ansiaux.
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1° UITLEVERING -

BESLISSING INZAKE
OVERZENDING VAN DE PAPIEREN EN ANDERE
IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN AAN DE
VREEMDE, OM UITLEVERING VERZOEKENDE
REGERING- OPDRACHT.

2° BEROEPSGEHEIM -

UITLEVERING INBESLAGNEMING VAN STUKKEN - OVERZENDING VAN DIE STUKKEN STUKKEN
MOGELIJK GEDEKT DOOR EEN BEROEPSGEHEIM - OPDRACHT VAN BET GERECHT DAT
MOET BESLISSEN OVER DE OVERZENDING.

1" en 2" Het gerecht dat moet beslissen

of papieren en andere in beslag genamen voorwerpen aan de vreemde, om
uitlevering verzoekende
regering;
moeten worden overgezonden, gaat na
of die papieren en voorwerpen rechtstreeks verband houden met het ten
Jaste gelegde feit (1); nadat het wettig
heeft beslist dat het niet behoeft na te
gaan of in beslag genomen stukken aJ
dan niet door een beroepsgeheim zijn
gedekt en/of zij om die reden uit het
dossier moeten worden geweerd, hetgeen behoort tot de opdracht van het
vreemde gerecht dat met het onderzoek en de beslissing van de zaak is
belast, beslist het evenzeer naar recht
en zonder tegenstrijdigheid dat, aangezien uit hetgeen op enveloppes is
geschreven en uit de omstandigheden
waarin die stukken zijn in beslag
genomen, blijkt dat de sh!kken rechtstreeks verband houden met de ten
laste gelegde feiten waarop het verzoek om uitlevering is gegrond, die

1---------------(1) Cass., 23 juni 1975 (A.C., 1975, 1130).
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beslag genomene recbtstreeks verband
ciet.)
boudt met de aan beklaagde verweten
(DANZER)
feiten; dat, zo dit niet bet geval is,
bedoeld gerecbt de teruggave beveelt
ARREST ( vertaling)
van de papieren en andere in beslag
genomen voorwerpen »,
HET HOF; - Gelet op het bestrewaaruit volgt dat een tegenstrijdigbeid
den arrest, op 9 oktober 1980 gewe- bevat, die gelijkstaat met bet ontbreken
zen door het Hof van Beroep te van motivering, bet arrest dat beslist,
Brussel, kamer van inbeschuldi- enerzijds, dat bet gerecbt dat uitspraak
moest doen, diende vast te stellen dat de
gingstelling;
in beslag genomen stukken recbtstreeks
Over het middel, afgeleid uit de schen- verband bielden met de aan eiser ten
ding van de artikelen 5 van de wet van .laste gelegde feiten, en anderzijds, dat
15 maart 1874 op de uitleveringen, bet bof van beroep van die stukken geen
20 van de wet van 1 juni 1964 boudende kennis zou nemen, op grond dat er geen
goedkeuring van bet Benelux-Verdrag enkel bewijs aanwezig was dat die
aangaande de uitlevering en de recbts- stukken geen recbtstreeks verband hielbulp in strafzaken, 8 van de wet van den met de aan beklaagde verweten
15 juni 1935 op bet gebruik der talen in misdrijven (scbending van artikel 97 van
gerecbtszaken, 1 van het Additioneel de Grondwet) :
Protocol van 20 april 1952 bij bet Verdrag tot Bescberming van de Recbten
Overwegende dat, enerzijds, artivan de Mens, 87 van bet Wetboek van kel 20 van het Verdrag aangaande
Strafvordering, 11 en 97 van de Grond- de uitlevering en de rechtshulp in
wet,
strafzaken tussen het Koninkrijk
doordat bet arrest vermeldt dat « niet Belgie, het Groothertogdom Luxemgebleken is dat de brief van advocaat burg en het Koninkrijk der NederKlein van 21 augustus 1979 en de brief
van bet Landgericht Miincben van landen, goedgekeurd bij wetgevende
19 juni 1979 geen recbtstreeks verband akte van 1 juni 1964, de rechter
bouden met de aan Danzer verweten geenszins verplicht de in beslag
misdrijven van oplicbting en misbruik genomen voorwerpen, die kunnen
van vertrouwen; dat betzelfde geldt voor dienen als stukken van overtuiging,
de brieven onder gesloten omslag; dat in aan de beklaagde terug te geven,
dat verband dient te worden opgemerkt doch hem wei de bevoegdheid verdat bet bof van beroep, gezien zijn leent de teruggave te bevelen van
beperkte bevoegdheid ter zake, niet bet de voorwerpen die niet rechtstreeks
recbt beeft om in de plaats van de
buitenlandse gerecbtelijke overbeid, die betrekking hebben op het feit dat
belast is met bet onderzoek van de zaak de beklaagde ten laste wordt gelegd;
zelf, bet gebeim te scbenden van de
Dat het hof van beroep in dat
brieven die naar aanleiding van de verband in feite, en zonder daarom
uitleveringsprocedure in beslag zijn een reden te moeten opgeven, kon
genomen; dat de Belgiscbe onderzoeksgerecbten om dezelfde reden niet beslissen dat de teruggave van de in
bevoegd zijn om uitspraak te doen over het middel aangegeven voorwerpen
de bandbaving of de opbeffing van de niet diende te worden bevolen;
inbeslagneming van de brieven van
Overwegende anderzijds dat het
advocaten »,
arrest, waarin met toepassing van
5
van
de
wet
van
terwijl eiser in zijn voor bet bof van artikel
beroep regelmatig genomen conclusie 15 maart 1874 wordt vastgesteld dat
betoogde dat de opdracbt van de onder- de in het middel aangewezen en in
zoeksgerecbten erin bestond na te gaan het stuk nr. 10.832/79 opgenomen
of die stukken recbtstreeks verband voorwerpen rechtstreeks verband
hielden met de aan eiser verweten
misdrijven; bet bof van beroep dienaan- houden met de feiten die ten laste
gaande besliste c dat bet gerecbt dat zijn gelegd aan de vreemdeling
uitspraak moet doen over de vraag of de wiens uitlevering wordt verzocht, op
papieren en andere in beslag genomen de conclusie van eiser ten betoge
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Dat het middel niet kan worden
maken hebben met de tegen (eiser) aangenomen;
uitgebrachte beschuldigingen, al is . Overwegende dat de substantiEHe
het maar de brief van 19 juni 1979 of op straffe van nietigheid voorgeuitgaande van het Landgericht schreven rechtsvormen in acht zijn
Miinchen, en de brief van 21 augus- genomen en de beslissing overeentus 1979 van advocaat Klein uit komstig de wet is gewezen;
Miinchen, enz. », slechts repliceert
met de vaststelling dat « niet gebleken is dat ... (die stukken) geen
Om die redenen, verwerpt het
rechtstreeks verband houden met cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de aan Daner verweten misdrijven de kosten.
van oplichting en misbruik van
11 december 1980 2• kamer vertrouwen; dat hetzelfde geldt voor
de brieven onder gesloten omslag », Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor- Verslaggever : de h. Kreit nadat het zonder tegenstrijdigheid zitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Balerop heeft gewezen « dat uit de let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
vermeldingen die de verbalisanten Waelbroeck, Brussel.
aangebracht hebben op de omslagen
welke in de boekentas staken, blijkt
dat de voorwerpen en stukken
rechtstreeks verband schijnen te
houden met de handels- en bank- Nr. 225
verrichtingen van de vreemdeling
wiens uitlevering wordt verzocht en
1• KAMER- 12 december 1980
met de hem ten laste gelegde feiten,
en dat ze kunnen dienen als stuk- 1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
ken van overtuiging; ... dat de verOVEREENKOMST - VERKEERSONGEbalisanten trouwens, wat de stukVAL- BESLISSJNG WAARBJJ WORDT VASTGEken van overtuiging betreft, op elke
STELD DAT EEN WEGGEBRIDKER EEN FOur
HEEFI' BEGAAN DOOR ZICH TE BEVINDEN OP
omslag in het Frans hebben verEEN DEELVAN DE OPENBARE WEG WAAR DIT
meld wat erin zat, met de nodige
NJET MOCHT VASTSTELLING DIE NJET
informatie betreffende de stukken;
NOODZAKELJJK HET BESTAAN JNSLIDT VAN
dat de gegevens die op de stukken
EEN OORZAKELJJK VERBAND TUSSEN DE
zelf staan in verband met de oorFOUT VAN DIE WEGGEBRIDKER EN DE
sprong ervan, met de ondertekenaar
SCHADE ZOALS ZJJ ZICH HEEFI' VOORGEen/of de geadresseerde ervan en
DAAN(l).
met bankrekeningen, het hof (van
beroep) in staat stellen ze in recht- 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
streeks verband te brengen met de
OVEREENKOMST - RAMING VAN DE
commerciEHe en financiiHe verrichSCHADE GEBEURTENJSSEN DIE NA DE
FOur HEBBEN PLAATSGEHAD EN OP DIE
tingen van Danzer, te meer daar de
FOur EN DE SCHADE ZELF GEEN BETREKstukken waarvan de overzending
KING HEBBEN - GEGEVENS DIE NIET IN
aan de verzoekende Staat bevolen is
AANMERKING KOMEN VOOR DE BEOORDEdoor het hof (van beroep), in de
LING VAN DE SCHADE.
wagen van Danzer en meer bepaald,
wat de geschriften betreft, in diens 3° CASSATIE- OMVANG- BURGERLJJKE
boekentas zijn gevonden, terwj.jl hij
ZAKEN - BESLJSSJNG DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN VERKEERSONGEVAL
zich in een bank bevond; dat die
stukken betreffende de commerciEHe VERDEELT TUSSEN DE VERWEERDER EN HET
SLACHTOFFER, RECHTSVOORGANGSTER VAN
en financiEHe verrichtingen van
DE EISERS - VERNJETIGJNG VAN Dl;: BESLISDanzer rechtstreeks in verband
SJNG MET BETREKKING TOT DE VERANTkunnen worden gebracht met de
WOORDELJJKHEID VAN HET SLACHTOFFERhem ten laste gelegde feiten van
misbruik van vertrouwen en oplich- l-...,.--------------ting ... :.;
(1) Cass., 12 mei 1975 (AC., 1975, 987).
«
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BRENGT NIET DE VERNIETIGJNG MET ZICH
VAN DE BESLJSSING BETREFFENDE DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERWEERDER
(2).

2" Om de schade te bepalen die moet

worden vergoed ten gevolge van een
fout dient geen rekening te worden
gehouden met gebeurtenissen die na
de fout hebben plaatsgehad, op die
fout en op de schade zelf geen betrekking hebben en waardoor de toestand
van de benadeelde partij verbeterd of
verergerd zou zijn (3); de materiiHe
schade die iemand ondergaat door het
- aan de fout van een derde te Wijten
overlijden van zijn echtgenoot,
meer bepaald door het daaruit volgende inkomensverlies, mag derhalve
door de rechter niet worden bepaald
op grond van de enkele omstandigheid
dat die persoon later is hertrouwd en
daardoor een hoger inkomen heeft
verworven dan v66r het overlijden (4).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(RAMON E.A. T. CALLEWAERT, DE SCHELDE N.V.)

ARREST

HET HOF; ~ ~let op bet bestreden arrest, op 26 maart 1979 door
bet Hof van Beroep te ~nt gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382,
1383 van bet Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat bet arrest de verantwoordelijkheid voor bet ongeval waarbij
Huyghe Nora, echtgenote van eerste
eiser, bet Ieven liet, verdeelt tussen
verweerder en bet slachtoffer Huyghe
Nora op grond van de overweging - wat
de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde betreft dat zij een fout
beging en een belemmering vormde voor
bet verkeer door, hetzij op de rijbaa:n te
staan ongeveer een meter van de grasberm, hetzij c komende van de grasberm, de rijbaan plots op te gaan ,.,

----------------1
(2) Raadpl. Cass., 19 okt. 1976 (A.C:, 1977,
207).
(3) Cass., 19 feb. 1973 (A.C:, 1973, 608),
1 juni 1976 {ibid, 1976, 1086), 20 juni 1977
{ibid., 1977, 1079) en 20 maart 1980 {ibid.,
1979-80, nr. 461).
(4) Cass., 19 feb. 1973 en 20 maart 1980
(redenen), vermeld in lie voorgaande noot.

terwijl de eisers in hun conclusie voor
bet hof van beroep uitdrukkelijk, voor
bet geval Huyghe Nora een fout zou
aangerekend worden, bet oorzakelijk
verband tussen de beweerde fout en bet
ongeval betwistten en, onder meer, lieten gelden, met verwijzing naar bet
aanvullend verslag van de deskundige
Wets, dat Huyghe Nora een c voorziene
hindernis ,. was voor de aankomende
bestuurder (Degryse), dat laatstgenoemde voor de onderzoeksrechter verklaard had de besluiten van de deskundige te kunnen " aannemen "• en dat hij
(Degryse) had moeten stoppen en overigens steeds verplicht was zijn snelheid
aan te passen aan de omstandigheden;
terivijl bet arrest overweegt dat « bet
feit dat (Degryse) v66r de aanrijding de
vrouw niet opmerkte, uitgelegd kan worden ofwel door bet plots opdagen ervan
op de rijbaan ofwel door bet oversteken
van Callewaert (verweerder) waarbij zijn
aandacht van al bet overige werd
afgeleid »;
terwijl noch die overweging noch
enige andere overweging van bet arrest
een antwoord inhouden op de conclusie
van de eisers waarin op omstandige
wijze · de afwezigheid van oorzakelijk
verband tussen de beweerde fout van
Huyghe Nora en bet ongeval werd
ingeroepen, zodat, enerzijds bij gebrek
aan antwoord op de conclusie, de beslissing niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en anderzijds, in zoverre in de
bovengeciteerde motivering als mogelijkheid wordt aangenomen dat Degryse de
vrouw (Huyghe Nora) niet opmerkte
wegens
c
bet
oversteken
van
Callewaert •, de beslissing dat bet ongeval mede te wijten was aan een fout van
N. Huyghe niet wettelijk verantwoord
is en schending inhoudt van de
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek die bet bestaan van een oorzakelijk verband tussen fout en schade als
aansprakelijkheidsvereiste stellen :

Overwegende dat de aangevoerde
grieven enkel betrekking bebben op
de afwezigbeid van oorzakelijk verband tussen de door bet arrest
vastgestelde fout van Huygbe Nora,
recbtsvoorgangster van de eisers, en
bet ongeval;
Overwegende dat bet arrest
beslist, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, dat geen fout
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ten laste van Degryse, de verzeOver het tweede middel, afgeleid uit
schending van de artikelen 1382 en
kerde van verweerster, bewezen is;
Overwegende dat daaruit volgt,
wat verweerster betreft, eensdeels
dat de rechters, gelet op de
genoemde beslissing, geen verplichting hadden de conclusie van de
eisers nader te beantwoorden met
betrekking tot de beweerde afwezigheid van oorzakelijk verband tussen
de fout van Huyghe en het ongeval,
en anderdeels dat liet middel, in
zoverre het schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek aanvoert betreffende dit oorzakelijk verband, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de beslissing, bij het bepalen
van de ten gevolge van het overlijden
van N. Huyghe geleden inkomstenschade, de door eerste eiser in conclusie
voorgestelde kapitalisatiemethode afwijst
en c het bestaan van werkelijke vermogenschade (beperkt) tot drie jaar », dit is
tot een bedrag van 75.000 frank (in
plaats van het gevorderde bedrag van
1.765.000 frank) op grond van de overweging dat « niet betwist (wordt) dat
Ramon Frans (eerste eiser) ongeveer
drie jaar na het gebeurde terug in het
huwelijk is getreden en dat zijn tweede
echtgenote ook werkt en meer verdient
dan de overledene ,.,
terwijl bij het berekenen van de
schadevergoeding voor inkomstenverlies,
die toekomt aan de echtgenoot van het
overleden slachtoffer van een ongeval,
geen rekening mag gehouden worden
met een later tweede huwelijk van de
aanspraakgerechtigde daar dit een
gebeurtenis is die plaatsheeft na de fout
en vreemd is aan de fout en aan de
schade geleden ten gevolge van die fout,
zodat de beslissing, door op grond van
de in het cassatiemiddel geciteerde
motieven de vergoeding wegens inkomstenverlies tot drie jaar te beperken,
schending inhoudt van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek :

Overwegende dat ten aanzien van
verweerder het arrest oordeelt dat
zijn foutieve handelwijze, met name
het plots oversteken van de rijbaan
achter een stilstaande vrachtwagen,
dat voor Degryse een onvoorzienbare hindernis uitmaakte, medeoorzaak is van het aan Huyghe Nora
overkomen ongeval, dat de aandacht
van Degryse volledig besteed is
geweest aan deze plotse hindernis,
dat hij ook wat naar rechts is
uitgeweken en dat hij « in normale
Overwegeilde dat, gelet op het
omstandigheden de vrouw, die toch
maar een meter op de baan stond of antwoord op het eerste middel, de
is gekomen, had kunnen ontwij- aangevoerde grief geen belang meer
vertoont met betrekking tot verken »;
weerster;
Overwegende dat dit oordeel
Overwegende dat, zo de rechter
van de feitenrechters insluit dat bij de beoordeling van de schade
Degryse, zonder het plots overste- zich op het ogenblik van zijn uitken van de rijbaan door verweer- spraak moet plaatsen, hij echter
der Huyghe Nora, niettegenstaande geen rekening mag houden met
haar fout, of zij nu op de baan gebeurtenissen die na de fout hebstond of erop gekomen was, had ben plaatsgehad en op deze fout en
kunnen ontwijken; dat het arrest op de schade geen betrekking hebzodoende het oorzakelijk verband ben, waardoor de toestand van de
tussen de fout van Huyghe en het benadeelde partij zou verbeterd of
ongeval, en dan ook zijn beslissing, verergerd zijn; dat die gebeurtenisluidens welke de eisers moeten sen niets hebben uit te staan met de
instaan tot beloop van een derde schade die bedoelde benadeelde ten
voor de schadelijke gevolgen van gevolge van het ongeval heeft gelehet ongeval, niet wettelijk verant- den en die de aansprakelijke moet
woordt;
vergoeden;
Dat het middel, in dit opzicht, ten
Overwegende dat het tweede
aanzien van verweerder gegrond is; · huwelijk van eerste eiser een
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staan met de fout van verweerder wordt rekening gebouden;
en met de ten gevolge daarvan
Overwegende dat, gelet op het
geleden schade;
antwoord op het eerste middel, de
Overwegende dat uit de omstan- aangevoerde grief geen belang meer
digheid dat enkel het overlijden van vertoont met betrekkfng tot verhet slachtoffer de weduwnaar, eer- weerster;
ste eiser, in staat heeft gesteld bij
Overwegende dat eerste eiser bij
zijn tweede echtgenote financiiHe conclusie aanvoerde dat het slachtsteun te vinden, die de steun die hij offer arbeidster was bij de naamloze
van het slachtoffer ontving over- vennootschap Mery, dat zij een
treft, niet kan worden afgeleid dat nettomaandwedde van 8.305,50 frank
het hertrouwen van eerste eiser en verdiende en dat dit betekent een
de eventueel daaruit voortvloeiende jaarinkomen van 99.701 frank « te
financHHe voordelen een gevolg zou- verhogen met de verlofvergoeding
den zijn van de fout van verweerder van 12 pet., hetzij 11.964 frank, en
en een vaststaande invloed zouden de eindejaarspremie van 2.000
hebben op de vergoedingen die frank, hetzij in totaal 113.664
eerste eiser van verweerder kan frank»;
eisen;
Overwegende dat het arrest zich
ertoe beperkt te verklaren dat
Dat het middel gegrond is;
« naar de overgelegde bescheiden,
Over het derde middel, afgeleid uit het nettoloon van het slachtoffer op
scbending van de artikelen 1382, het ogenblik van haar overlijden
1383 van bet Burgerlijk Wetboek en circa 90.000 frank in het jaar
97 van de Grondwet,
bedroeg »;
Dat de rechters zodoende in het
doordat de beslissing bij bet vaststellen van de geleden inkomstenscbade onzekere laten of zij het vakantieuitgaat van een nettoloon van bet slacbt- geld en de eindejaarspremie al dan
offer van circa 90.000 frank in bet jaar,
niet in aanmerking nemen en, in
terwijl eerste eiser bij conclusie voor ontkennend geval, waarom zij deze
bet bof van beroep liet gelden dat bet schadeposten verwerpen;
jaarinkomen « te verbogen (was) met de
Dat het middel gegrond is;
verlofvergoeding aan 12 pet., hetzij
11.964 frank, en de eindejaarspremie
van 2.000 frank, betzij in totaal
113.664 frank », zodat bet bestreden
Om die redenen, verwerpt de
arrest betzij, door bet in aanmerking te
nemen basisloon te beperken tot bet voorziening in zoverre zij tegen
zogenoemd « nettoloon » van « circa verweerster is gericht; vernietigt het
90.000 frank in bet jaar », zonder te bestreden arrest, wat de eisers en
antwoorden op de conclusie waarin verweerder betreft, doch enkel in
gesteld werd dat bet jaarinkomen moest zoverre : 1" het beslist dat wijlen
verboogd worden met bet bedrag van de Huyghe Nora aansprakelijk is voor
verlofvergoeding en de eindejaarspremie, niet regelmatig gemotiveerd is, ten het haar overkomen ongeval tot
minste door een dubbelzinnigbeid in de beloop van een derde, evenwel met
motivering is aangetast (scbending van dien verstande dat de beslissing
artikel 97 van de Grondwet), betzij in de behouden blijft dat verweerder een
mate dat bet impliciet beeft willen fout heeft gepleegd waardoor hij ten
oordelen dat geen rekening mocbt minste tot beloop van twee derde
gebouden worden met verlofvergoeding aansprakelijk is voor dat ongeval;
of eindejaarspremie, schending inhoudt
van de artikelen 1382 en 1383 van bet 2" het uitspraak doet over de door
Burgerlijk Wetboek, daar bet op grond eerste eiser geleden inkomstenvan deze artikelen in aanmerking te schade; 3" het uitspraak doet over de
nemen nettoloon van bet slacbtoffer kosten; beveelt dat van onderhavig
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van niet-ontvankelijkheid tegen een
op de kant van de gedeeltelijk
middel, die hieruit is afgeleid dat het
vernietigde beslissing; veroordeelt
middel ten betoge dat art. 97 Gw. is
de eisers in de helft van de kosten;
geschonden, maar waarin geen gewag
houdt de overige kosten aan en zegt
wordt gemaakt van een gebrek aan
dat erover door de feitenrechter zal
antwoord op de conclusie en evenmin
worden beslist; verwijst de aldus
van tegenstrijdigheid of van dubbelzinnigheid, daar schending van die
beperkte zaak naar het Hof van
grondwetsbepaling ook valt af te leiBeroep te Antwerpen.
den uit andere grieven, o.m. uit een

12 december 1980 1" kamer gebrek aan redenen of uit de onduideVoorzitter : de h. Wauters, eerste voorJijkheid van de redenen.
zitter Verslaggever : de h. Sury - 4" Geen enkele wettelijke bepaling ontGelijkluidende conclusie van de h. Tillezegt een personenvennootschap met
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
beperkte aansprakelijkheid, als eigemrs. De Gryse, Houtekier, Biitzler.
nares van aandelen, het recht vennoot

te zijn van een naamloze vennootschap, althans als zodanig een Jeidende rol in een naamloze vennootNr. 226
schap te vervullen (2).
5" en 6" Niet ontvankelijk is het middel
waarin zonder nadere bepaling schen1" KAMER- 12 december 1980
ding wordt aangevoerd van een grondbeginsel van meerdere bepalingen van
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
de Vennootschapswet (3).
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN UITLEGGING.

(D'HUI.Sl' C. T. D'HUI.Sl' H. E.A.)
ARREST

2° CASSATIEMIDDELEN -

AANVOERING
VAN SCHENDING VAN ART. 97 GW.- BEGRIP.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -ART. 97 GW. -

BEGRIP.

4° VENNOOTSCHAP

HANDELSVENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VENNCXYrSCHAP PERSONENVENNoorscHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELLJKHEID, ORGAAN VAN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

5° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLUKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN ZONDER
NADERE BEPALING WORDT AANGEVOERD DAT
EEN GRONDBEGINSEL VAN MEERDERE BEPALINGEN VAN DE HANDELSVENNCXYrSCHAPSWET WORDT GESCHONDEN- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL.

6° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - GRONDBEGINSEL VAN MEERDERE
BEPALINGEN VAN DE HANDELSVENNOOTSCHAPSWET - GEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

1" De redenen van een vonnis of arrest

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de vereffening en verdeling
beveelt van de nalatenschappen van
de ouders D'Hulst; dat nochtans de
eerste rechter beslist had dat bij de
vereffening en verdeling reke~ing
zal worden gehouden met aile overeenkomsten die desaangaande tussen de erfgenamen waren afgesloten; dat het arrest daarvan op twee
punten afwijkt; dat het aangaande
de overeenkomst betreffende het
onroerend goed Predikherenstraat
te Lier, vooraleer uitspraak te doen
over de vordering van verweerder
tot nietigverklaring van die overeenkomst wegens benadeling, een
deskundigenonderzoek beveelt; dat
het, aangaande de overeenkomsten

moeten de ene door de andere worden
uitgelegd en het dispositief m~t w o r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - den gelezen in het Jicht van de
(2) Cass., 17 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
motieven (1). (Art. 97 Gw.)
1054).
(1) Zie Cass., 17 jan. 1975 (A.C., 1975, 547).

(3) Zie Cass., 26 maart 1980 (AC., 1979-80,

nr. 473).

-429betreffende de oprichting van een strijdigheid, althans dubbelzinnigpersonenvennootschap met beperkte heid, is aangetast, doordat het
aansprakelijkheid,. op de vordering arrest, eensdeels, de overeenkomvan verweerder, die overeenkom- sten betreffende de oprichting van
sten nietig verklaart;
een
personenvennootschap
met
Over het eerste middel, afgeleid uit de beperkte aansprakelijkheid nietig
scbending van artikel 97 van de Grand- verklaart en, anderdeels, de besliswet,
sing van de eerste rechter bevestigt
doordat bet arrest in zijn bescbikkend waarbij werd gezegd dat de persogedeelte bet beroepen vonnis van nenvennootschap met beperkte aan9 juni 1977 van de Rechtbank van Eerste sprakelijkheid Lierse BeleggingsAanleg te Mecbelen bevestigt, bebalve
aangaande de oorspronkelijke boofdvor- maatschappij, die intussen door de
deringen van verweerder, en zulks erop drie broers en de zuster, die geen
neerkomt te beslissen dat de tegeneisen aandeelhouders van de naamloze
van oorspronkelijke verweerders (thans vennootschap Fl. D'Hulst zijn, is
eiser en de tot bindendverklaring van opgericht, de taak vervult van de in
arrest opgeroepen verweerders sub 1 tot de overeenkomsten bedoelde op te
4) gegrond zijn, onder meer, in zoverre richten personenvennootschap met
verzocbt werd te zeggen voor recbt dat beperkte aansprakelijkheid, hetgeen
de personenvennootscbap met beperkte impliceert dat het arrest de gelaansprakelijkheid c Lierse Beleggingsmaatscbappij ,. de taak vervult voorzien digheid van die overeenkomsten
in boofdstuk III van de globale overeen· erkent;
komst tussen partijen van 29 juni 1972
Overwegende dat de redenen van
en dat deze akte van vereffening en ver- een vonnis of arrest de ene door de
deling, geregistreerd te Lier, hoek 6 2/8,
blad 27, vak 28, goed, geldig en van andere moeten worden uitgelegd en
het dispositief moet worden gelezen
waarde is,
in
het Iicht van de motieven;
terwijl bet arrest anderzijds de oorspronkelijke vordering van verweerder,
Overwegende dat uit het geheel
strekkende tot nietigverklaring van de van het arrest blijkt dat, waar het
overeenkomsten betreffende de opricb- in zijn dispositief « het beroepen
ting van een personenvennootscbap met
beperkte aansprakelijkbeid, ontvankelijk vonnis bevestigt behalve aangaande
en gegrond verklaart en derbalve onder de oorspronkelijke hoofdvorderinmeer bet beding betreffende deze gen van verweerder », het bedoelt
opricbting opgenomen in de overeen- dat het beroepen vonnis wordt bekomst van minnelijke verdeling van vestigd in zoverre het de vereffe24 juni 1972, bekracbtigd op 29 juni 1972, ning en verdeling heeft bevolen met
onder artikel III van deze overeenkomst inachtneming van de bepalingen
nietig verklaart, voornamelijk om reden van de overeenkomsten die de mindat de overeenkomst waardoor een personenvennootscbap met beperkte aan- nelijke verdeling tussen alle kindesprakelijkheid in de naamloze vennoot- reo betreffen, doch dat het beroescbap als een in feite leidend orgaan van pen vonnis niet wordt bevestigd
de naamloze vennootscbap zal fungeren, eensdeels in zoverre het ook de
in strijd is met de dwingende bepalingen bedingen van die overeenkomsten
die de struktuur van de naamloze ven- aangaande de op te richten personootscbap bepalen en met de openbare nenvennootschap met beperkte aanorde; zodat bet arrest, dat zowel aange- sprakelijkheid geldig verklaarde,
tast is door tegenstrijdigbeid, althans
dubbelzinnigbeid in zijn beschikkend bedingen die betrekking hebben op
gedeelte zelf, als door tegenstrijdigbeid, de rechtsverhoudingen tussen eiser
althans dubbelzinnigbeid tussen zijn en verweerder en die nietig worden
redenen en zijn beschikend gedeelte, verklaard, anderdeels in zoverre
niet regelmatig met redenen omkleed is door het vonnis werd gezegd dat de
(scbending van artikel 97 van de vennootschap Lierse BeleggingsGrondwet):
maatschappij de taak vervult,
Overwegende dat het middel aan- omschreven in laatstbedoelde bedinvoert dat de beslissing door tegen- gen, beslissing die wegens de nietig-

-430verklaring van de overeenkomsten gende grond · vormen van meerdere
op dat punt geen bestaansreden beschikkingen in de wet op de vennootschappen, onder meer van artikel 200,
meer had;
deze tussenkomst verbieden,

Dat het middel steunt op een
terwijl, eerste onderdeel, in de overonjuiste lezing van het arrest en
eenkomst, tussen eiser en verweerder
derhalve feitelijke grondslag mist;
gesloten op 13 juni 1972, werd bedongen
Ove1· het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
29, 1", 74, 200 van de gecoordineerde
wetten betreffende de handelsvennootschappen en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de overeenkomsten
tussen eiser en verweerder, gesloten
bij onderhandse akten van 13 en
22 juni 1972 en tegengetekend door de
andere broers en de zuster op
24 juni 1972, betreffende de oprichting
van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, alsook bet
beding betreffende deze oprichting,
opgenomen in de overeenkomst van
minnelijke verdeling van 24 juni 1972,
bekrachtigd op 29 juni 1972, onder
artikel III van deze overeenkomst, nietig
verklaart onder meer op grond : dat de
oprichting van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
behoort tot de middelen die de verwarring en schijn van rechten bestendigt;
dat de schijnbare bedoeling van minnelijke tussenkomst van derden ( ...) in
diezelfde overeenkomst verdwijnt door
de vermenging die ontstaat in de op
te richten personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid van de aandelen van C. en H. D'Hulst met de eigen
inbreng van de vier andere broers en
zuster, waardoor deze aandelen (m
inbreng een nieuw recht van tussenkomst in de naamloze vennootschap
doen ontstaan; dat de overeenkomst,
waardoor een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid in de
naamloze vennootschap als een in feite
leidend orgaan van de naamloze vennootschap zal fungeren, in strijd is met
de dwingende bepalingen die de struktuur van de naamloze vennootschap
bepalen, derhalve in strijd met de openbare orde, en nietig is; dat inderdaad de
oprichting van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid uitslui..,
tend voor doel had een tussenkomst in
de naamloze vennootschap te verzekeren, en dat de aangevoerde middelen op
zichzelf een continu'iteit van inzicht
vertonen tot uitschakeling van appellant
en zijn familie uit de. naamloze vennootschap; dat de beginselen die de onderlig-

dat zij « de onherroepelijke verplichting
aan(gaan), ieder voor zich, elk een
aandeel of een gelijk aantal aandelen
van de naamloze vennootschap " Algemene Ondernemingen Fl. D'Hulst" te
Lier af te staan aan een op te richten
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid (... en dat) bet doel
van deze personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zal zijn als
stemgerechtigde aandeelhouder op te
treden op de algemene vergaderingen
van voornoemde naamloze vennootschap
Fl. D'Hulst, om aldaar aile beslissingen
te treffen indien dit onder scheidsrechterlijk oogpunt zou nuttig zijn, (dat) tot
vennoten van deze personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
zullen uitgenodigd worden aile erven
van wijlen Fl. D'Hulst - ieder met een
gelijk aandeel in bet kapitaal ~; terwijl
in de bijkomende overeenkomst, tussen
dezelfde partijen gesloten op 22 juni
1972, zij overeenkwamen dat « de beer
B. Van Huffelen in depot (zal) nemen
een aandeel van de naamloze vennootschap Fl. D'Hulst van (eiser) en een
aandeel van (verweerder} tot zolang de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid zal gesticht worden,
die deze twee aandelen zal aankopen
( ...) ~; terwijl ten slotte in de overeenkomst van vereffening en verdeling van
de nalatenschap van 29 juni 1972 onder
hoofdstuk III • Aandelen » uitdrukkelijk
werd werd vastgesteld dat « vrijwillig
een overeenkomst werd gesloten, om elk
een of een gelijk aantal aandelen toe te
vertrouwen aan een te stichten personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (...) - met een uitdrukkelijk
familiaal karakter (kinderen Fl. D'Hulst),
die bij onenigheid een scheidsrechterlijke .rol zou kunnen spelen en tevens
zorgt voor een bestendige vertegenwoordiging in de naamloze vennootschap »;
terwijl hieruit op ondubbelzinnige wijze
volgt dat werd overeengekomen tussen
eiser en verweerder, met akkoord van de
andere broers en zuster. een of een
gelijk aantal aandelen in voile eigendom
over te dragen aan een te stichten
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die als stemgerechtigde aandeelhouder zou worden ver-
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tussen eiser en verweerder, een scheidsrechterlijke rol te kunnen spelen bij
onenigheid; terwijl er bovendien geen
betwisting kan bestaan over de rechten
van de andere kinderen van wijlen Fl.
D'Hulst, die tot vennoten van bedoelde
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werden uitgenodigd,.
ieder met een gelijk aandeel in bet
kapitaal, en via deze personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
inspraak verwerven in voormelde naamloze vennootschap; zodat het arrest, door
te overwegen dat de overeenkomst tot
oprichting van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
behoort tot de middelen die de verwarring en de schijn van rechten bestendigt,
bet de scbijnbare bedoeling van minnelijke tussenkomst van derden in diezelfde overeenkomst verdwijnt door de
vermenging in de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid van de
aandelen van eiser en verweerder met
de eigen inbreng van de vier andere
broers en zuster, en dat de aangewende
middelen op zichzelf een continui:teit
van inzicht vertonen tot uitschakeling
van verweerder en zijn familie uit de
naamloze vennootschap, op grond waarvan bet de overeenkomsten van 13, 22 en
24 juni 1972, bekrachtigd op 29 juni 1972
- meer bepaald artikel III van deze
laatste overeenkomst - nietig verklaart,
niet aileen de bewijskracht van de akten
tot vaststelling van deze overeenkomsten
miskent, maar ook aan deze overeenkomsten niet de gevolgen wil toekennen
die zij wettelijk tussen de partijen
hebben
(schending van
de
artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de overwegingen
van bet arrest, naar luid waarvan de
overeenkomst waardoor .een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de naamloze vennootschap
als een in feite leidend orgaan van de
naamloze vennootschap zal fungeren waarmee wordt bedoeld bet verzekeren
van een tussenkomst in de naamloze
vennootschap die de oprichting van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid uitsluitend voor doel
had - in strijd is met de dwingende
bepalingen die de struktuur van de
naamloze vennootschap bepalen, derhalve in strijd met de openbare orde, en

nietig is - zonder aan te duiden over
welke dwingende bepalingen bet dan
wei gaat - en de beginselen die de
onderliggende grond vormen van meerdere beschikkingen in de wet op de
vennootschappen, onder meer van
artikel 200, deze tussenkomst verbieden
- zonder te preciseren welke beginselen
worden bedoeld - de controle over de
wettigheid van deze beslissingen onmogelijk maken (schending van artikel 97
van de Grondwet);
derde onderdeel, voormelde overwegingen in elk geval indruisen tegen de
wetsbepalingen van de gecoordineerde
wetten betreffende de handelsvennootschappen, naar luid waarvan er bij de
oprichting van een naamloze vennootschap ten minste zeven vennoten vereist
zijn, zonder onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen, en, niettegenstaande elke daarmee strijdige bepaling,
al de aandeelhouders, eigenaars van
aandelen of van deelbewijzen die bet
uitgedrukte kapitaal vertegenwoordigen,
bet recht hebben in persoon of bij
gemachtigde te stenunen, mits zij zich
naar de voorschriften van de statuten
gedragen; terwijl artikel 200 van
bedoelde gecoordineerde wetten geenszins de tussenkomst van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als stemgerechtigde aandeelhouder, in een naamloze vennootschap
verbiedt - zoals bet arrest aanneemt maar enkel strafbaar stelt degenen die
zich aangeven als eigenaars van aandelen of van obligaties welke hun niet
toebehoren, en in een vennootschap,
onder bet beheer van deze wet opgericht, deelnemen aan de stemming in
een algemene vergadering van aandeelhouders ·of van obligatiehouders, en
degenen die de aandelen of obligaties
hebben afgegeven om er het hierboven
voorziene gebruik van te maken (schending van de. artikelen 29, 1", 74, lid 2, en
200 van de gecoordineerde wetten
betreffende de handelsvennootschappen:

Overwegende dat bet arrest eerst
uiteenzet waarom de betwisting
betreffende de overeenkomsten die
betrekking bebben op bet opricbten
van de personenvennootscbap met
beperkte aansprakelijkbeid volledig
gescbeiden blijft van de verdeling;
dat bet vervolgens de overeenkomsten betreffende bet opricbten van
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personenvennootschap
met sprakelijkheid in een naamloze venbeperkte aansprakelijkheid nietig nootschap als een in feite leidend
verklaart;
orgaan van de naamloze vennootschap is in strijd met de dwingende
Wat het tweede en het derde bepalingen die de structuur van de
onderdeel betreft :
naamloze vennootschap bepalen en
Nopens de grond van niet- derhalve in strijd met de openbare
ontvankelijkheid door verweerder orde; a· de oprichting van de persotegen het tweede onderdeel opge- nenvennootschap met beperkte aanworpen en hieruit afgeleid dat het sprakelijkheid had als uitsluitend
onderdeel de schending van arti- doel een tussenkomst in de naamkel 97 van de Grondwet aanvoert loze vennootschap te verzekeren tot
zonder een gebrek aan antwoord op uitschakeling van verweerder en
een conclusie, een tegenstrijdigheid zijn familie uit de naamloze venof een dubbelzinnigheid in de moti- nootschap, en « de beginselen die de
vering aan te wijzen;
onderliggende grond vormen van
Overwegende dat de grond van meerdere beschikkingen in de venniet-ontvankelijkheid erop neer- nootschappenwet, onder meer van
komt aan te voeren dat de rechter artikel 200 ,., verbieden zodanige
aileen dan artikel 97 van de Grond- tussenkomst;
wet schendt wanneer hij hetzij niet
Overwegende dat, nu het arrest
antwoordt op een conclusie, hetzij
vaststelt
dat de personenvennootde beslissing laat steunen op tegenstrijdige of op dubbelzinnige motie- schap met beperkte aansprakelijkheid aan de algemene vergaderinven;
gen zou deelnemen als eigenares
Overwegende dat ook andere van aandelen die haar werkelijk
gebreken van de motivering een toebehoren, artikel 200 van de Venschending van de genoemde grond- nootschappenwet geen toepassing
wetsbepaling kunnen uitmaken, vindt;
onder
meer
onnauwkeurigheid
Overwegende dat het arrest aan
waardoor de controle van het Hof
over de wettigheid van de beslissing de wet toevoegt door een personenvennootschap met beperkte aanonmogelijk wordt gemaakt;
Dat de grond van niet-ont- sprakelijkheid het recht te ontzeggen vennoot te zijn van een naamvankelijkheid faalt naar recht;
loze vennootschap, althans als zodaNopens de onderdelen zelf :
nig een leidende rol in een naamOverwegende dat bet arrest de loze vennootschap te vervullen;
nietigverklaring van de overeenOverwegende dat door zonder
komsten betreffende het oprichten
van de personenvennootschap met enige specificatie beginselen in te
beperkte
aansprakelijkheid
laat roepen « die de onderliggende grond
stoelen op volgende drie gronden : vormen van meerdere beschikkin1" het doel van de overeenkomsten gen van de Vennootschapswet ,.,
was gericht op een minnelijke tus- het arrest de controle over de wetsenkomst van derden, maar de tigheid van de beslissing onmogelijk
wijze waarop zij door eiser en de maakt;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
andere broers en zuster werd begrepen en uitgevoerd,toont aan dat de
Overwegende dat, nu ingevolge
werkelijke bedoeling was, in strijd het aannemen van het tweede midmet artikel 200 van de vennoot- del, de beslissing vernietigd wordt
schappenwet, een recht van tussen- waarbij de overeenkomsten betrefkomst van derden in de naamloze fende de op te richten personenvenvennootschap te doen ontstaan; nootschap met beperkte aansprake2" het doen fungeren van een perso- lijkheid nietig worden verklaard, de
nenvennootschap met beperkte aan- vernietiging zich ook moet uitstrek-

-433ken tot de impliciete beslissing 2° ARBEIDSVOORZIENING
HANwaarbij is aangenomen dat de vorDELSVERTEGENWOORDIGER
BRUGPENdering betreffende de taak van de
UITWINNINGSVERGOEDING
SIOEN
personenvennootscbap met beperkte SAMENLOOP.
aansprakelijkheid Lierse Beleg- 1" en 2" De uitwinningsvergoeding begingsmaatschappij zonder voorwerp
doeld in art. 15 Handelsvertegenwooris, .en die bet gevolg is van eerstbedigerswet en het brugpensioen, toegedoelde beslissing;
kend krachtens de collectieve arbeids-

Om die redenen, vernietigt bet
bestreden arrest docb enkel in
zoverre bet uitspraak doet over de
vordering van verweerder tot nietigverklaring van de overeenkomsten
betreffende de opricbting van de
personenvennootscbap met beperkte
aansprakelijkheid en over de tegenvordering tot geldigverklaring van
diezelfde overeenkomsten en tot
vaststelling dat de personenvennootscbap met beperkte aansprakelijkbeid Lierse Beleggingsmaatscbappij de taak vervult die in die
overeenkomsten omschreven is voor
de op te ricbten personenvennootscbap met beperkte aansprakelijkbeid, en in zoverre bet uitspraak
doet over de kosten; verwerpt de
voorziening voor
bet
overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; boudt de kosten aan en zegt
dat de feitenrecbter erover zal·
beslissen; verklaart dit arrest bindend ten opzicbte van de partijen
die tot bindendverklaring zijn opgeroepen; verwijst de aldus beperkte
zaak naar bet Hof van Beroep te
Brussel.
12 december 1980 1" kamer
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler, De Gryze en Houtekier.
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3" KAMER- 15 december 1980
1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

HANDELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERGOEDING - BRUGPENSIOEN - SAMENLOOP.

overeenkomst, gesloten op 19 dec.
1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van
sommige bejaarde werknemers indien
zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij KB. van
16 jan. 1975, kunnen samen worden
genoten (1).
(SPRUYT & c:' N.V. T. VAN HOVE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 21 december 1979
door bet Arbeidsbof te Antwerpen
gewezen;
·
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 15, eerste lid,
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers, 51 van de wet van
5 december 1968 betrefiende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 5 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd door de wet van
5 december 1968, 1, 4, 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot
invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij
worden ontslagen, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad
en algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 16 ja.''I.Uari 1975,
1 van het koninklijk besluit van
19 februari 1975 betreffende het recht
'van bejaarde werknemers op werkloosheidsuitkeringen en 131 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
doordat het arrest, enerzijds, eiseres
-veroordeelt om aan verweerder het
bedrag van 97.281 frank te betalen en
(1) Zie Cass., 29 mei 1978_ (A.C., 1978, 1144)
en 14 april 1980 (ibid., 1979-llo, nr. 512); vg[.
Raad van State 9 jan. 1968, nr. 12.747 (Verz.
An-. R.v.St., 1968, 15) en 26 mei 1971, nr. 14.756
(ibid., 1971, 640).
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voor recht zegt dat verweerder aanspraak kan maken op de aanvullende
vergoeding voor ontslagen bejaarde
werknemers krachtens de collectieve
arbeidsovereenkomst
nr.
17
van
19 december 1974, ten belope van een
maandelijks basisbedrag van 4.430 frank
ten laste van eiseres en, anderzijds, de
door eiseres ingestelde tegenvordering
tot terugbetaling van de ten onrechte
betaalde
uitwinningsvergoeding
van
140.192 frank verwerpt op grond : dat
verweerder als handelsvertegenwoordiger inderdaad een clienteel had bijgebracht voor eiseres en dus ook door zijn
ontslag nadeel ondervond, en bet feit
aanspraak te maken op de aanvullende
vergoeding voor ontslagen bejaarde
werknemers zonder invloed is op dit
nadeel, zodat hij recht had op de uitwinningsvergoeding; dat bet argument dat
verweerder na zijn ontslag niet beschikbaar bleef op de arbeidsmarkt en aanspraak maakte op de aanvullende vergoeding, bet verschuldigd zijn van de
uitwinningsvergoeding, welke op een
andere rechtsgrond berust, niet in bet
gedrang brengt; dat verweerder wenst te
zien zeggen voor recht dat hij kan
aanspraak maken op de aanvullende
vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werknemers indien zij worden
ontslagen, en dit na verloop van de
termijn gedekt door de toe te kennen
aanvullende opzeggingsvergoeding, en
zonder dat de toegekende uitwinningsvergoeding hierop mag worden aangerekend; dat dit verzoek, zoals reeds
gezegd, volledig los staat van de uitbetaling van de uitwinningsvergoeding welke
een totaal verschillende rechtsgrond
heeft; dat de uitwinningsvergoeding
trouwens niet kan gerekend worden tot
de Speciale vergoedingen, in vervanging
van verloren loon, welke met toepassing
van artikel 9 van vermelde collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 niet mogen
gecumuleerd worden met de aanvullende
-vergoeding; dat hieruit volgt dat de
uitwinningsvergoeding samen met de
aanvullende vergoeding kan genoten
worden; dat ook bet beschikbaar blijven
van verweerder voor de arbeidsmarkt
bet recht op een aanvullende vergoeding
niet in de weg staat, vermits deze
beschikbaarheid kadert in bet recht op
de werkloosheidsuitkeringen van de ontslagen bejaarde werknemers, in wier
voordeel de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 werd gesloten,

overeenkomst bet brugpensioen had
aangevraagd, zich dientengevolge niet
meer ter beschikking hield van de
arbeidsmarkt; zulks inhoudt dat voor·
verweerder geen enkel nadeel uit het
beeindigen van zijn overeenkomst
gesproten was, zodat hij geen recht had
op uitwinningsvergoeding; bet nadeel
ontstaan door uitwinning van clienteel
voor verweerder immers veronderstelt
dat hij zich ter beschikking houdt van
de arbeidsmarkt om nog enige beroepsactiviteit uit te oefenen; bet feit dat hij
zich niet meer voor de arbeidsmarkt
beschikbaar houdt, steunt op een andere
rechtsgrond, met name de collectieve
arbeidsovereenkomst inzake brugpensioen, niets afdoet aan de gevolgen
daarvan ten aanzien van de vergoeding
wegens uitwinning van clienteel, waarop
hij geen recht heeft (schending van de
artikelen 1, 15, eerste lid, van de wet van
30 juli 1963, 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december
1974, 51 van de wet van 5 december 1968,
5 van bet koninklijk besluit van
20 juli 1955, 1 van bet koninklijk besluit
van 19 februari 1975 en 131 van het
koninklijk besluit van 20 december
1963),
tweede onderdeel, in alle geval de
gebeurlijk aan verweerder toegekende
vergoeding wegens uitwinning niet mag
gecumuleerd worden met de door de
·collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
inzake brugpensioen verleende aanvullende vergoeding; de vergoeding wegens
uitwinning van clienteel imniers aan
verweerder wegens zijn ontslag wordt
verleend
krachtens
de
wet van
30 juli 1963; bet feit dat deze wegens bet
ontslag aan verweerder verleende speciale vergoeding niet in vervanging zou
komen van verloren loon, niet van die
aard is dat afbreuk wordt gedaan aan
bet verbod van cumulatie; de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 immers dit
verbod uitvaardigt ten aanzien van vergoedingen toegekend ingevolge ontslag,
onverschillig of ze al dan niet in de enge
zin loon vervangen (schending van de
artikelen 1, 15, eerste lid, van de wet van
30 juli 1963, 1, 4, 9 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, 51 van de wet van
5 december 1968 en 5 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1955) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in artikel 15
terwijl, eerste onderdeel, verweerder, van de wet van 30 juli 1963 tot
die bij bet beeindigen van zijn arbeids- instelling van het statuut der han-
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bepaalde wordt, opnieuw de aanvullende ververgoeding wegens uitwinning niet goeding geniet zonder dat het uitkeverschuldigd is, indien de werkge- ringsbedrag moet worden herzien;
ver bewijst dat uit de beeindiging
Overwegende dat uit wat voorafvan de arbeidsovereenkomst geen gaat, volgt dat een handelsvertegenenkel nadeel voor de handelsver- woordiger die aanspraak maakt op
tegenwoordiger voortspruit;
de aanvullende vergoeding niet
noodzakelijk definitief onbeschikOverwegende dat eiseres de baar is voor de arbeidsmarkt; dat
beweerde afwezigheid van nadeel hij bij het gebeurlijk opnieuw verbij verweerder . afleidt uit de richten van beroepsarbeid de door
omstandigheid dat hij, ten gevolge hem aangebrachte clienteel kan
van zijn aanvraag tot aanvullende bezoeken;
vergoeding voor ontslagen bejaarde
Dat, nu het ontberen van deze
werknemers, zich niet ter beschikclienteel ten gevolge van de beeindiking hield van de arbeidsmarkt;
ging van de arbeidsovereenkomst
Overwegende dat, krachtens de door eiseres aanleiding kan geweest
artikehm 3 en 4 van de . collectieve zijn tot verweerders aanvraag om
arbeidsovereenkomst nr. 17 van aanvullende vergoeding en beeindi19 december 1974, de werknemers ging van iedere beroepsarbeid, het
van 60 jaar en ouder die, behalve arbeidshof wettig beslist dat die
wegens dringende reden, worden aanspraak op aanvullende vergoeontslagen, recht hebben op een ding zonder invloed is op het nadeel
aanvullende vergoeding ten laste voortspruitend uit de uitwinning
van hun laatste werkgever, voor van de clienteel en dat verweerders
zover zij werkloosheidsuitkeringen beweerde onbeschikbaarheid voor
ontvangen; dat de toekenning van de arbeidsmarkt geenszins de toede aanvullende vergoeding dienvol- kenning van een uitwinningsvergoegens gebonden is aan het recht op ding in de weg staat;
werkloosheidsuitkering;
Wat het tweede onderdeel beOverwegende dat de ontslagen treft :
bejaarde werknemer die aanspraak
Overwegende dat, naar luid van
maakt op een aanvullende vergoe- artikel 9, eerste lid, van de collecding derhalve moet voldoen aan de tieve arbeidsovereenkomst nr. 17
toekenningsvoorwaarden
bepaald van 19 december 1974, de aanvuldoor artikel 126 · van het koninklijk lende vergoeding niet mag worden
besluit van 20 december 1963 betref- gecumuleerd " met andere wegens
fende arbeidsvoorziening en werk- afdanking verleende speciale verloosheid en geen arbeid in de zin goedingen of toeslagen, die worden
van dat artikel mag verrichten, toegekend krachtens wettelijke of
behoudens het bepaalde in ar- reglementaire bepalingen »;
tikel 128 van voormeld koninklijk
Overwegende dat de regeling van
besluit;
de aanvullende vergoeding voor ontOverwegende evenwel dat de slagen bejaarde werknemers, zoals
werknemer die de aanvullende ver- eerder gezegd, gebonden is aan het
goeding samen met de werkloos- recht op werkloosheidsuitkering;
heidsuitkeringen geniet, steeds op dat deze uitkering wordt verleend
eigen initiatief opnieuw beroepsar- ter vervanging van loon en dat
beid kan verrichten en dat hij, zoals daarom de werknemer slechts aanblijkt uit artikel 3 ·van het konink- spraak erop heeft, wanneer hij
lijk besluit van ·19 februari 1975 werkloze wordt zonder loon of loonbetreffende het recht van bejaarde vervange:ride vergoedfng in de zin
werknemers op ·· werkloosheidsuitke- van artikel 126 van het koninklijk
ringen, wanneer hij ·weer werkloos besluit van 20 december 1963;
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Overwegende dat het cumulatieverbod van artikel 9, eerste lid, van ZUSTERS EN SCHOONBROERS KUNNEN VOORZIEN IN HET LEVENSONDERHOUD VAN DE
de collectieve arbeidsovereenkomst OUDERSWETTIGHEID.
nr. 17 hetzelfde doel beoogt, met
name het recht op een aanvullende De verwerping van een vraag om uitstel
van een dienstplichtige als kostwinner
vergoeding, die, zoals de werkloosvan het gezin is wettelijk gerechtvaarheidsuitkering welke zij aanvult,
digd door de vaststelling dat zusters
wordt verleend ter vervanging van
en schoonbroers in het levensonderloon, uit te sluiten zolang de ontslahoud van de ouders kunnen voorzien,
gen bejaarde werknemer een loonook al zijn zij bovendien nog ondervervangende vergoeding wegens
houdsplichtig tegenover andere famiontslag, behoudens die bedoeld in
Jieleden (1). (Art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet.)
het tweede lid van dat artikel,
ontvangt;
Overwegende dat de uitwinnings(TOMBEUR)
vergoeding geen loonvervangende
ARREST
vergoeding is; dat zij een specifieke
schadevergoeding is, waarmee niet
HET HOF; - Gelet op de bestrehet verlies van een dienstbetrekking
en het derven van loon worden den beslissing, op 30 oktober 1980
vergoed, maar wei het nadeel door door de Hoge Militieraad gewezen;
de handelsvertegenwoordiger geleOver het middel, afgeleid uit de schenden ten gevolge van het verlies van ding
van de artikelen 10, § 1, 1", van de
de door hem aangebrachte clienteel; Dienstplichtwet, 206, 215, 218 van het
dat zij dientengevolge niet kan wor- Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondden beschouwd als een wegens ont- wet,
slag verleende vergoeding of uitkedoordat de beslissing de door eiser
ring, als bedoeld in artikel 9 van met toepassing van artikel 10 van de
de collectieve arbeidsovereenkomst Dienstplichtwet ingediende aanvraag om
uitstel van Iegerdienst weigert, op grond
nr. 17;
dat hij niet tegelijkertijd voldoet aan al
Dat het arbeidshof derhalve wet-. de bij artikel 10, § 1, 1", van die wetten
tig beslist dat het cumulatieverbod gestelde vereisten om als onmisbaar
van dat artikel niet toepasselijk is kostwinner van zijn ouders te worden
op de uitwinningsvergoeding;
erkend,
terwijl, eerste onderdeel, er geen rekeDat het middel niet kan worden
ning werd mede gehouden dat er tussen
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 december 1980 - a· kamer Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 228

a• KAMER- 15 december 1980
DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRLJLATING
V.AN PIENST OP MORELE GROND- KOSTWIN-

de verschillende onderboudsverplicbtingen een rangorde bestaat, waarbij eerst
de echtgenoot zelf, vervolgens de kindereo, pas nadien de ascendenten de
voorrang genieten, en de scboonouders
(artikel 206 van bet Burgerlijk Wetboek)
bet laatst aan de beurt komen; ten deze
eisers oudste zuster, Jacqueline, drie
kinderen ten laste beeft, terwijl ze zelf
niet werkt, zijn zuster Christiane een
kind ten laste heeft en zijn zuster
Monique, die zelf niet werkte tijdens de
in aanmerking te nemen periode, eveneens drie kinderen ten laste heeft;
daarbij komt dat de respectieve schoonzoons van de steungerechtigde ouders
van eiser zelf ascendenten ten laste
hebben en dat de ascendenten van de
schoonbroers voorrang bebben;
(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1197).
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Hoge Militieraad heeft opgeworpen,
doch niet werd gehoord; door de aldus
ingeroepen voorrang niet te onderzoeken
en door er geen passend noch gemotiveerd antwoord op te geven, de beslissing artikel 97 van de Grondwet
schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat noch uit de akte
van hoger beroep noch uit enig
ander stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat eiser voor
de Hoge Militieraad de in het middel weergegeven stelling heeft aangevoerd;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de Hoge Militieraad oordeelt dat het door eiser
« ingebrachte bedrijfsinkomen niet
onmisbaar is voor het gezinsonderhoud van zijn ouders, aangezien
zijn zusters en schoonbroers over
beroepsinkomsten beschikken die
hen - zelfs na aftrek van alle
onkosten - in staat stellen om,
naast hun eigen gezinsonderhoud,
samen in dit van hun ouders en
schoonouders te voorzien »;
Oat de Hoge Militieraad aldus
zijn beslissing wettelijk verantwoordt naar het vereiste van
artikel 10, § 1, 1", van de Dienstplichtwet; dat, nu niet blijkt dat
eiser voor de Hoge Militieraad heeft
ingeroepen dat zijn zusters en hun
echtgenoten nog tegenover andere
familieleden onderhoudsplichtig waren, de raad kon volstaan met de
hierboven vermelde vaststelling;
Overwegende, voor het overige,
dat het middel niet preciseert
waarin de schending van de
artikelen 215 en 218 zou bestaan;
Oat het middel niet kan worden
aangenomen;

voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal.

Nr. Z29
3" KAMER- 15 december 1980
DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD INOBSERVATIESTELLING GEEN ONDERZOEK NAAR EEN ZIEIITE OF LICHAAMSGEBREK, DOOR DE DIENSTPLICHTIGE AANGEVOERD - OMSTANDIGHEID WAARUIT NIET
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE HERKEURINGSRAAD DAAROVER GEEN UITSPRAAK
HEEFT GEDAAN..

Uit de enkele omstandigheid dat tijdens
de inobservatiestelling van de dienstplichtige een van de door hem aangevoerde ziekten of lichaamsgebreken
niet is onderzocht, kan niet worden
afgeleid dat de herkeuringsraad deze
ziekte of dit gebrek niet in aanmerking heeft genomen bij de uitspraak
over de Jichamelijke geschiktheid.
(Artt. 43, § 4, en 45, § 1, Dienstplicht-

wet.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 september 1980
door de Herkeuringsraad van de
provincie Brabant gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
steunend op de grief dat de beslissing,
die eisers aanvraag tot vrijstelling op
lichamelijke grond verwerpt, onvolledig
zou zijn, grief waaromtrent eiser bet
volgende laat gelden : • Geen aandacht
werd besteed aan een der kwalen,
gezichtsafwijking, die werd ingeroepen
om vrijstelling te bekomen op grond van
artikel 14 van de gecoordineerde dienstplichtwetten. Tijdens het onderzoek in
bet Militair Hospitaal te Brussel, waar ik
verbleef van 7 tot 14 juli 1980, heb ik
herhaaldelijk op deze kwaal gewezen.
Het verslag dat mijn behandelende
geneesheer werd toegezonden, maakt
Om die redenen, verwerpt de enkel gewag van het onderzoek uitgevoerd door de dienst urologie en geeft
voorziening.
geen bescheid over de andere kwaal,
15 december 1980 3" kamer
namelijk de gezichtsafwijking. Dit beVoorzitter: de h. Janssens, waarnemend vestigt het feit dat een der beide kwalen
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niet werd onderzocht, hoewel ingeroepen
in mijn verzoek tot vrijstelling » :

(LEPLAT)
ARREST

Overwegende dat de ingeroepen
grief niets heeft uit te staan met de
schending van artikel 97 van de
Grondwet;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat tijdens de inobservatiestelling van de dienstplichtige een van de door hem aangevoerde ziekten of lichaamsgebreken
niet is onderzocht, niet kan worden
afgeleid dat de herkeuringsraad
deze ziekte of dit gebrek niet in
aanmerking heeft genomen bij de
uitspraak over de lichamelijke
geschiktheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 september 1980·
door de Herkeuringsraad van de
provincie Brabant gewezen;
Wat betreft het verzoek tot voortzetting van de procedure in de
Franse taal voor het Hof van
Cassatie:
Overwegende dat artikel 27 van
de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken
bepaalt dat, indien de bestreden
beslissing in het Frans of in het
Nederlands is gewezen, de rechtspleging voor het Hof van Cassatie
wordt gevoerd in de taal van die
beslissing;
Dat, nu de bestreden beslissing in
het Nederlands werd gewezen, het
verzoek tot behandeling van de zaak
Om die redenen, verwerpt de voor het Hof van Cassatie in de
voorziening.
~ranse taal niet ontvankelijk is;
15 december 1980 3" kamer Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend·
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal.

Nr. 230
3" KAMER- 15 december 1980

1° TAALGEBRUIK -

DIENSTPLICHT
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN CASSATIE BESTREDEN BESLISSING IN HET
NEDERLANDS GEWEZEN VERZOEK DE
RECHTSPLEGING IN HET FRANS TE VOERENNIET ONTVANKELLJK VERZOEK (1).

Over het middel, hieruit afgeleid dat,
zoals blijkt uit een bij de voorziening
gevoegde geneeskundige verklaring van
23 september 1980, sinds de keuring
ondergaan te Londen op 22 mei 1980, de
gezondheidstoestand van eiser ernstig
verslechterde, zodat de herkeuringsraad
uitspraak deed op grond van niet meer
actuele doktersattesten, zonder kennis te
hebben van zijn werkelijke gezondheidstoestand, en derhalve besliste zonder
volledig in kennis te zijn gesteld van de
feiten en van eisers toestand op bet
ogenblik van de beslissing :

Overwegende dat het middel, dat
steunt op een geneeskundige verklaring die niet aan de herkeuringsraad is voorgelegd, niet ontvankelijk
is;

2° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT- MIDDEL GEGROND OP EEN GENEESKUNDIGE VERKLARING DIE NIET AAN DE
HERKEURINGSRAAD IS OVERGELEGD - NIET
ONTVANKELLJK MIDDEL (2).

(1) Zie Cass., 6 maart 1973 (A.C., 1973, 659).
(2) Cass., 26 maart 1979 (A.C., 1978-79, 873).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
15 december 1980 3" kamer
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal.
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Nr.231

dat er wei in voorkomt, en zich ertoe
beperkt aan die beslissing te verwijten
aan die akten een intezpretatie te
geven die de eiser in strijd acht met
de door hem voorgestelde intezpretatie

2• KAMER- 16 december 1980
1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER
- BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OAT
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART GEEN UITSPRAAK
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1).

1• Geen

beslissing over een geschil
inzake de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht is de beslissing waarbij
de raadkamer weigert in te gaan op
het verzoek van de beklaagde om hem
ter beschikking te doen stellen van de
psychiatrische commissie (2).
(DE GROVE)

16 december 1980 2• kamer
Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Godaert, Brussel.

Nr. 232
2• KAMER- 16 december 1980
BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGERLUKE ZAKEN- BEGRIP.

(1).
(STRIJPENS, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN T. ROLIN)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de middelen, beide afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat, eerste middel, het arrest het
door eerste eiser in conclusie ingeroepen
middel, krachtens hetwelk het op grond
van de deskundigenadviezen van de
heren De Baer en Beel vaststond dat
beklaagde (thans vexweerder) reed met
een overdreven snelheid en het ongeval
daaraan te wijten was, verwerpt op
grond van de ovexweging dat de deskundigenadviezen van de heren De Baer en
Beel voor een goed deel van loutere
veronderstellingen uitgaan en dat c zo
b.v. (...) de deskundige Beel "meent" de
snelheid te moeten berekenen eveneens
op grond van een veronderstelling, maar
dan weer een andere dan die van
deskundige De Baer, nl. een remvertraging van 6 mls' {biz. 8) »,
terwijl de deskundige Beel de minimale remvertraging van 6 mls' aan de
hand van dynamische remproeven uitgevoerd met een Peugeot 504 ( = zelfde
type als bet voertuig van vexweerder)
heeft vastgesteld (zie conclusie eerste
eiser en deskundigenverslag van de heer
Beel) en de vooropgestelde remvertraging derbalve niet op veronderstellingen
maar op in bet deskundigenverslag aangeduide proefondervindelijke vaststellingen berust, zodat bet arrest door van het
verslag van de deskundige Beel te zeggen dat bet op loutere veronderstellingen steunt en als voorbeeld van zo een

Naar recht faalt het middel afgeleid uit
miskenning van de bewijskracht van
de akten, wanneer het aan de beslissing niet verwijt te beweren dat de
akten iets inhouden dat zij niet inhouden of dat de akten iets niet inhouden

1-----------------Nota arrest nr. 232 :

Nota's arrest nr. 231 :
(1) en (2) Zie Cass., 20 juni 1966 (Bull en
Pas., 1966, I, 1344); 30 nov. 1976 (A.C., 1977,
371), met voetnoot; 23 sept. 1980 (ibid, 1980-81,
nr. 55).

(1) Zie Cass., 2, 11 en 17 april 1979 (A.C.,
1978-79, 909, 970 en 1023) en • De motivering
van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten •, plecht. openingsrede
van proc.-gen. Dumon voor het Hof van
1 sept. 1978, nrs. 30 e.v.
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veronderstelling een door middel van'
proeven aan de realiteit getoetste remyertraging aan te halen, dit verslag
mterpreteert op een wijze die er niet
verenigbaar mee is en derhalve de
bewijskracht miskent die aan bet verslag toekomt;
en doordat, tweede middel, in antwoord op de conclusie waarin eerste
eiser stelt dat Rolin laattijdig remde en
dit een fout uitmaakte die bet ongeval
veroorzaakte, bet arrest dit middel
afwijst op grond van de overweging :
« Voorts is uit geen enkel gegeven
gebleken dat de beklaagde zijn remactie
laattijdig zou hebben ingesteld. Integendeel moet op grond van de verklaringen
van beklaagde en zijn passagier aan de
verbalisanten aangenomen worden dat
de beklaagde onmiddellijk, d.w.z. met de
nodige maar normale reactietijd om zich
de gevaarsituatie te realiseren, is beginnen remmen »,
terwijl, integendeel, zoals eerste eiser
in zijn conclusie benadrukt, uit de verklaring van 7 januari 1976 van de beer
De Croix aan de rijkswacht moet besloten worden dat verweerder niet onmiddellijk na bet ontstaan van de gevaarsituatie, dit is bet oversteken van de
vrouw zonder te kijken naar bet verkeer,
heeft gereageerd, aangezien de beer De
Croix verklaarde : • J'ai vu traverser Ia
route par une femme, de gauche a
droite, vu dans notre sens, par rapport a
notre direction. Arrivee, apres avoir
franchi Ia ligne mediane, elle ne regardait pas encore vers sa droite. Alors,
Mr. Rolin Philippe a donne un coup de
claxon ( ...) » en terwijl bet hof van
beroep noch op basis van die verklaring
van de beer De Croix, noch op basis van
zijn verklaring van 20 januari 1977, kon
aannemen dat de beer Rolin een remactie aanvatte, zodat op basis van de
verklaringen van de beer De Croix bet
a~rest niet kon beslissen dat enerzijds
mt geen enkel gegeven gebleken is dat
de remactie laattijdig zou ingesteld zijn,
en dat anderzijds de beer Rolin is
beginnen remmen, en bet arrest derhalve aan de gegevens van bet dossier
vaststellingen toeschrijft die er niet kunnen uit afgeleid worden en bijgevolg de
bewijskracht miskent die aan deze gegevens, meer in bet bijzonder aan de
bovenvermelde verklaringen van de beer
De Croix, toekomt :

~kten iets inhouden dat zij niet
mhouden, of dat de akten iets niet
inhouden dat er wel in voorkomt·
dat de middelen zich ertoe beperke~
het arrest te verwijten van die
akten een interpretatie te geven die
,zij in strijd achten met de door hen
voorgestelde interpretatie; dat zulks
geen miskenning van de bewijskracht van de akten uitmaakt;
Dat de middelen derhalve naar
recht falen;

0~ ~ie redenen, verwerpt de
voorztemngen; veroordeelt de eisers
in de kosten.

16 december 1980 2" kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en De Bruyn.

Nr. 233
2" KAMER- 16 december 1980
1° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN DESKUNDIGENONDERZOEI<:
ZONDER TEGENSPRAAK - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6, LID 1 PARTLJEN DIE VOOR DE FEITENRECHTER DE
REGELMATIGHEID EN HET BESLUIT VAN HET
DESKUNDIGENVERSLAG HEBBEN KUNNEN
BETWISTEN- EERLIJK PROCES- BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ART. 6, LID 1 - EERLIJK PROCES- BEGRIP. '

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
- STRAFZAKEN - NOODZAKELIJKHEID OF
RAADZAAMHEID VAN EEN BIJKOMENDE:
ONAANTASTONDERZOEKSMAATREGEL
BARE BEOORDELING, MITS INACHTNEMING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL VERZOEK DOOR DE RECHTER AFGEWEZEN OMDAT
HIJ DIE MAATREGEL NIET NODIG ACHT OM
TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN - GEEN
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIG}NG.

Overwegende dat uit de middelen
blijkt dat de eisers geensziris het 1" en 2" Wanneer een deskundigenonderzoek niet is geschied overeenkomstig
arrest verwijten te beweren dat de

de regels van het Ger. W. die het
tegensprekelijk karakter ervan waarborgen, kan daaruit niet worden. afgeJeid dat de zaak niet eerlijk is behandeld, in de zin van art. 6, lid 1,
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, als de partijen, voor de /eitenrechter, de regelmatigheid vari het
deskundigenonderzoek en de vaststellingen alsmede dat besluit van de
deskundige hebben kunnen betwisten.

(Art. 6, lid 1, Euro~s Verdrag Rechten van de Mens.) (1)

3" en 4" De feitenrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van een
bijkomende onderzoeksmaatregel en
miskent het recht van verdediging niet
als hij het verzoek om een dergelijke
maatregel afwijst omdat hij die niet
nodig acht om tot zijn overtuiging te
komen {2).
(SIPPEL T. VAN LOOCK)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 juni 1977,
12 mei 1978, 23 maart 1979 en
22 februari 1980 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen;

I. Op de voorziening tegen de
arresten
van
15
juni
1977,
12 mei 1978 en 23 maart 1979 :
Overwegende dat de substantitHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

van bet algemeen recbtsbeginsel betreffende de eerbiediging van bet recbt van
verdediging,
doordat bet arrest van 22 februari 1980
eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf
van een maand, voorwaardelijk voor een
termijn van drie jaar, en tot een geldboete van 100 frank, en tot betaling van
242.452 frank aan de burgerlijke partij
op grond : dat bet zonder belang is of
eiser al dan niet op de expertise vertegenwoordigd was; dat op de expertises,
bevolen door een strafrecbter, de regelen
van de strafprocedure toepasselijk zijn;
dat dergelijke deskundige onderzoeken
in bet buidig Belgiscb stelsel niet tegensprekelijk zijn en dat de voorscbriften
van bet Gerecbtelijk Wetboek in
artikel 962 en volgende niet toepasselijk
zijn in strafzaken; dat na de verscbeidene expertises van Dr. J. Weekers,
inzonderbeid die van 26 juli 1979, bet
nutteloos voorkomt Dr. De Spiegeleer als
getuige te boren of een nieuwe deskundige aan te stellen,
terwijl, eerste onderdeel, bij bet vaststellen van de gegrondheid van de tegen
eiser ingestelde strafvervolging, deze
recbt beeft op een eerlijke bebandeling
van zijn zaak; bet feit dat bet gerecbtelijk deskundigenonderzoek van 2 juli
1979, waarop de gerecbtelijke deskundige de burgerlijke partij Van Loock
grondig ondervroeg en dan besloot dat
de torsiefractuur van Van Loock ingetreden was door de val na de slag van eiser,
niet tegensprekelijk geweest is, een
inbreuk uitmaakt op deze recbtsregel en
de recbten van verdediging van eiser
miskend
werden
(schending
van
artikel 6, lid 1 en lid 3, litterae a, b, c,
van de conventie);

tweede onderdeel, bet arrest, door in
die omstandigbeden door eiser gevraagde bijkomende onderzoeksmaatre11. Op de voorziening tegen het gelen betreffende de hem ten laste
arrest van 22 februari 1980 :
gelegde feiten te weigeren, de rechten
van de verdediging miskent (scbending
Over het middel, afgeleid uit de scben- van bet algemeen rechtsbeginsel) :
ding van artikel 6, lid 1 en lid 3, litterae
a, b, c, van bet Verdrag tot Bescherming
Overwegendedat eiser, hoewel hij
van de Recbten van de Mens en de na het bedoelde deskundigenonderFundamentele Vrijheden, ondertekend zoek bij conclusie opmerkte « dat
op 4 november 1950 te Rome en goedge- hij niet vertegenwoordigd was bij de
_k_e_u_rd_d_oo_r_d_e_w_e_t_v_an
__13_m_e_i_1_9_5_5,-en_, eindexpertise, alwaar getracht wordt
hem de schuld in de schoenen te
(1) Cass., 22 mei 1978 (A.C., 1978, 1109).
schuiven », daaruit geen enkel
(2) Cass., 11 apri~ 1978 (A.C., 1978, 919) met rechtsgevolg afleidde, ook niet in
voetnoot F.D., en 7 mei 1980 (ibid., 1979-80, verband met de miskenning van
nr. 568).
zijn recht op verdediging;

Dat het middel derhalve, in
zoverre het steunt op een schending
van het recht van verdediging ten
gevolge van een onregelmatigheid
in
het
deskundigenonderzoek,
nieuw is en dus niet ontvankelijk;
Overwegende dat, om te behoordelen of de zaak eerlijk werd
behandeld, in de zin van artikel 6,
lid 1 en lid 3, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrij'heden, men moet nagaan of de
zaak, in haar geheel, het voorwerp
van een eerlijk proces heeft uitgemaakt;
Overwegende dat, wanneer een
deskundigenonderzoek niet volgens
de overigens niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven regels
zou zijn gebeurd, daaruit niet kan
worden afgeleid dat de zaak niet
eerlijk werd behandeld, terwijl de
partijen voor het rechtscollege, dat
ten gronde uitspraak moest doen, de
mogelijkheid hadden het deskundigenverslag te betwisten, niet enkel
met betrekking tot de aangevoerde
onregelmatigheden, doch ook met
betrekking tot de vaststellingen en
de besluiten van de deskundige;
Overwegende dat, voor het overige, de feitenrechter de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van een
bijkomende onderzoeksmaatregel op
onaantastbare wijze beoordeelt; dat
het recht van verdediging niet
wordt miskend door de rechter die
een verzoek om een aanvullende
onderzoeksmaatregel, onder meer
een getuigenverhoor of een nieuw
deskundigenonderzoek, afwijst omdat hij deze maatregel niet nodig
acht om tot zijn overtuiging te
komen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de beslissing op de strafvordering betreft,
dat de substantiEHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om- die redenen, .verwerpt -de
voorziening; veroerdeelt eiser in. de
kosten.
16 december 1980 ,....- 2" kamer Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 234
2" KAMER- 17 december 1980

VOOHZIENING IN CASSATIE -

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VONNIS OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD OM AAN DE GETROFFENE DE
SCHADEVERGOEDING TE BETALEN DIE HIJ
VORDERDE, ALSMEDE DE DESBETREFFENDE
VERGOEDING
INTEREST EN KOSTEN BESTEMPELD ALS VOORSCHOT IN HET VONNIS - RECHTSMACHT VOLLEDIG UITGEOEFEND - VOORZIENING DADELIJK ONTVANKELIJK (1).
(KONEN T. CALTAGIRONE)

17 december 1980 2" kamer
Voorzitter: baron Richard.;__ Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende
conclusie. van de h. Colard, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Delfosse, LUik.

Nr. 235
2" KAMER- 17 december 1980

1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFI'BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN- BRIEF- VERLENEN VAN DE WARE
TOEDRACHT AAN DIE BRIEF- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
(1).

Nota arrest nr. 234:
(1) Zie Ca5s., 10 jan. 1978 (A.C., 1978, 550),
18 sept. en 10 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nrs. 35
en 96).
Nota arrest nr. 235 :
(1) Zie Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 650) en
22 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 480).
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2° BEWIJS -

STRAFZAKEN
WETBOEK
VAN STRAFVORDERING, ART. 154 GEEN
BEPERKENDE BEPALING.

3° BEWIJS -

GFTIJIGENBEWLJS - STRAFZAKEN - GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJzONDER BEWLJSMIDDEL VOORSCHRIJFT - GFTIJIGENIS ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER- GRENZEN.

(VANDERMEULEN, SOCIALE VOORZIENING
T.JACOBS)

17 december 1980 -

2" kamer -

Voorzitter : baron Richard - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
conclusie van de h. Colard, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Houtekier.

a• Art. 154 Sv. geeft geen beperkende opsomming van de bewijsmiddelen inzake misdrijven; wanneer de Nr. 237
wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in Ieite
en derhalve op onaantastbare wijze de
2• KAMER- 17 december 1980
bewijswaarde van de hem regelmatig
voorgelegde gegevens van de zaak en WEGVERKEER - PRIORITAIRE VOERTUImet name van de getuigenissen mits GEN- FOUTEN VAN DE BESTUURDER NIET
hij de bewijskracht van de akte die ze
UITGESLOTEN.
vaststelt, niet miskent (2).
Uit de omstandigheid dat een bestuurder
(DE LOOSE, DE BIJ-DE VREDE N.V.
een prioritair voertuig bestuurt, in de
T. R.V.S. N.V., HAMELRIJCK, HOFFMANN)
zin van de artt. 37 en 38 Wegverkeersregl., valt niet af te leiden dat hem
17 december 1980 2• kamer
geen lout en inzonderheid geen overVoorzitter : baron Richard - Verslaggetreding kan worden ten laste gelegd.
ver : de h. Kreit Gelijkluidende
conclusie van de h. Colard, advocaat(DE MUYLDER T. JEROME, DUPONT, O.M.O.B.)
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse
ARREST ( vertaling)
en De Gryse.
2" en

Nr. 236

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 mei 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;

2" KAMER- 17 december 1980

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975, ART. 16.3 - INHALEN - DOORGAANS LINKS UIT TE VOEREN MANEUVER UITZONDERING.

I. In zoverre . de voorziening
gericht is tegen de beslissing Op de
tegen eiser ingestelde strafvorde:..
ring :

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat het vonnis enerzijds vermeldt dat bij de beoordeling van eisers rijgedrag op de
openbare weg rekening moet worden gehouden met« de noodsituatie
verkeersregl. 1975.)
waarin hij verkeerde, daar hij een
------~----------1 dringende opdracht ,. van hulpverlening aan gekwetsten uit te voeren
Nota arrest nr. 235 :
(2) Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1292); had, en anderzijds beslist dat eiser
6 feb. 1979 (ibid, 1978-79, 641) en 14 nov. verschillende fouten heeft begaan,
1979 (ibid., 1979-80, nr. 175).
nu hij « op een onvoorzichtige wijze
gebruik heeft gemaakt van zijn
Nota arrest nr. 236 :
voorrang ,. en « de weggebruikers in
(1) Zie Cass., 15 mei 1973 (A.C., 1973, 886) en gevaar heeft gebracht door te onpas,
20 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 82).
op een hinderlijke en nogal ongeAI wordt in de regel Jinks ingehaald,
tach geschiedt dat maneuver rechts
wanneer de in te halen bestuurder
voornemens is links af te slaan of zijn
voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich
·naar Jinks heeft begeven om die
beweging uit te voeren (1). (Impliciet.)
(Art. 16.3, eerste en tweede lid, Weg-

------------
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-444wone manier rechtsomkeer te
maken, welk maneuver een verhoogde voorzichtigheid en waakzaamheid vereist op een belangrijke
verkeersweg, en dat maneuver heeft
uitgevoerd hoewel hem niet kon
zijn ontgaan dat de door de burgerlijke
partij
Martial
Jerome
bestuurde Peugeot 604 op betrekkelijk korte afstand met een hoge
snelheid naderde »;
Dat de rechters in hoger beroep
aldus in het ongewisse Iaten of zij
hebben beslist dat de noodtoestand
een
rechtvaardigingsgrond voor
eiser opleverde, in welk geval zij
niet zonder met zichzelf in tegenspraak te komen, konden beslissen
dat eiser fouten had begaan, dan
wei of zij niet van het rechtsbegrip
noodtoestand zijn uitgegaan doch
enkel van oordeel waren dat eiser
de bijzondere voorrang genoot
krachtens de artikelen 37 en 38 van
het Wegverkeersregh:iment, in welk
geval zij mochten vaststellen dat
eiser, ondanks het feit dat hij die
bijzondere voorrang genoot, de hem
te verwijten fouten had begaan; dat
het vonnis dubbelzinnig is en derhalve niet regelmatig met redenen
is omkleed;

verleent akte van de afstand van de
voorziening, in zoverre zij gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen; vernietigt
het bestreden vonnis, behalve in
zoverre verweerder daarbij ten
belope van ten minste een derde
aansprakelijk wordt verklaard voor
het ongeval; beveelt dat van dit
arrest melding zai worden gemaakt
op qe kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.
17 december 1980 2" kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal- Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 238
1" KAMER- 18 december 1980

STEDEBOUW -

WET RUIMTELLJKE ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 68 - BEVEL T<Yr
STAKING VAN DE WERKEN - RECHTERLLJKE
BESLISSING DAT HET BEVEL NIET BEHOEFT
TE WORDEN INGETROKKEN - BOUWVERGUNNING- GEEN VASTSTELLING DAT DIE WERKEN NIET IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
DIE VERGUNNING - BESLISSING NIET NAAR
RECHT VERANTWOORD.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging,
op de voorziening van eiser,
beklaagde, van de beslissing op de Niet naar recht verantwoord is de beslistegen hem ingestelde strafvordering
sing van de rechter dat er geen
aanleiding was tot intrekking van het
leidt tot vernietiging van de niet
bevel de werken te staken, dat de
definitieve beslissingen op de tegen
daartoe bevoegde ambtenaar mondehem ingestelde burgerlijke rechtsling had gegeven en dat de gemachvorderingen die het gevolg zijn van
tigde ambtenaar regelmatig had beeerstgenoemde beslissing, en zulks
vestigd als de rechter, nadat hij erop
ondanks de afstand die eiser heeft
gewezen heeft dat de opdrachtgever
gedaan van zijn voorziening;
een bouwvergunning had gekregen
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiser voorgedragen middel dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verwijzing,

voor het bouwen van een onroerend
goed volgens de op een bepaalde
datum opgemaakte plans van een aangewezen architect, niet vaststelt dat de
litigieuze werken niet overeenkomstig
de bouwvergunning zijn uitgevoerd.
(Artt. 66, eerste lid, en 68 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)

---

-

---

--------

-_:_:_:_:_ __[

-445(• FONDS CONGREGATIONNEL DES ANNONCIADES • V.Z.W. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V.
OPENBARE WERKEN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Ge1et op het bestreden arrest, op 19 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 68 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, zoals
deze bepaling is gewijzigd bij artikel 24
van de wet van 22 december 1970,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe op 1 september
1977 aan eiseres een bouwvergunning
had verleend; dat c de uitgifte van de
bouwvergunning aan de gemachtigde
ambtenaar van stedebouw en ruimtelijke
ordening is gezonden voor eventuele
uitoefening van zijn recht tot schorsing »
en dat de vergunning uitvoerbaar was
geworden na verloop van de termijn van
twintig dagen waarover die ambtenaar
wettelijk beschikt, en zonder te ontkennen dat, zoals eiseres bij haar conclusie
aanvoerde, het werk overeenkomstig
voormelde vergunning was uitgevoerd,
zegt dat er geen aanleiding is tot intrekking van het bevel tot staking van het
werk dat op 16 november 1978 mondeling aan eiseres was gegeven en bij brief
van 20 november 1978 van de gemachtigde ambtenaar van stedebouw en
ruimtelijke ordening was bevestigd, volgens welke brief de staking van het
werk is verantwoord omdat c bij de
uitvoering van het werk de lokalen niet
de bestemming hebben gekregen voorgeschreven bij het bijzonder plan van
aanleg, goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 24 december 1969 », op grond
dat c zonder over het geschil zelf te
beslissen, men zich kan afvragen of {de
litigieuze bouw) voldoet aan de stedebouwkundige criteria die kenmerkend
zijn voor eengezins- of tweegezinswoningen », het enige woningmodel dat
in het bijzonder plan van aanleg wordt
toegestaan en dat c het aan de opdrachtgever gemaakte verwijt niet helemaal
ongegrond is »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 68
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw het bestuur slechts

toestaat eenzijdig de staking van het
werk te bevelen wanneer is vastgesteld
dat c het niet in overeenstemming is met
de verleende vergunning of zonder vergunning is uitgevoerd »; die bepaling die
restrictief moet worden uitgelegd, niet:
van toepassing is wanneer het werk
wordt uitgevoerd krachtens een bouwvergunning die niet in overeenstemming
is met de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg of van de verkavelingsvergunning; waaruit volgt dat het
arrest, door te beslissen dat er geen
aanleiding is tot intrekking van het
bevel tot staking van het voor rekening
van eiseres begonnen werk, op grond dat
niet helemaal ongegrond is het verwijt
van het bestuur dat eiseres aan de
lokalen de bestemming niet heeft gegeven voorgeschreven bij het bijzonder
plan van aanleg, goedgekeurd bij het
koninklijk besluit van 24 december 1969,
artikel 68 van de wet van 29 maart 1962
schendt;
tweede onderdeel (subsidiair), ...
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 68 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, bepaalt dat de in
artikel 66, eerste lid, bedoelde ambtenaren en beambten mondeling ter
plaatse de staking van het werk of
van de handelingen kunnen gelasten wanneer zij vaststellen dat deze
niet in overeenstemming met de
verleende vergunning zijn of zonder
vergunning worden uitgevoerd;
Overwegende dat uit geen vermelding van het arrest blijkt dat zodanige vaststelling is gedaan;
Overwegende dat het arrest erop
wijst, enerzijds, dat het college van
burgemeester en schepenen van de
gemeente Sint-Pieters-Woluwe bij
besluit van 1 september 1977 aan
eiseres een bouwvergunning heeft
verleend voor het bouwen van een
tweegezinswoning naar de plans die
de
architect Joseph
Stas op
14 maart en 9 juni 1977 heeft
opgemaakt, en anderzijds, dat in de
aangetekende brief van 20 november 1978 tot bevestiging van het
door de bevoegde ambtenaar mon-

.deling gegeven bevel om het werk
te 'staken aan de opdrachtgever was
verweten dat hij aan de lokalen niet
de bestemming had gegeven voorgeschi:even bij het plan van aanleg,
goedgekeurd bij het koninklijk
besluit van 24 december 1969;
Overwegende dat het arrest, door
de beslissing, dat er geen aanleiding
was tot intrekking van het bevel het
werk te staken, hierop te doen
steunen dat het aan de opdrachtgever gemaakte verwijt niet helemaal
ongegrond is, dat de maatregel van
artikel 68 van de wet van
29 maart 1962 zich opdrong gezien
de · huidige staat van het gebouw,
zonder vast te stellen dat het werk
niet in overeenstemming was met
de bouwvergunning die aan eiseres
op 1 september 1977 was verleend
voor het bouwen naar voormelde
plans van een tweegezinswoning,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
·op · de kant · van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
18 december 1980 1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 239
1" KAMER- 18 december 1980

2° LASTGEVING -

GETUIGENBEWIJS VERMOEDENS - BEWLJS VAN EEN LASTGEVING - EEN DERDE KAN BEWIJS LEVEREN
DOOR GETUIGEN EN VERMOEDENS.

1" en 2" Een derde kan het bewijs van

een Jastgeving Jeveren door getuigen
en vermoedens, ook al gaat de zaak de
som of de waarde van 3.000 frank te
hoven (1). (Artt. 1341, 1348, 1353 en
1985 B.W.)
(COLE:ITE, BOLAND T. LEMAL E.A.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 12 december 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hoei;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1341, 1347, 1348,
1353, 1985 van bet Burgerlijk Wetboek,
915 tot 917 van bet Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat de rechter, om met wijziging
van bet beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering tot uitzetting gegrond te
verklaren, die de verweerders hadden
ingesteld tegen de eisers, aan wie zij een
hun in onverdeeldbeid toebehorend
pand verhuurden, beslist dat de eisers
bet bewijs niet leveren van bet bestaan
van een algemene of bijzondere lastgeving die notaris George van de derde en
vierde verweerder zou gekregen hebben
voor de inontvangstneming van bet verzoek tot hernieuwing van de tussen
partijen gesloten huurovereenkomst en
dat geen rekening behoeft te worden
gehouden met bet verzoek van de eisers
om een getuigenverhoor en bet ambtshalve verhoor van die notaris, dat de
eerste rechter ten onrechte had bevolen,
op grond dat c bet bewijs door getuigen
van de lastgeving enkel kan worden
toegelaten overeenkomstig de titel " Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in bet algemeen " (artikelen
1985 en 1341 van bet Burgerlijk
Wetboek) », dat c ten deze, en ten
aanzien van de appellanten Roba-Lemal,
derde en vierde verweerder, geen begin
van bewijs door geschrift bestaat; dat in
dat geval zelfs vermoedens geen bewijs

1° BEWLJS -

BURGERLIJKE ZAKEN
GETUIGEN - VERMOEDENS - BEWIJS VAN
EEN LASTGEVING - EEN DERDE ~ BEWIJS
LEVEREN DOOR GETUIGEN EN VERMOEDENS.

(1) Zie Cass., 29 mei 1974 (A.C., 1974, 1072),
17 nov. 1976 (ibid., 1977, 307) en 12 sept.
1977 (ibid., 1978, 38).

-447kunnen opleveren van een lastgeving
waarvan het voorwerp de waarde van
drieduizend frank te boven gaat »,
te,rwijl, eerste onderdeel, luidens
artikel 1985 van het Burgerlijk Wetboek
lastgeving mondeling kan worden
verleend : krachtens de artikelen 1348 en
1353 van datzelfde wetboek, een derde
de lastgeving kan bewijzen door getuigen of vermoedens, ook a1 gaat de zaak
de som of de waarde van drieduizend
frank te boven; de eisers derden zijn ten
aanzien van de lastgeving die tussen de
derde en vierde verweerder en notaris
George is overeengekomen; het vonnis
derhalve ten ·onrechte de eisers niet
toelaat door getuigen te bewijzen dat de
litigieuze lastgeving bestaat en dus niet
wettelijk is verantwoord (schending van
de artikelen 1341, 1347, 1348, 1353,
1985 van het Burgerlijk Wetboek en
915 tot 917 van het Gerechtelijk Wetboek) en niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, ...
Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een derde,
krachtens de artikelen 1348 en
1353. van bet Burgerlijk Wetboek, de
lastgeving kan bewijzen door getuigen of vermoedens, ook al gaat de
zaak de som of de waarde van
drieduizend frank te hoven;
Overwegende dat de eisers derden
zijn ten aanzien van de aangevoerde
lastgeving, waarbij de derde en
vierde verweerder aan notaris
George volmacht zouden hebben
verleend voor de inontvangstneming
van bet verzoek tot hernieuwing
van de tussen partijen gesloten
huurovereenkomst;
Overwegende dat bet bestreden
vonnis derhalve, door om de in bet
middel vermelde redenen te beslissen dat met bet verzoek van de
eisers om een getuigenverhoo:r ten
pewijze van bet bestaan van de
betwiste lastgeving geen rekening
behoeft te worden gehouden en
evenmin met bet verhoor van notaris George dat de eerste rechter ten
onrechte had bevolen, de in bet
middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt;
Dat bet middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt bet
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 Eersie
Aanleg te Luik, zitting houdende in
boger beroep.
18 december 1980 - 1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
Rayrnond-Decharneux - lTelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, ·advocaat-generaal
Advocaten
mrs.
Simont en Van Ryn.

Nr. 240
1" KAMER- 18 december 1980

1° NATUURLIJK KIND-

ERKENNINGBETWISTING VAN PE ERKENNING- PERSONEN DIE DE WET MACHTIGT OM OP. TE
TREDEN - PERSONEN DIE ER BELANG BLJ
HEBBEN- BELANG- BEGRIP.

2° AFSTAMMING

NATUURLLJKE
AFSTAMMING - ERKENNING - BETwiSTING
VAN DE ERKENNING - PERSONEN DIE DE
WET MACHTIGT OM OP TE TREDEN - PERSQ:.
NEN DIE ER BELANG BLJ HEBBEN - BELANG
-BEGRIP.

3° VORDERING IN RECHTE -

VOOR~

WAARDEN VOOR DE RECHTSVORDERING BELANG- BEGRIP.

1" en 2o De bepaling· van art. 339, eerste
lid, B. w., Juidens welke elke erken:riing
door de vader of door de moeder kan
worden betwist door ieder die daarbij
belang heeft, is van algemene aard en
is o.a. van toepassing op ieder die kan
doen blijken van een moreel bell:mg,
b.v. het belang dat uitgaat van hun
genegenheid en toewijding wegens
hun bloedverwantschap (1).
3o Het belang dat .krachtens de artt.

17 en 18 Ger.W. vereist is voor de
toelaatbaarheid van een reChtsvordering kan bestaan in een · moreel
belang.

1-------------__;__
(1) Zie Cass,, 28 maart 1974 (A.C., 1974, 829)
en 20 mei 1976 (ibid., 1976, 1042).
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ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1979
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 339, inzonderheid eerste lid, van bet Burgerlijk
Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,.
oordeelt dat de verweerders er belang
bij hadden de erkenning van het minderjarig kind J.S. door eiser te betwisten, en die erkenning nietig verklaart, op
grond dat c de moeder van het kind van
Mauritiaanse nationaliteit overleden is
op 20 juli 1976; dat niet wordt betwist
dat de moeder de nicht was van geintimeerde en evenmin dat zij eerst bij de
geintimeerden op bet eiland Mauritius
heeft gewoond, namelijk van 1958 tot
15 juni 1972, vervolgens in Belgie in elk
geval tot in september 1973; dat ten
slotte uit de in bet geding overgelegde
stukken blijkt dat de geintimeerden
(thans de verweerders), hoewel zij het
met de moeder van het kind, op het
einde van haar Ieven, soms oneens
waren, zich tot de dag van de erkenning
geregeld en stelselmatig met het kind
·bezighielden, dat zij als hun kleinzoon
beschouwden; dat de geintimeerden, ook
al bestaat tussen hen en dat kind geen
enkele juridische band van verwantschap, er belang bij hebben dat zijn
ware staat wordt geeerbiedigd; dat dit
belang uitgaat van hun voortdurende
genegenheid en toewijding voor hem
wegens hun bloedverwantschap; dat uit
de debatten is gebleken dat appellant
(thans eiser) niet de vader van bet kind
is; dat hij dat trouwens niet beweert "•
terwijl, eerste onderdeel, ook al kan
ingevolge artikel 339, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek elke erkenning worden betwist door ieder die daarbij
belang heeft, bet belang van degene die
nietigverklaring van de erkenning van
een natuurlijk kind vordert, toch niet
enkel een rechtstreeks en persoonlijk
belang moet zijn, maar ook een juridisch
belang, zoals voor iedere rechtsvordering, en terwijl, de verweerders ten deze
geen zeker en dadelijk belang erbij
hadden te bewijzen dat de erkenning
van bet kind J .S. door eiser op een

leugen berust, aangezien nietigverklaring van de erkenning hun geen recht
op bet kind verschafte en zelfs niet de
zekerheid dat het kind hun later zou
toevertrouwd worden; zij, anderzijds, in
de mate waarin er tussen hen en bet
kind en de eiser, die de betwiste erkenning heeft gedaan, geen enkele band
van verwantschap of aanverwantschap
bestaat, door die erkenning geen schade
lijden en er bijgevolg geen belang bij
hebben bet kind zijn staat van erkend
natuurlijk kind te ontnemen; bet arrest
dientengevolge, op grond van bet feit dat
verweerster een nicht was van de moeder van het kind en dat de verweerders
voor hem genegenheid betoond hebben,
niet wettig heeft kunnen beslissen dat
zij daarom aileen dat belang hadden om
een rechtsvordering tot betwisting van
de erkenning van bet kind te kunnen
instellen (schending van de artikelen 339, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek);

tweede onderdeel,
bovenvermelde
redenen van bet arrest niet antwoorden
op de regelmatig in boger beroep genomen conclusie waarin eiser betoogt dat
« hoewel (de verweerders) kunnen bewijzen dat z1j verre verwanten zouden zijn
van wijlen M.S., die het kind ter wereld
heeft gebracht, niet uit het oog mag
worden verloren dat, aangezien de
natuurlijke moeder bet kind niet heeft
erkend, er tussen haar en bet kind nooit
enige wettelijke afstamming bestaan
heeft; dat de erkenning van een natuurlijk kind trouwens niet tot gevolg heeft
dat bet tot de familie van de erkenner
behoort; dat, om niet aile betekenis te
ontnemen aan artikel 339 van bet Burgerlijk Wetboek, bet bestaan van een
subjectief gevoel van genegenheid jegens
een kind op zichzelf niet het belang kan
opleveren waarvan degene die de erkenning wil betwisten van vaderschap van
dat kind moet doen blijken; dat bet, om
zulks te beslissen, althans nodig is dat
degene die zich beroept op zijn genegenheid voor het op wettige wijze erkend
natuurlijk kind kan aantonen dat de
erkenning voor bet kind nadelig is
geweest en dat het verkieslijk zou zijn
dat bet door de nietigverklaring van de
erkenning weer de staat krijgt van een
kind uit onbekende vader en moeder »;
immers, de loutere bewering in het
arrest dat de verweerders een belang
hebben « dat uitgaat van hun genegenheid en toewijding wegens hUI1
bloedverwantschap » geen antwoord ver-

-449strekt op het omstandige verweer waarvan zoeven sprake is en waarin juist
wordt betwist dat, bij gebrek aan enige
wettelijke verwantschap, uit gewone
genegenheid een rechtsvordering tot
betwisting van de erkenning kan worden
ingesteld; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed wegens
bet ontbreken van antwoord op eisers
conclusie (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Overwegende · dat luidens artikel 339 van het Burgerlijk Wetboek
elke erkenning door de vader of
door de moeder kan worden betwist
door ieder die daarbij belang heeft;
Overwegende dat die bepaling
van algemene aard is en onder
andere van toepassing is op ieder
die kan doen blijken van een
moreel belang; dat de draagwijdte
erv'an dus niet beperkt wordt door
de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest om
de in het middel juist overgenomen
redenen vaststelt dat de verweerders er belang bij hebben dat de
ware staat van het kind wordt
geeerbiedigd en dat het belang uitgaat van hun voortdurende genegenheid en toewijding voor hem
wegens hun bloedverwantschap;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de in het middel bedoelde conclusie
en zijn beslissing, dat de verweerders het recht hebben om de erkenning van het kind door eiser te
betwisten, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

/ijkluidende conclusie van me'lll:. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. DeBruyn.

Nr. 241
1" KAMER- 19 december 1980

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN MariVERINGSVERPLICIITING VORMVEREISTE - DE OMSTAND.IGHEID DAT DE MOTIEVEN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE NIET
WETI'IGEN, LEVERT GEEN SCHENDING OP
VAN ART. 97 GW.

2° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.

(ALGEME-

3° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.

(ALGEME-

4° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELLJKHEID VAN DE OVERHEID- UITVAARDIGING
EN TOEPASSING VAN EEN REGLEMENTERING
lX>OR DE UITVOERENDE MACHT, MET
MACHTSOVERSCHRLJDING- FOUT.

5° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELLJKHEID VAN DE OVERHEID - SCHADE VEROORZAAKT TEN GEVOLGE VAN EEN VORDERING
DIE EEN AMBTENAAR TER GELEGENHEID
VAN DE UITOEFENING VAN ZLJN AMBT HEEFT
GENOMEN MACHTSOVERSCHRLJDING VORDERING
TOT
SCHADEVERGOEDING
TEGEN DE IITAAT VORDERING NIET
GEGROND VERKLAARD OM DE ENKELE
REDEN DAT DIE AMBTENAAR BLJ DE UITLEGGING VAN DE WET TOT VASTSTELLING VAN
DE VERORDENENDE MACHT, EEN VERGISSING
HEEFT BEGAAN DIE EEN ANDERE, IN
DEZELFDE SITUATIE GEPLAATSTE AMBTENAAR OOK ZOU HEBBEN BEGAAN- ONWETTIGHEID- BEGRIP.

Om die redenen, en zonder achf:.
te slaan op de stukken die verweerder ter griffie heeft ingediend zonZo aJ uit wetsbepalingen valt af te
der toedoen van een advocaat bij 2" Jeiden
dat overmacht, onoverkomelijke
het Hof van Cassatie, verwerpt de
dwaling en noodtoestand de strafrechvoorziening; veroordeelt eiser in de
telijke en burgerrechtelijke aansprakosten.
kelijkheid teniet kunnen doen of een
18 december 1980 1" kamer Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen, afdelingsvoorzitter Ge-

misdrijf kunnen rechtvaardigen, toch
bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel nopens de uitsluiting van zodanige
aansprakelijkheid en zodanige recht-
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vaardiging wegens tegelijkertijd overmacht; onoverkomelijke dwaling (1) en
noodtoestand
3" Er bestaat geen algemeen rechtsbe-

ginsel volgens hetwelk "' niemand zijn
dwaling omtrent het recht tot verschoning mag inroepen "·
5" Niet naar recht verantwoord is het

arrest dat; ter uitsluiting van de burgerreehtelijke aansprakelijkheid van
het openbaar bestuur aan wie was
irerweten schade te hebben veroorzaakt doordat een ambtenaar ter gelegenheid van de uitoefening van · zijn
ambt, met machtsoverschrijding, een
verordering (2) had genomen, die
daarna was toegepast, de beslissing
enkel hierop doet stewien dat « aannemelijk is dat die ambtenaar zich
bevoegd achtte ·om de Jitigieuze reglementering uit te vaardigen :., dat zijn
vergissing "' door een andere, in
dezeUde situatie geplaatste ambtenaar
had kunnen gepleegd zijn » en dat de
door hem aan de wet gegeven uitlegging c hoewel zij in rechte verkeerd
was, geen lout inhoudt; nu de verordening niet Jichtzinnig en niet zonder
reden was genomen en niet het gevolg
was van een gebrek aan beroepsgeweten »; · immers, enerzijds, is dwaling
nopens de uitlegging van de wet geen
rechtvaardigingsgrond tenzij zij on(1) Het Hof heeft op 13 juni 1980 (A.C.,
1979-80, nr. 643) beslist dat ingevolge een
algemeen rechtsbeginsel dwaling een rechtvaardigingsgrond is wanneer zij onoverkomelijk is.
Zo · ai een rechtsdwaling in bepaalde
omstandigheden door de feitenrechter als
onoverkomelijk kan worden beschouwd en dus
een rechtvaardigingsgrond opleveren, toch kan
zulks maar op voorwaarde dat uit zijn vaststellingen valt af te leid«m dat o.m. een
beklaagde « gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig mens het zou gedaan
hebbeh • (Cass., 29 nov. 1976, A.C.,1977, 359),
en 17 mei 1978, ibid., 1978, 1096), d.w.z. dat het
vereist is, niet dat die beklaagde geweest is,
zoals een ieder zoli geweest zijn, nl. normaal
voorzichtig bij het onderzoek van de betekenis
en de draagwijdte van een rechtsregel, waaraan hij daarna een verkeerde uitlegging heeft
gegeven, maar wei dat hij bi,j dat onderzoek
gehandeld heeft, zoals ieder ander mens die,
in dezelfde toestand als de zijne, niettegenstaande zijn « voorzichtigheid en gezond
verstand •, zich onoverkomelijk zou hebben
vergist.
F.D.
(2) Over de onwettigheid van die verordening zie Cass., 1 cikt. 1974 (BulL en Pas., 1975,
I, 130) en de concl. van adv.-gen. Lenaerts, in
R. W., 1974, kol. 662 e.v.

overkomelijk is (3), anderzijds is het
openbaar bestuur zelf, ingeval de
eigen aansprakelijkheid van de ambtenaar wegens zodanige dwaling uitgesloten wordt, niet noodzakelijk vrijgesteld van aansprakelijkheid wegens
die vergissing van een enkele persoon
(4).
(REDERLJ VICI'OR HUYGEBAERT T. BELGISCHE
f'frAAT - MIN. V. OPENB. WERKEN)

De h. procureur-generaal heeft in
substantie gezegd :
Op 23 maart 1971 had een aanvaring
plaats tussen het tankschip « Victor H. ,,
toebehorende aan eiseres, en het schip
"' Phenol "• toebehorende aan Honoratus·
Vanhuffel, die er ook zelf de schipper
van was.
Naar aanleiding van die aanvaring
werd H. Vanhuffel, schipper van de
« Phenol •, vervolgd door de politierechtbank
wegens
een
inbreuk
op
artikel 102bis van het koninklijk besluit
van 15 oktober 1935 (feit A), en wegens
een inbreuk op artikel 8 van de bijzondere bepalingen vervat in een « Bericht
aan de Schipperij nr. 93 van
23 oktober 1967 • naar luid waarvan een
vaartuig dat op de Ringvaart vaart, ·het
kanaal Gent-Temeuzen slechts mag
opvaren indien de vaartuigen die op
laatstgenoemd kanaal varen door dit
maneuver niet genoodzaakt worden hun
koers of snelheid te wijzigen (feit B).
Het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg werd door het arrest van
1 oktober 1974 van het Hof (5) vemietigd
op grond van overwegingen die ik bier
samenvat als volgt :
1" het bestreden vonnis heeft eiser
veroordeeld wegens inbreuk op artikel 8
van« het bericht aan de schipperij nr. 93
van 23 oktober 1967, overgenomen in de
daaropvolgende berichten nrs. 103 van
12 november 1969 en 104 van
17 november 1969 •, luidens welk artikel
(3) Over de regel dat dwaling geen rechtvaardigingsgrond is tenzij zij onoverkomelijk
is, zie Cass., 30 juni 1958 (Bull. en Pa.~.• 1958, I,
1214), 11 jan. 1960 (ibid., 1960, I, 527);
20 juli 1962 (ibid,· 1962, I, 1243); 27 jan.
1969 (A.C., 1969, 509); 29 nov. 1976 (ibid, 1977,
359); 17 mei 1978 (ibid, 1978, 1096) en 12 sept,
1978 (ibid, 1978-79, 39).
(4) Zie de concl. van het O.M.
(5) Cass., 1 okt. 1974 (A.C., 1975, 144),. en
concl. van adv.-gen. Lenaerts, gepubliceerd _in
R. W., 16 nov. 1974, nr. 11, kol. 662 e.v.
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om Gent, het kanaal Gent-Terneuzen
slechts mag opvaren . indien door dit
maneuver de vaartuigen die op laatStgenoemd kanaal varen, niet genoodzaakt
worden hun koers of snelheid te wijzigen;
2" evenbedoelde berichten gaan uit van
de hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen bij bet ministerie van
Openbare Werken;
3" artikel 102 van bet koninklijk besluit
van 15 oktober 1935, krachtens hetwelk
de hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen aan de schippers de nodig
geachte maatregelen mag voorschrijven
o.m. om de vrijheid of de veiligheid van
de scheepvaart te verzekeren, verleent
aan deze ambtenaar geen verordenende
bevoegdheid, doch enkel de bevoegdheid
om maatregelen te nemen, wanneer de
vrijheid of de veiligheid van de scheepvaart in een bepaalde concrete situatie
in het gedrang komt;
4" c eisers' (Vanhuffel) veroordeling
vindt derhalve geen wettelijke grond in
de overtreding van bepalingen uit de
" berichten " aan de schipperij •.
De zaak werd verzonden naar de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, die bij vonnis van 20 januari 1975 H. Vanhuffel vrijsprak.
Daarna heeft eiseres de Belgische
Staat · gedagvaard tot vergoeding van de
schade, die zij - ·naar zij beweerde ten gevolge van de uitvaardiging van een
onwettige verordening geleden had. De
dagvaarding voerde aan dat c door dit
feit verzoekster (thans eiseres) schade
leed omdat haar. motortankschip " Victor
H. " te Gent op 23 maart 1971 ... over de
prioriteit niet beschikte, waarop de kapitein van bet schip mocht rekenen op
grond van de kwestige berichten "· De
vordering was gesteund op artikel 1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Zij werd ingewilligd bij vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,
12e burgerlijke kamer, d.d. 30 april 1976.
Dat vonnis werd echter vernietigd
door bet arrest van bet Hof van Beroep
te Gent, van 23 oktober 1978, waartegen
het onderhavig cassatieberoep werd
ingesteld.
Het thans aangevochten arrest trekt
niet in twijfel dat de c berichten " van
de hoofdingenieur~directeur onwettelijk
waren daar geen enkele wetsbepaling
aan deze ambtenaar een verordenende
bevoegdheid toekent.

Het -bestreden arrest is nochtans van
mening dat nog. dient onderzocht te
worden of, niettegenstaande deze onwettigheid, de boofdingenieur en derhalve
de Staat zelf - waarvan die hoofdingenieur immers een orgaan is - een lout
heeft _begaan en, zo ja, of er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de
fout en de schade.
Vermits het hof van beroep geoordeeld
en beslist heeft dat er geen fout voorhanden is, heeft het niet onderzocht of
bedoeld oorzakelijk verband bestond.
De beslissing die door ons Hof genomen zal worden, zal derhalve uitsluitend
de fout betreffen en, in geval van
vernietiging, zullen de problemen in
verband met bet bestaan van een schade
en van een oorzakelijk verband volledig
onaangeroerd blijven want ook al zou
bet Hof van mening zijn dat er inderdaad een fout werd begaan, dan nog laat
geen enkele vaststelling van bet bestreden arrest ons toe ons over die problemen uit te spreken.
De gronden waarop bet hof van
beroep steunt om tot de afwezigheid van
de fout te besluiten, zijn de volgende :
c Het is aanneembaar dat bovengemelde ambtenaar gedacht heeft de
bevoegdbeid te bezitten om kwestieuze
reglementering uit te vaardigen. Geintimeerde bewijst geenszins dat de vergissing van de boofdingenieur-directeur
niet zou begaan zijn door een in
dezelfde situatie geplaatste ambtenaar.
De draagwijdte van artikel 102 van bet
Algemeen Reglement der Scbeepvaartwegen van bet Koninkrijk was niet zo
evident nocb ook de nietigheid van de
genomen verordening (art. 8 bericht
nr. 93) vermits lm bet openbaar ministerie op grond ervan heeft vervolgd en
de Correctionele Rechtbank te Gent in
baar vonnis van 19 februari 1974 stelt
c dat niet kan worden betwist dat het
Bericht aan de Schipperij nr. 93 evenals
de bericbten nrs. 103 en 104, die telkens
§ 8 van bet Bericht nr. 93 overnemen,
bindende kracht heeft voor de scbeepvaart op grond van artikel 102 van het
Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen "·
De interpretatie van de tekst van
artikel 102 - verkeer in rechte - houdt
geen fout in; bedoelde verordening werd
niet licbtzinnig nocb zonder enige reden
genomen en is niet bet gevolg van een
gebrek aan beroepsgeweten.
De vordering van geintimeerde komt
dan ook ongegrond voor. •
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Eiseres is de mening toegedaan dat
door het enkele feit dat een rechtsonderhorige een onwettelijke daad stelt of een
onwettelijke beslissing neemt, de fout
bepaald bij artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek ontstaat, en dat, nu ten
deze uitgemaakt is dat de administratie
- ten gevolge van de beslissing van
haar orgaan, te weten de hoofdingenieur-directeur
een onwettelijke
beslissing heeft genomen, met name een
verordening uitgevaardigd heeft die zij
niet bet recht had uit te vaardigen, de
fout meteen vaststaat.
Men leest in bet eerste onderdeel van
bet enige middel : " geen enkele van de
in bet arrest voorkomende overwegingen
ontneemt iets aan de onwettelijkheid
van de verordening en brengt evenmin
een rechtvaardiging voor bet feit dat een
ambtenaar, handelende binnen de perken van de grondwettelijk omschreven
uitvoerende macht en met miskenning
van zowel artikelen 29, 67 en 78 van de
Grondwet, als van de wet die zijn
persoonlijke opdracht omschrijft, de
rechtzoekenden in bet algemeen en eiseres in bet bijzonder in dwaling heeft
gebracht nopens de gedragingen die in
bet besproken geval opgelegd waren, en
aldus bet vertrouwen dat deze in de door
de uitvoerende macht getroffen maatregelen stelde, heeft teleurgesteld; de
eventuele goede trouw van deze ambtenaar en het feit dat hij zich omtrent de
terzake toepasselijke wetsbepalingen zou
hebben vergist, kunnen niet gelden als
grond tot verschoning van zijn fout ... ».
Voor we de gegrondheid van dat
onderdeel kunnen onderzoeken, dienen
wij 1" bet tweede onderdeel te beant-·
woorden en ook een gedeelte van bet
eerste middel, vermits in een en ander
een gemis aan antwoord op de conclusie
wordt aangevoerd; 2" een woord te zeggen over de wetsbepalingen en de
" principes ,. op de schending waarvan
bet eerste onderdeel zich beroept.
Het eerste onderdeel steunt niet enkel
op een schending van artikel 1382 van
bet Burgerlijk Wetboek en van een
grondbeginsel van bet recht, maar ook
op de miskenning van artikel 97 van de
Grondwet doordat bet arrest niet zou
geantwoord hebben op de conclusiestelling volgens welke " de fout door bet
bestuur gepleegd een schending van de
wet betreft en derhalve ook een quasidelict oplevert ».
Het tweede onderdeel betoogt dat de
overwegingen van bet arrest geen antwoord inhouden op bet middel, door

eiseres in conclusie aangevoerd, luidens
hetwelk : c bet bestuur van Bruggen en;
Wegen die bet Algemeen Reglement Iaat
drukken en gelast is met de uitvoering
ervan, dat reglement beter dan wie ook
moet kennen, en bezwaarlijk kan voorhouden de perken van haar eigen macht
niet te kennen ».
Die verwijten missen feitelijke grond·slag.
Op de conclusie bedoeld in bet eerste
onderdeel antwoordt bet arrest dat de
hoofdingenieur wellicht de bepalingen
van de wet op onwettelijke wijze heeft
toegepast maar dat deze onwettelijkeheid niet voldoende is om de fout op te
leveren en dat die toepassing steunt op
een interpretatie die verschoonbaar was
om de redenen door het arrest gepreciseerd.
Op het tweede middel van de conclusie, ·volgens hetwelk c bet Bestuur ...
beter dan wie ook het Algemeen Reglement moet kennen », antwoordt bet
arrest ook impliciet doch zeker dat dit
feit, ten deze, niet de fout van de Staat
met zich brengt daar de ambtenaar die
bet reglement op onwettelijke wijze
heeft toegepast, zich in de interpretatie
van de rechtsregels die de machten van
de administratie bepalen, vergist heeft
op een wijze die verschoonbaar is.
De wetsbepalingen en grondbeginselen op de schending waarvan bet eerste
onderdeel zich beroept :
a) in zoverre bet onderdeel aaiivoert
dat artikel 97 van de Grondwet geschonden werd doordat de gronden van bet
arrest c bet dispositief niet wettigen ,.,
werd meermalen reeds beklemtoond dat
een dergelijke grief niets te maken heeft
met de bedoelde grondwettelijke bepaling;

b) betreffende de grief van schending
van bet « algemeen principe ,. volgens
hetwelk c niemand zijn dwaling omtrent
bet
recht
tot
verschoning
mag
aanvoeren ».
Er is thans een gevaarlijke neiging
ontstaan om c algemene principes ,. uit
te vinden, die niet bestaan maar de
partijen de gelegenheid zouden geven
niet meer op te zoeken welke wetsbepalingen werden geschonden, en die ten
slotte de doctrine en de rechtzoekenden
misleiden.
Gewis zo uit wetsbepalingen die de
civielrechtelijke of de strafrechtelijke
aansprakelijkheid regelen, dient te worden afgeleid dat de overmacht, een
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doen, bestaat er nochtans noch een
algemeen rechtsprincipe betreffende en
de overmacht en de onoverkomelijke
dwaling en de noodtoestand, noch een
algemeen rechtsprincipe volgens hetwelk
c niemand zijn dwaling omtrent het
recht tot verschoning mag aanvoeren •.
De tout van de administratie (van het
openbaar gezag). Schending of miskenning van de " wet " Fout
Automatisme ?
Eiseres huldigt het principe dat de
schending van de c wet • - breder
gezegd van een rechtsregel - de aansprakelijkmakende fout oplevert voor
zover er natuw·lijk schade is ontstaan en
tussen die schade en de fout - schending van de c wet • - een oorzakelijk
verband bestaat (6).
Zij voegt eraan toe dat de c fout • ten
deze hierin bestaat dat de overheid
verordenend is opgetreden zonder door
de Grondwet, door de wet of ten gevolge
van de wet toegekende macht of
t>evoegdheid.
Professor De Page preciseert dat de
fouten in twee categorieen dienen
onderverdeeld te worden : c 1" Les faits
expressement defendus par la loi, soit
p(male, soit civile ... ; 2" Tous les autres
faits qui peuvent, eu egard aux circonstances, etre considerees comme une
erreur de conduite • en hij stipt aan in
een voetnoot betreffende de eerste categorie c nous insistons sur le mot
c expressement • s'il n'y a pas prohibition in specie, on tombe ipso facto dans
la seconde categorie • (7).
Zowel de overheid als de particulieren
kunnen, principieel ten minste, foutief
zijn doordat zij een feit hebben gepleegd
of een handeling hebben gesteld die
door de c wet • - een rechtsregel verboden is, of nog doordat zij tekort
gekomen zijn aan een verplichting die
door de wet is opgelegd.
Maar de overheid en de particulieren
kunnen natuurlijk ook foutief zijn
wegens een feit, een handeling of een
tekortkoming die niet bepaald voorgeschreven of verboden is door een wetsbepaling maar die beschouwd of aangezien wordt als niet overeenstemmende

met de door rechtsregels bepaalde
opdrachten en verantwoordelijkheden of
met de passende zorgvuldigheid, voorzichtigheid of voorzorg. In die gevallen
worden dergelijke feiten, handelingen of
tekortkomingen c onwettelijk ,. omdat ze
foutief zijn.
Het begrip c schuld ,. of fout is niet
hetzelfde voor al de activiteiten, in al de
omstandigheden. Het is een veelomvattend en genuanceerd begrip dat de
Rechterlijke Macht, met bet oog op de
bescherming van de fysische en
morele integriteit der individuen alsook
van de patrimoniale belangen van al de
rechtssubjecten, dient te hanteren in
verband met al de activiteiten en gedragingen van bet_ sociaal Ieven, die van de
overheid niet uitgezonderd.
De
fout, in de zin van de
rtik 1
1382 1383
h t B
li "k
a
e en
van e
urger J
Wetboek, van de geneesheer is niet die
van een architect, een aannemer, een
jurist, een biologist, een apotheker, een
scheikundige, een natuurkundige ... of
van een openbare dienst, nu eens belast
met zuiver administratieve opdrachten,
dan weer dienende op te treden in
technische activiteiten van verscheiden
aard, in financiele, commerciele, sanitaire aangelegenheden. Men kan derhalve bezwaarlijk oordelen - zoals door
sommigen werd naar voren gebracht dat de aansprakelijkheid van de overheid niet aan de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek zou
kunnen getoetst worden, omdat c la
tache de la personne de droit public
revet un caractere specifiquement distinct de celle pouvant incomber a la
personne de droit prive c, en dat derhalve c Ia faute retenue a sa charge ne
s'apprecie pas et ne s'appreciera jamais
selon les memes criteres ,. (8).

Het probleem waarover het hier gaat
is datgene van een door de c wet ,.
verboden of niet toegelaten gedraging of
tekortkoming van de overheid.

Volstaat bet gebod of het verbod van
deze rechtsregel om tot het bestaan van
een fout te kunnen of moeten concluderen ··· of dient de verweten gedraging
door de rechter nog getoetst te worden
aan de meerbedoelde begripppen zorg(6) Raadpl. o.m. VANDENBERGHE en VAN QUJCvuldigheid, voorzichtigheid, voorzorg ?
KENBORNE, Overzicht van Rechtspraak - Aan-

-----------------1
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad, i.h.b.
nrs. 4 e.v., T.P.R., 1980, biz. 1148 e.v.
(7) Traite, dl. II, nr. 941, biz. 937.

{8) Raadpl. o.m. MAsT, Precis de droit administratif beige, biz. 341-342.
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« La puissance publique ne peut agir que
dans le cadre de Ia loi mais elle agit
souverainement dans ce cadre. Le critere de Ia faute ne sera plus alors Ia
comparaison avec Ia conduite d'un individu; ce sera Ia limite fixee par Ia loi »
(10). Professor De Page is dezelfde
opvatting toegedaan : « A. defaut d'une
loi autorisant l'action dont se plaint un
citoyen, cette action est illicite. En cas
de contestation relativement a Ia lesion
d'un droit civil par un acte administratif,
c'est done a !'Administration a demontrer qu'une loi lui a donne le pouvoir
d'agir comme elle l'a fait quand elle a
cause le prejudice dont reparation est
demandee. Or, il est a peine besoin de
dire qu'aucune loi ne donne a !'Administration le droit, comme telle, le Ieser
par ses actes, le droit d'autrui » (11).
Andere auteurs zijn eveneens van
oordeel dat elke onwettige overheidshandeling noodzakelijk een fout uitmaakt op grond van de stelling dat
wettelijke verplichtingen resultaatsverplichtingen zijn (12).

De Franse doctrine is van oordeel dat
de onwettelijkheid van een handeling
van de administratie een fout kan uit.maken die de aansprakelijkheid van de
overheid teweegbrengt.
Niet iedere onwettelijheid roept nochtans deze aansprakelijkheid in bet Ieven
... (14).
Op 26 januari 1973 besliste de Franse
Conseil d'Etat nochtans : " Considerant
que l'illegalite de la decision du prefet de
police du 7 decembre 1962 ·a ere constatee par un jugement passe en force de
chose jugee; que cette illegalite a supposer meme qu'elle soit imputable a un
simple erreur d'appreciation a constitue
une faute de nature a engager Ia responsabilite de Ia puissance publique; que le
sieur Driancourt etait en droit d'obtenir
reparation du prejudice direct et certain
qui a pu resulter de l'application de cette
decision illegale » (15). Men kan zich

(14) Raadpl. WALINE, Droit administratif,
9e uitg., blz. 859 e.v. en 863 e.v.
G. VEDEL, Droit admimstrati/, dl. I., biz. 214
en 215.
Waline preciseert nochtans dat de jurispruProfessor M. Waelbroeck schrijft dentie beslist dat de schending van de « wet •
door de administratie de aansprakelijkheid
nochtans:
teweegbrengt :
« 1513 ...
« La simple illegalite d'un acte admiUne commune engage sa responsabilite a
nistratif ne donne pas necessairement l'egard
des communes voisines en etablissant
aux particuliers leses le droit de recla- un marche
contre l'avis du conseil general :
mer reparation du prejudice subi. II faut 23 dec. 1921, comm. de Montfaucon, p. 1093, ou
en outre qu'ils demontrent que !'admi- en tenant une foire plus de jours qu'elle n'y
nistration a commis une faute en ne se est legalement autorisee : 5 nov. 1931, comm.
conformant pas aux dispositions de Ia loi de Bieme, p. 952.
En refusant illegalement un autorisation de
ou de la convention intemationale » (13).
mutation immobiliere, un prefet commet une
faute de nature a engager la responsabilite de
Het Frans recht steunt gewis de l'Etat : 30 juin 1944, Compagnie anonyme des
aansprakelijkheid van de overheid niet Sablieres de la Seine, p. 189. Cpr., 5 dec. 1947,
op artikel 1382 van bet Burgerlijk Wet- FROUSTEY, p. 464.
hoek. Het is niettemin nuttig er acht op
Prelevement illegal de cylindres d'impression : 10 fevr. 1950, BREYNAT, p. 92. L'office
te slaan.
des changes a illegalement retarde !'acceptation d'un versement : 31 juill. 1948, Compagnie
(9) R. DALCQ, noot onder het arrest van het des forges de la Marine et Homecourt, Soc.
Hof van Beroep te Brussel van 4 juli 1955, nouv. de papeterie, p. 367.
Insertion d'une clause illegale dans un
R.G.A.R., 1957, nr. 5997.
marche : 9 dec. 1949, CHAMI, p. 452.
Maintien illegal sous les drapeaux
(10) R. DALCQ, Les Novelles, dl. V, Traite de
Ia responsabilite civile, 2e uitg., Les causes de 30 sept. 1955, VILMAIN, D., 1956, Somm., 76.
Une erreur de droit dans un acte reglemenresponsabilite, 1967, nr. 1324, biz. 448.
taire
est
une
faute
generatrice
de
(11) ·T!:aite, dl. II, 3e uitg., nr. 1064, 3e, responsabilite : 6 mars 1959, SA.R.L. Gos
freres.
biz. 1115.
1514. Violation d'une liberte publique. - II
(12) FAGNART, noot onder Cass., 4 jan. 1973, en est ainsi notamment lorsque la violation de
J.T., 1973, nr. 7, biz. 552.
la loi a constitue une violation d'une liberte
publique. • (Op. cit., biz. 861).
(13) Le juge beige et le droit communautaire, Rev. belg. dr. intern., 1965, biz. 361.
{15) A.J.DA., 1973, nr. 66, biz. 273.
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26 januari 1973 nog andere gelijkaardige
beslissingen genomen werden.
Men roept zeer dikwi!ls de jurisprudentie van bet Hof van Justitie van de
Europese Gemeenscbappen in volgens
welke een onwettige of onrecbtmatige
bandeling van de Gemeenscbap op zicbzelf niet voldoende is om de Gemeenscbap aansprakelijk te maken.
Om de aansprakelijkbeid van de
Gemeenscbap als bestaande aan te merken, moeten bovendien, volgens verscbeidene arresten, twee voorwaarden
vervuld zijn : 1• de scbending van een ter
bescberming van de particulieren gegeven bogere recbtsregel; 2" de schending
moet voldoende gekwalificeerd zijn {16).
Er dient nocbtans beklemtoond te
worden dat deze jurisprudentie betrekking beeft op de onwettigheden in
normatieve beslissingen i.b.b. in economiscbe aangelegenheden. In vele
andere gevallen beeft bet Europees Hof
zicb ook nopens de civielrecbtelijke
aansprakelijkbeid van de Gemeenscbappen uitgesproken zonder van dergelijke
c beperkingen » te gewagen {17).

Besluit nopens dat probleem
Men zou geneigd zijn te oordelen dat
de « wetsovertredin~ " volstaat om een
fout {de c scbuld ») in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek als vaststaand te kunnen
bescbouwen.
Men zal nocbtans beseffen dat een
dergelijk « automatisme " zeer zware
gevolgen zo kunnen meebrengen voor a!
de recbtssubjecten i.b.b. rekening boudend met de tegenwoordige complexiteit
(16) Raadpl. arresten van 13. juli 1971,
zaak 5171, en conclusie van advocaat-generaal
Roemer; 28 april 1971, zaak 4/69; 2~ dec. 1971,
zaak 5171. Naderhand werden nog talrijke
andere arresten gewezen die hetzelfde principe herhalen. Raadpl. o.m. arresten van
8 juni 1977, zaak 97176; 26 jan. 1978, zaken
44-51177; 25 mei 1978, zaken 83-94/76, en 4,
15 en 40/77; 4 okt. 1979, zaak 238/78; zie ook
conclusie van adv.-gen. Mayras
de zaak
59/72 en van adv.-gen. Capotortori voor bet
evengenoemd arrest van 25 mei 1978.

in

(17) Raadpl. o.m. arresten van 13 juli 1961,
zaken 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27/60 en 1/61;
14 juli 1961, zaken 9 en 12/60; 14 dec. 1962,
zaak 33/59.
In zake • ambtenarenrechtspraak •, zie o.m.
7 juli 1964, zaken 87/63 en 93/63; 13 juli 1972,
zaak 79/71; 12 juli 1973, zaken 10 en 47/72;
14 juli 1977, zaak 61176.

van bet positief recht dat duizende en
duizende recbtsregels inboudt die niet
enkel komen uit een nationale bron
maar ook uit internationale bronnen
(talrijke internationale verdragen, verordeningen en richtlijnen van de Europese
Gemeenschappen, bescbikkingen van
bet comite van ministers van de Benelux
Economische Unie).
Kan een onderscbeid dienaangaande
tussen de publieke overbeid en de
andere recbtssubjecten verantwoord
worden ? Dit is nog een ander vraagpunt.
Ten deze gaat bet over een macbtsoverschrijding, daar de administratie
van Bruggen en Wegen zicb macbten
aangematigd beeft die baar door geen
enkele recbtsregel zijn toegekend.
Het zou wellicbt normaal en zelfs
gezond zijn aan te nemen dat een
dergelijke macbtsoverscbrijding steeds
foutief is.
Maar kan een dergelijke absolute
stelling nog aangenomen worden nu
vooralsnog - sinds enkele jaren reeds
- de opdrachten die aan de overheid
worden gegeven door nationale en internationale regels of die baar o.m. door
internationale of Europese beslissingen
onttrokken worden, zo complex en talrijk zijn ? De jurisprudentie van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen toont ons {18) hoe dikwijls ten
aanzien van de Lid-Staten - en o.m.
ook ten aanzien van Belgie - in onze
tegenwoordige complexe Recbtstaten
door dat Hof juridiscb wordt vastgesteld
dat zij, met scbending van internationale
regels, wetten of reglementen bebben
genomen of niet bebben genomen.
Desniettegenstaande ben ik persoonlijk de mening toegedaan dat een
macbtsverschrijding als die waarover bet
bof van beroep diende uitspraak te doen
in bet thans bestreden arrest c in se "
foutief is ... maar dat moet worden
aangenomen dat de fout verscboonbaar
kan zijn wanneer de macbtoverscbrijding bet gevolg is van een dwaling in de
interpretatie van de rechtsregels, voor
zoverre die dwaling onoverkoombaar
was. {Ik bedoel i.b.b. de recbtsregels
betreffende de macbten en de bevoegdbeden van de overbeid.)
Met betrekking tot de vraag of een
miskenning van de c wet ,. en i.b.b. een
macbtsoverschrijding als thans aan de
(18) Zie E.G.K.S.-Verdrag, art.
E.E.G.-Verdrag, artt. 169 tot 175.
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-456administratie ten laste wordt gel~gd,
steeds een fout oplevert, heeft bet
bestreden arrest geen stelling genomen.
Het beperkt zich ertoe te onderzoeken of
die machtsoverschrijding die bet toeschrijft aan een verkeerde interpretatie
van de geldende rechtsregel verschoonbaar is.
Voor bet hof van beroep kan derhalve
de machtsoverschrijding, ook al is zij in
se foutief, alleszins verschoonbaar zijn.
Ons Hof zou vanzelfsprekend niet
kunnen volstaan met bet bestreden
arrest te vernietigen op grond van de
enkele overweging dat machtsoverschrijding steeds foutief is.
Een dergelijke beslissing zou immers
impliceren dat geen enkele dwaling in
de interpretatie van de rechtsregels
betreffende o.m. de machten en de
bevoegdheden van de overheid, de fout
• verschoont "• wat m.i. strijdig zou zijn
met onze vigerende rechtsprincipes en
meteen geen rekening zou houden met
de complexiteiten en de omvang van ons
positief recht, noch met de diversiteit
der bronnen waaraan ik zoeven heb
herinnerd.
Men zou gewis kunnen geneigd zijn
deze grond van verschoning voor de
verkeerde interpretatie door de overheid
te verwerpen omdat die overheid beter
georganiseerd en ingelicht is dan de
particulieren om de juiste draagwijdte
van een rechtsregel te kunnen ontdekken. Mijns inziens zou men aldus enerzijds blijk geven a) van een niet te
rechtvaardigen miskenning van onze
juridische principes betreffende de
cumulatieve aansprakelijkheid van de
overheid {m van de betrokken ambtenaar en b) van verwarring tussen bet
principe zelf van de verschoonbaarheid
wegens dwaling nopens de interpretatie
en de beoordeling van het a1 dan niet
onoverkomelijk karakter van de dwaling.

Wanneer de fout • non detachable "is,
. kan de ambtenaar principieel niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de
gevolgen van de fout. • On considere que
hors le cas de faute personnelle, l'agent
meme fautif, meme passible d'une peine
disciplinaire, est un rouage de !'administration et n'a pas de responsabilite
propre " (19) (20).
Om mijn conclusie niet nog langer te
maken zal ik bier niet uitwijden over
bet Nederlands recht. Ik moge mij'
beperken tot de volgende punten.
Zoals in Belgie is in Nederland de
overheid, in algemene regel, aansprake-:
lijk voor bet onrechtmatig optreden van
haar ambtenaren. Het fundamentele criterium is gelijklopend met bet in Belgie
gebruikte criterium :
Wanneer de ambtenaar als orgaan van
de overheid moet worden beschouwd en
de onrechtmatige daad werd gepleegd in
de uitoefening van zijn functie, wordt
bet foutieve optreden toegerekend aan
de overheid, die aansprakelijk is op
grond van artikel 1401 van bet Burgerlijk Wetboek (21).
Wanneer de ambtenaar een ondergeschikte van de overheid is - in de
Belgische terminologie : een aangestelde
is de overheid, op grond van

1----------------(19) G. VEDEL, Droit administratif, 3e uitg.,
Paris 1964, biz. 264.

(20) LAFEmui:RE heeft de volgende definitie
gegeven van de • faute personnelle • :
• II y a faute de service si I'acte dommageable administratif est impersonnel et revele
l'administrateur plus ou moins sujet a erreur.
La faute personnelle, au contraire, est celle
qui revele l'homme avec ses faiblesses, ses
passions, son imprudence. Hauriou opposait Ia
faute de service qui correspond a Ia marge de
mauvais fonctionnement qu'il faut attendre de
" Ia diligence moyenne " et Ia faute personnelle
qui excede cette marge de mauvais
fonctionnement. • (Geciteerd door G. VEDEL,
op. cit, biz. 225).
Betreffende
• Quand y a-t-il faute personnelle ? D'abord
lorsqu'il est exclu qu'il puisse y avoir faute de
de cumulatieve aansprakelijkheid
service; ainsi quand le fait incrimine ne
Wij kennen in Belgie niet de juridi- presente aucun lien avec le service.
Ensuite, lorsque Ia faute a ere commise par
sche toestand zoals bet Franse recht, die !'agent
le service ou a l'occasion de
bepaalt en waarbij ingeval een ambte- celui-ci, dans
et que selon Ia jurisprudence du
naar een fout begaat in de uitoefening Conseil d'Etat, elle n'est pas depourvue de tout
van zijn bediening, somtijds - en zelfs lien avec le service. Dans ce dernier cas, Ia
vaak - alleen de aansprakelijkheid van responsabilite de Ia puissance publique vis-ade overheid en niet ook of alleen die van vis de Ia victime coexiste avec celle de !'agent,
tenu ainsi personnellement de reparer.•
de ambtenaar bestaat.

Het Franse recht onderscheidt immers
(21) J.R. STELLINGA, Grondtrekken van bet
• les fautes detachables du service " en Nederlands administratief recht, 1973, biz. 156
" les fautes non detachables du service "· e.v.
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artikel 1403, lid 3, van bet Burgerlijk
Wetboek reeds aansprakeiijk van ,wdra
de onrechtmatige daad werd gepleegd
naar aanleiding van de uitoefening van
de functie.
Na 1871 zou de Hoge Raad der Nederlanden beslist hebben dat de persoonlijke aansprakelijkh,eid van de ambtenaar niet bestond wanneer die am.btenaar als orgaan van de overheid was
opgetreden. Door zijn arrest . van
6 januari 1933 (22) heeft de Ho~e Raad
deze jurisprudentie gewijzigd (23).
In een arrest van 12 januari 1951 heeft
~e ~oge Raad de stelling verworpen dat,
md1en bepaalde feiten overheidsaansprakelijkheid opleveren, meteen steeds
zou gegeven zijn c een persoonlijke
aansprakelijkheid van de natuurlijke
persoon die als orgaan der overheid
heeft gehandeld " (24).
Toch is zoals in Belgie de
rechtspraak duidelijk gevestigd : c de
aansprakelijkheid van de overheid sluit
die van ~~ ambtenaar niet uit, indien hij
persoonliJke schuld heeft ,. (zie bet
standaardarrest Hoge Raad, 6 januari
1933 [houtvesterarrest]) (25).
In Belgie bestaat de persoonlijke aansprakelijkheid van de ambtenaar naast
di~ van de overheid. De aansprakelijkheld van de overheid wordt evenwel
principieel uitgesloten wanneer de ambtenaar-orgaan buiten de grenzen van
zijn bediening is getreden, of wanneer
d~ ~btenaar- (of agent-)aangestelde
met m de uitoefening van zijn bediening
was, zoals dit door de jurisprudentie van
ons Hof wordt bepaald.
Deze precisering is m.i. van groot
belang wat ons probleem betreft.
Immers, als men van mening was hetgeen gewis mijn zienswijze niet is dat de dwaling van de overheid omtrent
de interpretatie van de c wet :t nooit een
~o~d v~ verschoning zou .zijn, zelfs
mdien ZIJ onoverkomelijk is ::.··-valt niet
in te zien hoe deze stelling ook zou
kunnen gerechtvaardigd worden ten
opzichte van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ambtenaar.

De dwaling nopens de interpretatie
van de« wet"

Het bestreden arrest sluit de fout uit
omdat de hoofdingenieur zich vergist
heeft c niet op lichtzinnige wijze ...
zonder gebrek aan beroepsgeweten ,. in
de interpretatie van de wet die hij moest
toepassen en omdat de draagwijdte van
deze wet c niet zo evident ,. was, zodat
« een andere ambtenaar ,. geplaatst in
dezelfde situatie c dezelfde vergissing
zou begaan hebben "·
De dwaling nopens de interpretatie
van de c wet » kan juridisch aileen dan
een grond van verschoning uitmaken
wanneer zij onoverkomelijk is (26), hetgeen door de hierboven vermelde redengeving van bet bestreden arrest noch
onderzocht noch vastgesteld werd.
Het hof van beroep heeft, mij dunkt
uit bet oog verloren dat, wanneer d~
overheid ~n fout ten laste wordt gelegd,
de gedragmgen of de tekortkomingen
v~ niet enkel een of meer gei'ndividualiseerde personen dienen te worden
onderzocht, maar ook die van de betrokken openbare dienst, ten deze bet
Bestuur van Bruggen en Wegen en bet
ministerie van Openbare Werken.
Gewis, een rechtspersoon en i.h.b. een
openbare dienst handelt of verzuimt te
handelen door de tus.senkomst van
natuurlijke personen. Het kan uiteraard
niet anders.
Maar desniettemin onderscheidt men
de c dienstfout ,. of de c anonieme fout ,.
en de fout van een ambtenaar in de
uitoefening van zijn ambt. Beide kunnen
aanleiding geven tot civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de publieke overheid of meer in bet algemeen van de
betrokken openbare dienst.
Het bestreden arrest heeft nagelaten
acht te slaan op een dergelijk onderscheid, uitsluitend denkende aan een
fout van een bepaald ambtenaar en niet
a~ een eventuele tekortkoming van de
c dienst zelf ,. de anonieme fout die
hierin had kunnen bestaan dat de chefs
van de betrokken hoofdingenieur niet
_____________.;;.;..____ ! waren opgetreden om zijn c berichten en
reglementen » te doen intrekken of dat
(22) N.J. 1933, 593 W 12, 559.
zij een onbevoegd ambtenaar met de
(23) Raadpl. VEGTING, Het algemeen Neder- functies van hoofdingenieur hadden
lands administratief recht, biz. 196 en 480.
. belast.
(24) Raadpl. Onrechtmatige daad, onder
redactie van H. Drion, Van Baalen-Rueb
Bloembergen, enz., Vll-716.
'
(25) Arrest hierboven geciteerd. Zie ook
onrechtmatige daad, Joe. cit

1----------------(26) Raadpl. o.m. Cass., 15 feb. 1954,
en
Bull.
Pas, 1954, 530; 22 okt 1956, Bull. en Pas., 1957,
168; 19 nov. 1973, Bull. en Pass., 1974, 303;

29 nov. 1976, BWJ. en Pas. 1977
17 mei 1978, Bull. en Pas., 1978, 1056.
'
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Het lijkt me, dat · zo men aan de
toepassing van het strairecht - toepassing die de zware, door dat recht
bepaalde gevolgen heeft - slechts ontsnapt wanneer een dwaling wordt ingeroepen, op voorwaarde dat deze dwaling
onoverkomelijk is, zulks a fortiori ook
het geval moet zijn voor dwaling nopens
de interpretatie of de draagwijdte van
een regel van het burgerlijk of van het
staatsrecht ... en nog meer a fortiori voor
de dwaling van de overheid nopens de
wetten die haar opdrachten bepalen,
o.m. haar verordenende en administratieve bevoegdheid.
Het staat aan de feitenrechter onder
het eventueel toezicht van ons Hof uit te
maken of de betrokken ambtenaar en/of
de openbare dienst de « wet ,. verkeerd
gei'nterpreteerd heeft ten gevolge van
een onoverkomelijke dwaling.
Het lijkt me evident dat de beoordeJing van hetgeen onoverkomelijk is of
niet strenger zal zijn voor een ambtenaar en nog meer voor zijn gehele
openbare dienst dan voor een gewoon
burger, zeker niet omdat zij anders
moeten behandeld worden dan de
andere rechtssubjecten maar gewoonweg
omdat zij over bronnen en mogelijkheden van informatie beschikken die de
andere niet hebben.
Het ligt dan ook voor de hand dat
alleen zeer bij uitzondering het bestaan
van een onoverkomelijke dwaling zal
kunnen aangenomen worden.

anderdeels, of een dwaling onoverkomelijk was zowel bij de ambtenaar als bij
de openbare dienst en ten slotte of er
een oorzakelijk verband bestaat tussen
de eventuele fout en de aangevoerde
schade.
Laatste overweging : zou een cassatie,
gestoeld op een dergelijke motivering,
buiten de perken van het voorgestelde
middel kornen ?
Ik denk het niet.
Alhoewel het middel niet uitdrukkelijk
spreekt van de noodzakelijkheid van een
« onoverkomelijke dwaling "• heeft het
niettemin aangevoerd dat « geen enkele
van de in het arrest voorkomende overwegingen iets ontneemt aan de onwettelijkheid van de verordening en evenmin
een rechtvaardiging brengt voor het feit
dat een ambtenaar ... de perken van de•
omschreven uitvoerende macht ... miskende ... "• « de eventuele goede trouw
van deze ambtenaar en het feit dat hij
zich ... zou hebben vergist, niet als grond
tot verschoning van zijn fout kunnen
gelden ... "·
Dat . kan, mij dunkt, beschouwd worden als toereikend om het voorgesteld
antwoord te rechtvaardigen.
Besluit : cassatie.

bend dat de administratie de perken van
haar machten en bevoegdheden was te
buiten gegaan, het arrest de fout uitsluit
op grond van de enige reden dat de
ambtenaar die het reglement heeft genomen, zich vergist heeft nopens de interpretatie van de rechtsregels waarbij de
verordenende macht is toegekend en dat
dezelfde vergissing ook begaan zou zijn
door een ander ambtenaar in dezelfde
situatie geplaatst, zonder onderzocht te
hebben, enerzijds, of deze dwaling
onoverkomelijk was en, anderzijds, of
deze verkeerde interpretatie en de
onwettelijke uitvaardigirtg en tenuitvoerlegging van het onwettelijk « reglement "
niet tevens een fout van de openbare
dienst uitmaakt.
Na deze vernietiging zal de rechter,
uitspraak doende op verwijzing, .moeten
onderzoeken en beslissen. eensdeels of
het onwettelijk uitvaardigen van een
verordening " in se " een fout uitmaakt,

Over bet middel, aigeleid uit de schending van de artikelen 29, 67, 78 en
97 van de Grondwet, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, en van het
algemeen rechtsprincipe dat niemand
zijn dwaling omtrent het recht tot verschoning mag inroepen,
doordat het arrest enerzijds vaststelt
dat de hoofdingenieur-directeur van
Bruggen en Wegen niet bevoegd was om
de verordening, opgenomen in het
Bericht aan de Schipperij nummer 93,
§ 8, op grond van artikel 102 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1935
uit te vaardigen, maar anderzijds de
vordering afwijst, die door eiseres werd
ingesteld tot vergoeding van de schade
geleden bij de aanvaring waarvan de
oorzaak door eiseres en door de eerste
·rechter aan dit ·onwettelijk reglement
werd toegeschreven, na gesteld te hebben dat « de fout is een onrechtmatige
daad; de fout in de zin van artikel 1382

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1978 door.
Mijn besluit is het volgende : vernieti- het Hof van Beroep te Gent geweging omdat, alhoewel vastgesteld heb- zen;
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-459en volgende van het Burgerlijk Wetboek
is een feit of daad die door een normaal
en voorzichtig en aandachtig persoon
niet zou worden gesteld "• verder, na
overwogen te hebben dat (a) « het
aanneembaar (is) dat bovenvermelde
flmbtenaar gedacht heeft de bevoegdheid
te bezitten om kwestieuze reglementatie
te
nemen;
geintimeerde
(thans eiseres) bewijst geenszins dat
de vergissing van de hoofdingenieur-directeur niet zou begaan zijn
geweest door een in dezelfde situatie
geplaatste ambtenaar "• dat (b) c de
draagwijdte van artikel 102 van het
Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk niet zo evident (is) noch ook de nietigheid van de
genomen verordening "• waarbij opgemerkt wordt dat ook het openbaar
ministerie op grond van deze verordening heeft vervolgd en dat de Correctionele Rechtbank te Gent gevonnist heeft
dat deze verordening wei bindende
kracht had, en ten slotte (c) uit deze
overwegingen afgeleid te hebben : « De
interpretatie van de tekst van artikel 102
- verkeerd in rechte - houdt geen fout
in; bedoelde verordening werd niet op
lichtzinnige wijze, zonder reden ook
genomen en is niet het gevolg van een
gebrek aan beroepsgeweten »,

terwijl, eerste onderdeel, geen enkele
van de in het arrest voorkomende overwegingen iets ontneemt aan de onwettelijkheid van de verordening en evenmin
een rechtvaardiging brengt voor het feit
dat een ambtenaar, handelende binnen
de perken van de grondwettelijk
omschreven uitvoerende macht, waarbij
hij zowel de artikelen 29, 67 en 78 van
de Grondwet als de wet die zijn persoonlijke opdracht omschrijft miskende,
de rechtzoekenden in het algemeen en
eiseres in het bijzonder in dwaling
bracht nopens de gedragingen die in het
besproken geval opgelegd waren, en
aldus het vertrouwen dat zij in de
maatregelen, getroffen door de uitvoerende macht heeft teleurgesteld; de
eventuele goede trouw van deze ambtenaar en het feit dat hij zich omtrent de
ter zake toepasselijke wetsbepalingen
zou hebben vergist niet als grond tot
verschoning van zijn fout kunnen gelden, waaruit blijkt dat het hof van
beroep, uit de vaststellingen die in het
arrest aangehaald worden, de afwezigheid van de fout in de zin van de
artikelen 1382 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek niet kon afleiden (schending
van de artikelen 29, 67 en 79 van de

Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsprincipe dat niemand zijn dwaling
omtrent het recht tot verschoning mag
inroepen); het arrest, door aldus motieven aan te halen die het dispositief niet
wettigen, niet passend gemotiveerd is;
tevens niet passend antwoordt op de
door eiser genomen conclusie, dat c de
fout door het bestuur gepleegd betreft
een schending van de wet, en is derhalve ook een quasi-delict " (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de · overwegingen
van het arrest evenmin een antwoord.
inhouden op het middel, door eiseres bij
conclusie aangevoerd dat : • het Bestuur
van Bruggen en Wegen die het Algemeen Reglement laat drukken en gelast
is met de uitvoering ervan, het beter dan
wie ook moet kennen, en bezwaarlijk
kan voorhouden de perken van haar
eigen macht niet te kennen " (schending·
van artikel 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsprincipe dat niemand zijn dwaling omtrent het recht tot
verschoning mag inroepen) :

Overwegende dat eiseres verweerder heeft gedagvaard op grond van
de artikelen 1382 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek, omdat hij
een verordening voor de schipperij
heeft uitgevaardigd buiten de hem
door het koninklijk besluit van
15
oktober
1935
toegekende
bevoegdheid, waardoor haar schipper in dwaling werd gebracht
nopens de prioriteit die hij, krachtens
voormelde
verordening,
meende te hebben op het zeekanaal
Gent-Terneuzen, ter hoogte van de
aansluiting met de Ringvaart te
Gent, dwaling die de aanvaring met
een ander schip zou hebben veroorzaakt;
Overwegende dat eiseres aldus, al
ging de onwettelijke verordening uit
van de hoofdingenieur-directeur van
Bruggen en Wegen bij het ministerie van Openbare Werken, de
rechtstreekse aansprakelijkheid inriep van verweerder, voornoemde
hoofdingenieur-directeur zijn orgaan zijnde;
Overwegende dat, na te hebben
vermeld dat de vraag rijst of « het
Bestuur ,. een fout heeft begaan, het
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-460hof van beroep oordeelt dat, hoewel middel niet worden vermeld, dient
de interpretatie van de tekst van te worden afgeleid dat de overartikel 102 van voormeld koninklijk macqt, een onoverkomelijke dwabesluit in rechte verkeerd was, ver- ling of een noodtoestand deze aanweerder geen fout treft, omdat zijn sprakelijkheid tenietdoen, dit echter
ambtenaar, voornoemde hoofdinge- niet betekent dat er, los van die
een
algemeen
nieur-directeur, door het nemen van wetsbepalingen,
de onwettelijke verordening geen rechtsprincipe bestaat nopens overdaad heeft verricht die « niet zou macht, dwaling of noodtoestand of
begaan geweest zijn door een in een ander algemeen rechtsprincipe,
dezelfde situatie geplaatste ambte- zoals. datgene dat eiseres aanvoert
naar »; dat, tot staving daarvan, het .en volgens hetwelk « niemand zijn
arrest de in het middel aangehaalde dwaling omtrent het recht tot verschoning mag inroepen :o;
consideransen doet gelden;
Overwegende dat het arrest de
Overwegende dat de uitvoerende
conclusie van eiseres beantwoordt, macht foutief optreedt, wanneer zij
luidens welke « de fout door het de bij de wet bepaalde perken van
Bestuur gepleegd een schending van haar verordenende bevoegdheid
de wet betreft en derhalve ook een overschrijdt;
quasi-delict is », door te oordelen
Overwegende dat de enkele vastdat voomoemde ambtenaar wellicht
stelling
dat ieder in dezelfde situatie
de bepalingen van de wet op onwettige wijze heeft toegepast, maar dat geplaatste ambtenaar dezelfde verdeze onwettigheid niet volstaat om keerde interpretatie zou hebben
de fout uit te maken en dat deze gegeven als die gegeven door de
toepassing steunt op een interpreta- betrokken ambtenaar, de aanspratie die geen fout inhoudt; dat het kelijkheid van het Bestuur voor de
arrest eveneens de conclusie van begane machtsoverschrijding niet
eisers impliciet doch zeker beant- opheft;
woordt, luidens welke het Bestuur,
Overwegende dat het arrest derdat het Algemeen Reglement laat halve, op grond van de in het
drukken en dat belast is met de middel aangehaalde consideransen,
uitvoering ervan, het beter dan wie zijn beslissing niet wettelijk verant-·
ook moet kennen en bezwaarlijk woordt;
kan voorhouden de perken van zijn
Oat het middel in zoverre.
eigen macht niet te kennen, door
aan te nemen dat de aangeklaagde gegrond is;
verordening ten deze de fout van de
Staat niet met zich brengt, daar de
ambtenaar, die het Reglement op
Om die redenen, vemietigt het
onwettige wijze heeft toegepast,
zich in de interpretatie ervan ver- bestreden arrest; beveelt dat melgist heeft op een wijze die schuld ding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van de
uitsluit;
vernietigde beslissing; houdt de
Overwegende dat, in zoverre eise- kosten aan en zegt dat erover door
res aanvoert dat de motieven van· de feitenrechter zal worden beslist;
het arrest « het dispositief niet
wettigen », deze grief geen verband verwijst de zaak naar het Hof van
heeft met een schending van Beroep te Antwerpen.
artikel 97 van de Grondwet, dat
19 december 1980 1" kamer Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorenkel een vormvereiste betreft;
zitter Verslagger : de h. Sury Overwegende dat, zo uit wetsbe- Gelijkluidende conclusie van de h.
palingen die de civielrechtelijke Dumon, procureur-generaal - Advoof strafrechtelijke aansprakelijkheid caten : mrs. Claeys Bouuaert en De
bepalen en die trouwens door het Bruyn.
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2• KAMER- 23 december 1980

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET,
ART. 38, § 1, ?P- VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN - VOORWAARDEN.
2° CASSATIE - VOORZIENING vAN DE PROCUREUR-GENERAAL _ STRAFZAKEN _WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WAARBJJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT EEN STRAF WELKE BIJ DE WET
NIET IS VASI'GESTELD _ VERNIETIGING MET
VERWJJZING{l).
3° STRAF - VERVALLENVERKLARING ALS
STRAF- BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN
GEEN AFZONDERLJJKE STRAF {2).
o CASSATIE _ OMVANG _ STRAFZAKEN _
4
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT
TOT STUREN - VERNIETIGING WEGENS
ONWETTIGHEID VAN DEZE STRAF - VOLLEDIGE VERNIETITING MET VERWIJZING {3).
5° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -.
CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREURGENERAAL - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 - VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE VERNIETIGD- GEVOLG T.A.V. DE
BURGERRECHTELJJK AANSPRAKELLJKE PARTJJ.

1" VeJVallenverklaring van het recht tot
sturen op grond van art. 38, § 1,

:! Wegverkeerswet kan slechts worden
uitgesproken als de beklaagde binnen
het jaar voar het misdrijf driemaal is
veroordeeld wegens overtreding van
de verkeersreglementen.
5" Wanneer op bet cassatieberoep van de
procureur-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., de veroordeling van de beklaagde vernietigd
wordt, strekt die vernietiging zich uit
tot het beschikkende gedeelte van de
beslissing, waarbij de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij is veroordeeld

BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE HENDRICKX)

(PROCUREUR-GENERAAL

ARRFST

HET HOF; - Gelet op bet verzoekschrUU van
de
procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie,
dat luidt als volgt :
" Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
·
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, biJ" een brief
van 4 februari 1980, bestuur der
wetg€wing, nr.
7/130.836/417/AP/
Div.LD/CP, de minister van Justitie
hem gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, aangifte te
doen van het in kracbt van gewijsde
gegane vonnis, op 20 maart 1979 op
tegenspraak uitgesproken door de
Correctionele Recbtbank te Turnbout, waarbij Ludovicus, Franciscus
Hendrickx, bedrijfsleider, geboren
te Herselt op 13 januari 1933, en
wonende
te
Heist-op-den-Berg
(Wiekevorst), Witte Gracbt 17, wordt
veroordeeld wegens twee inbreuken
op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, tot twee
geldboeten van veertig frank, elk
gebracht op 1.600 frank, twee vervangende gevangenisstraffen van

vijftien dagen en, bij toepassing van
artikel 38, § 1, 2", van de Wegverkeerswet, een rijverbod gedurende
vijftien dagen en de kosten, en
waarbij de personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid
"
lnternationaal Vervoer Frans
Hendrickx », gevestigd op voormeld
adres, civielrechtelijk aansprakelijk
wordt verklaard voor de geldboeten
en de kosten.
Nu het niet gebleken is dat de
(4).
beklaagde binnen het jaar v66r de
misdrijven, die gepleegd werden op
12 februari 1978, driemaal veroordeeld was geworden wegens een
(1) Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 178). overtreding van de reglementen
(2) Cass., 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 39). betreffende de politie over bet wegverkeer, is op grond van voormeld
(3) Cass., 14 sept. 1976 (A.C., 1977, 44); zie ·artikel 38, § 1, 2", de veroordeling tot
ook het arrest aangehaald in noot 2·
rijverbod, en derbalve de gehele
(4) Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 99).
veroordeling tot straf onwettig.

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

-462Om deze redenen, vordert de (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE TIMMERMANS)
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen
23 ·december 1980 2" kamer het aangegeven vonnis te vernieti- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorgen; te bevelen dat van zijn arrest zitter - Verslaggever : de h. Rauws melding zal worden gemaakt op de Gelijkluidende conclusie van de h.
kant van de vernietigde beslissing Declercq, advocaat-generaal.
en de zaak te verwijzen naar een
andere correctionele rechtbank.
» Brussel, 20 oktober 1980,
Nr. 244
» Voor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
2" KAMER - 23 december 1980
»(get.) Declercq»;
IN CASSATIE - BESLisGelet op artikel 441 van het VOORZIENING
SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN
Wetboek van Strafvordering, met WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - CASoverneming van de beweegredenen SATIEBEROEP IS MAAR EEN KEER TOEGELAvan het vorenstaand verzoekschrift, TEN- UITZONDERINGEN.
vernietigt het aangegeven vonnis
gewezen
door
de
Correctio- Buiten het toepassingsgeval van art. 40,
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, het
nele Rechtbank te Turnhout op
geval van regelmatige afstand en dat
20 maart 1979; beveelt dat van dit
waarin tegen een arrest van verwijarrest melding zal worden gemaakt
zing naar het hoi van assisen nog
op de kant van de vernietigde
cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest, kan, in strafzaken,
beslissing; verwijst de zaak naar de
een partij zich geen tweede maal in
Correctionele Rechtbank te Antwercassatie voorzien tegen een en
pen, zitting houdende in hoger
dezelfde beslissing (1). (Art. 438 Sv.)
beroep ..
(WOUTERS EAT. DEFEVER, LEIN)

23 december 1980 2" kamer
Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel,
23 december 1980 2" kamer afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel,
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaat- afdelingsvoorzitter
generaal.
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Biitzler.
Nr. 243
2" KAMER- 23 december 1980

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - STRAFZAKEN - TWEEDE VEROORDELING WEGENS EEN ZELFDE FElT- SCHENDING VAN HET BEGINSEL • NON BIS IN
IDEM • (1).

2° CASSATIE-

CASSATIEBEROEP VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL STRAFZAKEN WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS TOT VEROORDELING VAN EEN
BEKLAAGDE DIE REEDS VROEGER WEGENS
HETZELFDE FElT IS VEROORDEELD - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING (2).

Nota's arrest nr. 243 :
(1) en (2) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79,
701).

Nr. 245
2" KAMER- 23 december 1980

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT BEVESTIGING
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INVRIJHEIDSTELLING - CASSATIEBEROEP ZONDER
REDEN VAN BESTAAN (1).

1----------------Nota arrest nr. 244 :
(1) Cass., 17 okt. en 19 dec. 1979 (A.C.,
1979-80, nrs. 118 en 254).
Nota arrest nr. 245 :
(1) Zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 517).

-463bebben gedaan over de civielrecbtelijke vordering tot betaling van
23 december 1980 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- recbten:
(VAN DEN BROUCKE)

zitter - Verslaggever : de h. Rauws Over het middel, afgeleid uit de schenGelijkluidende conclusie van de h.
Advo- ding van de artikelen 280, 281, 283 van
Declercq, advocaat-generaal het koninklijk besluit van 18 juli 1977
caat: mt. Vandamme, Brugge.
houdende coordinatie van de algemene
bepalingen inzake douane en accijnzen,
zijnde voorheen artikel 246 (gewijzigd
bij de wet van 10 oktober 1967),
247 (gewijzigd bij de wet van 6 april1843
Nr. 246
en het koninklijk besluit van 22 augustus 1934) en 249 van de algemene wet
2• KAMER- 23 december 1980
van 26 augustus 1822, en 1138, a•, van het
Gerechtelijk Wetboek,
DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAFVORdoordat het arrest, na verweerder te
DERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
hebben vrijgesproken, nalaat uitspraak
TQT BETALING VAN ONTDOKEN RECHTEN te doen over de vordering tot betaling
VERPLICHTING VOOR DE STRAFRECHTER OM
van de rechten die uit hoofde van de
UITSPRAAK TE DOEN OOK IN GEVAL VAN
litigieuze invoer verschuldigd waren,
VRIJSPRAAK OP DE STRAFVORDERING.
terwijl deze vordering bij de feitenJnzake douane en accijnzen is de straf- rechter werd ingesteld en ook in geval
rechter die de verdachte vrijspreekt, van vrijspraak moest worden beslecht :
niettemin verplicht uitspraak te doen
Overwegende dat, blijkens artiop de burgerlijke vordering tot betaling van de ontdoken rechten, die kel 283 van de tbans gecoordineerde
samen met de strafvordering bij hem algernene bepalingen inzake douane
aanhangig is gemaakt (1). (Art. 283 wet en accijnzen, wanneer de overtre26 aug. 1822, gee. bij K.B. van dingen, fraudes, rnisdrijven of mis18 juli 1977.)
daden, in de artikelen 281 en
(BELGISCHE SfAAT- MIN. V; FINANCII!:N
T. GLAVIMANS)
ARREsr

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 26 rnaart 1980 door
bet Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericbt is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder
ingesteld:
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigbeid voorgescbreven recbtsvorrnen in acbt zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot betaling van
recbten of accijnzen, en alzo tot een
civiele actie aanleiding' geven, de
kennisneming en berecbting daarvan, in beide opzicbten, tot de
bevoegde crirninele of correctionele
recbter beboort; dat deze recbter
derbalve, ook in geval van vrijspraak van de beklaagde, uitspraak
rnoet doen over die civiele actie; dat
het bof van beroep artikel 283
voornoernd scbendt door na te Iaten
uitspraak te doen over de vordering
van eiser strekkende tot betaling
van recbten en accijnzen door de
dagvaarding tegen verweerder ingesteld;
Dat bet rniddel gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
II. In zoverre de voorziening bet
voorziening
in zoverre zij gericbt is
arrest verwijt geen uitspraak te
tegen de beslissing op de strafvor(1) Cass., 25 jan. 1972 (A.C., 1972, 508); zie dering; vernietigt bet bestreden
Cass., 14 juni 1977 (ibid., 1977, 1065) en 10 okt. arrest in zoverre bet geen uitspraak
1978 (ibid., 1978-79, 167).
doet over de vordering tot betaling

-464van de rechten en accijnzen, door VERKLAART OM TE ZEGGEN OF EEN BESCHiKKING ror VERWJJZING NAAR DE CORRECTIO.
de dagvaarding tegen verweerder
NELE RECHTBANK ONWETTIG IS WEGENS MISingesteld, en in zoverre het alle
KENNING VAN DE BEPALINGEN VAN§ XV VAN
kosten ten laste van de Staat laat; HET
ENIG ARTIKEL VAN DE WET VAN 25 OKT.
beveelt dat van het thans gewezen. 1919 - CASSATIEBEROEP VQOR DE EINDBEarrest melding zal worden gemaakt SLISSING - NIET ONTVANKELJJK CASSATIEop de kant van de gedeeltelijk
BEROEP(2).
vernietigde beslissing; laat de
kosten van de betekening van de
(VERSCHUEREN)
voorziening aan het openbaar miARREST
nisterie ten laste van eiser; veroordeelt eiser en verweerder ieder
in de helft van de overige kosten;
HET HOF; - Gelet op het bestreverwijst de aldus beperkte zaak den arrest, op 24 september 1980
naar het Hof van Beroep te Brussel. door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
23 december 1980 2" kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel;
Overwegende dat eiser zowel in
afdelingsvoorzitter Geiijkluidende eerste aanleg als in hoger beroep
conclusie van de h. Declercq, advocaat- aanvoerde dat, daar de vormen van
generaal - Advocaten : mrs. Claeys' het enig artikel, § XV, van de wet
Bouuaert en Fazzi-De Clercq, Gent.
van 25 oktober 1919 niet in acht
waren genomen, de door de raadkamer gegeven beschikking van verwijzing nietig was en de zaak niet
volgens de wettelijke regels bij de
Nr. 247
correctionele rechtbank was aangebracht; dat hij op grond daarvan
een c declindtoire exceptie »
2" KAMER- 23 december 1980
opwierp; dat de correctionele recht1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
bank besliste dat er geen nietigheid
BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN - BESLISSING was; dat het vonnis voorts de zaak
VAN HET HOF VAN BEROEP, OP HET HOGER voor verdere behandeling op een
BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE CORREClatere dag bepaalde en de beslissing
TIONELE RECHTBANK, WAARBJJ HET ZICH
over de kosten aanhield;
c ONBEVOEGD • VERKLAART OM TE ZEGGEN
Overwegende dat het arrest oorOF EEN BESCHIKKING ror VERWJJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK ONWETTIG deelt dat de vonnisgerechten niet
IS WEGENS MISKENNING VAN DE BEPALIN- bevoegd zijn om kennis te nemen
GEN VAN § XV VAN HET ENIG ARTIKEL VAN van het door eiser opgeworpen proDE WET VAN 25 OKT. 1919 - GEEN ARREST
bleem en het daaruit afgeleide midINZAKE BEVOEGDHEID IN DE ZIN VAN
del; dat het de zaak naar de eerste
ART. 416 SV. (1).
rechter terugwijst voor behandeling
2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER- ten gronde;
MJJN - STRAFZAKEN - BESLISSING VAN HET
Overwegende dat het arrest aldus
HOF VAN BEROEP, OP HET HOGER BEROEP toepassing maakt van de regel dat
TEGEN EEN VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
de beslissingen, waarbij de onderRECHTBANK, WAARBJJ HET ZICH ONBEVOEGD
zoeksgerechten een verdachte naar
de correctionele rechtbank of de
(1) en (2) Over bet begrip bevoegdheid, zie politierechtbank verwijzen, de zaak
o.m. Cass., 2 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
1036), 27 sept. 1976 (A. C., 1977, 108), de bij deze rechtbanken aanhangig
voetnoot E.K. onder Cass., 30 nov. 1976 (ibid, maken en dat, indien zij niettemin
1977, 371), 6 feb. 1979 {ibid., 1978-79, 647).
een onwettigheid bevatten ten aanOver de onregelmatigheden van een verwij- zien van de bevoegdheid, zij hun
zingsbeschikking die geen bevoegdheidsgeschil opleveren, zie Cass., 15 sept. 1969 (A.C., uitwerking behouden zolang zij niet
1970, 48), 29 sept. 1975 (ibid., 1976, 133) en door het Hof van Cassatie zijn
12 okt. 1976 (ibid., 1977, 180).
vernietigd;

--.., 465Ovezwegende dat de beslissing, 1• De regel volgens welke wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering
ondanks de gebruikte bewoordinvan een zelfde strafbaar opzet zijn, de
gen, een voorbereidende beslissing
verjaring van de strafvordering een
en een beslissing van onderzoek is
aanvang neemt vanaf het laatste
in de zin van artikel 416 van het
gepleegde feit (3), is maar van toepasWetboek van Strafvordering;
sing als het laatste van die feiten, dat
niet verjaard is, bewezen is verklaard.
Dat de voorziening derhalve, nu
zij is ingesteld v66r enige eindbe- a· De strafrechter die de strafvordering
slissing, niet ontvankelijk is;
verjaard verklaart en die zich onbeOm die redenen, vezwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 december 1980 2" kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 248
2" KAMER- 23 december 1980
1° VERJARING -

STRAFZAKEN - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE UITVOERING
VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET ZIJN AANVANG VAN DE VERJARING VANAF HET
LAATSTE STRAFBAAR FElT.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING VERJAARD
VERKLAARD - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER INGESTELD
TOEN DE STRAFVORDERING REEDS VERJAARD
WAS - ONBEVOEGDHEID VAN DIE RECHTER
OM UITSPRAAK TE DOEN OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING (1).

3° VERJARING · -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE
STRAFRECHTER INGESTELD TOEN DE STRAFVORDERING REEDS VERJAARD WAS- ONBEVOEGDHEID VAN DIE RECHTER.

4o CASSATIEMIDDELEN _
- MIDDEL DAT HET HOF zou

STRAFZAKEN
VERPLICHTEN
TOT EEN ONDERZOEK vAN FErrEN _ NIET
oNTVANKELIJK MIDDEL (2).

---------------I
(1) Zie Cass., 29 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 360)
en noten 4 en 5, get. J.V., biz. 361.
(2) Cass.,
nr. 516).

15

april

1980

(A.C.,

1979-80,

voegd verklaart om te beslissen over
de burgerlijke rechtsvordering, die bij
hem was ingesteld toen de strafvordering reeds verjaard was (4), behoeft
niet meer te onderzoeken of de feiten
van de telastlegging bewezen zijn.
(RYCKMANS T. FRANCK)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Ovezwegende dat aan vezweerster
de volgende misdrijven ten laste
waren gelegd : 1. bij een verzegeling
of een boedelbeschrijving een valse
eed afgelegd te hebben ten overstaan van de notarissen Van K. en
Van P. op 1 februari 1978; 2. tussen
1 oktober 1977 en 1 februari 1978
een hoeveelheid schoonheidsprodukten en parfumerieartikelen die
haar niet toebehoorden, bedrieglijk
weggenomen te hebben ten nadele
van de erfgenamen van Ryckmans
Arthur; 3. tussen 15 juni 1974 en
12 februari 1975, de feiten de uiting
zijnde van een zelfde schuldig opzet,
waarmee ook de
feiten
sub
2 gepleegd werden, ten nadele van
de nalatenschap van Ryckmans
Arthur kasbons of hun tegenwaarde
ten bedrage van 452.300 frank, die
haar niet toebehoorden, bedrieglijk
weggenomen te hebben;
Ovezwegende dat het arrest
beslist dat de feiten 1 en 2 niet
bewezen zijn en « dat de strafvordering met betrekking tot de telastlegging 3 vervallen is door verjaring,
meer dan drie jaar verlopen zijnde
sedert 12 februari 1975, datum van
(3) Cass., 28 maart en 8 mei 1979 (AC~
1978-79, 892 en 1062).
(4) Zie noot 1.

-466het laatste ten laste gelegde feit, zelfde schuldig opzet, waarmee ook het
zonder dat de verjaring geschorst tweede feit van dezelfde telastlegging
werd en zonder nuttige stuitings- werd gepleegd;
t:Weede onderdeel, bij ontstentenis van
daad gedurende de oorspronkelijke
verjaringstermijn »; dat het arrest verjaring van bet tweede feit van de
het derde, thans door het
op civielrechtelijk gebied de beslis- telastlegging,
arrest verjaard verklaarde feit, waarvan
sing van de eerste rechter bevestigt, in de telastlegging aangenomen, althans
die zich onbevoegd had verklaard gesteld wordt dat het de uiting was van
om kennis te nemen van de vorde- een zelfde schuldig opzet waarmee ook
ring van eiser, in zoverre deze het tweede feit werd gepleegd, niet
steunde op de telastleggingen verjaard kan worden verklaard, ook al
1 en 2, en het voorts oordeelt : « dat werd de verdachte van het tweede feit
de strafvordering met betrekking tot vrijgesproken;
derde onderdeel, het arrest minstens
feit 3 reeds verjaard was op het
ogenblik van de stelling van Ryck- nalaat zich uit te spreken over de vraag
er al dan niet eenheid van misdadig
mans Arthur als burgerlijke partij of
opzet bestond tussen de beide bewuste
ter zitting van de Correctionele feiten
van de telastlegging, hoewel die in
Rechtbank te Leuven op 14 no- de telastlegging was voorzien, zodat het
vember 1979; dat het hof derhalve Hof niet kan nagaan of al dan niet
onbevoegd is om te beslissen over wettelijk de verjaring toegepast kon
de
burgerlijke
rechtsvordering worden of toegepast werd voor het derde
feit van de telastlegging;
gegrond op de telastlegging 3 »;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen verweerster ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, die niet in kosten van
de strafvordering is veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om tegen
deze beslissing cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over bet eerste middel en het eerste
onderdeel van het tweede middel,
bet eerste, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest in zijn motieven
tegenstrijdig, althans dubbelzinnig of .in
elk geval duister is, daar
eerste onderdeel, het arrest het derde
feit van de telastlegging zonder meer ·
verjaard verklaart zonder dat het zich
uitspreekt over de vraag of het dit feit al
dan niet als gepleegd en bewezen
beschouwt, terwijl volgens de telastlegging dat feit de uiting was van een

het eerste onderdeel van het tweede
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 21 van
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest als aanvangsdatum
van de verjaringstermijn die van
12 februari 1975 in aanmerking neemt,
terwijl het derde door de telastlegging
bedoelde feit met een zelfde misdadig
opzet werd gepleegd als het tweede feit,
wat gepleegd werd tussen 1 oktober 1977
en 1 februari 1978 :

Overwegende dat de middelen
ervan uitgaan dat het arrest toepassing diende te maken van de regel
dat, als verscheidene misdrijven de
uitwerking zijn van een zelfde opzet
en als zodanig slechts een enkel
misdrijf opleveren, de verjaring van
de strafvordering ten aanzien .van
de gezamenlijke feiten pas ingaat
vanaf het laatste feit;
Overwegende echter dat voor de
toepassing van die regel vereist is
dat het gaat om « verscheidene
misdrijven » die door een zelfde
opzet verbonden zijn;
Overwegende dat het hof van
beroep, nu het beslist dat de telastleggingen 1 en 2 niet bewezen zijn,
ten aanzien van de telastlegging
3 niet had kunnen oordelen dat het

~
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in deze telastlegging bedoelde misdrijf door eenheid van opzet met de
onder 1 of 2 ten laste gelegde maar
niet bewezen verklaarde misdrijven
verbonden was; dat het derhalve
geen toepassing kon maken van de
hierboven weergegeven regel en het
terecht, ten aanzien van telastlegging 3, het daarin bedoelde misdrijf op zichzelf beschouwt om uitspraak te doen over het verval van
de strafvordering door verjaring en
over de onbevoegdheid van de
strafrechter om van de civielrechtelijke vordering kennis te nemen;
Overwegende dat het hof van
beroep, wegens het verval van de
strafvordering en de onbevoegdheid
van het hof van beroep om van de
civielrechtelijke vordering kennis te
nemen, niet vermocht te onderzoeken of het derde misdrijf al dan
niet gepleegd en bewezen was;
Dat daaraan niet afdoet de
omstandigheid dat in de dagvaarding een verband van eenhei<l van
opzet tussen de onder 2 en
3 bedoelde feiten was aangevoerd;
dat het arrest immers, door te
beslissen dat het onder 2 bedoelde
feit niet bewezen is, de vraag
nopens de eventuele eenheid van
strafbaar opzet uitsluit;
Dat het arrest geen tegenstrijdigheid bevat, niet dubbelzinnig of
duister is en de controle van het
Hof over de wettigheid van de
toepassing van de verjaring niet
be let;
Dat het middel en het onderdeel
niet kunnen worden aangenomen;

sen Van K. en Van P., bet bewuste
misdrijf, zoals voorzien in bet derde feit
van de telastlegging, pas voltooid zijnde
op de datum van deze eedaflegging,
zijnde 1 februari 1978, aangezien de
bedrieglijke wegneming en verduistering
van de goederen van de nalatenschap
pas vanaf dat ogenblik voltrokken was :

Overwegende dat het onderzoek
van het onderdeel het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 december 1980 2" kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Debergh, Antwerpen.

Nr. 249
2" KAMER- 24 december 1980

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BESUSSING WAARBLJ DE BENADEELDE VOOR DEZELFDE
SCHADE TWEEMAAL WORDT VERGOED ONWETTIGHEID {1). {ARTI. 1382 EN 1383 B.W.)

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST
MATERI~LE
Over bet tweede onderdeel van bet
SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLLJVENDE
tweede middel, afgeleid uit de schending
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RAMING VAN
van de artikelen 97 van de Grondwet en
DE SCHADE - SCHENDING VAN DE ARTI.
21 van de voorafgaande titel van bet
1382 EN 1383 B.W. - BEGRIP.
Wetboek van Strafvordering,
doordat bet arrest als aanvangsdatum 2• De artt. 1382 en 1383 B. W. worden
van de verjaringstermijn die van
gescbonden door de recbter die aan de
12 februari 1975 in aanmerking ·neemt,
getroffene van een verkeersongeval,
voor dezeUde periode van arbeidsonterwijl !Ks aanvangsdatum van de
gescbiktheid, tegelijkertijd een vergoeverjaringstermijn die van 1 februari 1978
ding wegens tijdelijke ongescbiktheid
dient te worden genomen, zijnde de
datum van de verzwijging bij de eedaflegging in bet slot van· de inventaris,
(1) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 697).
opgesteld- door het ambt van de notaris-

-468en een vergoeding wegens blijven- door kapitalisatie berekent in functie
de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de leeftijd van bet slacbtoffer per
. toekent (2).
5 juni 1980 en van zijn vermoedelijke
lucratieve overlevingsduur,
(CROSSETT. HENAULT, MOUSSET)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest alleen
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;

I. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
op de door de verweerder Henault
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn voorziening;
II. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de · beslissing
op de door verweerster Mousset
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :

Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 1382, 1383 van bet
Bu~erlijk Wetboek, van bet beginsel
van de accusatoire recbtspleging in bet
gerecbtelijk
privaatrecbt
en
van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, uitspraak doende
over de vergoeding van de materiiHe
scbade welke voor verweerster voortvloeit uit een aan eiser te wijten verkeersongeval dat zicb op 20 november 1971 beeft voorgedaan, aan gezegde
burgerlijke partij de volgende bedragen
toekent : 1" 638.000 frank voor de perioden van tijdelijke arbeidsongescbiktheid
die bet preciseert en die zicb uitstrekken over een totaal van 1.590 dagen;
2" 238.500 frank voor de periode van
blijvende gedeeltelijke
arbeidsongescbiktheid gaande van de datum van de
consolidatie tot de datum van bet arrest,
welke periode bet per maand berekent
op basis van een totaal van 53 maanden;
3" 761.400 frank voor de periode van
blijvende
gedeeltelijke
arbeidsongescbiktheid beginnend vanaf de datum
van de beslissing, welke periode bet

terwijl de berekening per dag van de
eerste vergoedingsperiode de consolidatie situeert op 30 maart 1976, datum van
bet deskundigenverslag en van de conclusie van de partijen die zicb erbij
aansluiten (en niet op 31 januari 1976
zoals bet arrest terloops verklaart in een
van zijn motieven betreffende de derde
vergoedingsperiode) en terwijl de omgekeerde berekening per maand van
de tweede vergoedingsperiode vanaf
1 juni 1980, datum die door bet arrest
fictief wordt bescbouwd als zijnde die
van de uitspraak, ertoe leidt de datum
van de consolidatie per 1 januari 1976 te
bepalen; bet arrest derbalve tegenstrijdig is (scbending van artikel 97 van de
Gro~dwet), aan bet slacbtoffer meer
toekent dan bet bedrag waarop bet
wettelijk recht beeft voor de vergoeding
van de materiele scbade die voor hem
voortvloeit uit zijn blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor de
periode gaande vanaf de datum van de
consolidatie tot de datum van de uitspraak van bet arrest (scbending van de
artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek) en meer toekent dan verweerster in baar conclusie beeft gevraagd
(scbending van artikel 1138, 2", van bet
Gerecbtelijk Wetboek en van bet beginsel van de accusatoire recbtspleging in
gerecbtelijk privaatrecht) :

Overwegende dat het hof van
beroep niet zonder zich tegen te
spreken, enerzijds beslist dat verweerster diende te worden vergoed
voor de materiEHe schade die voor
haar uit haar tijdelijke arbeidsongeschiktheden voortvloeide over een
periode van 1.590 dagen, te rekenen
van de datum van het ongeval dat
zich op 20 november 1971 heeft
voorgedaan, aldus impliciet oordelend dat 30 niaart 1976 de datum
was van de consolidatie van de
letsels en, anderzijds, de materiele
schade van verweerster ten gevolge
van de blijvende arbeidsongeschiktheid vergoedt tegen 30 pet. tussen
de datum van de consolidatie van de
(2) Zie Cass., 26 juni 1979 (A.C., 1978-79, letsels en 1 juni 1980, welke datum
1284).
het fictief beschouwt als zijnde de
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arrest, op grond van een berekening
met inachtneming van een periode
2" KAMER- 24 december 1980
van 53 maanden, aldus impliciet
oordelend dat het de datum van VOORZIENING IN CASSATIE - TERde consolidatie, die met 53 maan- MUN - ~N - BURGERLUKE
den 1 juni 1980 voorafgaat, op RECJITSVORDERING - SCHADE BESTAANDE
1 januari 1976 bepaalt en op die UJT AFZONDERLUKE BESTANDDELEN wijze tweemaal de materiiHe schade BESLISSING DIE DEFINITIEF UJTSPRAAK DOET
BEPAALDE BESTANDDELEN EN VOOR
vergoedt die verweerster tijdens OVER
HET OVERIGE EEN VOORSCHar TOEKENT EN
de periode van 1 januari tot BESLIST OAT DE ZAAK WORDT UJTGESTELD 30 maart 1976 heeft geleden;
GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - CASDat het middel gegrond is;

SATIEBEROEP V66R DE EINDBESLISSING NIET ONTVANKELUK CAssATIEBEROEP (1).
(GIOVALE)

24 december 1980 2" kamer
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. BalOm die redenen, verleent akte let, advocaat-generaal - Advocaten :
van de afstand van de voorziening mrs. De Bruyn en DeHosse, Luik.

van eiser in· zoverre zij is gericht
tegen de beslissing op de door
verweerder tegen eiser ingestelde
civielrechtelijke vordering; vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het uitspraak doet over de materHHe
schade door verweer~ter geleden
tijdens de perioden van blijvende
arbeidsongeschiktheid van 30 pet.,
gaande vanaf de datum van de
consolidatie van de letsels tot de
datum van de uitspraak van het
arrest en in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerster op de
bedragen van 638.000 frank en
238.500 frank de vergoedende en
gerechtelijke interesten te betalen
vanaf de datum van het ongeval;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
k<mt van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten van zijn voorziening en verweerster in de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

Nr. 251
2" KAMER- 24 december 1980
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - AANSPRAKELUKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER VERHOUDING- BEGRIP.

GEZAGS-

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - AANSPRAKELUKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER- SCHADE
DOOR DE AANGESTELDE VEROORZAAKT TUDENS DE BEDIENING- BEGRIP.

1• De gezagsverhouding die door het

begrip .. aangestelde " wordt verondersteld, bestaat zodra iemand zijn gezag
en toezicht op de daden van een ander
in Ieite kan uitoefenen (1). (Art. 1384,
derde lid, B.W.)
2" · Aansprakelijkheid

op grand van
art. 1384, derde lid, B. W. kan worden
opgelopen zodra de onrechtmatige en
schadeverwekkende daad tijdens de

Nota arrest nr. 250 :
24 december 1980 2" kamer (1) Zie Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80,
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoornr. 591).
zitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. BalNota arrest nr. 251 :
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
(1) Cass., 25 okt. 1977 (A.C., 1978, 258).
Dassesse.
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Maria Valls-Morant, Yves Goens en
zijn echtgenote Michele Scheins,
Ghislaine de Wilde en haar echtge(DE WILDE, GALLEE T. GEMEENSCHAPPELIJK noot Rene Gallee en de naamloze
MOTORWAARBORGFONDS; c ROYALE BELGE • vennootschap Eendracht en VoorN.V. T. GOENS EA; • S.FJ. • P.V.BA T. MAGDEzorg:
LYNS EA; MONZO TORRIJO, VALLS-MORANT,
EENDRACHT EN VOORZ()RG N.V. T. GEMEENOverwegende dat eiseres verSCHAPPELJJK MOTORWAARBORGFONDS)
klaart afstand te doen van haar
voorziening;
ARREST ( vertaling)
bediening van de aangestelde wordt
verricbt en, oak al is bet onrecbtstreeks en occasioneel, ermee verband
boudt (2). (Art. 1384, derde lid, B.W.)

III. Op de voorzieningen van de
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1980 in boger eisers Manuel Monzo-Torrijo, Maria
beroep gewezen door de Correctio- Valls-Morant en de naamloze vennootschap Eendracht en Voorzorg,
nele Rechtbank te Brussel;
burgerlijke partijen :
Overwegende dat de eisers geen
I. Op de voorzieningen van de
eisers Ghislaine de Wilde, Rene middel doen gelden;
Gallee en zijn echtgenote Ghislaine
de Wilde, burgerlijke partijen :
IV. Op de voorziening van de
personenvennootschap
met beperkte
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te aansprakelijkheid S.F.I., partij tot
slaan, niet blijkt dat de eisers, tussenkomst gedaagd als zijnde
burgerlijke partijen, hun voorzie- civielrechtelijk aansprakelijk voor
ning hebben doen betekenen aan de de beklaagde Luc Magdelyns :
partij tegen wie ze gericht is, nameA. In zoverre de voorziening
lijk het Gemeenschappelijk Motor- gericht is tegen de beslissing op de
waarborgfonds;
door het openbaar ministerie tegen
Dat de voorzieningen niet ontvan- eiseres ingestelde vordering :
kelijk zijn;

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 1384, inzonderheid de leden
1 en 3, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de
geldboeten en kosten betreffende de
telastleggingen C en D tegen beklaagde,
haar aangestelde, op grond dat « daar
beklaagde de wetsovertredingen heeft
gepleegd tijdens zijn werkuren en ter
gelegenheid van arbeidsprestaties die hij
moest leveren (naar de garage gaan om
de garagehouder stukken .te overhandigen), de aansteller, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
S.F.I., civielrechtelijk aansprakelijk is »,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
noch door dit motief noch door een
ander motief het middel beantwoordt in
conclusie ingeroepen door eiseres, die
deed gelden dat « in de regel het aan: de
feitenrechter toekomt te beoordelen of
er (een verband) bestaat tussen de
(2) Cass., 25 okt. 1977 (A.C., 1978, 258), en schuldige daad en de taken door de
Cass., 27 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 687).
aangestelde op zich genomen in he.t

II. Op de voorziening van de
naamloze
vennootschap
Royale
Belge, tot tussenkomst gedaagde
partij :
A. In zoverre de voorziening
tegen het openbaar ministerie is
gericht:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan de partij tegen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen

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

-471te willen doen wat de zoon van zijn
baas een weinig later zou doen, dat
de contractuele fout die hij door
zijn ongehoorzaamheid jegens zijn
werkgever heeft gepleegd, vreemd is
aan de feiten van de zaak en dat,
daar beklaagde de wetsovertredingen heeft gepleegd tijdens zijn
werkuren en « ter gelegenheid van
arbeidsprestaties die hij moest leveren (naar de garage gaan om de
garagehouder stukken te overhandigen) " de aansteller civielrechtelijk aansprakelijk is;

kader van de verhouding van ondergeschiktheid waarin hij zich ten opzichte
van de aansteller bevindt; dat de daad
ten deze niet aileen geen verband vertoonde met de werkzaamheden maar
ook verricht werd niettegenstaande de
uitdrukkelijke bevelen door de concluante aan beklaagde gegeven; dat men
aldus om het bestaan aan te nemen van
een aansprakelijkheid gegrond op de
verhouding van ondergeschiktheid geen
daad zou kunnen inroepen die juist in
staat van ongehoorzaamheid werd verricht, te weten het niet opvolgen van een
uitdrukkelijk bevel van de concluante »
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de aansteller niet
aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een door zijn aangestelde
gepleegd fcit, wanneer dit geen verband
houdt met de door de aangestelde uitgevoerde werkzaamheden en het vonnis,
dat in feite vaststelt dat eiseres aan haar
aangestelde had verboden het voertuig
van zijn werkgever te besturen, derhalve
eiseres . niet wettelijk civielrechtelijk
aansprakelijk heeft kunnen verklaren
voor de geldboeten en de kosten betreffende de telastleggingen C en D tegen
haar
aangestelde
(schending
van
artikel
1384 van
het
Burg~rlijk
Wetboek):

Dat deze beschouwingen van het
arrest de in het eerste onderdeel
van het middel weergegeven conclusie beantwoorden;
Overwegende, anderzijds, dat de
verhouding van ondergeschiktheid
die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon
zijn gezag en toezicht op de daden
van een ander in feite kan uitoefenen;

Overwegende dat een onrechtmatige daad tot de bediening van een
aangestelde behoort, zodra zij wordt
Over de twee onderdelen samen : verricht tijdens de bediening en,
al is het onrechtstreeks en
Overwegende, enerzijds, dat het ook
occasioneel, ermee verband houdt;
vorinis laat opmerken d~t beklaagde, zeventien en een half jaar
Overwegende dat het vonnis, dat
oud, de bewuste feiten heeft oordeelt dat ten deze, op grond van
gepleegd door tijdens zijn professio- aan de zaak eigen omstandigheden,
nele werkzaamheden het voertuig het ongeval heeft plaatsgehad binvan zijn werkgever te besturen, nen de duur van de bediening van
tijdens zijn diensturen en ondanks beklaagde en dat het, zij het occahet verbod van zijn werkgever, ter- sioneel, verband houdt met de uitwijl hij niet meer onder het toezicht oefening van die bediening, zijn
van zijn ouders stond maar onder beslissing regelmatig motiveert en
het gezag van zijn werkgever, dat wettelijk verantwoordt;
het op bevel van een overste is dat
beklaagde tijdens zijn werkuren
Dat geen enkel van de onderdelen
naar de garage is gereden, waar het van het middel kan worden aangevoertuig van eiseres zich bevond, nomen;
dat hij, zonder toelating van zijn
werkgever maar in tegenwoordigB. In zoverre de voorziening
heid van de garagehouder die hem gericht is tegen de beslissingen op
kende als deel uitmakend van het de civielrechtelijke
vorderingen
personeel van eiseres, het stuur tegen eiseres ingesteld door de vernam en de wagen wou terugvoeren weerders Manuel Monzo-Torrijo,
naar de zetel van de eisende ven- Maria Valis-Morant, Yves Goens en
nootschap, zich ertoe beperkend zelf zijn echtgenote Michele Scheins,

-47224 december 1980 2" kamer Ghislaine de Wilde en haar echtgenoot Rene Gallee, en de naamloze . Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorvennootschap Eendracht en Voor- zitter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende coJJclusie van de h. Balzorg;
let, advocaat-generaal Advocaten :
Overwegende dat eiseres ver- mrs. De Gryse, Ansiaux, De Bruyn en
klaart afstand te doen van haar Luyten, Brussel.
voorziening :
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de vorderingen door het openbaar
ministerie ingesteld tegen Luc Mag- Nr. 252
delyns, beklaagde, en tegen Jean
Magdelyns en Monique De Ridder,
2" KAMER- 24 december 1980
voor deze laatste civielrechtelijk
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
aansprakelijke partijen :
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKOverwegende dat eiseres niet
HEID VAN DE WERKGEVER - SCHADE DOOR
bevoegd is om zich tegen deze
DE AANGESTELDE VEROORZAAKT TIJDENS
beslissingen in cassatie te voorzien;
DE BEDIENING - BEGRIP.
D. In zoverre de voorziening
BUITEN
gericht is tegen de naamloze ven- 2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE DOOR DE
nootschap Royale Belge, tot tussenWERKNEMER AAN DE WERKGEVER OF AAN
komst gedaagde partij, en tegen het
DERDEN VEROORZAAKT BIJ DE UITVOERING
Gemeenschappelijk MotorwaarborgVAN ZIJN ARBEIDSOVEREENKOMST -· WET
fonds,
vrijwillig
tussengekomen
VAN 3 JULI 1978, ART. 18 - WERKNEMER
partij :
ENKEL AANSPRAKELIJK VOOR ZIJN KWADE
TROUW EN GROVE SCHULD.
Overwegende dat voor de feitenrechter geen geding werd gevoerd
tussen eiseres en de verweersters 3° ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHADE DOOR DE WERKNEMER AAN DE WERKGEen dat het vonnis geen veroordeling VER
OF AAN DERDEN VEROORZAAKT BIJ DE
van eerstgenoemde ten gunste va? UITVOERING VAN ZIJN ARBEIDSOVEREENlaatstgenoemde uitspreekt; ·
KOMST - WET VAN 3 JULI 1978, ART. 18 Dat de voorziening niet ontvanke- UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST BEGRIP.
lijk is;
4° BEWIJS -

BEWIJs· DOOR GESCHRIFTBEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - RECHTER DIE
AAN HET DOOR EEN GENEESHEER AAN DE
VERBALISANTEN AFGEGEVEN ATTEST EEN
UITLEGGING GEEFT DIE VERENIGBAAR IS MET
DE ZIN EN DE DRAAGWIJDTE ERVAN (1).

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen van de eiseressen naamloze
vennootschap Royale Beige en personenvennootschap met beperkte 1" Opdat schade veroorzaakt is tijdens
aansprakelijkheid S.F.I. in zoverre
de bediening van de aangestelde, is
niet vereist dat de onrechtmatige en
zij gericht zijn tegen de beslissingen
schadeverwekkende daad tot de bedieop de civielrechtelijke vorderingen
ning van de aangestelde behoort; het
tegen de eiseressen ingesteld door
is voldoende dat de daad verricht is
de verweerders Manuel Monzotijdens deze bediening en, ook aJ is
Torrijo, Maria Valls-Morant, Yves
het onrechtstreeks en occasioneel,
Goens, Michele Scheins, Ghislaine
ermee verband houdt (2).
de Wilde, Rene Gallee en de naamloze vennootschap Eendracht en I - - - - - - - - - - - - - - - Voorzorg; verwerpt de voorzienin(1) Zie Cass., 25 jan. 1977 (A.C., 1977, 579) en
gen voor het overige; veroord~elt de Cass., 4 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 500).
eisers, ieder, in. de kosteil van zijn
(2) Cass., 27 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 687)
voorziening.
en 24 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 251).
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a•

Uit het feit en uit de vaststelling dat
een personeelslid van een firma een
vertrouwenspost van adjunct-directeur
van de werkgever heeft, dat hij niet
aan wel bepaalde werkuren is gebonden en dat hij als afgevaardigde van
zijn werkgever heeft deelgenomen aan
een bijeenkomst van de Industriele
Beurs van Belgie, welke bijeenkomst
zoals gewoonlijk voortgezet werd in
een van de nabije gelegenheden, kan
de rechter wettig aDeiden dat die
werknemer in dienst was toen hij na
afloop van die vergadering huiswaarts
keerde (3) en dllt, derhalve, de schade
die hij toen aan de werkgever of een
derde berokkende, door hem diende te
worden vergoed volgens de regels van
art. 18 wet van 3 juli 1978.
(• PREV<Yr & c:f • N.V. T. VELDEMAN,
KARAGEORGOPOULOS. EUROBEL N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 22 april 1980 in
boger beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Brussel;

17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van bet Wetboek van Strafvordering, 18 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na de
strafwet op de beklaagde Veldeman te
hebben toegepast uit hoofde van overtreding van artikel 8, 3, 2•, van bet Wegverkeersreglement, en, met aanneming van
de motieven van de eerste rechter, die
heeft verklaard dat de beklaagde wegens
zijn bediening niet tot wei bepaalde
arbeidsuren gehouden was, dat noch bet
uur van de feiten noch de plaats van bet
ongeval toelaten te besluiten dat de
beklaagde op dat ogenblik voor eigen
rekening reed, dat bet gebruikelijk is,
vaststaand en nuttig voor de goede gang
van zaken, dat de deelnemers aan de
IndustriEHe Beurs van Belgie zich na de
officiele sluiting verenigen en in gelegenheden uit bet omliggende hun zakenrelaties voortzetten, en dat bet niet is
bewezen dat de beklaagde, die van zulk
een bijeenkomst terugkeerde op bet
ogenblik van bet ongeval, niet meer in
dienst was van de eisende vennootschap,
vervolgens verklaart dat de beklaagde op
bet ogenblik van bet ongeval nog in
dienst was van eiseres en dat de schade
die hij zowel aan deze laatste als aan de
verweerder Karageorgopoulos heeft doen
Iijden, ontstaan is tijdens de uitvoering
van zijn beroep terwijl hij gebonden was
door zijn arbeidsovereenkomst, en derhalve, op de vordering van bet openbaar
ministerie, eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de ten laste
van de beklaagde, haar aangestelde,
gelegde geldboete en kosten,

I. ln zoverre de voorziening van
eiseres, burgerlijke partij, gericbt
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen de verweerder
Veldeman:
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij die niet in kosten van
deze vordering werd veroordeeld,
niet bevoegd is om zicb tegen ·deze
beslissing in cassatie te voorzien;
terwijl, eerste onderdeel, de lastgever
Dat de voorziening niet ontvanke- slechts aansprakelijk wordt geacht voor
lijk is;
de schadelijke gevolgen van de door zijn
II. In zoverre de voorziening
gericbt is tegen de beslissing op de
door bet openbaar ministerie tegen
eiseres, civielrecbtelijk aansprakelijke partij, ingestelde vordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1384, inzonderheid
derde lid, van bet Burgerlijk Wetboek,
67 van bet koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coordinatie van de
wetten betreffende de politie over bet
wegverkeer, 3,. 4 van de wet van

------------------1
(3) Zie Cass., 12 maart 1979, twee arresten
(A.C., 1~78-79, 816 en 818).

aangestelde begane fout indien deze
laatste de daad heeft verricht tijdens de
duur van zijn bediening; het in bet
onderhavige geval vaststaat dat bet
bewuste ongeval zich iets na middernacht heeft voorgedaan, terwijl de
beklaagde huiswaarts keerde .na een
c professionele » bijeenkomst te hebben
bijgewoond die, zoals gewoonlijk, na de
sluiting van de lndustriele Beurs van
Belgie in een van de nabije gelegenheden zou hebben plaatsgehad; het bestreden vonnis nochtans, noch in zijn eigen
motieven, noch bij aanneming van de
motieven van de eerste rechter, de
redenen opgeeft waarom, in tegenstelling met hetgeen eiseres in haar conclusie heeft voorgehouden, de beklaagde
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huiswaarts keerde, nog te barer beschikking stood en moet worden beschouwd
als tot haar dienst zijnde geweest, dit wil
zeggen onder bet toezicht van zijn
werkgever, waaruit volgt dat bet bestreden vonnis, enerzijds, de conclusie van
eiseres niet beantwoordt en derhalve
artikel 97 van de Grondwet schendt en,
anderzijds, niet wettelijk is verantwoord,
daar zijn vaststellingen bet feit niet
verantwoorden dat, ofschoon hij huiswaarts keerde, de beklaagde zich op bet
ogenblik nog binnen de 'duur van zijn
bediening bevond en dat de eisende
vennootschap bijgevolg civielrechtelijk
aansprakelijk is voor haar aangestelde
(schending van aile in bet middel
bedoelde wettelijke bepalingen met uitzondering van artikel 18 van de wet van
3 juli 1978) :
Overwegende, enerzijds, dat de in
het middel weergegeven beschouwingen van het vonnis het verweer
beantwoorden waarbij eiseres betoogde dat de verweerder Veldeman
op het ogenblik van het schadegeval
huiswaarts keerde na een professionele bijeenkomst en zich niet meer
onder het toezicht van zijn werkgever beyond;
Overwegende, anderzijds, dat een
onrechtmatige daad tot de bediening van een aangestelde behoort,
zodra zij wordt verricht tijdens de
bediening en, ook al is het onrechtstreeks en occasioneel, ermee verband houdt;
Overwegende dat het vonnis oordeelt dat ten deze, op grond van aan
de zaak eigen omstandigheden, het
ongeval heeft plaatsgehad binnen de
duur van de bediening van verweerder Veldeman en dat het verband
houdt met de uitoefening van die
bediening;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de

door eiseres tegen ·de. verweerder
. Veldeman ingestelde civielrechtelijke vordering :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1384, inzonderheid · derde lid, van bet Burgerlijk
Wetboek, 67 van bet koninkij.jk besluit
van 16 maart 1968 tot coordinatie van de
wetten betreffende de politie over bet
wegverkeer, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van bet Wetboek van Strafvordering, 18 van de wet van ·3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
en 97 van de Grondwet,
doordat bet bestreden vonnis, na de
strafwet op de beklaagde Veldeman te
hebben toegepast uit hoofde van overtreding van artikel 8, 3, 2•, van bet Wegverkeersreglement, en met aanneming van
de motieven van de eerste rechter, die
heeft verklaard dat de beklaagde wegens
zijn bediening niet tot wel bepaalde
arbeidsuren gehouden was, dat noch bet
uur van de feiten noch de plaats van bet
ongeval toelaten te besluiten dat de
beklaagde op dat ogenblik voor eigen
rekening reed, dat bet gebruikelijk is,
vaststaand en nuttig voor de goede gang
van zaken, dat de deelnemers aan de
IndustriiHe Beurs van Belgie zich na de
officiele sluiting verenigen en in gelegenheden uit bet omliggende hun zakenrelaties voortzetten, en dat bet niet is
bewezen dat beklaagde, die van zulke
bijeenkomst terugkeerde op bet ogenblik
van bet ongeval, niet meer in dienst was
van de eisende vennootschap, vervolgens
verklaart dat de beklaagde op bet ogenblik van bet ongeval nog in dienst was
van eiseres en dat de schade die hij
zowel aan deze laatste als aan de
verweerder Karageorgopoulos heeft doen
lijden, ontstaan is tijdens de uitvoering
van zijn beroep terwijl hij gebonden. was
door zijn arbeidsovereenkomst en derhalve, op de door eiseres tegen
beklaagde ingestelde civielrechtelijke
vordering, laatstgenoemde, met toepassing van artikel 18 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, ten
opzichte van zijn werkgever niet aansprakelijk verklaart voor de aan bet
voertuig veroorzaakte schade en bijgevolg de vordering van eiseres ongegrond
verklaart,
terwijl, tweede onderdeel, de .door
artikel 18 van de wetten op de arbeidsovereenkomsten geregelde vrijstelling
van de aansprakelijkheid, ingeval de
werknemer de werkgever of derden
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Over ·het tweede middel, afgeleid uit
van zijn zware schuld of zijn bedrog-'- de schending van de artikelen 1317, 1319,
veronderstelt dat de schadelijke daad 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
c bij de uitvoering van zijn over- en 97 van de Grondwet,
eenkomst • werd verricht; de vaststelling
dat beklaagde zich op het ogenblik van
doordat het bestreden vonnis verklaart
de feiten nog in dienst was van zijn dat het bewuste ongeval niet voortvloeit
werkgever en dat de schade werd ver- uit zware schuld van de beklaagde, op
oorzaakt terwijl hij zijn beroep uit- grond dat het niet bewezen is dat deze
oefende en gebonden was door zijn zich, op het ogenblik van de feiten,
bediendencontract, geenszins impliceert onder invloed van alcohol zou hebben
dat beklaagde door 's nachts huiswaarts · bevonden, daar de vaststellingen van de
te keren c zijn overeenkomst uitvoerde ., verbalisanten daaromtrent c ontzenuwd
waaruit volgt dat het vonnis, daar het de worden door die van de geneesheer die
door eiseres tegen beklaagde ingestelde het slachtoffer kort na de feiten heeft
civielrechtelijke vordering als zijnde onderzocht, ... en daar geen bloedmonongegrond afwijst, op grond dat, bij ster (kon worden) genomen wegens de
ontstentenis van een zware schuld of verwondingen van het slachtoffer en
van een lichte gewoonlijke schuld, de wegens de behandeling die het heeft
beklaagde ten opzichte van eiseres niet ondergaan •,
aansprakelijk
is, gezegd artikel 18:
h d
terwijl, zo luidens de door deze
sc en t en niet wettelijk is verantwoord geneesheer aan de verbaliserende agen(schending van alle in het middel ten gedane verklaring, welke bevestigd
bedoelde wettelijke bepalingen) :
werd door het getuigschrift dat hij hen
heeft afgeleverd, het juist is dat deze
Overwegende dat het vonnis, na geneesheer, wegens de aan de beklaagde
te hebben doen opmerken « dat uit verstrekte zorgen, geen bloedmonster
de tijdens de debatten overgelegde heeft kunnen nemen, deze geneesheer
elementen
voortvloeit
dat
de zich nochtans niet heeft uitgesproken
zijn door de agenten eventueel
beklaagde op het ogenblik van de over
vastgestelde staat van dronkenschap, feiten nog in dienst was van zijn
waaruit volgt dat, door te verklaren
werkgever, dat de rechtbank de dat deze geneesheer de door de verbalimotieven van de eerste rechter in santen gedane vaststellingen heeft ontdit opzicht aanneemt », motivering zeriuwd, het bestreden vonnis aan de
die in het middel wordt weergege- verklaringen van de geneesheer een
ven, uit deze beschouwingen afleidt draagwijdte toeschrijft die zij niet hebdat, met toepassing van artikel 18 ben en derhalve hun bewijskracht
van de wet betreffende de arbeids- schendt:

overeenkomsten, de verweerder Veldeman ten opzichte van zijn werkgever niet aansprakelijk is voor de
schade die hij hem tijdens de uitoefening van zijn beroep heeft doen
lijden, daar overigens geen zware
schuld in hoofde van deze verweerder bewezen is en daar de wetsovertreding die hij heeft gepleegd « toevallig is, zoals uit zijn strafregister
blijkt »;
Dat het vonnis aldus wettig
beslist dat de schadelijke daad tijdens de uitvoering van de overeenkomst werd verricht, zodat de verweerder Veideman niet aansprakelijk is;
Oat het tweede onderdeel van het
middel naar recht faalt;

Overwegende dat het dossier van
de rechtspleging als bijlage bij het
proces-verbaal van de verbaliserende agenten een vragenlijst van
de politie bevat, waarop de antwoorden voorkomen van de geneesheer
die de verweerder Veldeman na het
ongeval heeft onderzocht en een
getuigschrift van deze geneesheet;
Overwegende dat de geneesheer,
in dat getuigschrift, aileen de redenen opgeeft waarom hij geen bloedmonster heeft kunnen nemen, maar
daarentegen, in zijn antwoorden op
de vragenlijst, preciseert dat Veldeman een hersenschudding heeft
opgelopen, dat het onmogelijk is na
te gaan of hij naar de drank ruikt
daar zijn mond bebloed is en dat hij

-47624 december 1980 2• kamer niet in een normale toestand verkeert, en, op de vragen : « zijn de Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorvastgestelde symptomen het gevolg zitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Balvan alcoholverbruik ? » en « bevindt let,
advocaat-generaal- Advocaat: mr.
de onderzochte persoon zich in Simont.
staat van dronkenschap ? » respectievelijk antwoordt : « uitgesproken
hersenschudding » en « hersenschudding »;
Nr. 253
Dat het vonnis, door te oordelen
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lisanten ontzenuwd worden door die
van de geneesheer die het slachtof- 1" ARBEIDSOVEREENKOMST ARfer kort na de feiten heeft BEIDSONGESCHIKTHEID TEN
GEVOLGE
onderzocht », aan deze vaststellin- VAN ZlEKTE OF ONGEVAL - MEDISCH
gen geen uitlegging geeft die on- GESCHIL TUSSEN DE BEHANDELENDE
verenigbaar is met hun zin en hun GENEESHEER VAN DE WERKNEMER EN DE
DOOR
DE
WERKGEVER
GEMACHTIGDE
draagwijdte;
GENEESHEER AANSTELLING VAN EEN
Dat het middel faalt naar recht;
DERDE GENEESHEER, ALS BEPAALD IN HET
ARBEIDSREGLEMENT- BEWLJSLAST.

IV. In zoverre de voorziening 2° BEWIJS - BEWLJSLAST - BURGERLLJKE
gericht is tegen de beslissing op de ZAKEN
ARBEIDSOVEREENKOMST
door de verweerder Karageorgopou- ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN GEVOLGE
lo~ tegen eiseres ingestelde civielVAN ZIEKTE OF ONGEVAL MEDISCH
GESCHIL
TUSSEN
DE
BEHANDELENDE
rechtelijke vordering :
Overwegende dat het vonnis geen GENEESHEER VAN DE WERKNEMER EN DE
DOOR
DE
WERKGEVER
GEMACHTIGDE
veroordeling van eiseres ten gunste GENEESHEER
AANSTELLING VAN EEN
van deze burgerlijke partij uit- DERDE GENEESHEER, ALS BEPAALD IN HET
spreekt;
ARBEIDSREGLEMENT- BEWLJSLAST.
Dat de voorziening niet ontvanke- 1" en 2" Het arbeidsreglement waarin
lijk is bij gebrek aan belang;
wordt bepaald dat in geval van een
V. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerder Karageorgopoulos tegen de verweerders Veldeman
en de naamloze vennootschap Eurobel ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat, wat betreft
deze vordering, voor de feitenrechter geen geding werd gevoerd tussen eiseres en deze partijen en dat
het vonnis geen veroordeling van
eiseres ten gunste van deze partijen
uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

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

medisch geschil over een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of
ongeval, het geval ter beslechting zal
worden voorgelegd aan een van de
geneesheren, bij gemeenschappelijk
akkoord gekozen tussen de behandelende geneesheer en de geneesheeronderzoeker, doet geen afbreuk aan de
regels van art. 870 Ger. W. inzake de
bewijslast (1),· de beslissing dat de
(1) Art. 29bis van de wet van 10 maart 1900,
ingev. bij art. 18 van de wet van 10 dec.
1962 en gew. bij art. 27, 3", wet van 21 nov.
1969, luidt als volgt :
c Onverminderd de bevoegdheid der hoven
en rechtbanken kan de Koning, na advies van
het bevoegd paritair comite of van de Nationale Arbeidsraad, een scheidsrechterlijke procedure instellen om de geschillen van medische aard welke oprijzen tussen de geneesheer
van de werkman en de door de werkgever
gemachtigde · en betaalde geneesheer te
beslechten. •
Er is geen enkel ten deze toepasselijk
koninklijk besluit ter uitvoering van die bepaling genomen.
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als de partij die het nodige moet doen
opdat het geschil zou beslecht worden he~ij door een geneesheerscheidsrechter, he~ij door de rechter,
verlegt de bewijslast op onwettige
wijze (2).
(• HAAN • P.V.BA. T. BRIJS)
ARREST

·HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1979 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1315, 1317,
1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek, 29bis van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd door de wetten van
10 december 1962 en 21 november 1969,
en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, na te hebben
vastgesteld dat in artikel 15 van bet
reglement betreffende de medische controle van zieke werklieden of van slachtoffers van een ongeval in bet priveleven, opgenomen in de tussen de partijen
gesloten
arbeidsovereenkomst,
wordt bepaald dat, in geval van een
medisch geschil tussen de behandelende geneesheer en de geneesheeronderzoeker van de
c
Patronale
Onderlinge ,., bet geval ter beslechting
zal voorgelegd worden aan een van .~e
geneesheren,
bij
gemeenschappehJk
akkoord gekozen tussen de behandelende geneesheer en de geneesheeronderzoeker, het boger beroep van eiseres ongegrond verklaart op de volgende
gronden : c Noch bet artikel 15 van het
ter zake geldend arbeidsreglement, noch
bet voormeld Nationaal Akkoord, dat
slechts een aanbeveling inhield, bepalen
wie als de meest gerede partij moet
beschouwd worden; de werknemer is
verplicht zijn werkgever onmiddellijk op
de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid; een arbeider, die . al
de verplichtingen opgelegd door artikel
(2) Zie Cass., 8 jan. 1960. _(A. C., 1960, 403);

Rep. prat. du dr. beige, biJv., dl. II!,

196~,

v" Contrat de travail et contrat d emplm,
nr. 456; J. ST!:YAERT, Arbeidsovereenkomst, in
A.P.R., 1973, nrs. 578 tot 580; F. LIPPENs LEuluDAN,
•
De
formaliteiten
bij
R.
arbeidsongeschiktheid •, in Rev. dr. soc., 1979,
blz. 9 tot 42 (blz. 34 tot 42); G. HtL!N, noot in
Rev. dr. soc., 1980, blz. 114 tot 116.

29bis van de wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden is nagekomen,
heeft wettelijk het bewijs geleverd dat
zijn afwezigheid aan arbeidsongeschiktheid te wijten is en heeft recht op
gewaarborgd weekloon; bestaat er een
meningsverschil tussen de behandelende
en de controlerende geneesheer, dan
moet de werkgever beschouwd worden
als de meest gerede partij, die bet
nodige moet doen opdat bet geschil van
medische aard zou beslecht worden, hetzij door een geneesheerscheidsrechter in geval van akkoord,
hetzij anders door de rechter, voor wie
de zaak in kort geding kan worden
gebracht; bet is vanzelfsprekend dat in
een arbitrageprocedure de werknemer
zelf moet betrokken worden en dat bet
niet volstaat dat er een controlerende
geneesheer zich in verbinding stelt met
de behandelende geneesheer, om uit bet
stilzwijgen van deze laatste te besluiten
dat de werknemer zijn akkoord betuigt
met de bevindingen van de controlerende geneesheer en met de werkhervatting; ten deze heeft de controlerende
geneesheer op 8 december 1976 op
briefpapier van de Patronale Onderlinge
een schrijven gericht aan de behandelende geneesheer, waarin hij stelt dat,
volgens hem, de ge'intimeerde (thans
verweerster) bet werk kon hernemen, en
deze huisarts aangemaand om hem binnen twaalf uur te contacteren, om samen
met hem met kennis van zaken een
beslissing te nemen, doch zoals bierhoven uiteengezet, kan uit dit stilzwijgen
van de behandelende geneesheer niet
besloten worden dat de ge'intimeerde
(thans verweerster), die buiten de arbitrageprocedure werd gehouden, arbeidsgeschikt was ,.,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 29.bis
van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst de werkgever de
mogelijkheid biedt om zijn werknemer
door een door hem gemachtigde en
betaalde geneesheer te Iaten onderzoeken ten einde vast te stellen of de
werknemer werkelijk ongeschikt is, wat
inhoudt dat een werknemer, die in strijd
met de vaststellingen van de controlerende geneesheer - vaststellingen die
de zienswijze van de behandelende
geneesheer neutraliseren - van oordeel
blijft arbeidsongeschikt te zijn en derhalve op bet gewaarborgd weekloon
aanspraak maakt, met toepassing van
bet gemeen recht, bet initiatief dient te
nemen om daarvan definitief bet bewijs
te leveren, zodat verweerster als de
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tussen
de
bebandelende
geneesheer en de geneesheeronderzoeker »;
Overwegende dat de bepalingen
van artikel 29 bis van de wet van
10 maart 1900 en van voormeld
reglement niet afwijken van de
regels van de bewijslast neergelegd
in de artikelen 1315 van bet Burgerlijk Wetboek en 870 van bet Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat daaruit volgt
dat een werknemer van eiseres,
wanneer hij ten gevolge van ziekte
of ongeval als bedoeld in artikel 29,
Wat het eerste onderdeel betreft : § 1, van die wet, gewaarbor~d lo~n
vordert, zijn arbeidsongeschtkthetd
. Overwegende dat, luidens arti- moet bewijzen door een geneeskunkel 29 bis van de ten deze toepasse- dig getuigschrift over te leg~en; dat
lijke wet van 10 maart 1~~0. op ~~ het bewijs van de arbetdsongearbeidsovereenkomst, gewiJZigd btJ schiktheid echter niet is geleverd
de wet van 21 november 1969, de wanneer de door eiseres aangea·rbeider, om recht te hebben op stelde geneesheer-onderzoeker, in
gew:aarborgd weekloon, zijn werkge- strijd met het overgelegde getuigver onmiddellijk op de hoogte moet schrift van de behandelende gEmeesbrengen van zijn arbeidsongeschikt- heer, besluit tot arbeidsongeschiktheid. en, indien een collectieve heid van de werknemer;
arbeidsovereenkomst of het arbeidsOverwegende dat het arbeidshof,
reglement zulks voorschrijft of, bij
ontstentenis van zodanig voor- door te beslissen dat, in geval van
schrift, op verzoek van de werkge- meningsverschil tussen de behandever' een geneeskundig getuigschrift lende en de controlerende geneesdient over te leggen; dat, luidens beer, de werkgever moet worden
hetzelfde artikel, de arbeider niet bescbouwd als de partij die het
mag weigeren een door de werkge- nodige moet doen opdat bet geschil
ver gemachtigd en betaald genees- zou beslecht worden, hetzij door een
heer te ontvangen, noch zich door geneesheer-scbeidsrecbter in geval
van akkoord, hetzij anders door de
deze laatste te Iaten onderzoeken;
rechter, de bewijslast omkeert en
Overwegende dat, voor de werk- derhalve artikel 870 van het Gerechnemers van eiseres, het « reglement telijk Wetboek scbendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
betreffende · de · medische controle
van zieke .werklieden of van slachtoffers van een ongeval/prive-leven "•
dat deel uitmaakt van het arbeidsOm die redenen, vernietigt het
reglement, de toepassingsmodaliteibestreden
arrest; beveelt dat van dit
ten van voormelde wettelijke voorschriften regelt en, onder artikel 15, arrest melding zal worden gemaakt
bepaalt : « In gevalvan een medisch op de kant van de vernietigde
geschil tussen de beha!ldelende beslissing; houdt de kosten aan en
geneesheer en· de geneesbeer- zegt dat de feitenrechter erover zal
cinderzoeker van de " Patronale beslissen; verwijst de zaak naar het
Onderlinge ", zal het geval ter Arbeidsbof te Brussel.
beslechting voorgelegd worden aan
5 januari 1981 ~ 3" kamer -'een van de geneesheren, bij Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
meest gerede partij dient te worden
beschouwd nu zij, zoals door het
arbeidshof wordt vastgesteld, toen zij op
8 december 1976 van het conflict tussen
de zienswijzen van de controlerende en
de behandelende geneesheer kennis
kreeg, eenzijdig het initiatief nam om op
het model A te vermelden dat zij niet
bereid was v66r 13 december 1976 het
:werk te hervatten, en het arbeidshof
dus niet zonder schending van de
artikelen 29bis van de wet van
10 maart 1900, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek het tegendeel beslist;

-479voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen inzake dezelfde eiseres tegen d'Hollander.
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1° DIENSTPLICHT -

UITSTEL OF VRIJLA. TING VAN DIENST OP MORELE GROND INGESCHREVENE ONMISBAAR VOOR EEN HANDELSBEDRIJF - BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN

DIENSTPLICHT- MIDDEL WAARIN SCHENDING VAN
EEN GRONDWETSBEPALING WORDT AANGEVOERD, MAAR WAARIN NIET WORDT AANGEGEVEN WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

1• Niet onmisbaar voor een Jandbouw-,
nijverheids- of handelsbedrijf dat hij
voor eigen rekening dan wel voor die
van zijn ouders drijft, is de ingeschrevene die zijn activiteit uitoefent voor
rekening van een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, oak al is die
opgericht door zijn vader en zijn broer
(2). (Art. 10, § 1, 7•, Dienstplichtwet.)
(LESAGE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 6 november 1980
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 10, § 1, 7•, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten van
30 april 1962 en 97 van de Grondwet,
doordat de Hoge Militieraad eisers
verzoek om uitstel weigert op grond :
dat hij geen aanspraak kan maken op
het in voormeld artikel 10, § 1, 7•,
bedoelde uitstel omdat hij, als tewerkgestelde in de personenvennootschap met
beperkte ·aansprakelijkheid ArtmetoEltroga, zijn activiteit uitoefent voor
(1) Zie Cass., 23 okt. en 28 nov .. 1980 (A.C.,
1980-81, nrs. 124 en 196).
(2) Cass., 1 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 201).

rekening van een bedrijf met een rechtspersoonlijkheid onderscheiden van die
van de zijne en van die van zijn ouders;
dat anderzijds, n1.1ast hem ook zijn vader
(zij bet slechts gedeeltelijk, om gezondheidsredenen), zijn broer Eddy, zijn
zuster Kathy en drie gewone werknemers werken in dienst van het .voor.,noemde galvaniseringsbedrijf, zodat er
in totaal zeven personen tewerkgesteld
zijn; dat de stukken uit het dossier niet
uitwijzen dat het bedrijf staat of valt
met de aanwezigheid en de bedrijfsinbreng van appellant (thans eiser) en dat
deze tijdens zijn militaire dienst niet
tijdelijk kan worden vervangen door een
van de andere familieleden of, zo nodig,
door een reeds in het bedrijf tewerkgestelde arbeider; dat evenmin is bewezen
dat bet bedrijf niet financieel kl-achti~
genoeg is om appellant (thans eiser)
door een bijkomende arbeidskracht te
vervangen; dat appellant (thans eiser)
dan ook niet als onmisbaar kan worderi
beschouwd in de zin van artikel 10, § 1,
7•, Dienstplichtwet,
terwijl eiser tewerkgesteld is als
« zelfstandig aandeelhouder • in de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Artmeto-Eltroga (...),
een familiebedrijf met 160 deelbewijzen
waarvan 141 aan Lesage Etienne, de
vader van eiser, 16 aan eisers broer en
3 aan eiser zelf; eiser in dit familiebedrijf de sp~;!ciale taak van « verzinker •
en het algemeen toezicht in de werkplaats waarneemt en hij bij deze taak,
ingevolge de speciale daartoe genoten
opleiding en kennis, onvervangbaar is;
de bijdrage, de inzet en de betrokken'"'
heid van eiser sociaal-econoinisch en
financieel in onderwerpelijk familiebedrijf zo belangrijk en onvervangbaar zij11
dat zijn afwezigheid de normale activiteiten van dat bedrijf zal onmogelijk
maken; eisers vader fysisch niet in staat
is de nodige inzet en werkkracht op te
brengen, ten bewijze waarvan een
medisch attest van 10 oktober 1980 voor
de Hoge Militieraad werd oyergelegd;
eisers broer zich uitsluitend bezighoudt
met verzending en afhaling, en · het
gespecialiseerde werk van eiser (verzinken en algemeen toezicht) onmogelijk
kan uitoefenen noch overnemen, . iets
waartoe een zeer langdurige opleiding
vereist zou zijn; (in het bedrijf) ook riog
de zuster van eiser, alsmede drie andere
gewone werknemers zijn tewerkgesteld;
de door eiser uitgeoefende activiteit
daadwerkelijk moet aangezien worden
als zijnde uitgeoefend voor rel!:ening van
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zijn ouders (familiebedrijf) en de bestre- Nr. 255
den beslissing, door die stelling niet aan
te nemen en van meet af te verwerpen,
3• KAMER - 5 januari 1981
de bepalingen van bet ingeroepen
artikel 10, § 1, 7", schendt :
1° ARBEIDSOVEREENKOMST LLJKE

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

TIJDETEN

Overwegende dat de bestreden GEVOLGE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL VAN DE
beslissing vaststelt dat eiser als
WERKNEMER- SCHORSING VAN DE UITVOEverzinker is tewerkges'teld in de
RING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST MOGELLJKHEID VOOR DE WERKGEVER DE
personenvennootschap met beperkte
OVEREENKOMST TE BEi!:INDIGEN - VOORaansprakelijkheid Artmeto-Eltroga;
Overwegende dat, naar luid van WAARDEN.
artikel 2, tweede lid, van de gecoor- 2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE
dineerde wetten op de handelsven- - BLLJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN
nootschappen, de personenvennoot- GEVOLGE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL VAN DE
schap met beperkte aansprakelijk- WERKNEMER - BESLISSING DAT DIE BLLJheid een rechtspersoonlijkheid bezit VENDE ONGESCHIKTHEID OVERMACHT OPLEonderscheiden van die van de ven-' VERT WAARDOOR DE OVEREENKOMST WORDT
BEEINDIGD - BESLISSING NAAR RECHT VERnoten;
ANTWOORD.
Dat artikel 10, § 1, 7", van de
gecoordineerde
dienstplichtwetten 3° ARBEIDSOVEREENKOMST - BLLJslechts dan uitstel toekent aan de
VENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
TEN
GEVOLGE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL VAN DE
ingeschrevene die onmisbaar is voor
WERKNEMER - BESLISSING DAT DIE WERKeen handelsbedrijf, wanneer hij
NEMER GEEN RECHT HEEFT OP EEN OPZEGdaarin een activiteit uitoefenent
GINGSVERGOEDING EN EVENMIN OP EEN ONTvoor eigen rekening of voor die van
SLAGPREMIE BESLISSING NAAR RECHT
zijn ouders;
VERANTWOORD.
Overwegende dat de Hoge Militieraad, door vast te stellen dat eiser 1" De arbeidsongeschiktheid ten gevolge
van ziekte of ongeval van de werkneals verzinker is tewerkgesteld voor
mer, ongeacht de duur ervan, maakt
rekening van een handelsbedrijf
geen einde aan de arbeidsovereenmet een eigen rechtspetsoonlijkheid
komst; het staat de werkgever evenwel
onderscheiden van die van ZlJn
vrij de arbeidsovereenkomst te beeindigen, met betaling van een vergoevader, zonder schending van het
ding, wanneer de duur van de arbeidsingeroepen artikel 10, § 1, 7", van de
ongeschiktheid zes maanden overtreft
dienstplichtwetten beslist dat eiser
(1). (Artt. 16, 28 en 28bis Arbeidsovergeen aanspraak kon maken op het
eenkomstenwet Werklieden.)
in deze wetsbepaling bedoelde uitstel;
2• Wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte oi
Overwegende, voor het overige,
ongeval van de werknemer het de
dat het middel niet preciseert
waarin de bestreden beslissing l - - - - - - - - - - - - - - - - (1) en (2) Zie Cass., 13 jan. 1956 (A.C., 1956,
artikel 97 van de Grondwet zou
367), 7 . feb. 1957 (ibid., 1957, 440). en
schenden;
12 juni 1969 (ibid., 1969, 1005); P. HomoN,
Dat het middel niet kan worden Suspension du travail et salaire garanti, 1963,
nrs. 47-46; noot M. Taquet, in Journ. des Trib.,
aangenomen;
1965, biz. 235; J. 8TEYAERT, • ArbeidsovereenOm die redenen, verwerpt
voorziening.

de

5 januari 1981
3" kamer
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

komst Bedienden •, in A.P.R., 1966, nr. 436; id.,
• Arbeidsovereenkomst Handarbeiders en
Bedienden •, in A.P.R., 1973, nrs. · 522 tot
536 en 734; Rep. prat. du droit belge, bijv. III,
1969, v" Contrat de travail et contrat d'emploi,
nrs. 455 en 662; H. LENAERTS, Inleiding tot bet
sociaal recht, 1973, biz. 46-47; C. QUJSI'HOUDT,
• De schorsing van de uitvoering van arbeidsovereenkomsten voor werklieden en bedienden •, in Arbeidsrecht, II, 4, nr. 22, biz. 20;
A. en M. CoLENs, Le contrat d'emploi, 1960, 6,
nr. 92.

-481werknemer
definitief
onmogelijk
maakt de bedongen arbeid te hervatten, beslist de rechter naar recht dat
zulks een geval van overmacht is
waardoor een einde komt aan de
arbeidsovereenkomst (2). (Art. 16, 5",
Arbeidsovereenkomstenwet
den.)

Werklie-

3" Wanneer

aan een arbeidsovereenkomst een einde komt door de
blijvende arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van ziekte of ongeval van een
werknemer, is naar recht verantwoord
de beslissing dat, aangezien de werkgever de arbeidsovereenkomst niet
eenzijdig heeft beiiindigd, de werknemer geen recht heeft op een opzeggipgsvergoeding en evenmin op een
optslagpremie. (Art. 22 Arbeidsovereenkomstenwet Werklieden.)

(COLMAN T. • SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN • N.V.)
ARREST

terwijl de verbintenissen voortspruitende uit een arbeidsovereenkomst in
principe een einde nemen door overmacht, doch de door overmacht ontstane
gebeurtenissen niet de beeindiging van
de overeenkomst tot gevolg hebben wanneer ze slechts tijdelijk de uitvoering
ervan schorsen, en de wetgever uitdrukkelijk van deze beginselen is afgeweken
door te bepalen dat de onmogelijkheid
voor de werknemer om zijn werk te
verrichten ten gevcilge van ziekte of
ongeval, de uitvoering van de overeenkomst schorst, en vooral dat de werkgever, als de uitvoering van de overeenkomst aldus sinds meer dan zes maanden is geschorst, de overeenkomst kan
beendigen mits hij de werknemer een
vergoeding betaalt die overeenstemt,
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het nog te lopen
gedeelte van die termijn, zodat het
arbeidshof niet wettig beslist dat ten
deze .de arbeidsovereenkomst door over7
macht was beeindigd en eiser niet
gerechtigd was op een opzeggingsvergoeding en een ontslagpremie (schending
van al de in het middel aangeduide
wetsbepalingen) :

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 3 december 1979 en
Overwegende
dat,
krachtens
3 maart 1980 door het Arbeidshof te
artikel 16, 5", van de ten deze
Gent gewezen;
toepasselijke wet van 10 maart 1900
Over het middel, afgeleid uit de schen- op de arbeidsovereenkomst, de uit
ding van de artikelen 16, 22, eerste lid, de overeenkomst voortspruitende
28, eerste lid, en 28bis, a, van de wet van verbintenissen een einde nemen
10 maart 1900 op de arbeidsovereen- door overmacht; dat echter, naar
komst, gewijzigd bij de wetten van luid van artikel 28, eerste lid, van
4 maart 1954 en 20 juli 1960, en, voor dezelfde wet, de door overmacht
zoveel nodig, zoals vervangen bij de wet ontstane gebeurtenissen niet de
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikelen 26, eerste lid, beeindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben, wanneer
31, § 1, 32, 39, § 1, en 58, eerste lid,
doordat het arbeidshof in het arrest ze slechts tijdelijk de uitvoering van
van 3 december 1979 onder meer over- de overeenkomst schorsen;
Overwegende dat artikel 28bis, a,
weegt dat, indien eiser, behept met een
blijvende invaliditeit van 45 pet., werke- van voormelde wet hierbij aansluilijk niet in staat was zijn vroeger werk tend bepaalt dat bij ongeval of
te hervatten, de arbeidsovereenkomst ziekte van de werknemer de uitvoewas beeindigd door overmacht, en, in ring van de arbeidsovereenkomst is
het eindarrest van 3 maart 1980, onder
meer overweegt dat het derhalve duide- geschorst, maar dat het de werkgelijk is dat eiser fysisch niet meer in ver vrijstaat er een einde aan te
staat was het werk te verrichten waartoe maken, onder de bij dit artikel
hij zich verbonden had - na te hebben bepaalde voorwaarde, wanneer de
vastgesteld dat hij voor 65 pet. blijvend duur van de arbeidsongeschiktheid
arbeidsongeschikt was - en dat, daar de zes maanden overtreft;
arbeidsovereenkomst was beeindigd door
Overwegende dat uit wat voorovermacht en eiser niet was ontslagen,
afgaat
volgt dat de tijdelijke arde eerste rechter ten onrechte eiser een
opzeggingsvergoeding en een ontslagpre- beidsongeschiktheid van de werknemer ten gevolge van ziekte of· ongemie heeft toegekend,
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val, welke ook haar duur is, geen Nr. 256
overmacht oplevert die de arbeidsovereenkomst
een
einde
doet
2" KAMER- 6 januari 1981
nemen;
Dat, evenwel, de blijvende ar- 1° VOORZIENING IN CASSATIE
beidsongeschiktheid, waardoor het
AFSTAND - STRAFZAKEN - vooRZIENING
de 'Werknemer definitief onmogelijk
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINiS de bedongen arbeid te hervatten,
GEN OP DE STRAFVORDERING EN DE BURwei een geval uitmaakt waardoor de
GERLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND
arbeidsovereenkomst WOrdt beeinVAN DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING
OP DE BURGERLLJKE RECHTSVORDERING digd overeenkomstig het voormeld
AFSTAND GEGR9ND oP DE ENKELE REDEN
artikel 16, 5";
DAT DIE BESLISSING GEEN EINDBESLISSING
IS IN DE ZIN VAN ART. 416 VAN HET WETBOEK
Overwegende dat het arbeidshof
VAN STRAFVORDERING - AFSTAND NIET ALS
vaststelt dat eiser behept was met
een blijvende arbeidsongeschiktheid
BERUSTING UIT TE LEGGEN- GEVOLG.
van .65 pet.; dat het dethalve, door 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
in het arrest van 3 december 1979 te
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORoverwegen dat, .indien eiser werkeZAAKT DOOR. SAMENWPENDE FOUTEN VAN
Iijk niet in staat was zijn vroeger
DE BEKLAAGDE EN VAN DE GETRO~TENE werk te hervatten, de arbeidsoverBURGERRECHTELLJKE AANSPRAKELIJKHEID
eenkomst was beeindigd door overVAN .DE BEKLAAGDE JEGENS DE Gl!:I'ROFFENE - GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJKmacht, en door bij het arrest van
HEID VAN DE BEKLAAGDE (1).
3 maart 1980 te beslissen op
grond van de niet aangevochten 3o ONOPZE'ITELIJK
TOEBRENGEN
vaststelling dat eiser definitief niet
VAN VERWONDINGEN EN ONOPmeer in staat was de bedongen
ZETTELIJK DODEN - • ONOPZEITEarbeid te verrichten - , dat de
LIJK DODEN • TE WIJTEN AAN DE SAMENLOarbeidsovereenkomst
door
overPENDE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
macht was beeindigd, geenszins de
DE Gl!:I'ROFFENE - VORDERING VAN DE
in het middel aangeduide wetsbepaECHTGENOTE EN VAN DE DOCHTER VAN DE
lingen schendt;
Gl!:I'ROFFENE TOT VERGOEDING VAN DE
MORELE EN DE MATERiitLE SCHADE DIE ZIJ
Dat het laatstgenoemde arrest, nu
ZELF DOOR HET ONGEVAL HEBBEN GELEDEN
bet oordeelt dat de arbeidsovereen- SCHADEVERGOEDING VAN DE BEKLAAGDE
komst niet eenzijdig door verweerIN EVENREDIGHEID MET ZIJN AANSPRAKEster was beeindigd, de beslissing dat
LIJKHEID VOOR HET ONGEVAL.
eiser geen recht heeft op een opzeggingsvergoeding en een ontslagpre- 4° ARBEIDSONGEVAL - BURGERRECHmie wettelijk verantwoordt;
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - SAMENLODat het middel niet kan worden
PENDE FOUTEN VAN DE Gl!:I'ROFFENE EN VAN
EEN DERDE- VERHAAL VAN DE ARBEIDSONaangenomen;
GEVALLENVERZEKERAAR VAN HET ONGEVAL
- INDEPLAATSSTELLING- GRENZEN.
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

5° ARBEIDSONGEVAL
LIJFRENTE
DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR VERSCHULDIGD AAN DE ECHTGENOOT
VAN DE GETROFFENE VAN EEN DODELIJK
ARB.EIDSONGEVAL - AARD EN OMVANG VAN
DE DOOR DlE RENTE VERGOEDE SCHADE.

5 januari 1981 a· kamer
Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie (3) Van ff. ARBEIDSONGEVAL
LIJFRENTE
de h. Declercq, advocaat-generaal
DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKEAdvocaat: mr. Biitzler.
RAAR VERSCHULDIGD AAN DE GETROFFENE
VAN EEN ARBEIDSONGEVAL - VERHAAL VAN
Nota arrest nr; 255 :
.(3) Zie de cone!. van het O.M., in Journ.
Trib. du Travail, 1981, biz. 184.

. Nota arrest nr. 256 :
(1) Cass., 24 dec. 1974 (A.C., 1975, 488).
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DE
AilBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
TEGEN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE INDEPLAATSSTEILING GRENZEN.

t> AANSPRAKELLJKHEID

(BUITEN

OVEREENKOMST)

MISDRIJF OODEN - RECliT VAN DE WEDUWE VAN
DE GETROFFENE OP EEN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN GEEN VERGOEDING
VOOR DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN
ONRECHTMATIGE DAAD - PENSIOENEN ZONDER INVLOED OP DE VERPLICHTING VAN DE
DADER VAN HET MISDRIJF OM DE SCHADE TE
VERGOEDEN.

1" Wanneer de beklaagde zich in cassa-

arbeidsongevallenverzekeraar in de
rechten van de rechthebbende treedt
in evenredigheid met de aansprakeJijkheid van de beklaagde voor het
ongeval. (Art. 47 wet 7 juli 1978; art. 5
Arbeidsongevallenwet.)
5" en 6" In geval van een dodelijk ar-

beidsongeval dekt het bedrag gelijk
aan het kapitaal dat de door
de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde rente vertegenwoordigt en
door hem aan de echtgenote van de
getroHene wordt gestort, op forfaitaire
wijze het verlies .van het voordeel dat
zij zeU trok uit de inkomsten die aan
de getroffene werden verschaft door
de arbeidsovereenkomst tijdens de uitvoering waarvan het ongeval heeft
plaatsgehad, maar dekt niet het verlies
van de inkomsten die de getroHene
zou verworven hebben door een
andere beroepsactiviteit welke hij na
het bereiken van de pensioengerechtigde Jeeltijd zou uitgeoefend hebben;
als zodanig is de arbeidsongevallenverzekeraar niet gesubrogeerd in de
rechten van de rechthebbenden van de
getroHene om vergoeding te vorderen
wegens verlies van laatstbedoelde
inkomsten (4).

tie heeft voorzien tegen de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering en hij vervo/gens van zijn voorziening afstand heeft gedaan, in
zoverre deze gericht was tegen de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, om de enkele reden dat deze
beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van art. 416 Sv., kan deze afstand
niet als een berusting worden uitgelegd en wordt er door het Hoi geen
akte van ver/eend, indien het vaststelt
dat deze beslissing een eindbeslissing
is (2).
7" Het eigen rustpensioen van de echtgenote van de getroHene van een
3" Wanneer de echtgenote en de afstamdodelijk arbeidsongeval en het overlemelingen in nederdalende Jijn van de
vingspensioen dat haar toekomt ten
getroHene van een dodelijk ongeval
gevolge van het overlijden van haar
ten gevolge van de samenlopende louechtgenoot vinden hun rechtsoorzaak
ten van de beklaagde en van de
niet in het misdrijf waarvoor de
getroHene schadevergoeding vorderen
beklaagde is veroordeeld en strekken
voor de morele en de materiele schade.
niet tot vergoeding van de schade die
die zij zeU ten gevolge van het overlijzij ten gevolge v'an het ongeval heeft
den van de getroHene hebben geleden,
opgelopen; beide pensioenen komen
hebben zij enkel recht op een vergoedus niet in aanmerking bij de berekeding in evenredigheid met het deel
ning van het inkomenverlies van de
van de aansprakelijkheid van de
echtgenote van de getroHene (5).
beklaagde voor het ongeval (3). (Artt.
(ZWARTJES T. DECLERCQ E.A.; BELGISCHE
1382 en 1383 B.W.)
4" Wanneer de arbeidsongevallenverze-

NATIONALE ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN T. ZWARTJES)

keraar zich verhaalt op de voor het
ARREST
ongeval aansprakelijke derde, treedt
hij in de rechten die de rechthebbende
van de getroHene naar gemeen recht
HET HOF; _ Gelet op het bestrehad kunnen uitoefenen, zodat, ingeval den arrest, op 25 maart 1980 door
de schade is veroorzaakt door de - - - - - - - - - - - - - - - - samenlopende fouten van de beklaagde en van de getroUene, de . (4) Zie Cass., 22 juni 1971 (A.C., 1971, 1073)
(2) Cass., 22 mei 1979 (AC., 1978-79, 1103).
(3) Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 212) en
15 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 515).
,

met de voetnoten 1 en 2; 27. jan. 1975 (A. C.,
1975, 587) en 5 jan. 1976 (ibid, 1976, 515); zie
VAN DEURZEN, ArbeidsongevBilen, 1962, 234;
Novelles, Droit social, IV, nrs. M 1210 e.v.
(5) Zie Cass., 28 sept. 1971 (A.C., 1972, 103).

-484het Hof van Beroep te Gent gewe- provisie ,. 6.240 frank, « definitief ,.
974.487 frank, de interesten ·en de
zen;
kosten van beide aanleggen gevallen
I. Op de voorziening van eiser aan de zijde van deze burgerlijke
partij;
Didier Zwartjes :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat de substantii:He
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van het
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat eiser, bij een op
19 juni 1980 ter griffie van het ·Hof
neergelegde akte, verklaart afstand
te doen van de voorziening onder
voorbehoud van het recht na de
eindbeslissing opnieuw tegen het
arrest cassatieberoep in te stellen;
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen van
Germaine
Declercq,
Georgette
Deklerck en de Belgische Nationale
Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen:
Overwegende dat eiser, bij een op
19 juni 1980 ter griffie van het Hof
neergelegde akte, verklaart afstand
te doen van de voorziening in
zoverre de beslissing ten aanzien
van de burgerlijke partij, de Belgische Nationale Assurantiekas tegen
Arbeidsongevallen, niet als een
eindbeslissing zou worden beschouwd (6);
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om aan die burgerlijke
partij te betalen : c bij wijze van
(6) Als de eiser zijn akte . van afstand
werkelijk in dubieuze bewoordingen had opgesteld of niet persoonlijk stelling had genomen
i.v.m. de vraag of de bestreden beslissing
definitief was of niet, dan had bet Hof geen
regelmatige afstand kunnen vaststellen en was
de afstand niet ontvankelijk geweeSt.

Overwegende dat, nu het hof van
beroep niets heeft gereserveerd
waarover de strafrechter later nog
uitspraak zal moeten doen, de
beslissing een eindbeslissing is,
zodat de afstand niet in aanmerking
kan worden genomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 1382,
1383 van bet Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, enerzijds, bepaalt
dat de aansprakelijkheid voor bet ongeval voor twee derde bij beklaagde, eiser, ligt
en voor een derde bij het slachtoffer,
docb, anderzijds, met deze verdeling van
aansprakelijkheid enkel rekening boudt
met betrekking tot bet aan de burgerlijke partij, de Belgiscbe Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen, toegekende bedrag ter vergoeding van de
begrafeniskosten, docb niet met betrekking tot de andere bedragen als scbadevergoeding toegekend aan de in bet
geschil betrokken burgerlijke partijen en
zulks op grond dat de verdeling van
aansprakelijkheid geen weershtg heeft
op de vergoedingen die de burgerlijke
partijen wegens eigen scbade vorderen,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van
bet Burgerlijk Wetboek het recbt op
berstel van bij weerslag · geleden scbade,
zowel de morele als de materii:He, door
de persoonlijke aansprakelijkheid van
bet slacbtoffer aangetast is, en de derde,
die samen met de getroffene bet ongeval
heeft veroorzaakt, slecbts tot bet vergoeden van schade gehouden is in evenredigheid met zijn eigen aandeel in de
aansprakelijkheid, zonder dat een onderscheid moet gemaakt worden naargelang
diegene die vergoeding vordert, al dan
niet tot de schulden van de nalatenschap
van de getroffene gehouden is, zodat, het
arrest, door, enerzijds, een verdeling van
aansprakelijkheid tussen de beklaagde
en het slachtoffer voorop te stellen,
doch, anderzijds, verder met deze verdeling geen rekening te houden bij het
toekennen van de bedragen van de
schadevergoeding, de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
scbendt;

-485tweede onderdeel, de beslissing door het slachtoffer is bezwaard in
tegenstrijdigheid is aangetast en der- zoverre eiser die aansprakelijkheid
halve niet regelmatig is gemotiveerd, aan het slachtoffer zelf had kunnen
daar zij, enerzijds, met betrekking tot tegenwerpen;
bet bedrag der begrafeniskosten toegeOverwegende dat de Belgische
kend aan de Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen, reke- Nationale
Assurantiekas
tegen
ning houdt met de verdeling van aan- Arbeidsongevallen krachtens artisprakelijkheid, terwijl zij, anderzijds, kel 47 van de Arbeidsongevallenwet
met betrekking tot alle andere toege- gesubrogeerd is in de rechten die
kende bedragen geen rekening houdt
met deze aansprakelijkheidverdeling verweerster Georgette Deklerck,
(schending van artikel 97 van de rechthebbende van de getroffene, krachtens het gemene recht
Grondwet):
had kunnen uitoefenen; dat die arWat het eerste onderdeel betreft: beidsongevallenverzekeraar, nu de
Overwegende dat het arrest, na te schade ten gevolge van het ongeval
hebben beslist dat eiser voor twee is veroorzaakt door de samenloderde en het slachtoffer voor een pende fouten van eiser en van het
derde aansprakelijk zijn voor de slachtoffer, slechts in de rechten
schadelijke gevolgen van het onge- van genoemde rechthebbende treedt
val waarbij Maurice Deklerck het in evenredigheid met het deel van
Ieven verloor, oordeelt dat de verde- de aansprakelijkheid van eiser voor
ling van de aansprakelijkheid het ongeval;
c geen weerslag heeft op de vergoeOverwegende dat het arrest derdingen die de burgerlijke partijen
wegens eigen schade vorderen », en halve, nu het aanneemt dat eiser
voor twee derde aansprakeeiser veroordeelt tot vergoeding van slechts
de gehele schade van de verweer- lijk is, de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt
sters, behoudens wat betreft de aan door
hem te veroordelen tot vergoede Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen toege- ding van de gehele schade van de
kende schadevergoeding wegens verweersters Germaine Declerq en
Georgette Deklerck en tot betaling
begrafeniskosten;
aan de Belgische Nationale AssuOverwegende dat, wanneer de rantiekas tegen Arbeidsongevallen
schade werd veroorzaakt tegelijk van het volledige bedrag van de
door de schuld van het slachtoffer schade wegens beroepsinkomstenen door die van een derde, deze verlies;
laatste het slachtoffer slechts moet
vergoeden in evenredigheid met zijn
Dat het middel gegrond is;
aandeel in de aansprakelijkheid
Over het tweede middel, afgeleid uit
voor het ongeval;
de
schending van de artikelen 22 van
Overwegende dat de morele en
X van boek I van het Wetboek van
materiele schade, door de verweer- titel
Koophandel, 10 van de Arbeidsongevalsters Germaine Declercq en Geor- lenwet, 1382 en 1384 van bet Burgerlijk
gette Deklerck, naaste familieleden Wetboek,
van het slachtoffer, geleden, hoewel
doordat het arrest de subrogatie van
het hier werkelijk om persoonlijke de burgerlijke partij de Belgische Natioschade van die familieleden gaat, nale Assurantiekas tegen Arbeidsongeeen 'bij terugslag geleden schade is vallen voor een bedrag van 824.487 +
welke enkel haar oorsprong vindt in 150.000 = 947.487 frank erkent wegens.
de familie~ en genegenheidsbanden kapitaal gevestigd voor de uit te keren
tussen hen en het overleden slacht~ rente, eiser .in cassatie veroordeelt om
dit bedrag aan genoemde burgerlijke
offer; dat wegens die banden, welke partij
uit te keren, de afzonderlijk aanaan het recht op vergoeding ten gegeven 150.000 frank als inkomstenvergrondslag liggen, dit recht door de lies na lucratieve levensduur bestempelt
persoonlijke aansprakelijkheid van en· vermeldt dat, aangezien de rente die
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stenverlies uit beroepsarbeid dekt gedu- slachtoffer had kunnen vetwerven
rende de ganse levensduur van bet na de pensioengerechtigde leeftijd;
slachtoffer, daarbij rekening dient te
worden gehouden met inkomstertverlies · Ovetwegende dat, in geval van
zowel tijdens de lucratieve levensduur een dodelijk ongeval, bet bedrag
als nadien,
gelijk aan het kapitaal dat de door
terwijl in geval van een dodelijk de
arbeidsongevallenverzekeraar
ongeval, de rente die aan de echtgenote verschuldigde rente vertegenwoorwordt gestort ter uitvoering van de digt en door hem aan de echtgenote
arbeidsongevallenwet,
op forfaitaire
wijze het verlies vergoedt van het voor- van het slachtoffer wordt gestort, op
deel dat zij persoortlijk . trok uit de forfaitaire wijze het verlies vergoedt
inkomsten die aan de getroffene werden van het voordeel dat zij persoonlijk
verschaft door de arbeidsovereenkomst trok uit de inkomsten die aan de
tijdens de uitvoering waarvan het onge- getroffene werden verschaft door de
val heeft plaatsgehad, maar niet het arbeidsovereenkomst tijdens de uitverlies dekt van de winsten die de voering waarvan bet ongeval heeft
getroffene zou behaald hebben door een plaatsgehad, maar niet het verlies
bijkomende activiteit buiten de arbeidsovereenkomst of na het bereiken van de dekt · van de inkomsten die bet
slachtoffer zou vetworven hebben
pensioengerechtigde leeftijd,
door een andere beroepsactiviteit
en terwijl derhalve genoemde burger- welke hij na het bereiken van de
lijke partij niet, zonder miskenning van pensioengerechtigde leeftijd zou uitde in het middel aangehaalde wetsbepalingen, kon gesubrogeerd worden met oefenen; dat de arbeidsongevallenbetrekking
tot
het
bedrag
van verzekeraar als zodanig derhalve
150.000 frank, dat het inkomstenverlies niet gesubrogeerd is in de rechten
na lucratieve levensduur uitmaakt, zodat van de rechthebbende van het
het arrest, door eiser te veroordelen tot slachtoffer om vergoeding te vordebetaling aan de genoemde burgerlijke ren wegens verlies van laatstgepartij van 150.000 frank als inkomsten- noemde inkomsten;
verlies na lucratieve levensduur, de in
het middel
aangehaalde artikelen
schendt:

Ovetwegende dat het arrest oordeelt dat de rente uitgekeerd door
de
arbeidsongevallenverzekeraar
alle inkomstenverlies uit beroepsarbeid dekt gedurende de gehele
levensduur van het slachtoffer en
dat dus rekening dient te worden
gehouden met het inkomstenverlies
zowel tijdens de lucratieve levensduur als nadien;
Ovetwegende dat het arrest dienvolgens eiser veroordeelt om aan de
Belgische Nationale Assurantiekas
tegen Arbeidsongevallen, die gesubrogeerd is in de rechten van de
echtgenote van bet slachtoffer, het
bedrag van 947.487 frank te betalen
bestaande uit 824.287 frank als vergoeding wegens inkomstenverlies
uit beroepsarbeid, tijdens de Iuera. tieve levensduur van het slachtoffer
en 150.000 frank als vergoeding voor

Ovetwegende dat het arrest, nu
het eiser veroordeelt tot betaling
aan de Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen
van een schadevergoeding wegens
inkomstenverlies na de c lucratieve
levensduur » van het slachtoffer, de
in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt;
Oat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van eiseres,
de Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen :
Ovetwegende dat eiseres in haar
op 28 mei 1980 ter griffle van het
Hof neergelegde memorie verklaart
afstand · te doen van de voorziening
in zoverre het Hof mocht oordelen
dat bet arrest op burgerrechtelijk
gebied niet definitief is wegens het
toekennen aan eiseres « bij wijze
van provisie » .vim een bedrag van
6.24Q frank, onder het uitdrukkelijk
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in te stellen wanneer een definitieve verlies v&n eigen voordeel uit het
rustpensioen van het slachtoffer zal
beslissing zal zijn gewezen;
Overwegende dat om de reeds uitsluiten, niet de volledige vergoeeerder aangebaalde reden geen akte ding toekent van de schade die de
dient te worden verleend van de weduwe van het slachtoffer naar
gemeen recht had kunnen vorderen
afstand;
en die door de Belgische Nationale
Over het eerste middel, afgeleid uit de Assurantiekas tegen Arbeidsongeschending van de artikelen 1382 en vallen gedragen zou zijn; dat het
1383 van bet Burgerlijk Wetboek,
arrest aldus de in het middel aai:tgedoordat bet arrest, om bet bedrag te haalde wetsbepalingen schendt;
bepalen van de schadevergoeding die de
Dat het middel gegrond is;
weduwe van bet slachtoffer in gemeen
recht had kunnen vorderen, c vermits de
wetsverzekeraar (eiseres) slechts tot
beloop van dit bedrag kan gesubrogeerd
zijn in bet geval dit bedrag lager zou
zijn dan bet gevestigd kapitaal •, onder
meer overweegt dat c met bet beweerd
verlies van eigen voordeel uit bet rustpensioen van de man door de weduwe
(...) geen rekening (moet) gehouden worden (en dat) de samenvoeging van haar
eigen rustpensioen en haar overlevingspensioen ( ...) verlies (zal) uitsluiten •,
terwijl, voor de bepaling van bet
bedrag van bet door de weduwe van bet
slachtoffer geleden verlies, onder meer
wegens verlies van eigen voordeel uit
diens rustpensioen, geen rekening kan
worden gehouden met de rust- en overlevingspensioenen die de weduwe op
grond van een verschillende rechtsoorzaak zou ontvangen en die niet strekken
tot vergoeding van de door bet onopzettelijk doden veroorzaakte schade, en bet
dienvolgens onverschillig is dat de
weduwe dergelijke voordelen zou ontvangen (schending van de artikelen 1382
en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat bet eigen rustpensioen van Georgette Deklerck en
het overlevingspensioen, dat baar
toekomt ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot, hun
recbtsoorzaak niet vinden in bet
misdrijf waarvoor Didier Zwartjes is
veroordeeld en niet strekken tot
vergoeding van de schade die zij ten
gevolge van het ongeval heeft opgelopen;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest, door met die pensioenen
rekening te bouden bij bet bepalen
van het bedrag van het door Georgette Deklerck geleden inkomstenverlies en door te beslissen dat de

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat bet arrest onder meer overweegt dat c de weduwe (...) in gemeen
recht (zou) kunnen vorderen : 824.487 +
150.000 = 974.487 frank (en dat) de
wetverzekeraar (eiseres) (...) betzelfde
bedrag (kan) bekomen vermits bet gevestigd kapitaal boger ligt • en dienvolgens beklaagde veroordeelt om aan eiseres onder meer te betalen voormeld
c bedrag van 974.487 frank met de
vergoedende interest vanaf 13 januari
1978 tot beden en de verwijlinterest
vanaf beden •,
terwijl bet arrest aldus geen enkele
reden opgeeft waarom bet geen rekening
boudt of waaruit eiseres zou kunnen
opmaken dat bet wei rekening zou
bebben gebouden met de door baar bij
conclusie (p. 5) gevorderde indexatie van
bet gezinsinkomen, zodat bet niet regelmatig is gemotiveerd :

Overwegende dat eiseres bij conclusie aanvoerde : c Concluante
verwijst ter zake naar de berekeningen die zij maakte in de besluiten
voor de eerste rechter genomen,
waaruit volgt dat een netto effectief
inkomen, rekening boudende eveneens met het inkomen van de
weduwe, van circa 550.000 frank per
jaar, voorhanden zou geweest zijn
gedurende een periode van acht
jaar tot aan de pensioenleeftijd. Er
dient thans reeds rekening gebouden te worden met drie jaar indexatie,
zodat
een
bedrag
van
600.000 frank per jaar minimaal is •;
Overwegende dat het arrest met
geen ~oord rept van de door eiseres
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gezinsinkomen van het slacbtoffer;
Dat de beslissing derhalve niet
2" KAMER_ 6 januari 1981
regelmatig is gemotiveerd;
Dat het middel gegrond is;
1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
BURGERLJJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK DOOR DE POLITIERECHTBANK ENKEL HOGER BEROEP VAN DE BVRGERIJJKE
PARTIJ - WJJZIGING EN TOEKENNING VAN
SCHADEVERGOEDING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - EENSl'EMMIGHEID VER-

Om die redenen, en ongeacht het
tweede onderdeel van het eerste
middel aangevoerd tot staving van
eisers voorziening, dat niet tot rui- EIST.
mere cassatie zou. kunnen leiden,
vernietigt het arrest in zoverre het 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN uitspraak doet over de civielrechte- DEVOLUl'IEVE KRACHT - BURGERIJJKE
lijke vorderingen van Germaine RECHTSVORDERING- HOGER BEROEP VAN
Declercq, Georgette Deklerck en de DE VEROORDEELDE TEGEN ALLE BEPALINBelgische Nationale Assurantiekas GEN VAN HET VONNIS - BURGERIJJKE
tegen Arbeidsongevallen en de RECHTSVORDERINGEN TEGEN DE VEROORDEELDE BIJ DE APPELRECHTER AANHANGIG
kosten in verband daarmee, behou- DOOR
DE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET
dens in zoverrre het : 1• de hogere HOGER BEROEP- GEEN EVOCATIE VAN DE
beroepen ontvankelijk verklaart, ZAAK(l).
2" beslist dat het slachtoffer, rechtsvoorganger van de verweersters 3° VONNISSEN EN ARRESTEN
Germaine Declercq en Georgette STRAFZAKEN - BESCHIKKENDE GEDEELTEDeklerck, voor een derde van de BEGRIP.
schadelijke gevolgen van bet onge- 1" Het vonnis van de correctionele
val aansprakelijk is, 3" het bedrag
rechtbank dat, op het enkele ontvanvan de eigen schade van laatstgekelijke hoger beroep van de burgerJijke partij tegen een vrijsprekend
noemde verweersters, afgezien van
vonnis van de politierechtbank, aan
dat van de vergoeding, begroot, en
deze partij schadevergoeding heeft
4" aan de Belgiscbe Nationale Assutoegekend, moet vaststellen dat het
rantiekas tegen Arbeidsongevallen
met eenstemmigheid is gewezen, in
een scbadevergoeding van 6.240
zoverre het een misdrijf, grondslag
frank wegens begrafeniskosten toevan de burgerlijke rechtsvorderiDQ.
kent; verleent akte van de afstand
bewezen verklaart(2). (Art. 211bis Sv.)
van eisers voorziening gericht tegen
het Nationaal Verbond van Socia- 3" Elke beslissing van de rechter betreffende een betwisting is een beschiklistiscbe Mutualiteiten; verwerpt de
kend gedeelde, ongeacht de plaats van
voorziening van eiser voor bet ovedie beslissing in het vonnis of het
rige; beveelt dat van dit arrest
arrest(3).
melding zal worden gemaakt op de
(SERCK, SECUREX T. DECLERCQ;
kant van de gedeeltelijk vernietigde
SERCK T. ADLER)
beslissing; veroordeelt eiser in de
helft en Germaine Declercq, GeorARREST
gette Deklerck en de Belgische
N ationale
Assurantiekas
tegen
HET HOF; - Gelet op het arrest
Arbeidsongevallen ieder in een van het Hof van 5 juni 1979 (4);
zesde van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof l-~------------van Beroep te Antwerpen.
(1) Zie Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 84).
(2) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 480) en
6 januari 1981 - 2" kamer.- Voorzit5 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1163).
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet ~ Ge(3) Cass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80,
Jijkluidende conclusie van de h.·Charles, nr. 469).
eerste advocaat-generaal - Aqvocaten :
(4) A.C., 1978-79, 1163.
mrs. De Gryse en Biitzler.
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Gelet op het bestreden arrest, op van de eisers beslist, zonder vooraf de
2 april 1980 door het Hof van zaak aan zich te trekken,
terwijl zulks bij artikel 1069 van bet
Beroep te Brussel op verwijzing
Gerechtelijk Wetboek is opgelegd, wangewezen;

neer, zoals ten deze, de eerste rechter
zich onbevoegd heeft verklaard, daar

A Op de voorziening van Martin anders de beroving voor een partij van

Serck en Securex tegen De Clercq :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 211bis van
bet Wetboek van Strafvordering en, voor
zoveel nodig, 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, na te hebben
vastgesteld dat bet arrest van verwijzing
inhoudt dat de hogere beroepen ontvankelijk zijn, letterlijk zegt : « doet bet
bestreden vonnis teniet en wijzigend
met eenstemmigheid : Verklaart de aan
Serck Martin verweten fout bewezen en
stelt hem ... », zodat bet beroepen vonnis
teniet gedaan is, zonder vooraf vast te
stellen dat zulks met eenstemmigheid is
geschied,
terwijl, bet tenietdoen van bet beroepen vonnis de hervorming van dit vonnis
impliceert ten ongelijke van een partij
die de eerste rechter had Iaten vrijuitgaan, zodat die hervorming niet mocht
geschieden, ook wat bet tenietdoen van
bet beroepen vonnis betreft, zonder
vooraf de eenstemmigheid dienaangaande vast te stellen; bet tenietdoen
van· bet beroepen vonnis immers impliceert dat reeds is aangenomen dat de
partij, die de eerste rechter heeft Iaten
vrijuitgaan, als schuldige in het ongelijk
gesteld wordt, hetgeen volgens de vaststaande rechtspraak de eenstemmigheid
vereist:

Overwegende dat het hof van
beroep, overeenkomstig het vereiste
van artikel 211bis van het Wetboek
van Strafvordering, met eenstemmigheid van zijn leden vaststelt dat
eiser schuldig is aan het hem ten
laste gelegde misdrijf; dat het Hof
met eenstemmigheid het beroepen
vonnis wijzigt, wat impliceert dat
dit vonnis met eenstemmigheid
wordt tenietgedaan;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending Villl de artikelen 1069 van
bet Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, 97 van de Grondwet,
doordat bet Hof van Beroep te Brussel
in eerste en laatste aanleg ten aanzien

de eerste graad van jurisdictie niet
gerechtvaardigd is en bet arrest derhalve niet wettelijk- gemotiveerd is :

Overwegende dat artikel 1069 van
het Gerechtelijk Wetboek, als zodanig, niet toepasselijk is op de
rechtspleging voor de strafrechter;
Overwegende dat de devolutieve
kracht van het appel van verweerder De Clercq tegen alle beschikkingen van het beroepen vonnis de
tegen hem gerichte civielrechtelijke
vorderingen van de eisers bij de
rechter in boger beroep aanhangig
maakte; dat het hof van beroep de
zaak niet aan zich behoefde te
trekken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 van de wet
van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van bet Wetboek van Strafvordering, 195 van bet Wetboek van
Strafvordering en, voor zoveel nodig,
97 van de Grondwet,
doordat eiset gedeeltelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de gevolgen
van bet ongeval, zonder dat in bet
dispositief van bet arrest het feit waaraan hij schuldig zou zijn bevonden, is
omschreven, zonder dat hij schuldig
wordt verklaard aan enig misdrijf en
zonder dat de wetsbepalingen van de
strafwet waaraan hij zich schuldig zou
gemaakt hebben, vermeld zijn,
terwijl de strafrechter slechts bevoegd
is om over een civielrechtelijke vordering te beslissen die bet gevolg is van
een misdrijf, zodat hij bet bestaan van
dit misdrijf overeenkomstig de bovenvermelde wettelijke voorschriften dient
vast te stellen, en bet vonnis dat aan die
vereisten niet voldoet, niet behoorlijk
gemotiveerd is :

Overwegende dat een beschikkend gedeelte in een vonnis of
arrest niet aan een bepaalde vorm
noch aan een bepaalde plaats
gebonden is;
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Overwegende · dat het arrest vast- ·
stelt dat aan eiser ten laste werd . 7 januari 1981- 2" kamer- Voorzitgelegd een onaangepaste snelheid te ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter hebben gevoerd en dat het beslist Verslaggever : de h. Screvens - Gedat de hem verweten fout bewezen lijkluidende conclusie van de h. Velu,
is; dat het aldus verwijst naar de in advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
het beroepen vonnis voorkomende Bruyn.
omschrijving · van het ten laste
gelegde misdrijf die de overtreden
wetsbepalingen en de bestanddelen
Nr.259
van het misdrijf inhoudt;
Dat het middel niet kan worden
2" KAMER- 7 januari 1981
aangenomen;
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESCHIKKEND
B. 0p de voorziening van Martin
GEDEELTE GEGROND OP TEGENSTRIJDIGE
Serck tegen Adler :
REDENEN - BESUSSING NIET REGELMATIG
Overwegende dat het arrest ten GEMOTIVEERD (1).
aanzien van de burgerlijke partij
BUITEN
Antony Adler bij verstek is gewe- 2° AANSPRAKELLJKHEID
OVEREENKOMST
MATERII!U:
zen; dat het vaststelt dat deze
SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE
burgerlijke partij voor het hof van ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- RAMING VAN
beroep geen eis meer stelt;
DE SCHADE - SCHENDING VAN DE ARTI'.
1382 EN 1383 B.W. - BEGRIP.

2" De artt. 1382 en 1383 B. W. worden
geschonden door de rechter die bet
bedrag dat de materii!le schade ten
gevolge van de blijvende ongeschiktheid van de getroUene naar gemeen
recht moet vergoeden, berekent door
6 januari 1981 2" kamer kapitalisatie, enerzijds, op grond van
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorde jaarwedde die de getroffene op
zitter - Verslaggever : de h. Rauws 1 jan. 1976 had moeten ontvangen en,
Gelijkluidende conclusie van de h. Charanderzijds, met toepassing van een
les, eerste advocaat-generaal - Advokapitalisatiecoefficient die geldt voor
caat: mr. Biitzler.
een persoon met de leeftijd van de
getroffene op 1 januari 1972, nl. op de
consolidatiedatum (2).

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

(FRAPPART T. LETELUER)

Nr.258

ARREST ( vertaling)

2" KAMER - 7 januari 1981
BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN - RECHTVAARDIGINGSGROND AANGEVOERD DOOR BEKLAAGDE - VEROORDELING
O.M. OP GROND DAT DIE RECHTVAARDIGINGSGROND NIET DOOR GELOOFWAARDIGE GEGEVENS WORDT GESTAAFD - GEEN SCHENDING
VAN DE REGELS INZAKE DE BEWLJSLAST (1).

1---------------Nota's arrest nr. 259 :
(1) Zie Cass., 7 maart en 2 mei 1979 (A.C•.
1978-79, 796 en 1048).

Nota arrest nr .. 258:
(1) Cass., 14 maart 1979 (A.C.,

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;

19'18~79,

829).

(2) Cass., 27 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 127).

-491Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek, miskenning van bet algemeen
recbtsbeginsel volgens betwelk bet de
recbter niet toegestaan is uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken, welk
beginsel met name is neergelegd in de·
artikelen 807 en 1138, 2", van bet Gerecbtelijk Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, op grond van de
brief van 18 februari 1974 van de rekruterings- en selektiedienst van de rijks-.
wacbt - waarvan bet met name de
volgende bewoordingen overneemt : « U
(thans verweerder) zal waarschijnlijk op
zijn vrdegst eind juni 1974 bij de rijkswacbt worden ingelijfd » - , beeft beslist
dat, zo bet litigieuze ongeval niet was
voorgevallen, bet slacbtoffer boogst
waarschijnlijk een normale loopbaan als
onderofficier bij de rijkswacbt zou bebben gebad, waarna bet, voor de raming
van de materiiHe scbade die bet gevolg
is van de tijdelijke ongeschiktheid van
verweerder de wedden in aanmerking
neemt die hij « zou bebben verdiend
tussen de dag .van zijn indiensttreding,
namelijk 1 juni 1974, en de dag waarop
zijn tijdelijke ongeschiktheid een einde
beeft genomen, namelijk 31 december
1975 ,.,
·
terwijl, eerste onderdeel, bet arrest
niet dan met miskenning van de bewijskracht van de brief van 18 februari 1974,
volgens welke verweerder op zijn
vroegst eind juni 1974 bij de rijkswacbt
zou worden ingelijfd, 1 juni 1974 als
zijnde de dag van indiensttreding in
aanmerking kon nemen voor de raming
van de in bet middel bescbreven scbade
(scbending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, bet arrest niet zonder met zichzelf in tegenspraak te
komen, enerzijds, kon beslissen dat verweerder boogst waarschijnlijk een loopbaan bij de rijkswacbt zou gebad beb- ·
ben, en dit op grond van een stuk·
waarin staat dat verweerder op zijn
vroegst pas eind juni 1974 in dienst kan
treden, anderzijds, een vroegere datum
van indiensttreding in aanmerking kon
nemen (scbending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, bet arrest bij de
raming van de in bet middel omscbreven
scbade bet weddeverlies over de periode
van 1 juni 1974 tot 27 juni 1974 in

aanmerking beeft genomen, boewel verweerder daarvoor geen vergoeding vroeg
vermits bij in zijn conclusie van boger
beroep met betrekking tot de periode
van 1 juni 1974 tot 31 december 1975
enkel gewag maakte van de wedden die
hij vanaf 27 juni 1974 als lid van de
rijkswacbt beeft ontvangen (scbending
van bet algemeen recbtsbeginsel volgens
betwelk bet de recbter niet toegestaan .is
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken, welk beginsel is neergelegd in de
artikelen 807 en 1138, 2", van bet Gerecbtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, bet arrest, door bet
weddeverlies te berekenen met ingang
van 1 juni 1974, boewel verweerder eerst
eind juni 1974 bij de rijkswacbt is
c ingelijfd ,., in werkelijkheid een vergoeding beeft toegekend die niet overeenstemt met de geleden scbade (scbending inzonderbeid van de artikelen 1382
en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep niet, zonder met zichzelf in
tegenspraak te komen, enerzijds
erop kon wijzen dat verweerder een
brief van 18 februari 1974 heeft
overgelegd waaruit blijkt dat hij
waarschijnlijk op zijn vroegst eind
juni 1974 bij de rijkswacht zal
worden ingelijfd, anderzijds de wedden die hij zou hebben ontvangen
met ingang van 1 juni 1974, dag van
zijn indiensttreding, kon opnemen
in de raming van de materii:He
schade wegens de tijdelijke ongeschiktheid van verweerder ... ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 1382;
1383 van bet Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, om de materiiHe
scbade van verweerder ten gevolge van
zijn blijvende ongeschiktheid van 15 pet.
te ramen, beeft vastgesteld dat de brutojaarwedde van verweerder voor 1979
306.000 frank bedroeg en dat bedrag met
20 pet. beeft verboogd wegens de waardevermindering van de munt, waarna
bet arrest bet kapitaal bestemd voor de
vergoeding van de scbade berekent op
basis van bet aldus verboogde bedrag
van de .wedde van 1979, de graad van
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kapitalisatiecoefficient die overeenkomt
met een waarschijnlijke winstgevende
overlevingsduur gelijk aan bet verschil
tussen de waarschijnlijke leeftijdsgrens
voor winstgevende arbeid {65 jaar) en de
leeftijd van bet slachtoffer op bet tijdstip
van de consolidatie (22 jaar en 6 maand)
die trouwens volgens bet arrest op
1 januari 1976 geschied is,

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest
door de jaarwedde die verweerder in
1979 ontving, verhoogd zoals hierboven
werd omschreven, tot ramingsgrondslag
te nemen en door bet kapitaal op die
grondslag te berekenen, niet zonder
schending van de artikelen 1382 en
1383 van bet Burgerlijk Wetboek, op bet
aldus bekomen bedrag de kapitalisatiecoefficient mocht toepassen die overeenkomt met de leeftijd van verweerder ten
tijde van de consolidatie, namelijk
1 januari 1976;
tweede onderdeel, bet tegenstrijdig is,
bij de vaststelling van bet kapitaal
bestemd voor de vergoeding van de
8chade ten gevolge van de blijvende
gedeeltelijke ongeschiktheid, enerzijds,
de dag van de uits_P,raak in aanmerking
te nemen en daarb1j uit te gaan van de
laatste gekende jaarwedde en anderzijds
bij de berekening uit te gaan van de op
basis van de tabellen van de maandclijks
betaalbare tijdelijke levensannwteiten
vastgestelde kapitalisatiecoefficient die
overeenkomt met de leeftijd van verweerder op een ander tijdstip (schending
bovendien van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:

persoon die op 1 januari 1976, dag
van de consolidatie, even oud was
als het slachtoffer;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, .·
doordat bet arrest eiser veroordeelt
om aan verweerder de compensatoire
interesten te betalen, welke met ingang
van 1 januari 1976, dag van de consolidatie, verschuldigd zijn op bet voor de
vergoeding van de materiele schade ten
gevolge van de blijvende gedeeltelijke
ongeschiktheid bestemde kapitaal dat
berekend is op basis van de laatste
gekende brutojaarwedde, namelijk die
van 1979, welk bedrag met 20 pet.
verhoogd werd als compensatie voor de
waardevermindering van de munt,
terwijl de motivering van bet arrest
geen antwoord verstrekt op bet door
eiser in zijn aanvullende conclusie van
boger beroep aangevoerde middel ten
betoge dat, in bet geval dat de feitenrechter bet bedrag van de materiele
schade vaststelt op basis van de geindexeerde huidige brutowedde, en dus
« bet schadebedrag aanpast en raamt op
bet tijdstip van de uitspraak ,., hij
slechts de interesten van na bet te
wijzen arrest in aanmerking mag nemen
vermits • bet noch juridisch verantwoord
noch billijk zou zijn de interesten aan te
rekenen vanaf de dag van de consolidatie terwijl voor de vaststelling van bet
bedrag van de hoofdveroordeling de dag
van de uitspraak als vertrekpunt wordt
genomen,.:

Overwegende dat het arrest niet
antwoordt op het in het middel
Overwegende dat het hof van aangegeven verweer;
beroep, bij de vaststelling van het
Dat het middel gegrond is;
kapitaal tot gemeenrechtelijke vergoeding van de materHHe schade ten
gevolge van ·de blijvende ongeOm die redenen, en zonder dat er
~chiktheid van 15 pet., uitgaat van
de jaarwedde die het slachtoffer in grond bestaat tot onderzoek van het
1979 had moeten ontvangen en het eerste, derde en vierde onderdeel
kapitaal op die grondslag berekent; van het eerste middel en het tweede
dat het hof niet zonder schending onderdeel van het tweede middel
van ·de artikelen 1382 en 1383 van die niet kunnen leiden tot ruimere
het Burgerlijk Wetboek op het aldus cassatie, vernietigt het bestreden
bekomen bedrag de kapitalisatie- arrest, in zoverre daarbij uitspraak
coefficient mocht toepassen die in wordt gedaan over de materiele
de· tabellen van waarschijnlijke schade ten gevolge van de periodes
overleving is vastgesteld voor een van tijdelijke ongeschiktheid, de
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blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid van 15 pet. en de compensatoire gerechtelijke interesten vanaf
1 januari 1976, dag van de consolidatie; 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 drie vierde en eiser
in een vierde van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
7 januari 1981 -

2" kamer -

Voorzit-

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 260
2" KAMER- 7 januari 1981

OPLICHTING -

BFSI'ANDDELEN - NIET
NAAR RECHT VERAN'IWOORD IS HET VONNIS,
WAARBLJ EEN BEKLAAGDE WEGENS OPIJCHTING WORIY.r VEROORDEELD ZONDER DAT
WORDT VASI'GFSI'ELD DAT HLJ HEEFT
GEHANDELD MET HET OOGMERK OM ZICH
EEN ZAAK TOE TE EIGENEN DIE EEN ANDER
TOEBEHOORT (1). (ART. 496 SW.)
(LAMBERT T. MASSOT)
ARRFSl' ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

nisstraf van een jaar met uitstel gedurende vijf jaar, tot een geldboete van
honderd frank en tot betaling aan de
burgerlijke partij van een provisionele
vergoeding van 600.000 frank voor een
schade die op 1.926.000 frank is geraamd,
op grond dat, c nu de beklaagde, zelfs
door tusseil.personen, een onroerende
transactie heeft voorgesteld die schijnbaar werd verricht door bemiddeling van
een vennootschap voor " aankoop en
beheer " {Sales and Management Company), opgericht voor een notaris en met
zetel op de plaats waar de bouw werd
opgericht, hoewel hij, naar hij zelf heeft
toegegeven, zijn rechten in die vennootschap niet mocht inbrengen en die
vennootschap niet eens in het handelsregister was ingeschreven zodat ze geen
handelstransacties kon verrichten, de
beklaagde misbruik heeft gemaakt van
het vertrouwen en de lichtgelovigheid
van de burgerlijke partij; dat de
beklaagde, nu hij gebruik heeft gemaakt
van valse hoedanigheden en listige
kunstgrepen heeft aangewend om de
burgerlijke partij te doen geloven aan
bet bestaan van een valse ondememing
en nu hij zich een denkbeeldige macht
of denkbeeldig krediet heeft toegeeigend
om de burgerlijke partij een goede
afloop voor te spiegelen, zich schuldig
heeft ~emaakt aan OJ,>lichting; ... dat het
misdriJf van oplichting voltooid wordt
door de enkele afgifte van gelden, zodat
de beklaagde thans tevergeefs beweert
(zonder het te bewijzen) dat die gelden
geheel of gedeeltelijk zijn overgemaakt
aan de vennootschap Samac, die de
gelden op haar beurt bij de promotoren
heeft doen toekomen; dat hij eveneens
tevergeefs aanvoert zijn rechten te hebben afgestaan aan de beer Gonzales
Cascales om de afbouw van het goed te
vergemakkelijken, die thans gestuit is. op
moeilijkheden van burgerlijke aard
welke hem in de weg zijn gelegd door de
promotoren, bouwers van het hotel ~.

terwijl artikel 496 van het Strafwetboek het opzet veronderstelt om zich de
zaak die aan een ander toebehoort, toe
te eigenen; bet opzet om de andere
partij een goede afloop voor te spiegelen
of haar te doen geloven aan het bestaan
van een valse ondememing niet het
zedelijk bestanddeel vormt dat door
artikel 496 van bet Strafwetboek vereist
wordt; bet misdrijf bovendien, in strijd
met wat in het arrest gesteld wordt, niet
voltooid is als de gelden enkel zijn
(1) Zie Cass., 23 mei 1977 (AC:, 1977, 968) en afgegeven; het in ieder geval onderstelt
12 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 428).
dat hij die zich die gelden heeft doen

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 496 van bet
Strafwetboek, 154, 176, 189 van bet
Wetboek van Strafvordering, bet algemeen beginsel betreffende de bewijslast
in strafzaken en artikel 97 van de
Grondwet,
doordat bet arrest eiser wegens
oplichting veroordeelt tot een gevange-

-----------------!
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merk om zich die gelden toe te eigenen :
2" KAMER- 7 januari 1981
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat eiser gehandeld heeft
met het oogmerk om zich een zaak 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
toe te eigenen die aan een ander BEVOEGDHEID - STRAFLAKEN "'"""' GESCHIL
toebehoort;
INZAKE BEVOEGDHEID- BEGRlP.
Oat het arrest, nu het niet gewezen heeft op dit bestanddeel van het 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
misdrijf oplichting, niet wettelijk
BEVOEGDHEID - STRAFLAKEN - GESCHIL
verantwoord is;
INzAKE
BEVOEGDHEID
EN
GESCHlL
INZAKE DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE
Oat het middel in dat opzicht
STRAFvORDERING- ONDERSCHEID.
gegrond is;

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

Om die redenen, en zonder dat er TERMLJN - STRAFLAKEN - BESCHIKKING
grond bestaat tot onderzoek van de VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE AANLEG
overige onderdelen van het middel GEWEZEN, WAARBLJ DE VERDACHTE NAAR DE
en van de overige middelen, vernie- CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEtigt het bestreden arrest; beveelt dat ZEN - VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISvan dit arrest melding zal worden SING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEgemaa.kt op de kant van het vernie- ROEP(l).
tigde arrest; veroordeelt verweerster
in de kosten; verwijst de zaak naar
4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAhet Hof van Beroep te Bergen.
KEN- MEMORlE VAN CASSATIE MET LASTER-

Voorzit- . LIJKE, BELEDIGENDE OF EERROVENDE BEWEter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter RINGEN - WEIGERlNG VAN HET HOF MET DIE
Verslaggever : de h. Screvens - Ge- · BEWERINGEN REKENING TE HOUDEN.
lijk/uidende conclusie van de h. Velu,
Advocaat . : mr.
advocaat-generaal Malherbe, Brussel.
1" De vraag of een partij voor de kamer
van inbeschuldigingstelling een excejJtie van onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt niet af van de kwalificatie
die zij aan haar verweermiddel heeft
Nr. 261
gegeven, maar van het werkelijke
onderwerp van het geschilpunt(2).
2" KAMER- 7 januari 1981
.7 januari 1981 -

2" kamer -

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - EENSTEMMIGHEID - WLJZIGING DOOR HET HOF
VAN BEROEP VAN EEN VRUSPREKEND VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK •EENSTEMMIGHEID VEREIST (1). (ART. 211BIS
SV.)

2" Van een geschil inzake bevoegdheid is

er sprake als wordt gezegd dat een
rechter zich de bevoegdheid van een
andere rechter heeft toegeiHgend (3);
een geschil inzake de ontvankelijkheid
van de strafvordering wegens in het

(BOUCHEZ E.A. T. DISSY, VILLERS)

.7 januari 1981 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Nota's arrest nr. 262 :
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui(1)
Cass.,
24 april 1979 (A.C~ 1978-79; 1005)
dende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Urbain, en 6 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 152); zie
Cass., 23 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 55).
Bergen.
(2) Cass., 25 april1977 (AC~ 1977, 879).
Nota arrest nr. 261 :
(3) Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) met
(1) Zie Cass., 30 jan: en 6 feb. 1980 (AC., voetnoot E.K., en 25 april 1977 (ibid., 1977,
1979-80; nrs. 326 en 350).
879).
·

-495buitenland gepleegde misdrijven is
geen geschil inzake de bevoegdheid
van de rechter(4).

(BRICMONT, BARRE T. Z.K.H. PRINS KAREL VAN
BELGI!:, MOSSOUX)
ARREST

(vertaling)

4" Het Hof slaat geen acht op Jasterlijke,

HET HOF; - Gelet op het bestrebeledigende of eerrovende beweringen
in een memorie van cassatie (5).
den arrest, op 6 november 1980
gewezen door de kamer van .inbe-

---------------1 Beroep
schuldigingstelling van het Hof van
te Brussel . en gelet op de
(4) Zie Cass., 10 juli 1905 (Bull. en Pas., 1905,
I, 291) met voetnoot; 4 juni 1962 (ibid., 1962, I,
1129); 14 dec. 1964 (ibid., . 1964, I, 381);
1 april 1968 (AC~ 1968, 1006); 21 juni 1971
(ibid, 1971, 1064); 14 maart 1. 972 (ibid, 1972,
il63) en de voetnoot onder Cass., 30 nov.
1976 (ibid., 1977, 371), en Cass., 23 okt.
1979 (ibid., 1979-80, nr. 129); zie P.E. TRoussE,
• La competence extraterritoriale des juridictions repressives belges •, Rapports belges au

VIle congres international de droit compare,
tenu 8 Uppsala en 1966, Brussel, 1966, biz. 511
e.v., inz. biz. 528.

(5) Eiseres had in haar memorie van cassatie het volgende geschreven : • Je suis
consciente que Ia magistrature beige en general continuera a me refuser un proces equitable, parce que le plaignant originaire est
!'ancien Regent du Royaume et parce que,
accessoirement, l'associe de celui-ci • tient •
certains mandataires politiques, qui euxmemes detiennent Ies clefs de certaines nominations et promotions partisances dans Ia
magistrature •·
Die bewering was beledigend.
Voor de inwerkingtreding van de wet van
10 okt. 1967 houdende het Gerechtelijk Wethoek, luidde art. 1036 Wetboek Burg. Rechtsv.
a1s volgt : • De rechtbanken zullen, volgens de
ernst van de omstandigheden, in de zaken
waarvan zij kennis nemen, zelfs van ambtswege,
aanmaningen
mogen
uitspreken,
geschriften doen vemietigen, deze Iasterlijk
verklaren en het drukken en aanplakken van
hun vonnissen bevelen. •
Volgens art. 452 Sw. (oud) kon de rechter
ook, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van
een van de partijen, beslissen dat de lasterlijke, beledigende of eerrovende geschriften
zullen worden verwijderd en kon hij ook in
hetzelfde geval de advocaten en de ministeriiHe ambtenaren vermanen of zelfs tuchtrechtelijke vervolgingen tegen hen gelasten.
Overeenkomstig die wettelijke bepalingen
heeft het Hof de bewoordingen in de memories van cassatie geschrapt die het a1s lasterlijk, beledigend of eerrovend beschouwde
(Cass., 4 maart 1968, A.C., 1968, 882).
Het Gerechtelijk Wetboek heeft vorenvermeld art. 1036 Wetboek Burg. Rechtsv. niet
overgenomen en de wet van 10 oktober 1967
heeft art. 452 Sw. gewijzigd.
De rechter kan o.m. Iasterlijke, beledigende
· of eerrovende geschriften niet meer doen
vemietigen.
• AI kunnen de werkzaamheden enkel
verlopen in kalmte en waardigheid, de onafhankelijkheid van de balie is ook een essentiiHe voorwaarde voor de normale werking van

bestreden beschikking, op 3 juni
1980 gewezen door de raadkamer
van de Rechtbank ·van Eerste Aanleg te Brussel;
I. Betreffende de voorzieningen
tegen het arrest van 6 november 1980:
Overwegende dat het arrest het
boger beroep niet ontvankelijk verklaart dat de eisers hebben ingesteld tegen de op 3 juni 1980 door
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel gewezen beschikking, waarbij ze wegens

1------------------de gerechtelijke instellingen. Het is dus
logisch dat er wegens en bij de beroepsactiviteit van de !eden van de balie door de rechter
geen censuur kan .uitgeoefend worden. Zo deze
laatsten fouten bedrijven, dan behoort het aan
de tuchtoverheden er het bestaan of de ernst
van te .beoordelen in de vormen en met de
rechtsmiddelen die het ontwerp inricht.
• Om dezelfde redenen werd de bepaling
van art. 1036 van het Wetboek van Burgerlijke
rechtspleging niet overgenomen; zij Iaat de
rechter toe aanmaningen uit te . spreken,
geschriften te weren, ze lasterlijk te verklaren
en het drukken en het aanplakken van zijn
vonnissen te bevelen. Bovendien werd art. 452
van het Strafwetboek dat de rechter toelaat de
advocaten en ministeriiHe officieren aan te
manen of zelfs tuchtvervolgingen te gelasten,
gewijzigd. De rechter heeft te hunnen opzichte
het recht om proces-verbaal op te stellen en er
de tuchtoverheden kennis van te geven. Het is
verder noodzakelijk dat deze laatsten hun
prerogatieven uitoefenen met de snelheid en
de vastberadenheid die men van hen met
recht kan verwachten. • (Verslag Kon. Commissaris op Ger.W.)
Hoewel het Hof dus pass11ges van een
geschrift, die het a1s lasterlijk, beledigend of
eerroirend beschouwt, · niet · meer kan doen
vemietigen, kan het echter wei weigeren er
acht op te slaan, niet enkel omdat de rechter
moet · kunnen beschermd worden tegen de
Iasterlijke, beledigende of eerrovende beoordelingen in geschriften die aan het Hof zijn
voorgelegd, maar ook omdat, zoals de KoninkIijke Commissaris beklemtoonde, de werkzaamheden enkel kunnen verlopen in kalmte
en waardigheid.
J.V..
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wanbedrijven naar de correctionele .Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijrechtbank worden verwezen;
Overwegende dat krachtens arti- heden, artikel 511 van het Wetboek
kel 416 van het Wetboek van Straf- van Strafvordering in Belgie niet
vordering het beroep in cassatie meer van toepassing was, in zoverre
tegen de voorbereidende arresten de onderzoeksrechter daarbij veren arresten van onderzoek of tegen bod werd opgelegd een prins van
in laatste aanleg gewezen vonnissen koninklijken bloede zelf te ondervan dezelfde soort slechts openstaat vragen, dat er voor de sub B-9,
na het eindarrest of het eindvonnis, B-10, B-12 en C-4 ten laste gelegde
behalve wanneer het cassatieberoep feiten aanhangigheid bestond en
gericht is tegen uitspraken over een dat, voor het overige, bij ontstentenis van bezwaren, voor het geheel
geschil inzake bevoegdheid;
der telastleggingen een beschikking
.Overwegende dat de vraag of van buitenvervolgingstelling diende
eiser een exceptie van onbevoegd- te worden verleend en subsidiair de
heid voor het onderzoeksgerecht
diende te worden uitgeopwerpt, niet afhangt van de kwali- uitspraak
steld; dat, nu eiseres ter zitting van
ficatie die hij aan zijn verweermid- het
hof van
beroep,
kamer
del heeft gegeven maar van het van inbeschuldigingstelling, verstek
werkelijk voorwerp van de betwis- heeft Iaten gaan, eiser dezelfde verting;
weermiddelen heeft voorgedragen;
.Overwegende dat de eisers ter
Overwegende dat de eisers in die
zitting van de raadkamer hebben
betoogd dat het voorbereidend middelen geen geschil inzake
onderzoek ingevolge een schending bevoegdheid van de onderzoeksgevan het beroepsgeheim nietig was, rechten hebben opgeworpen; dat zij
dat de raadkamer « ratione per- immers niet hebben beweerd dat de
sonae » onbevoegd was om uit- raadkamer of de kamer van inbespraak te doen over de telastleggin- schuldigingstelling zich de bevoegdgen A-4, A-8, B-12, C-1, C-2 en C-4, heid van een andere rechtsmacht
vermits de voorwaarden voor de zou hebben toegeeigend; dat de
toepassing van artikel 7 van de wet eisers door inzonderheid te betogen
van 17 april 1878 houdende de dat de onderzoeksgerechten onbevoorafgaande titel van het Wetboek voegd waren om kennis te nemen
van Strafvordering niet vervuld van de telastleggingen A-4, A-8,
waren, dat het recht van verdedi- B-12, C-1, C-2 en C-4 omdat de
ging was miskend, dat het parket voorwaarden voor de toepassing van
7 van
de wet van
het geheim van het onderzoek had artikel
geschonden en dat de onderzoeks- 17 april 1878 niet vervuld waren,
rechter vertrouwelijke brieven van daar de buitenlandse vennootschapadvocaten onrechtmatig bij het pen die beweerden schade te hebstrafdossier had gevoegd, dat, nu de ben geleden, geen klacht hadden
Graaf van Vlaanderen zijn woon- ingediend, geen geschil inzake
in
de
zin
van
plaats had te Oostende, hij met bevoegdheid
toepassing van artikel 511 van het artikel 416 van het Wetboek van
Wetboek van Strafvordering en de Strafvordering hebben opgeworpen,
taalwetten slechts onder ede kon doch in werkelijkheid hebben aanworden ondervraagd, hetzij in het gevoerd dat een der voorwaarden
Frans of in het Nederlands door de voor de ontvankelijkheid van de
onderzoeksrechter zelf, hetzij uit- tegen hen wegens die telastlegginsluitend in het Nederlands door de gen ingestelde vervolging niet wetvoorzitter van de Rechtbank van telijk was bewezen;
Eerste Aanleg te Brugge, ingevolge
Overwegende dat hieruit volgt dat
ambtelijke opdracht, dat ingevolge .het bestreden arrest geen beslissing
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artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat het een voorbe2" KAMER_ 7 januari 1981
reidend arrest of een arrest van
onderzoek is;
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPLJ- BESLISSING VAN EEN COMDat de voorzieningen, nu zij v66r
MISSIE TOO' BESCHERMING VAN DE MAATde eindbeslissing zijn ingesteld, niet
SCHAPPLJ - BESLISSING ZONDER HANDTEontvankelijk zijn;
II. Betreffende de voorzieningen
tegen de beschikking van 3 juni
1980:
Overwegende dat de eisers bij de
op 3 juni 1980 gewezen beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
naar de correctionele rechtbank
verwezen worden wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wanbedrijven;
Overwegende dat deze beschikking, waarbij geen uitspraak wordt
gedaan over een bevoegdheidsgeschil, weliswaar in laatste aanleg is
gewezen, doch evenwel een louter
voorbereidende beslissing of beslissing van onderzoek is;
Dat, derhalve, de voorzieningen,
die v66r de eindbeslissing zijn ingesteld, krachtens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering niet
ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de uitlating, die
vermeld staat in de vijfde paragraaf
van bladzijde 2 van de memorie van
eiseres, van beledigende aard is;

KENING VAN DE SECRETARIS VAN DE COMMISSIE GEEN VASTSTELIJNG DAT DE
SECRETARls NIET DE GELEGENHEID HEEFT
GEHAD DIE BESLISSING TE ONDERTEKENEN
- NIETIGE BESLISSING (1).
(ERNEST)

7 januari 1981 -

2• kamer -

Voorzit-

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 264
1" KAMER- 8 januari 1981
VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN
BURGERLLTKE RECHTSVORDERING VOLGEND
UIT EEN MISDRLJF RECHTSVORDERING
VERJAARD DOOR VERLOOP VAN VLJF JAREN,
TE REKENEN VAN DE DAG WAAROP HET BIJ
DE WET ALS MISDRLJF OMSCHREVEN FElT
HEEFT PLAATSGEHAD - RECHTSVORDERING
DIE NIET KAN VERJAREN V60R DE STRAFVORDERING (1).
(GEMEENTE MOESKROEN T. DESCHODT)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, en zonder acht

HET HOF; - Gelet op de bestrestaat in de vijfde paragraaf van den arresten, op 21 december 1977
bladzijde 2 van de memorie van en 19 juni 1979 door het Hof van
eiseres noch op de door de eisers Beroep te Bergen gewezen;
voorgestelde middelen die geen
Over het rniddel, afgeleid uit de schenbetrekking hebben op de ontvanke- ding van de artikelen 26 van de wet van
lijkheid van de voorzieningen, ver- 17 april 1878 houdende de voorafgaande
werpt de voorzieningen; veroordeeltl---------------iedere eiser in de kosten van zijn
Nota arrest nr. 263 :
voorziening.

ie slaan op de uitlating die vermeld

(1) Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 427) en

7 januari 1981 - 2" kamer - Voorzit- 29 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 134).
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Nota arrest nr. 264 :
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui(1)
Cass.,
28 okt. 1976 (A.C., 1977, 247), met
dende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Kirkpa- voetnoot; zie Cass., 6 dec. 1979 (ibid, 1979-80,
nr. 226).
trick.

.

--·--- --

-498titel van het Wetboek van Strafvordering, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382,
1383, 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat, na in zijn arrest van
21 december 1977 te hebben vastgesteld
dat verweerster op 25 juni 1969, rond
18 uur, een breuk van de dijbeenhals
had opgelopen die chirurgisch en
geneeskundig moest worden verzorgd en
de gevolgen had waardoor zij definitief
arbeidsongeschikt is geworden en op
esthetisch gebied schade leed, dat zij
eiseres aansprakelijk stelde voor het
ongeval omdat haar aangestelde J. Dendievel, die belast was met het toezicht op
het plein, zulks niet nauwgezet had
gedaan. en dat de vordering op grond
van de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste
en derde lid, van het Burgerlijk Wethoek, die werd ingesteld bij exploot van
gerechtsdeurwaarder Mercier te Moeskroen van 24 oktober 1975, ertoe strekte
eiseres te doen veroordelen tot betaling
van een provisionele vergoeding van
150.000 frank en een geneesheerdeskundige te doen aanstellen om de
schadelijke gevolgen vast te stellen die
het ongeval voor verweerster had gehad,
het Hof van Beroep te Bergen, in zijn
arrest van 19 juni 1979, het beroepen
vonnis bevestigt en eiseres aansprakelijk
stelt, op grond • dat de reacties van
Dendievel na het ongeval, zijn weigering
om te zorgen voor het jeugdige slachtoffer dat huilde van de pijn en om een
geneesheer te verwittigen genoegzaam
zijn ongeschiktheid aantonen, ... dat het
toezicht op de kinderen een minimum
aan doorzicht en gezag vereist; dat
Dendievel geen van beide kwaliteiten
had; dat de eerste rechter terecht heeft
geoordeeld dat de gemeente (eiseres) een
fout had begaan bij de keuze van de
aangestelde voor een dergelijke betrekking; dat uit het strafonderzoek is gebleken dat Dendievel, die aan het vegen
was, helemaal geen belangstelling had
voor hetgeen de kinderen deden, hoewel
hij zich in de nabijheid bevond en alles
had gezien ... ; dat er in het bijzonder
diende gelet te worden op de handelingen van Patrick Van Lancker die er,
hoewel hij nauwelijks 14 jaar was, uitzag
als een jonge man van 18 jaar en reeds
herhaaldelijk de kinderen had lastig
gevallen, hun bal had gestolen en op
straat gegooid, bak~tenen naar hen had·
gegooid ... herrie had geschopt onder het
geven van oorvegen ... , Veronique
Deschodt (verweerster) herhaaldelijk
door elkaar geschud en opzij geduwd

had ... en haar ten slotte zo brutaal had
omvergeworpen dat zij tegen de stijl van
een deur was terechtgekomen en met
een si:nak op een betegelde vloer was
gevallen ... ; dat dus niet kan worden,
beweerd dat dit laatste zo onverwacht is
gebeurd dat het wie dan ook had
kunnen overrompelen; dat er niet aan te
twi.jfelen valt dat als een normaal waakzame bewaarder had gelet op het gestoei
van de kinderen, hij zou gezien hebben
dat " de grote " ... voortdurend agressief
optrad tegen de kinderen en hij daaraan
een einde had moeten maken door hem
weg te zenden voordat het onherstelbare
gebeurde "•
terwijl de burgerlijke rechtsvordering
volgend uit een misdrijf verjaart door
verloop van vijf jaren, te rekenen van de
dag waarop het misdrijf is gepleegd,
doch zij niet kan verjaren v66r de
strafvordering en, bijgevolg, elke vordering tot schadevergoeding die gericht is
tegen degenen die zelf of burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor een fout die
onopzettelijk een lichamelijk letsel tot
gevolg heeft en door het Strafwetboek
strafbaar wordt gesteld, verjaart na verloop van dezelfde termijn als de strafvordering zelf, dat wil zeggen vijf jaar,
en terwijl in de zin van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek elke, rechtstreekse of onrechtstreekse, fout, hoe
Iicht ook, die een lichamelijk letsel
veroorzaakt, moet worden beschouwd als
een feit dat een misdrijf oplevert, waaruit volgt dat het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat het ongeval op
25 juni 1969 plaatshad en dat de vordering op grond van de artikelen 1382,
1383, 1384, eerste en derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek bij dagvaarding van
24 oktober 1975 werd ingesteld, niet
wettig kon besluiten dat eiseres aansprakelijk was, noch zelf wegens de
slechte keuze van haar aangestelde die
in oorzakelijk verband stond met het
ohgeval, noch als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de fouten van haar
aangestelde die in oorzakelijk verband
stonden met het ongeval, daar uit de
vaststellingen van het arrest volgt dat
meer dan vijf jaar verlopen waren te
rekenen van de dag waarop die fouten,
die in oorzakelijk verband stonden met
de onopzettelijke verwondingen en derhalve in de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek strafbaar worden gesteld,
waren begaan en dat de oorspronkelijke
vordering bijgevolg was verjaard, en de
arresten, bij gebrek aan een ambtshalve
vaststelling van die verjaring, die de

-499Om die redenen, vemietigt de
bestreden arresten, behalve voor
zover het arrest van 21 december 1977 het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing en van de gedeeltelijk
Overwegende dat uit het arrest vernietigde beslissing; houdt de
van 21 december 1977 blijkt dat kosten aan en zegt dat erover door
verweerster emstige verwondingen de feitenrechter zal worden beslist;
heeft opgelopen ten gevolge van een verwijst de aldus beperkte zaak
ongeval dat op 25 juni 1969 plaats- naar het Hof van Beroep te Brussel.
had op een speelplein van eiseres;
8 januari 1981- 1• kamer- VoorzitOverwegende dat het arrest van ter en verslaggever : ridder de Schaet19 juni 1979 de rechtsvordering tot zen, afdelingsvoorzitter Gelijkluischadevergoeding die verweerster dende conclusie van mevr. Liekendael,
had ingesteld op basis van de advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste Simont en Bayart.
en derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek in beginsel gegrond verklaart, om reden dat het ongeval te
wijten is aan de persoonlijke fout
van eiseres bij de keuze van haar Nr. 265
aangestelde en aan de fout van deze
aangestelde, die niet nauwgezet toe1• KAMER- 8 januarl1981
zicht had gehouden op de kinderen;
Dat aldus, volgens die arresten, 1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGERbij elke grondslag, de rechtsvorde- LUKE ZAKEN - VERSCHRJJVING IN DE
ring tot vergoeding van de door het BESTREDEN BESLISSING - VERSCHRIJVING
ongeval veroorzaakte schade stoelt DIE DUIDELJJK BLJJKT UlT DE BESLISSING EN
op een misdrijf van onopzettelijk UIT GEDINGSTUKKEN - BEVOEGDHEID VAN
HET HOF OM ZE TE VERBETEREN (1) (2).
toebrengen van verwondingen;
Overwegende dat de burgerlijke 2° OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING
rechtsvordering volgend uit een - OVERMACHT- BEGRIP.
misdrijf, krachtens artikel 26 van de
wet van 17 april 1878, gewijzigd bij 3° OVEREENKOMST - BURGERLJJK WETde wet van 30 mei 1961, verjaard is BOEK, ART. 1165 - OVEREENKOMST WAARdoor verloop van vijf jaren, te DOOR EEN DERDE NIET WORDT BENADEELD
rekenen van de dag waarop het -BEGRIP.
misdrijf is gepleegd, doch niet kan 2" Inzake uitvoering van overeenkom-.
verjaren v66r de strafvordering;
sten onderstelt overmacht dat er voor
de nakoming van de verbintenissen
Overwegende dat de strafvordeeen onoverkomelijk beletsel bestaat
ring volgend uit een wanbedrijf, bij
(3). (Artt. 1147 en 1148 B.W.)
ontstentenis van een grond tot
schorsing van de verjaring, noodza- 3" Een conti'act van onderverhuring
kelijk verjaard is wanneer zes jaar
waarmee de oorspronkelijke verhuurder niets te maken heeft, brengt geen
verlopen zijn sedert de feiten;
Overwegende dat niet is gebleken
van een grond tot schorsing van de (1) Cass., 4 jan. en 23 feb. 1979 (AC.,
1978-79, 498 en 757); zie Cass., 22 okt.
verjaring van de strafvordering of 1979
(ibid, 1979-80, nr. 125).
van de pas op 24 oktober 1975
ingestelde burgerlijke rechtsvorde- (2) Cass., 27 feb. 1978 (A.C~ 1978, 757).
ring;
(3) Zie Cass., 10 nov. en 9 dec. 1976 (AC.,
1977, 288 en 404).
Dat het middel gegrond is;

openbare orde raakt, de in bet middel
vermelde bepalingen en inzonderheid de
artikelen 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 418, 420 van
het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
schenden:

-500gevolg teweeg voor de verbintenissen
van de oorspronkelijke huurder jegens
de verhuurder, o.g. v. de oorspronkeJijke huurovereenkomst (4). (Art.
1165 B.W.)
(• BROUWERIJ HAELTERMAN • N.V.
T. VERBEUKEN, DECLERCK, BETERENS)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1980 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,
1322 van bet Burgerlijk Wetboek,,
807 en 1138, 2", van bet Gerechtelijk
Wetboek en van bet algerneen rechtsbeginsel dat geen uitspraak mag worden
gedaan over niet gevorderde zaken,
doordat het vonnis, in verband met de
hoofdvordering van verweerster tegen
eiseres, de op 1 juli 1969 en 2 juli 1971
gesloten overeenkomsten ten nadele van
eiseres ontbonden verklaart en haar
veroordeelt om bet gehuurde goed bin-·
nen een maand te verlaten, op grond dat
c de tekortkomingen van (eiseres) aan
haar contractuele verplichtingen vaststaan en niet worden ontkend, vooral ·
namelijk een blijvende onderbreking van
de handelsexploitatie sedert 1 juli 1972,.
die tot gevolg heeft dat bet verhuurde
goed niet wordt onderhouden (conclusie.
Brouwerij Haelterman, biz. 4) ,. en dat
« bet gebrek aan onderhoud vanwege
(eiseres) met de gevolgen die bet heeft
op de waarde van bet pand zeer ernstig
is ,. en c ... de gevraagde ontbinding ·
rechtvaardigt ,.,
terwijl verweerster in geen enkel
gedingstuk aan eiseres verweet de han- ·
delsexploitatie te hebben onderbroken
sedert 1 juli 1972, doch enkel voor een
periode ingaande in 1977; eiseres van.
haar kant geenszins bij conclusie had
erkend dat de handelsexploitatie blijvend was onderbroken sedert 1 juli 1972,
doch pas sedert 1 juli 1977; bet bestreden yonnis, door te beslissen dat een
(4) Over de draagwijdte van art. 1615 B.W.,
inz. de tweede zinsnede • zij brengen aan
derden geen nadeel · toe ... •, zie Cass.,
17 juni 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 1191) en de
concl. van proc.-gen. Dumon, in A.C., 1960, 934;
Cass., 3 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 252, en
de concl. van het O.M.

dergelijke onderbreking sedert 1 juli
1972 vaststond en door eiseres in haar
conclusie niet werd ontkend, de bewijskracht miskent van de inleidende dagvaarding van 5 oktober 1977, van de
conclusie en aanvuiiende conclusie van
eiseres en van de conclusie van verweerster voor de vrederechter van bet kanton
Etterbeek, van het appelverzoekschrift
van 24 maart 1978 van verweerster,
alsmede van de conclusies die eiseres
en verweerster in boger beroep hebben neergelegd (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek); bet vonnis, door
een betwisting op te werpen waarover de
partijen zelf niet hebben gesproken en
door de oorzaak en bet voorwerp van de
vordering te wijzigen, bovendien de
artikelen 807 en 1138, 2", van bet Gerechtelijk Wetboek schendt, alsmede bet
algemeen beginsel dat geen uitspraak
mag worden gedaan over niet gevorderde zaken :

Overwegende dat uit de context
van het vonnis en uit de vergelijking van dit vonnis met de conclusie van eiseres, waarnaar het verwijst, en met de conclusie van
verweerster blijkt dat het vonnis ten
gevolge van een onmiskenbare verschrijving in het in het middel
weergegeven motief vermeldt dat de
handelsexploitatie werd onderbroken op 1 juli 1972 in plaats van op
1 juli 1977;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1142, 1147,
1148, 1165, 1184, 1709, 1719, 1729 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat eiseres in verband met bet
goed dat verweerster had verhuurd aan
eiseres, aan wie een gebrek aan exploitatie en onderhoud werd verweten, bij
exploot van gerechtsdeurwaarder van
22 november 1977 onder meer de consorten Declerck-Beterens had gedagvaard
tot ontbinding van een op 9 mei 1977
tussen hen gesloten contract van onderverhuring, en bet vonnis de op
1 juli 1969 en 2 juli 1971 gesloten
overeenkomsten ten nadele van eiseres
ontbonden verklaart en haar veroordeelt
om bet gehuurde goed binnen een
maand te verlaten, op grond dat eiseres
c zich, bij gebrek aan overmacht, ten
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-501aanzien van haar verhuurster in rechte
niet kan beroepen op de tekortkomingen
van haar eigen huurders (onderhuurders) ,. en c ten overvloede dat, in
de door de eerste rechter onderzochte
hypothese dat de rechtsvordering tot
vrijwaring niet gegrond zou zijn, de
tekortkomingen van de naamloze vennootschap Brouwerij Haelterman aan
haar huurverplichtingen met name zouden te wijten zijn aan min of meer
bedrieglijke handelingen van harentwege bij bet contracteren met de geintimeerden, zodat er helemaal geen excuus
zou zijn voor de tekortkomingen die
haar verhuurster haar verwijt ,., en
tevens een heropening van de debatten
beveelt alvorens uitspraak te doen over
de rechtsvordering van eiseres tegen de
consorten Declerck-Beterens,
terwijl, eerste onderdeel, de vreemde
oorzaak of de overmacht waardoor de
aansprakelijkheid wordt uitgesloten,
bestaat in elk beletsel in feite of in
rechte dat bet voor een partij totaal
onmogelijk maakt haar verbintenissen
uit te voeren; bet bestaan van een
lopend en Diet ontbonden contract van
onderverhuring voor een hoofdhuurder,
zoals eiseres, een onoverkomelijke hinderpaal is die hem belet toegang te
hebben tot bet goed waarop de hoofdhuur en de onderverhuring betrekking
hebben en, bijgevolg, te zorgen voor de
exploitatie en bet onderhoud als de
onderhuurders in gebreke blijven; bet
vonnis dat, niettegenstaande die vaststaande elementen, beslist dat eiseres
zich ten aanzien van de hoofdverhuurster niet op overmacht kan beroepen,
derhalve de uiterlijke gevolgen van bet
contract van onderverhuring miskent
(schending van de artikelen 1165,
1709 en 1719 van bet Burgerlijk Wethoek), alsook bet begrip overmacht
(schending van de artikelen 1147 en
1148 van bet Burgerlijk Wetboek) en
bijgevolg de artikelen 1142, 1184 en
1729 van bet Burgerlijk Wetboek
sche:!ldt;
tweede onderdeel, eiseres bij conclusie
had betoogd dat zij Diet aansprakelijk
kon worden gesteld voor de onderbreking van de · exploitatie, daar zij ingevolge een rechtstoestand (contract van
onderverhuring) voor de afloop van bet
proces, de vrije beschikking over bet
goed niet kon terugnemen zonder een
feitelijkheid te ·begaan; bet vonnis, dat
enkel beslist dat eiseres zich ten aanzien
van de hoofdverhuurstef niet kan beroepen op de tekortkomingen van haar

eigen huurders, niet antwoordt o:p bet
middel van de conclusie waarin e1seres
bet bestaan zelf van die onderhuurders
- en van bet contract van onderverhuring - en niet .hun gedraging aanvoerde
als een onoverkomelijk beletsel voor
haar om weer over bet goed te beschikken v66r de afloop van bet proces dat zij
voerde tegen de consorten DeclerckBeterens, terwijl zij zich verdedigde
tegen de rechtsvordering van . de hoofdverhuurster, of althans niet passend
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
. derde onderdeel, · daar nog geen uitspraak werd gedaan over de gegrondheid van de rechtsvordering van eiseres
tegen de consorten Declerck-Beterens,
het motief van bet vonnis, dat steunt op
de hypothese van een c min of meer
bedrieglijke ,. gedraging van eiseres,
niet, zonder tegenstrijdigheid met de
;beschikking tot heropening van de
debatten over de rechtsvordering van
eiseres tegen de consorten DeclerckBeterens, de bestreden beslissing kan
verantwoorden (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende' dat het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat vaststaat
en niet wordt betwist dat eiseres
haar contractuele verplichtingen
niet is nagekomen door een blijvende onderbreking van de handelsexploitatie die tot gevolg heeft
gehad dat het gehuurde goed niet
werd onderhouden, zegt dat eiseres
« zich, bij gebrek aan overmacht,
ten aanzien van haar verhuurster in
rechte niet kan beroepen op de
tekortkomingen van haar eigen
huurders (onderhuurders) »;
Dat het vonnis dus niet enkel
beslist dat eiseres zich ten aanzien
van de hoofdverhuurster in rechte
niet kan beroepen op de tekortkomingen van de onderhuurders, doch
ook beslist dat eiseres ten deze niet
te maken heeft gehad met een geval
van overmacht, dit wil zeggen met
een onoverkomelijk beletsel ter verdere uitvoering van haar verplichting om het gehuurde goed te
exploiteren en te onderhouden;

-502Dat het derhalve antwoordt op de Nr. 266
in het middel vermelde conclusie
waarin eiseres betoogde dat het
1" KAMER- 8 januarl1981
bestaan zelf van een contract van
onderverhuring aanleiding gaf tot 1° AFSTAND - AFSTAND VAN EEN RECHT
een rechtstoestand die baar belette - VASTSTELLING EN GEVOLGTREKKING VAN
de vrije beschikking over het goed DE FE1TENRECHTER - TOEZICHT VAN HET
terug te nemen en, bijgevolg, zelf de HOF.
exploitatie van het gehuurde goed
2° CASSATIE - BEVOEGDHEID ...,... BURGERvoort te zetten;
LLJKJ!; ZAKEN- AFSTAND VAN EEN RECHT-

Dat het noch het wettelijk begrip VASTSTELLING EN GEVOLGTREKKING VAN DE
overmacht, noch de gevolgen van FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET HOF.
het bestaan van het contract van 1" en 2" Hoewel bet aan de recbter staat
de feiten waarop bij zijn beslissing
onderverhuring miskent, daar dit
grondt, op onaantastbare wijze vast te
contract niets te maken had met
stellen, moet bet Hoi van Cassatie
verweerster voor zover eiseres, volnagaan of hij uit deze vaststellingen
gens de vaststellingen van het vonwettig een a/stand van een recbt beeft
nis, krachtens de oorspronkelijke
kurmen afleiden (1). (Impliciet.)
huurovereenk.omst verplicht bleef
om het gehuurde goed te onderhou- (BELGISCHE fiTAAT - MIN. V. NATIONALE
OPVOEDING EN FRANSE CULTUUR T. MR. SAden;
MAIN Q.Q. MR. LEFEBVE Q.Q.)

Dat in deze onderdelen het middel niet kan worden aangenomen;

8 januari 1981 - 1" kamer - VoOJozitter en verslaggever : ridder de SchaetGelijkluiWat het derde onderdeel betreft : zen, afdelingsvoorzitter Overwegende dat uit het ant- dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
woord op het eerste en op het Simont
en Van Ryn.

tweede onderdeel blijkt dat het
vonnis zijn beslissing wettelijk verantwoordt;

Dat, in dit onderdeel, het middel, Nr. 267
dat tegen een ten overvloede gegeven grond is gericht, niet ontvankelijk is;

1" KAMER- 8 januari 1981

En overwegende dat de verwer- 1° OVEREENKOMST - CONTRACI'UELE
ping van de voorziening aile belang AANSPRAKELLJKHEID - FOUT IN DE CONCEPontneemt aan de vordering tot bin- TIE EN DE UITVOERING VAN HET RAAMWERK
EN DE BEGLAZING - SCHADE TEN GEVOLGE
dendverklaring van het arrest;
VAN DIE FOUT- HERSTEL IN NATVRA OF
DOOR EEN GELLJKWAARDIGE VERGOEDING BEG:\UP.

2° CASSATIEMIDDELEN

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt eiseres in de kosten.

BURGERLLJKE ZAKEN - MIDDEL DAT ALS GESCHONDEN WETTELLJKE BEPALING ENKEL EEN
BEPALING OPGEEFT WAAROP DE AANUEVOERDE GRIEF GEEXi BE.'TREKKING HEEFT NIET ONTVANKELLJK MIDDEL.

8 januari 1981- 1" kamer- Voorzit- 1" Wanneer de recbter vaststelt dat sommige ruiten van een meer dan twaalf
ter en verslaggever : ridder de Schaetjaar oud gebouw onderbevig waren
zen, afdelingsvoorzitter Gelijkluiaan condensatie, boewel zulks zich
dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
(1) Cass., 4 nov. 1977 (A.C., 1978, 284).
Dassesse en De Bruyn.

-503toevallig, beperkt en tijdelijk voordeed,
zonder enige weerslag op ·de stevigheid en op het esthetisch uitzicht van
het gebouw en dat niet is bewezen dat
het gebrek van het gebouw, financiiHe
gevolgen heeft teweeggebracht, beslist
· hij wettig dat de schade moet worden
goedgemaakt, niet in natura, door het
gebouw te doen afbreken en het
gebrekkig gedeelte weder op te bouwen, maar wel door toekenning van
schadevergoeding naar evenredipheid
van de werkelijk geleden schade .(1).
2" Niet ontvankelijk is het middel dat is
afgeleid uit schending van de artt.
97 Gw. en 1382 B. W. en dat kritiek
oefent op de manier waarop de Schade
ten gevolge van een contractuele lout
is geraamd (2).
(LABOUREUR T. • SADACEM • N.V., FrrSCHY E.A.)
ARREST ( vertaling)

aanzienlijke last die zij ter plaatse zou
veroorzaken, de aannemer aan de
gedwongen uitvoering overeenkomstig
artikel 1142 van bet Burgerlijk Wetboek
kan ontsnappen en deze kan vervangen
door een geldelijke vergoeding •,
terwijl de recbtstreekse uitvoering (in
natura) de gewone wijze van gedwongen
uitvoering is, zowel van de verbintenissen om iets te doen als van die om iets
niet te doen, en enkel ingeval die
recbtstreekse uitvoering niet of niet
meer mogelijk is de gelijkwaardige uitvoering kan worden bevolen; bet arrest,
door alleen maar te zeggen dat de
mankementen weinig belangrijk zijn en
dat de berstelling een aanzienlijke last
ter plaatse zou veroorzaken, niet vaststelt dat de berstelling in natura niet
mogelijk is en de in bet middel vermelde
bepalingen scbendt :

Ovexwegende dat uit de vaststellingen van bet arrest volgt dat de
HET HOF; - Gelet op bet bestre- deskundige, in verband met de
den arrest, op 2 maart 1979 door bet vraag of sommige ruiten van bet
Hof van Beroep te Brussel gewezen; gebouw onvoldoende beschermd
waren tegen condensatie, van oorOver het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 1134 en deel is dat, hoewel de werken in
overeenstemming zijn met de te
1142 van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest de naamloze ven- vexwezenlijken vooxwaarden waar-.
nootscbap Sadacem en de partijen Fit- van sprake is in de stukken van de'
scby, Klutz, Parent en Tibaux in solidum aanneming, de conceptie zelf van
veroordeelt om eiser 75.000 frank scba- bet werk alsmede bet aanbod tegen
devergoeding te betalen wegens de vooxwaarden die niet geheel kunnen
onvoldoende bescherming van sommige worden vervuld, voor kritiek vatbaar
ruiten tegen condensatie, en aldus afwij- zijn; dat de oorsprong van bet
zend beschikt op zijn regelmatig bij
conclusie ingestelde vordering tot ver- gebrek gelegen is in de fouten van
oordeling van de verweerders om c bet de architecten (de laatste vier verwerk af te breken en weer op te bouwen weerders) en van de aannemer (veren een provisionele vergoeding van weerster), die zowel in de conceptie
5 miljoen frank te betalen om die van bet werk als in de uitvoering
werken voor de vervanging van de van hun opdrachten zijn begaan;
kozijnen te doen uitvoeren en tot dekDat bet arrest, gelet op die
king van de eerste kosten van genotsstoornis en van verbuizing die eruit beschouwingen die bet overneemt,
voortvloeien •, op grond dat c wanneer beslist dat de aansprakelijkheid van
de mankementen in een gebouw weinig de aannemer niet de aansprakelijkbelangrijk zijn en er geen sprake kan heid uitsluit die inherent is aan de
zijn van enige berstelling wegens de taak van de architecten, wier optreden door de wetgever onontbeerlijk
(1) Zie Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) en werd geacht, en dat de geleden
de concl. van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch, in Bull. en Pas., 1972, I, 28; R.C.J.B., schade in soliduzu door de aanne1976, biz. 300, met voetnoot van prof. P. Van mer en de architecten moet worden
Ommeslaghe, en Cass., 26 juni 1980 (AC., vergoed;
1979-80, nr. 686) ·en de concl. van adv.-gen.
Ovexwegende dat bet arrest, om
·
Velu, in Bull en Pas., 1980, I, 1341.
· (2) Zie Cass., 9 nov. 1979, 12 en 13 juni 1980 de door eiser geleden schade te
(AC., 1979-80, nrs. 164, 637 en 642).
beoordelen, met vexwerping van de

-504conclusie waarin eiser primair aan- appellant geleden schade billijk wordt
voerde dat de gebrekkige kozijnen . hersteld door een vergoeding van
en beglazing moesten worden afge- 75.000 frank »,
broken en weer opgebouwd en hem
terwijl de rechter de schade slechts ex.
een provisionele vergoeding diende aequo et bono kan ramen als hij zegt om
toegekend te worden, erop wijst dat welke redenen de raming enkel ex aequo
uit een reeks overeenstemmende- et bono kan geschieden :
feiten is komen vast te staan dat de
Overwegende dat eiser kritiek
condensatie op de ruiten van sommige appartementen toevallig, be- oefent op de wijze waarop een door
perkt en tijdelijk is; dat bij een een contractuele fout veroorzaakte
mankement dat niet de soliditeit schade is geraamd; dat die grief
van het gebouw en nauwelijks het niets te maken heeft noch met het
esthetisch uitzicht e:rVan aantast, de vormvoorschrift van artikel 97 van'
overdreven aanspraken van eiser de Grondwet, noch -met de regels
niet kunnen worden ingewilligd en van de aansprakelijkheid van
dat, hoewel het gebouw sedert meer artikel 1382 van het Burgerlijk Wetdan twaalf jaar voltooid is, geens- hoek;
zins wordt bewezen dat het gebrek'
Dat het middel niet ontvankelijk
een financiiHe weerslag heeft gehad;. is;
Dat het arrest, om de in het
Over het derde middel, afgeleid uit de
middel weergegeven redenen, beslist dat de schade moet worden schending van artikel 97 van de Grondvergoed door toekenning van scha- wet,
devergoeding;
Dat het hof van beroep, dat impliOverwegende dat het tegenstrijdig
ciet doch zeker oordeelt dat de eis
tot afbraak en wederopbouw van de is, enerzijds, vast te stellen dat ten
kozijnen en van de beglazing van gevolge van het gebrek in de kozijsommige appartementen klaarblij- nen en beglazing drie appartemen,.
kelijk de grenzen van de normale ten gedurende negen maanden
uitoefening van de rechten van onbewoond zijn gebleven en, andereiser overschrijdt, aldus uit de· zijds, te beslissen, na erop gewezen
omstandigheden van de zaak kon · te hebben dat de maandelijkse huur
afleiden dat het door de deskundige van een appartement 8.000 frank
vastgestelde gebrek niet in natura: bedraagt, dat eiser door verweerster
behoefde te worden hersteld, doch voor de niet-bewoning van die drie
door toekenning van een schadever- appartementen gedurende dezelfde
goeding volgens de geleden schade; periode moet worden vergoed door
betaling van 9 maal 8.000 frank;
Dat het middel niet kan worden
Dat het middel gegrond is;
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
Over het tweede middel, afgeleid uit'
de schending van de artikelen 97 van de schending van artikel 97 van de GrondGrondwet en 1382 van het Burgerlijk wet,
Wetboek,
doordat het arrest de naamloze ven-·
nootschap Sadacem en de partijen Fit-,
schy, Klutz, Parent en Tibaux in solidum
veroordeelt om eiser 75.000 frank schadevergoeding te betalen wegens onvoldoende bescherming van sommige ruiten
tegen condensatie~ op grond dat c gelet
op de totale kostprijs van de door
Chamebel uitgevoerde variante, de door<

Overwegende dat het arrest, door,
hetzij met bevestiging van het
beroepen vonnis, hetzij op eigEm
gronden, verweerster enkel te veroordelen tot betaling van bepaalde
bedragen, zo~der de door eiser bij
conclusie gevraagde moratoire, compenserende en gerechtelijke inte-

-505resten toe te kennen, zijn beslissing 3° INKOMSTENBELASTINGEN - WETniet regelmatig met redenen om- BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING BEDRIJFSINKOMkleedt;
STEN - WEF.KEND VENNOOT IN EEN PERSODat het middel gegrond is;
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GEGEVENS WAARUIT DE
RECHTEF. WETTIG KAN AFLEIDEN DAT DE
VENNOOT EEN WERKEND VENNOOT IS.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
De inkomsten van werkende vennoverweerster veroordeelt tot betaling 1" ten
van een personenvennootschap
van 72.000 frank wegens nietmet beperkte aansprakelijkheid zijn
bewoning van sommige apparte" winsten wegens de persoonlijke
arbeid der deelgenoten in burgerlijke
menten, voor zover het geen uitof handelsvennootschappen, welke een
spraak doet over de interesten
rechtspersoonlijkheid bezitten onderbetreffende de bedragen waartoe
scheiden van die der deelgenoten ,,
het verweerster veroordeelt en voor
bedoeld in art. 20, 1", W.LB., zoals dit
zover het uitspraak doet over de
luidde
voor de wijziging ervan bij de
kosten van de beide instarities; verwet van 5 jan. 1976 (1).
werpt de voorziening voor het ove-.
rige; beveelt dat van dit arrest'
melding zal worden gemaakt op de 2" Een werkend vennoot in een personenvennootschap met beperkte aankant van de gedeeltelijk vernietigde
sprakelijkheid is hij die in de vennootbeslissing; houdt de kosten aan en
schap geld heeft belegd, er werkelijk
zegt dat de feitenrechter erover
en bestendig werkt om een kapitaal
zal beslissen; verwijst de aldus
dat hem ten dele toebehoord, te doen
beperkte zaak naar het Hof van
opbrengen (2); een dergelijke werkBeroep te Bergen.
zaamheid kan, naar gelang van het
8 januari 1981 1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Anciaux en Simont.

geval, min of meer omvangrijk zijn en,
eventueel, bestaan in onderbroken
arbeidsverrichtingen, maar die zich
vaak genoeg voordoen en met elkaar
verbonden zijn (3).
3" Uit het feit dat een
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1° INKOMSTENBELASTINGEN-

WET-

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING BEDRIJFSINKOMSTEN - • WINSTEN WEGENS DE PERSOONLIJKE ARBEID DER DEELGENOTEN VAN EEN
VENNOOTSCHAP MET EEN RECHTSPEP.SOONLIJKHEID, ONDERSCHEIDEN VAN DIE DEF.
DEELGENOTEN • - BEGF.IP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

vennoot de
namens een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid aan
de administratie der belastingen
gezonden stukken ondertekent, aan
die administratie de gevraagde inlichtingen over de vennootschap verstrekt,
een bedrag van 600.000 frank heeft
ontvangen als bezoldiging voor zijn
werk en voordelen in natura heeft
gekregen voor zijn auto- en representatiekosten, die niet voor een stille
vennoot zouden verantwoord zijn, kan
de rechter wettig afleiden dat die
vennoot de bedragen van de vennootschap heeft ontvangen als werkend
vennoot van die vennootschap (4).

WET-1---------------

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN PERSONENBELASTING BEDRIJFSINKOMSTEN - WERKEND VENNOOT IN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID- BEGF.IP.

(1) (2) en (4) Zie Cass., 6 feb. 1968 (A.C.,
1968, 752).
(3) Zie Cass., 7 dec. 1973 (AC., 1974, 403).

-506V. bezitten, onderscheiden van -aie van.
.de deelgenoten; dat als dergelijke
inkomsten dus moeten worden
ARREST ( vertaling)
beschouwd die welke de werkende
vennoten in zo · een vennootschap
HET HOF; - Gelet op het bestre- genieten;
den arrest, op 21 november 1979
door het Hof van Beroep te Luik
Overwegende dat, zoals het arrest
gewezen;
erop wijst, onder een werkend venOver het middel, afgeleid uit de schen- noot in een personenvennootschap
beperkte aansprakelijkheid
ding van de artikelen 97 van de Grond- met
wet en 20, inzonderheid 1•, van bet: moet worden verstaan degene die,
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, na in deze vennootschap gelden te
zoals bet ten deze van toepassing was hebben ingebracht, daarin een
v66r de wijziging ervan bij de wet van daadwerkelijke en permanente acti5 januari 1976,
viteit uitoefent ten einde een kapidoordat bet arrest, na te hebben. taal dat gedeeltelijk van hem is
vastgesteld c dat onder een werkend winst te doen opleveren;
(LABOUREUR T. BELGISCHE ~AAT FINANCJ!tN)

Ml~.

vennoot in een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid moet
worden verstaan degene die, na in deze
vennootschap gelden te hebben ingebracht, daarin een daadwerkelijke en
permanente activiteit uitoefent ten einde
een kapitaal dat gedeeltelijk van hem is
winst te doen opleveren, beslist dat eiser
de door hem bij de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bureau comptable, fiscal et social geinde
bedragen als werkend vennoot heeft
ontvangen, op grond dat de verschillende
feiten die bet vermeldt " doen blijken
van de daadwerkelijke uitoefening van
een echte en regelmatige beroepsactiviteit » waardoor " de betrokkene bet
kapitaal dat gedeeltelijk van hem was
winst heeft doen opleveren »,
terwijl de uitoefening van een regelmatige activiteit niet noodzakelijk impliceert de uitoefening van de permanente
activiteit die, volgens bet arrest zelf,
kenmerkend is voor een werkend vennoot, in de zin van artikel 20, 1", van bet
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
en die ten deze uitdrukkelijk in de
conclusie van eiser werd betwist :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 20 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
bedrijfsinkomsten zijn die welke rechtstreeks
of onrechtstreeks voortkomen uit
activiteiten van alle aard en onder
meer, volgens het 1" van dit artikel,
in de ten deze toepasselijke redactie, de winsten wegens de persoonlijke arbeid van de deelgenoten in
burgerlijke of handelsvennootSchappen welke een rechtspersoonlijkheid

Overwegende dat echter een dergelijke activiteit, naar gelang van
het geval, min of meer omvangrijk
kan zijn en, eventueel, slechts
onderbroken
arbeidsverrichtingen
kan vereisen, die zich evenwel vaak
genoeg voordoen en met elkaar
verbonden zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, hoewel hij « medisch
ten minste 66,6 pet. arbeidsongeschikt werd verklaard », zaakvoerder van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Bureau comptable, fiscal et social is
gebleven; dat hij de namens die
vennootschap aan de administratie
der belastingen gezonden stukken
ondertekent; dat hij de door haar
over de vennootschap gevraagde
inlichtingen verstrekt; dat de vennootschap hem een bedrag van
600.000 frank heeft toegekend; en
zulks ter vergoeding van zijn werkzaamheden, daar toch de stille vennoot niets heeft ontvangen; dat
eiser verklaard heeft voordelen in
natura te hebben ontvangen voor
auto- en representatiekosteil en dat
die kosten niet zouden te rechtvaardigen zijn voor een stille vennoot;
Dat de rechter, op grond van het
geheel van de elementen waaruit
hij, door een feitelijke beoordeling,
afleidt dat ze doen blijken van de
daadwerkelijke uitoefening van een

-507Over het middel, afgeleid uit de schenechte en regelmatige beroepsactiviteit waardoor eiser het maatschap- ding van de artikelen 1319, 1320, 1322,
pelijk kapitaal winst heeft doen 1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk
opleveren, wettig kon beslissen dat Wetboek, 23, 24, 25, 26 en 27 van het
eiser de bedragen van die vennoot- Gerechtelijk Wetboek,
schap heeft ontvangen als werkend
doordat de rechtbank van eerste aanvennoot van deze vennootschap;
leg eiser veroordeelt tot het betalen,
Dat het middel niet kan worden aan verweerster, van de · som van
94.567 frank, zijnde het bedrag verschulaangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 januari 1981 1" kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : baron
Vin~otte Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn; Deprez,
Luik.
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RECHTERLJJK GEWJJSDE --'-

BURGERLUKE ZAKEN- GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWLJSDE- OMVANG.
•

.Het gezag van het rechterlijk gewijsde
van een beslissing strekt zich niet uit
tot motieven waarvan de betekenis
niet met zekerheid kan worden vastgesteld (1). (Art. 23 Ger.W.)
(CARTA T. BRASSERIE PIEDB<EUF N.V.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 juni 1979 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;

-----------------l
(1) Raadpl. Cass., 13 nov. 1968 (A.C., 1969,
280) met concl. van eerste adv.-gen. Mahaux;
28 maart 1980 (ibid, 1979-80, nr. 488). Zie
Cass., 18 sept. 1970 (ibid., 1971, 51) met concl.'
van proc.-gen. Ganshof van der Meersch (zie
inzonderheid biz. 55 en 56); 8 maart 1973 (ibid.,
1973, 666) met concl. van proc.-gen. Ganshof
van der Meersch in Bull. en Pas., 1973, I, 631;
21 okt. en 18 nov. 1976 (AC., 1977, 225 en 310).

digd als onroerende voorheffing voor de
jaren 1974 tot en met 1978, op grond :
dat de oorspronkelijke huurovereenkomst van 18 oktober 1962 uitdrukkelijk
bepaalde dat de betaling van de volledige belasting ten laste van de hoofdhuurster zou vallen; dat hierin vanzelfsprekend ook de grondbelasting begrepen was; dat uit het vonnis van
14 juni 1971 (materiiHe misslag voor
9 juni 1971), door de Vrederechter van
het vierde kanton Antwerpen gewezen,
blijkt dat de huurhernieuwing werd
toegestaan aan dezelfde huurvoorwaarden en clausules als in de overeenkomst
van 1962 bedongen, behalve wat betreft
de te betalen huurprijs en het recht van
de partijen om een beroep te doen op de
artikelen 12 en 26 van de wet van
30 april 1951; dat niet kan ontkend'
worden dat in de overeenkomst waar- ·
naar door de vrederechter werd verwezen, bedongen werd dat de onroere11de
.voorheffing ten laste van de huurder zou
vallen; dat indien weliswaar de motieven
van het vonnis van 9 juni 1971 enigszins
zouden kunnen misleiden, het beschikkende gedeelte duidelijk is en geen
twijfel kan Iaten nopens de reiHe beweegredenen van deze rechter, die zijn
vonnis volledig heeft doen steunen op
de oorspronkelijke huurovereenkomst
van 1962, waarin de onroerende voorheffing ten laste van de huurder werd
gelegd; dat evenmin kan ontkend worden dat de beer Gonnella tot in 1974 de
grondbelasting regelmatig heeft betaald,
hetgeen ontegensprekelijk bewijst dat
hij het vonnis van de vrederechter op
juiste en regelmatige wijze heeft uitgevoerd,

terwijl, eerste onderdeel, de Vrederechter van het vierde kanton Antwerpen, bij het voomoemde vonnis van
huurhernieuwing, uitdrukkelijk besliste
dat de huurder niet zou moeten instaan
voor de betaling van de onroerende
voorheffing, zodat de rechtbank van
eerste aanleg, door te beslissen dat uit
dit vonnis blijkt dat de huurhernieuwing
werd toegestaan aan dezelfde voorwaarden en clausules als bedongen in de

~
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overeenkomst van 18 oktober 1962, waarbij de onroerende voorbeffing ten laste
van de buurster werd gelegd, de bewijskracbt van bet meergenoemde vonnis en
bet gezag van bet gewijsde ervan miskent (scbending van aile in bet middel
aangeduide wetsbepalingen);

tweede onderdeel, bet gezag dat de
wet aan bet recbterlijk gewijsde toekent
een onweerlegbaar wettelijk vermoeden
is; geen bewijs tegen dit wettelijk vermoeden wordt toegelaten, zodat de
recbtbank van eerste aanleg, door te
beslissen dat bet feit dat de beer Gonnella tot in 1974 de grondbelasting
regelmatig. beeft betaald, ontegensprekelijk bewijst dat de onroerende voorbeffing door de buurder verscbuldigd was,
de artikelen 1350, 1352 en 1353 van bet
Burgerlijk Wetboek scbendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat in een vroegere
procedure een vonnis van de vrederechter van 9 juni 1971, waarbij de
huurhernieuwing van het huurceel
van 1962 werd toegestaan, in een
eerste overweging oordeelt dat de
hoofdverhuurders « geen feiten stellen op grond waarvan door ons
billijkheidshalve zou moeten worden aangenomen dat de huurster
nog zou moeten instaan voor de
onroerende voorheffing, alsook voor
aile kosten van binnenonderhoud en
herstellingen alsmede van de buitenschildering en dat zij niet zou
vermogen voort ·te verhureli zonder
schriftelijke toelating »; dat het
onmiddellijk daarna in een tweede
overweging oordeelt dat « partijen
hun rechten en verplichtingen
betreffende deze punten vrijelijk
overeengekomen zijn in het huurceel van 1962 en er geen aanleiding
bestaat om hierop weder te komen ·
bij de hernieuwing van deze huur
en verhuur »;
Dat ditzelfde vonnis dan in zijn
dispositief de hemieuwing verleent
« tegen dezelfde huurvoorwaarden
en clausules als de huurovereenkomst gesloten ... op 18 oktober
1962, behalve wat betreft : 1" de te
betalen huurprijs ... 2• het recht dat
aan beide partijen wordt toegekend
om een · beroep te doen op de

bepaling van de artikelen 12 en
26 van de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis overweegt dat « indien weliswaar de motieven van het vonnis
van juni 1971 enigszins zouden kunnen misleiden, het beschikkend
gedeelte duidelijk is en geen twijfel
kan Iaten nopens de reiHe beweegredenen van deze rechter, die
zijn vonnis van huurhernieuwing
volledig heeft doen steunen op
de oorspronkelijke door partijen
ondertekende
huurovereenkomst
van 1962, waarin de onroerende
voorheffing ten laste van de· huurder werd gelegd »;
Overwegende dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde zich niet
uitstrekt tot motieven waarvan de
betekenis niet met zekerheid kan
worden vastgesteld;
Overwegende dat niet met zekerheid blijkt dat de vrederechter, door
de zoeven aangehaalde motieven
van het vonnis van 9 juni 1971, als
zijn oordeel heeft willen te kennen
geven dat, in tegenstelling tot hetgeen uit het beschikkende gedeelte
van het vonnis volgt, de huurder de
onroerende voorheffing niet moet
betalen;
Dat het bestreden vonnis derhalve, door zijn beslissing te doen
steunen op
het beschikkende
gedeelte van het vonnis van
9 juni 1971, de bewijskracht van dit
vonnis noch het gezag dat eraan is
gehecht, miskent;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, gelet op het
antwoord op het eerste onderdeel,
de aangevoerde grief geen belang
meer vertoont;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening aile belang ontneemt aan de eis tot bindendverklaring van het arrest;

-509Om die redenen, verwerpt de (DE MAEREL T. BEWISCHE ErrAAT - MIN. V.
FINANCitN}
voorziening en de eis tot bindendverklaring van bet arrest; veroorARREST
deelt eiser in de kosten.
HET HOF; - Gelet op bet bestre9 januari 1981 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Janssens, wnd. voorzitter - den arrest, op 27 juni 1979 door bet
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui- Hof van Beroep te Antwerpen gewedende conclusie van de h. Lenaerts, zen;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Over bet middel van nietBiitzler en Dassesse.
ontvankelijkbeid, door verweerder
aangevoerd tegen de voorziening en
bieruit afgeleid dat de betekening
van de voorziening niet is geschied
op bet kabinet van de minister,
zoals vereist is bij artikel 42, 1", van
Nr. 270
bet Gerecbtelijk Wetboek :
1• KAMER - 9 januari 1981
1° BETEKENING

VAN

EXPLOTEN

- BETEKENING AAN DE ErrAAT - BETEKENING AAN DE GEKOZEN WOONPLAATS GELDIGHEID.

2°

BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

-

BURGERLLJKE
ZAKEN
VOI.Sl'REKTE
BEVOEGDHEID - BESLAGRECHTER - INVORDERING VAN VERBEURDVERKLAARDE ZAKEN.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - TENUITVOERLEGGING VAN DE VEROORDELING VERBEURDVERKLARING BEVOEGDHEID
VAN DE BESLAGRECHTER.

1• Betekeningen aan de Staat worden

geldig gedaan aan de gekozen woonplaats. (Artt. 39 en 42, 1", Ger.W.)
'

a• Wanneer de directeur van registratie en domeinen, met toepassing
van art. 137, tweede lid, Sv., de invordering van verbeurdverklaarde zaken
vordert door. bewarend beslag en door
middelen van tenuitvoerlegging bepaald in deel V van het Gerechtelijk
Wetboek, is de beslagrechter bevoegd
om over de geschillen betreHende die
rechtsplegingen uitspraak te doen (1).
(Artt. 197 Sv. en 1395 Ger.W.)

2• en

-----------------!
(1) Raadpl. BRAAS : Precis de prrx:edure
penale, II, nr. 662bis; Les Novelles, Droit
penal, I, 1, nr. 1805; DE SMET : c De bevoegdheid van de beslagrechter •, nr. 16, in Actuele
problemen van gerechtelijk privsatrecht,
biz. 120.

Overwegende dat, wanneer de
geadresseerde bij een lasthebber
woonplaats beeft gekozen, de betekening, kracbtens artikel 39 van bet
Gerecbtelijk Wetboek, aan de gekozen woonplaats mag gescbieden;
Overwegende dat ten deze verweerder, in de akten van betekening - bevel en van bewarend
onroerend beslag waartegen de
recbtsvorderingen van eiser zijn
gericbt - verklaard beeft c ten
einde dezer keuze van woonplaats
te doen op de burelen van de
ontvanger van bet kantoor der
domeinen te Antwerpen, BelgiEHei
140 »; dat de voorziening aan de
door verweerder gekozen woonplaats werd betekend;
Dat bet middel van nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het middel, door eiser aangevoerd tegen het bestreden arrest en·
afgeleid uit schending van de ·artikelen 2, 568, 569, inzonderheid 5•, 793,
795, 1395, 1429, 1497 van het Gerechtelijk
Wetboek, 165, 197 en 376 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat, nadat bij
arrest
van
2 april 1976 het Hof van Beroep te
Antwerpen, rechtdoende in correctionele
zaken, eiser veroordeeld had wegens het
wederrechtelijk ontvangen van de som
van 799.875 frank in Belgische bankbiljetten voor leveringen van zekere koopwaren, en de schuldvorderingen verbeurd had verklaard die het voorwerp
van de inbreuk hadden uitgemaakt, het-

-510zij samen ten bedrage van 799.875 frank,
nadat verweerder respectievelijk op
21 februari en 4 maart 1977 aan eiser,
ter uitvoering van voormeld correctioneel arrest, eerst een betekening-bevel
en daarna een bewarend onroerend
beslag had Iaten betekenen, strekkende
tot bet bekomen van de betaling van
gezegde som van 799.875 frank en tot
zekerheid hiervan, nadat eiser respectievelijk op 28 februari en 15 maart 1977
verweerder had Iaten dagvaarden voor
de beslagrechter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen ten einde
de voormelde uitvoeringsdaden van verweerder nietig te horen verklaren, en
ten einde aan verweerder verbod te
horen opleggen enige verdere daad van
uitvoering te stellen, aangezien de boger
bedoelde verbeurdverklaring van schuldvorderingen geen titel uitmaakte voor
bet invorderen van een geldsom, nadat
op 10 oktober 1977 gezegde beslagrechter
de uitvoering van bet arrest van
2 april 1976 had geschorst totdat door de
meest gerede partij een . uitleggend
arrest zou worden voorgelegd, nadat
verweerder tegen die beschikking boger
beroep had ingesteld en nadat eiser bij
incidenteel beroep had gesteld dat bet
arrest van 2 april 1976 geen interpretatie
behoefde en gevorderd had dat hem bet
voordeel van zijn inleidende dagvaardingert zou worden toegekend - bet bestreden arrest de beroepen beslissing van de
beslagrechter teniet doet en beslist dat
de eerste rechter onbevoegd was om
over de vorderingen tot verzet van eiser
uitspraak te doen, op grond : dat weliswaar, luidens artikel 2 van bet Gerechtelijk Wetboek, de in dit wetboek gestelde
·regels van toepassing zijn op alle
rechtsplegingen, ook die in strafzaken,
behoudens
echter
wanneer
deze
rechtsplegingen geregeld worden door
wetsbepalingen of rechtsbeginselen die
met de toepassing van gezegde regels
onverenigbaar zijn; dat krachtens de
artikelen 165, 197 en 376 van bet Wethoek van Strafvordering bet openbaar
ministerie alleen gerechtigd is strafrechtelijke beslissingen zo op de persoon als
op de goederen ten uitvoer te leggen; dat
dienvolgens de beslagrechter onbevoegd
was· om tussen te komen, ook al ware
bet ·maar om de uitvoering van bet
correctioneel arrest te schorsen; dat, in
geviu van betwisting over de tenuitvoerlegging van een correctioneel vonnis of
arrest, bet tot de uitsluitende bevoegdheid behoort. van de rechtsmacht die bet
vonnis of bet arrest uitsprak om over die
moeilijkheden te beslissert, die rechts-

macht zijnde in onderhavig geval bet
Hof van Beroep te Antwerpen zetelende
in strafzaken, en dat in strafzaken alle
bepalingen betreffende de bevoegdheid
van openbare orde zijn,
terwijl indien de artikelen 165, 197 en
376 van bet Wetboek van Strafvordering
weliswaar aan bet openbaar ministerie
of aan verweerder, optredende zoals ten
deze, ·bet recht voorbehouden om tot
uitvoering van de strafrechterlijke
beslissingen over te gaan, die artikelen
nochtans geen enkele bepaling inhouden
betreffende de vraag te weten welke
rechtsinacht bevoegd is om de eventuele
betwistingen betreffende een dergelijke
tenuitvoerlegging te beslechten; wanneer
bet openbaar ministerie of verweerder
optredende, zoals ten deze, tot inv!>rdering van boeten, verbeurdverklanngen
of kosten, hun toevlucht nemen tot
rechtsplegingen op goederen, ingevoerd
en geregeld door bet Gerechtelijk Wethoek, met name een bevel of een
bewarend onroerend · beslag
zoals
bedoeld door de artikelen 1497 en
1429 van gezegd wetboek, geen enkele
wettelijke bepaling of geen enkel rechtsbeginsel zich er tegen verzet dat, met
toepassing van de artikelen 2, 568,
569 en 1395 van het Gerechtelijk Wethoek, de betwistingen betreffende die
tenuitvoerleggingen onderworpen zouden worden aan de beslagrechter, onder
voorbehoud weliswaar, in de gevallen
waar een interpretatie van een rechterlijke beslissing vereist zou zijn, van een
verzending, wat die interpretatie betreft,
naar de rechter die de te interpreteren
beslissing heeft gewezen, zulks met toepassing van de artikelen 793 en 795 van
bet Gerechtelijk Wetboek, hetgeen echter aan de beslagrechter geenszins de
bevoegdheid ontneemt ondertussen de
uitvoering van de te interpreteren beslissing te schorsen :

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 165, 197 en 376 van het
Wetboek van Strafvordering, het
openbaar ministerie de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest, wat
de strafvordering betreft, vervolgt;
dat die wetsbepalingen nochtans
aan het openbaar ministerie geen
bevoegdheid
verlenen
om
de
geschillen die bij de tenuitvoerlegging ontstaan, te beslechten, noch
de rechtsmacht aanwijzen die over
zodanige geschillen uitspraak moet
doen;

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

-511Overwegende dat artikel 197, Nr. 271
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat de ver1" KAMER- 9 januari 1981
volgingen tot invordering van geldboeten en van verbeurdverklaarde RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN
zaken in naam van de procureur - RECHTSVORDERING- DE RECHTER IS NIET
des Konings worden gedaan door de BEVOEGD OM AMBTSHALVE DE OORZAAK VAN
directeur van registratie en domei- DE VORDERING TE WLJZIGEN.
nen;
In burger/ijke zaken kan de rechter bij
Overwegende dat, luidens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wethoek, alle vorderingen betreffende
bewarende beslagen en middelen tot
tenuitvoerlegging worden gebracht
voor de beslagrechter; dat, wanneer
het bestuur van registratie en
domeinen, zoals ten deze, voor de
invordering van verbeurdverklaarde
zaken, de in voormeld artikel 1395
bedoelde rechtsplegingen heeft aangewend, de betwistingen, die in
verband hiermede oprijzen, moeten
worden beslecht door de beslagrechter volgens de regelen bepaald in
deel vijf van het Gerechtelijk Wethoek;
Overwegende dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat de
beslagrechter ter zake onbevoegd is;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart en beide zaken
samenvoegt; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
v~rnietigde
beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.

wie een vordering aanhangig is, niet
ambtshalve de oorzaak van die vordering wijzigen (1). (Artt. 702 en
807 Ger.W.)
(HOUBEN T. N.V. ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND)
ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1979 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewe..,
zen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 702, 807 en 1138, 2•,
van het Gerechtelijk Wetboek, alsook
van het algemeen rechtsbeginsel dat de
rechter verbiedt uitspraak te doen hoven
het gevraagde (ultra petita) en de rechten van de verdediging te schenden,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
betaling aan veiWeerster van de premies
verschuldigd uit hoofde van het verzekeringscontract nr. 25.115.615 en van de
boete waarin is voorzien door artikel 11
van de algemene vooiWaarden van de
polis nr. 27.120.357, na te hebben beslist
dat deze contracten, op 15.april 1975 met
veiWeerster afgesloten, bij gebreke aan
eensgezindheid over de duur ervan
(jaarlijkse opzegbaarheid of tien jaar) en
wegens de bestaande betwistingen over
de perequatie van de premies nooit
rechtsgeldig waren tot stand gekomen
en dat de rechten en verplichtingen .van
partijen derhalve dienden te worden
beoordeeld op grond van de verzekeringscontracten op 28 januari 1974 tussen partijen aangegaan,
terwijl het vaststond, zoals blijkt uit
de dagvaarding en de conclusie van
beide partijen, dat niet de polissen op
28 januari 1974 onderschreven maar wei
de verzekeringscontracten gepreciseerd
door hun datum 15 april 1975, door

9 januari 1981 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Janssens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Lebbe - Ge/ijklui- l - - - - - - - - - - - - - - - dende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
(1) Cass., 13 juni 1974 (A.C., 1974, 1130) en
10 maart 1977 (ibid, 1977, 755).
.
Bayart en Claeys-Bouuaert.

-5129 januari 1981 - 1" kamer - Voorzitverweerster in de inleidende dagvaarding als rechtsgrond voor haar vordering ter: de h. Janssens, wnd. voorzitter werden opgegeven; dienvolgens het Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluiarrest, door uitspraak te doen op grond dende conclusie van de h. Lenaerts,
van verzekeringscontracten van 28 ja- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
nuari 1974, de oorzaak van de vordering Dassesse en Houtekier.
wijzigt en aldus uitspraak doet hoven
het gevraagde, hierbij de rechten van de
verdediging schendend :
Overwegende dat, blijkens de
inleidende dagvaarding en de door
partijen neergelegde conclusies, de
vordering van verweerster strekt tot
betaling van achterstallige premies
en van boeten uit dien hoofde, met
toepassing van artikel 11 van
de door partijen op 15 april 1975
ondertekende verzekeringspolissen
nrs. 25.115.615 en 27.120.357;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat die verzekeringspolissen nieuwe polissen zijn,
door partijen op 15 april 1975 ondertekend ter vervanging van de onder
dezelfde nummers door hen op
28 januari 1974 onderschreven polissen, de vordering van verweerster
inwilligt op grond van de in het
middel weergegeven redengeving;
Dat het arrest niet vaststelt dat
verweerster bij een op tegenspraak
genomen conclusie, als grond van
haar vordering, de op 28 januari
1974 ondertekende verzekeringspolissen zou hebben ingeroepen;
Overwegende dat het arrest, door
eiser te veroordelen op grond van
niet ingeroepen overeenkomsten, de
oorzaak van de vordering ambtshalve wijzigt en dienvolgens de
artikelen 702 en 807 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 272

3" KAMER - 12 januari 1981
BERUSTING -

BURGERLJJKE ZAKEN
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLJJKE BESUSSING- BEGRIP.

Stilzwijgende berusting in een rechterJijke beslissing kan aileen worden
afgeleid uit bepaalde en met elkaar
overeenstemmende handelingen of leiten waaruit blijkt dat de partij het
vast en ondubbelzinnige voornemen
heeft haar instemming te betuigen
met de beslissing (1). (Artt. 1044 en

1045 B.W.)

(• COMPAGNIE GENERALE ET GEoPHYSIQUE •
N.V. T. RLJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

12 januari 1981 -

3" kamer -

Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon
Gelijkluidende conclusie van de

h.

Duchatelet,

advocaat-generaal

Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 273

3" KAMER - 12 januari 1981
CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLJJKE
ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE
BEPALINGEN OF OP EEN RECHTSBEGINSEL
DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZJJN - MIDDEL DAT NIET AAN DE
FEITENRECHTER IS VOORGELEGD EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF
HEEFT BESUST - NIEUW MIDDEL - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde 1---------------beslissing; houdt de kosten aan en
Nota arrest nr. 272 :
zegt dat erover door de feitenrech(1) Cass., 27 juni 1980 (AC., 1979-80, nr. 688).
ter zal worden beslist; verwijst de
Nota arrest nr. 273 :
zaak naar het Hof van Beroep te
(1) Cass., 23 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 124).
Brussel.

513Dat het arrest, op basis van zijn
overwegingen
omtrent de getuigenARREST ( vertaling)
verklaringen, beslist dat niet kan
worden betwist dat de door verHET HOF; - Gelet op de bestre- weerder uitgevoerde taken, in hun
den arresten, op 29 juni 1979 en geheel, van intellectuele aard zijn;
6 december 1979 door het ArbeidsDat het arrest aldus de conclusie
hof te Brussel gewezen;
van eiseres beantwoordt;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, tweede lid, van
Dat dit onderdeel van het middel
de wet van 10 maart 1900 op de arbeids- feitelijke grondslag mist;
overeenomst en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest van 29 juni 1979
Wat het eerste onderdeel betreft :
niet ingaat op bet omstandig verweer
Over
de
grond
van
nietwaarin eiseres aanvoerde dat verweer- ontvankelijkheid die verweerder
der als c voorman-magazijnbediende »
tegen dit onderdeel van het middel
c overwegend handarbeid ,. verrichtte en
dat zijn hoofdarbeid c bovendien ,. tot heeft opgeworpen en hieruit is afgebet normale werk van een voorman leid dat het middel, dat niet aan de
behoorde, en doordat bet beslist dat hij feitenrechter is voorgelegd en waarmoest c worden beschouwd als een over deze niet op eigen initiatief
bediende ,., op grond dat c niet in ernst uitspraak heeft gedaan, gegrond is
kan worden betwist dat bet geheel van op bepalingen die niet van openbare
de door appellant (thans verweerder) orde en evenmin dwingend zijn, en
uitgevoerde taken, zoals ze door de
verschillende getuigen tijdens de verho- het derhalve nieuw en dus niet
ren beschreven en toegelicht zijn, vol- ontvankelijk is;
stond om zijn werkdag geheel te vullen;
Overwegende dat uit de gedingdat evenmin kan worden betwist dat het stukken blijkt dat eiseres voor de
geheel van die taken van intellectuele feitenrechter aileen heeft betoogd
aard is,.,
dat verweerder overwegend handarterwijl, eerste onderdeel, in artikel 1, beid verrichte en niet heeft aangetweede lid, van de wet van 10 maart 1900 voerd dat verweerder als onderbaas
op de arbeidsovereenkomst, de meester- werkte en dat hij, bijgevolg, krachknechten en de onderbazen als werklieden worden beschouwd en, bijgevolg, de tens artikel 1, tweede lid, van
meesterknechten en de onderbazen aan de wet van 10 maart 1900 op
de rechtsregeling van de arbeidsovereen- de arbeidsovereenkomst, onder de
komst voor werklieden onderworpen werklieden begrepen was, ongeacht
blijven, ongeacht de omvang van hun de omvang van zijn hoofdarbeid;
hoofdarbeid, waaruit volgt dat de beslisDat
het
middel
van
nietsing die, zonder te betwisten dat verweerder als voorman-magazijnbediende ontvankelijkheid gegrond is;
werkte, hem niettemin als een bediende
Overwegende dat eiseres tegen
beschouwt op grond dat zijn taken het arrest van 6 december 1979 geen
hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, van enkel bijzonder middel aanvoert;
intellectuele aard waren, voormeld
artikel 1 miskent;
tweede onderdeel, ... ; het arrest van·
29 juni 1979, voor zover bet niet antwoordt op bet middel van voormelde
Om die redenen, verwerpt het
conclusie waarin werd betoogd dat de
hoofdarbeid van verweerder tot zijn cassatieberoep; veroordeelt eiseres
werk van voorman-magazijnbediende in de kosten.
behoorde, niet regelmatig met redenen
12 januari 1981 - 3" kamer - Voorzitis omkleed (schending van artikel 97 van
ter en verslaggever : de h. Meeus,
de Grondwet):
waarnemend voorzitter GelijkluiWat het tweede onderdeel be- dende conclusie van de h. Duchatelet,
treft :
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en De Gryse.
(TRAVHYDRO N.V. T. TERRACIANO)

514Nr. 274

a• KAMER -

12 januari 1981

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN SCHENDING
VAN EEN WE'ITELIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER DAT NADER WORDT
NADER BEPAALD WAARIN DIE SCHENDING
BESTAAT- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL {1).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 5, 14, 15, 18, 20 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gewijzigd bij de
wetten van 5 december 1968 en
21 november 1969, 11a4 en 1135 van bet
Burgerlijk Wetboek,

doordat bet arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een opzeggingsvergoeding van 6a1.596 frank te betalen, op
grond dat als een dringende reden moet
worden beschouwd bet feit dat een
bediende, die ermee belast is de jaarlijkse « listing " B.T.W. van clienten van
ao ARBEIDSOVEREENKOMST - BE- zijn werkgever op te stellen en dit stuk
DIENDEN ONTBINDING DRINGENDE aan bet belastingbestuur te bezorgen,
die toezending niet · doet, niettegenREDEN- BEGRIP.
staande een termijnverlenging die werd
2" Het Hof van Cassatie is bevoegd om verkregen na een uitdrukkelijke in
na te gaan of de feitenrechter uit de naam van die werkgever aangegane
door hem vastgestelde feiten wettig verbintenis, en zulks zonder deze van de
heeft kunnen afleiden dat de door een toestand op de hoogte te stellen; dat
werkgever aangevoerde reden, ter ver- verweerder echter de toestand na
antwoording van het ontslag van een 5 april 1974 (in zijn brief van 29 auwerknemer zonder opzegging of ver- gustus 1974) als volgt uitlegt : dat hem
goeding, geen dringende reden is in de op 20 april (20 dagen vertraging) een
zin van art. 18 Arbeidsovereenkom- eerste « listing » is overhandigd met drie
stenwet Bedienden.
vergissingen, die hij vermeldt; 2" dat hij
de toestand ter kennis heeft gebracht
a• Wanneer de rechter vaststelt dat een van eiseres met bet verzoek hem te
werknemer, die voor zijn werkgever helpen; a· dat, bij zijn terugkeer uit
initiatieven moest nemen en die een vakantie, bet werk nog altijd niet gedaan
grote verantwoordelijkheid t.a. v. het. was en dat hij zich met andere dossiers
belastingbestuur had te dragen, bij de heeft moeten bezighouden in zeer moeiuitvoering van die opdracht zeer nala- lijke werkomstandigheden; dat eiseres,
tig was, eensdeels, en dat die werkge- in haar antwoord van 9 september 1974,
ver zijn verbintenissen jegens de alleen verklaart dat die brief van
werknemer niet is nagekomen door 29 augustus geen enkel nieuw element
hem niet naar behoren bij te staan in verschaft; dat de door verweerder gegezijn taak en dat de fouten van die ven uitleg en verduidelijking derhalve
werknemer de arbeidsverhouding tus- als waar moeten worden beschouwd; dat
sen beide partijen niet dadelijk en verweerder voorts zeker nalatig is
volledig onmogelijk maakten, ander- geweest, met name door de administradeels, wordt door hem daaruit wettig tie van de B.T.W. niet te verwittigen dat
afgeleid dat vorenverrnelde fouten ten de lijsten « B.T.W. " van de firma
deze geen dringende reden opleverden,. Mertens en Straet met een nieuwe
ir1 de zin van art. 18 Arbeidsovereen- vertraging zouden worden toegezonden,
komstenwet Bedienden.
met opgave van de redenen van die
toestand; dat verweerder trouwens zelf
(• G.E.T.S. • P.V.B.A. T. BOITTE)
impliciet erkent dat hij schuld heeft, als
hij op 29 augustus 1974 schrijft dat « de
ARREST ( vertaling)
hem verweten fout niet door hem alleen
kan worden gedragen »; dat daarom de
HET HOF; - Gelet op het bestre- aansprakelijkheid moet worden verdeeld
den arrest, op 3 januari 1979 door en dat de gedeeltelijk foutieve houding
het Arbeidshof te Brussel gewezen; van verweerder de arbeidsbetrekkingen
niet onmiddellijk en volstrekt onmoge-----------------1 lijk kon maken, hetgeen de omschrijving
(1) Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 631).
is van de dringende reden,

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - BURGERLLJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST BEl!:INDIGING WEGENS DRINGENDE REDEN
ZONDER OPZEGGING OF VERGOEDING - TOEZICHT VAN HET HOF.
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-515terwijl, eerste onderdeel, eiseres in

Wat het overige van het middel
haar
aanvullende
conclusie
van betreft:
21 november 1977 uitdrukkelijk de
inhoud van de brief van 29 augustus
Ten aanzien van het eerste
1974 van verweerder betwistte en
betoogde dat hij tevergeefs beweerde dat onderdeel :
de hem verweten fouten en verzuimen
in werkelijkheid geheel of gedeeltelijk
Overwegende dat het arrest vastaan andere personeelsleden of aan een stelt dat verweerder een grote vrijgebrekkige organisatie van bet werk heid genoot bij de uitvoering van
zouden te wijten zijn; die beweringen zijn werkzaamheden, dat · hij initiauitdrukkelijk waren betwist en volko- tieven moest nemen en een grote
men in strijd zijn met de verificatie- en verantwoordelijkheid droeg, zegt dat
controleverplichtingen van verweerder• hiJ. zeker nalatig is geweest, en erop
die voor de co0rdinatie van de verschill~nde diensten moest zorgen; hij eiseres wijst dat· verweerder aan eiseres
onmiddellijk had moeten verwittigen dat uitleg heeft .gegeven in zijn brief
het werk waarschijnlijk niet binnen de van 29 augustus 1974, waarin hij
gestelde termijn kon worden uitgevoerd; onder meer verklaart haar op de
l)et arrest, hoewel bet rekening houdt hoogte te hebben gesteld van
tilet de brief van 29 augustus 1974, de de hem verweten toestand, en dat
eonclusie van eiseres niet beantwoordt eiseres in haar antwoord van
(schending van artikel 97 van de .Grond- 9 september 1974, zonder de door
wet),
· verweerder gegeven verduidelijking
tweede onderdeel, bet arrest,· door en uitleg te weerleggen, aileen vergeen rekening te houden met de bijzon- klaart dat de brief van 29 augustus
dere verplichtingen van verweerder geen enkel nieuw element verschaft;
iuzake de coordinatie en de verificatie dat het arrest hieruit afleidt dat de
van de werkzaamheden en door niet te d.
d
~twoorden op de conclusie van eiseres, oor verweer er .gegeven uitleg en
ten onrechte beslist dat de door eiseres verduidelijking als waar moet woraangevoerde reden tot verbreking geen den beschouwd en, dientengevolge,
dringende reden was; de wettigheid van beslist dat eiseres en verweerder
die beslissing in elk geval niet kan fouten hebben begaan en dat « de
worden getoetst (schending van de gedeeltelijk foutieve · houding van
artikelen 5, 14, 15, 18, ·20 van de bij appellant (thans verweerder), in
koninklijk besluit van 20 jtili 1955 de gegeven omstandigheden, de
gecoordineerde wetten betreffende de · arbeidsbetrekkingen niet onmiddelarbeidsovereenkomst voor bedienden,
1134, 1135 van bet Burgerlijk Wetboek lijk en volstrekt onmogelijk kon
en 97 van de Grondwet) :
maken, hetgeen de omschrijving is
van de dringende reden •;
Over het middel van nietDat het arrest, met die overweontvankelijkheid dat verweerder
tegen het cassatiemiddel heeft opge- gingen, de in het middel vermelde
worpen en hieruit is afgeleid dat conclusie beantwoordt;
eiseres niet heeft vermeld in welk
Dat dit onderdeel van het middel
opzicht de artikelen 5, 14, 15, 20 van feitelijke Prondslag mist;
de gecoordineerde wetten betrefqfende de arbeidsovereenkomst voor
Ten a~nzien van het tweede
bedienden, 1134 en 1135 van het middel :
Burgerlijk Wetboek zouden ge- ·
schonden zijn;
Overwegende dat het arrest, op
grond. van de in het antwoord op
Overwegende dat het cassatiemid- het eerste onderdeel vermelde overdel niet vermeldt ·in welk opzicht wegingen, met een onaantastbare
die wetsbepalingen geschonden zijn; beoordeling van .de feitelijke elementen, wettig heeft kt.mnen beslisDat het . · middel
van
niet- sen dat de aan verweerder verweten
ontvankelijkheid gegrond is;
fout geen dringende reden is in de
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-516zin van artikel 18 :van de : gecoor- Antwerpen, karner van inbeschuldidineerde wetten betreffende de gingstelling;
arbeidsovereenkomst voor bedienOverwegende dat · de · voorziening
den;
van
pe burgerlijke partij tegen een
Dat dit onderdeel van het middel
arrest van buitenvervolgingstelling
niet kan worden aangenomen;
ontvankelijk is, niet aileen in
zoverre dit arrest· haar veroordeelt
tot
.schadevergoeding .jegens de. verOm die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt · eiseres dachte, haar verwijst in de kosten
van de strafvordering of in · de
in de kosten.
kosten van de burgerlijke rechtsvor.:.
12 januari . 1981 - .3" kamer -:- dering, of een andere beschikking
Voarzitter . ~ . de h. Meeus, waarnemend bevai betreffende die burgerlijke
vooi:zitter - Verslaggever :. de h. Kreit rechtsvordering,
maar
ook in
Gelijkluidende. conclusie van de zoverre .de vooriiening gerich,t is
h. Duchatelet; advocaat~generaal ·
tege:i:l ge beslissing · v~n. buitenverAdvocaten : mrs. Houtekier en Simo'nt.
volg*ngstelling ·zelf, .welke .· op bet
verzet van de burgerlijke partij is
gewezen; dat artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering immers
Nr. 21s
aan de burgerlijke partij het recht
verleent om, ook alleen, verzet te
2" KAMER- 13 januari 1981
doen tegen .de· beschikking van bui,.
tenvervolgingstelling;
VOORZIENING

IN

CASSATIE

0\rerwegende dat dit recht, betwelk de strafvordering op gang
houdt voor zover de prive-belangen
van de burgerlijke partij daarbij
baat vinden, weliswaar uitzonderlijk
De burgerlijke partij is ontvankelijk om is e:p. daarom ook niet kan worden
zich in cassatie te voorzien tegen ~n uitgebreid tot gevallen die· door de
arrest van buitenvervolgingstelllng, wet niet zijn bepaald; dat dit' recht
niet alleen in zoverre dit arrest haar e_chter niet wordt uitgebreid doch
veroordeelt
tot
schadevergbeding enkel zeker gesteld door de toekenjegens de verdachte, ha'ar verwijst in ning, aan de burgerlijke partij, van
de kosten van de strafvordering of in de bevoegdheid om. zich tot het Hof
de kosten van de burgerlijke rechtsd
te
· d d
tt' h 'd
vordering, of een andere beschikking · te wen en
n em e e we Ig e1
bevat betreHende die burgerlijke van de op haar . verzet gewezen
rechtsvordering, maar ook in zoverre beschikking van buitenvervolgingde voorziening" gericht is tegen _de stelling te Iaten toetsen;
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN - STRAFzAKE:N - ARREST. vAN
BUITENVERVOLGINGSTELIJNG cASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DRAAGWLJDTE.

beslissing van buitenvervolgingstelling
zeU(1).
.

Dat .het aldus. ingestelde cassatieberoep gee.n inmenging is van de
(FIVEZ T. ROELANDT EA.)
burgerlijke partij in de uitoefening
ARREST
van de strafvordering, maar een
rechtsmiddel tegen een beslissing
HET HOF; ':""" Gelet op het bestre- waarvan de burge_rlijke par:tiji pre~
den arrest, op 19 februari 1980 cies wegens haar recht van . verzet,
gewezen door het Hof van Beroep te de wettigheid kan betwisten;
.
..
Dat overigeris dit verzet, w.an'neer
'(1) Cass·., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 159) , op de. voorziening wordt .ingegaan,
en de cone!. van adv.-gen. Colard, gepubliceerd opnieuw .wordt ac:m:gebracht bij 'de
in Bull en Pas., 1980, I, 299 e.v., eri
h
10 dec; 1980, voltallige zitting· (A.C., 1980-81, rec ter naar wie de zaak wordt
nr. 219).
.
. verwezen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - -----
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de goederen . van hun minderjarige
kinderen toekent, hoe ruim ook, zijn
enkel beheersbevoegqheden, zodat de
ouders geen handelingen kunnen verrichten die, zoals de dading, naar hun.
aard daden van beschikking zijn.

Over het middel, ...
doordat ...
terwijl, eerste onderdeel ...
tweede pnderdeel, ...
.derde onderdeel, ...

Wat het eerste onderdeel betreft :

(MATHELAERT, • SUD-LAIT • C.V.

T. FRANCOIS, DESSELIER.)

Dat het onderdeel, dat op een
ARREST ( vertaling)
onjuiste lezing van het arrest· rust,
feitelijke groxidslag mist;
HET HOF; - Gelet op het bestreWat het tweede onderdeel be- den vonnis, op 12 mei 1980 in ·hoger
treft .:
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank .te Dinant;
Dat het onderdeel feitelijke
Overwegende ·- dat het vonnis
grondslag mist : ·
enkel over de burgerlijke belangen
Wat het derde onderdeel betreft : uitspraak doet;
Over het tweede middel, afgeleid uit

Dat het onderdeel niet kan wor- de schending van artikel 389 van het
Burgerlijk Wetboek,
den aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13

januari

1981 . -

2•

karner -

Voorzitter : de h: Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Houtekier.

Nr. 276
· 2• KAMER- 14 januari 1981
1

9

VOOGDIJ --V<XXmLJ VAN DE VADER EN

DE

MOEDER BURGERLLJK . WETBOEK,
389, EERSTE LID - BEHEER VAN I)E
GOEDEREN VAN' DE MINDERJARIGE KINDE.REN.
~T.

2° DADING

MINDERJARIGHEID .
. BEVOEGDHEID ·OM NAMENS EEN MINDERJARIGE ·EEN DADING AAN TE GAAN ~ BEVOEGDHEID UITGESLCYI'EN VAN DE BEVOEGDHEDEN
. WELKE MT. 389 B.W. TLJDENS HET HUWELIJK
AAN EEN .VAN DE OUDERS TOEKENT.

1" en~ 2"

1Je bevoegdheden die art: 389
B. W. tijdens· het huwelijk en behdudens de- uitzohderingen. bij de. wet
bepaald, ;Ian et:m van de houders ta.v.

doordat het vonnis elke rechtskracht
ontzegt aan de. dading die .de verweerders in naam van luin minderjarig kind
met de « Patroonskas » hebben aangegaan over. de schade die dit kind geleden
heeft bij het ongeval waardoor de eisers
burgerrechtelijk aansprakelijk. zijn, en
de burgerlijke r~chtsvordering van de
verweetders · ontvankelijk en gegrond
verklaart, op grond .van de overweging
dat de dading een handeling is die de
ouders niet kunnen verrichten' zonder
machtiging door de rechter,
.
terwijl artikel 389 van het Burgerlijk
Wetboek het beheer over de · goederen
van de minderjarige kindereri aan een
van· de. ouders 'toevertrouwt en hierop
slechts uitzondering maakt in gevallen
bedoeld in artikel 389, lid 1·tot 6, van het
Burgerlijk Wetboek; de wet nergens
in· een·. uitzonderingsprocedure vootziet
waarin wordt afgeweken van het 'beginset dat de . ouders een dading mogen
aangaan in naarn .van hun minderjarig
kind; de bevoegdbeden van de ouders als
wettelijke beheerders van de goederen
van hun minderjarig kind geacht worden
onbegrensd te zijn, vermits de wet
« juri!$ et de. jUF!J » _vermoedt dat ze
uitgeoefen9 worden in_.het belang · vim
het . kind; de eilig~ waatbotg ·· v~r het
minderjarig ·kirtd · gelegen is in het feit
dat de ouders, zoals ieder die goederen
v~ ~en.··. ander . beh,eert, -rekening en
veraptwoordhig · Irioeten . doert, alsooki in
het toezicht dat volgens de wetgever
door,·c;ie andere. ouder. kan worden ·uitgeoefend,
··

518waaruit volgt dat de eisers terecbt
Dat het middel niet kan worden
bebben betoogd dat de dading, gelet op aangenomen;
bet werkelijk voorwerp ervan, een daad
Over het eerste middel, afgeleid uit de
van bebeer was, althans voor de toepassing van bet nieuw artikel 389 van bet schending van artikel 97 van de GrondBurgerlijk Wetboek, en daf bet vonnis, wet,
door in algemene bewoordingen te vermelden dat de dading een daad van
beschikking is en dus een .bandeling is . Dat .het middel feitelijke gronddie de ouders niet mogen verricbten slag nust;
zonder macbtiging door de recbter, een
onjuiste uitlegging geeft aan artikel 389
van bet Burgerlijk Wetboek, die bepaling
Om die redenen, verwerpt de
althans verkeerd toegepast en dus voorzieningen; veroordeelt de eisers,
geschonden beeft :
ieder van hen, in de kosten van zijrt
voorziening.
Overwegende dat het vonnis niet
wordt bestreden, in zoverre de rech14 . januari 1981 - . 2• kamer ter daarin impliciet doch onmisken- Voor~itter : baron Richard, voorzitter baar beslist dat, indien de rechtsgel- Verslaggever : de h. Stranard - · Gedigheid van de dading werd erkend, Jijkluidende conclusie van de mevr. Lieadvocaat-generaal Advoze voor de eisers voordeel zou kendael,
caten: rots. DeBruyn; Remy, Dinant.
opleveren, ofschoon ze geen partij
waren bij die overeenkomst, vermits
die overeenkomst tussen de verweerders en een derde was gesloten;
Dat de eisers de beslissing slechts Nr. 277
bekritiseren, in zoverre daarin
wordt gezegd dat de dading een
2" KAMER- 14 januari 1981
handeling is die de ouders niet
kunnen verrichten zonder machti- 1° VOORZIKNING IN CASSATIE
ging door de rechter en daartoe TERMIJN - S'l'RAFZAKEN - BURGERLIJKE
aanvoeren dat zij daarentegen een RECIITSVORDERING - VEROORDELING BIJ
VAN DE BEKLAAGDE- VOORZIEdaad van beheer is, althans voor de VERSTEK
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTLJ TLJDENS
toepassing van artikel 389 van het DE GEWONE VERZE'ITERMIJN VAN DE
Burgerlijk Wetboek;
BEKLAAGDE- NIET ONTVANKELLJK CASSA~

TIEBEROEP (1).

Overwegende dat, hoe ruim de
bevoegdheden ook mogen zijn die 2° VOORZIENING IN CASSATIE genoemde wetsbepaling tijdens het TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
huwelijk en behoudens de uitzonde- RECIITSVORDERING - VORDERING BIJ VERringen bij de wet bepaald, aan een STEK VAN DE BEKLAAGDE EN VEROORDELING
van de ouders toekent betreffende OP TEGENSPRAAK VAN EEN VOOR HEM BURde goederen van hun minderjarige GElUlECHTELLJK AANSPRAKELLJKE PARTLJ VAN DE BURGERLIJKE PARkinderen, het nog steeds beheersbe- CASSATIEBEROEP
TLJ TLJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN
voegdheden zijn zodat de ouders VAN DE BEKLAAGDE - CASSA.TIEBEROEP
geen handelingen kunnen verrich- NIET ONTV~K .ZOWEL TAV. DE BURten die, zoals de dading, naar hun GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE .PARTLJ
ALS VAN DE BEKI.AAGDE (2).
aard daden van beschikking zijn;
Dat het vonnis derhalve, door op 1-----------------"de in het middel aangehaalde ~ond . (1) Cass., 8 jan. 1974 (AC~ 1974, 504); zie
rechtskracht te ontzeggen aan · de Cass., 28 sep.t. 1976 (ibid, 1977, 109); 15 .feb.
(ibid, 1978, 714), 18 sept. 1979, 11 dec.
litigieuze dading, artikel 389 van het 1978
1979 en 13 mei 1980 (ibid, 1979-80, nrs. 31,
Burgerlijk Wetboek correct uitlegt 236 en 581).
en zijn .beslissing wettelijk verant(2) Cass., 8 jan. 1974 (A.C, 1974, 504)' en
woordt;
voetnoot 2.

-519II. In zoverre de voorzieningen
3° VOORZIENING IN CASSATIE TERMLJN S'l'RAFZAKEN - BURGERLIJKE gericht zijn tegen de beslissingen op
RECHTSVORDERING VEJitOORDEUNG BIJ de tegen verweerster, civielrechte. VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE - BURGER- lijk aansprakelijke partij, ingestelde
RECliTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTJJ OP rechtsvorderingen :
TEGENSPRAAK BUITEN DE ZAAK GESTELD Overwegende dat verweerster niet
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DIE BURGERJl.ECHTELUK AAN- aansprakelijk is behalve voor de
SPRAKELIJKE PARTJJ CASSATIEBEROEP veroordeling die ten deze tegen de
INGESTELD TIJDENS DE GEWONE VERZErrER- eerste verweerder, beklaagde, is uitMIJN VAN DE BEKLAAGDE ~ ONTVANKELIJK gesproken; dat die aansprakelijkCASSATIEBEROEP (3). (IMPLICIET.)
heid bijgevolg zou wegvallen, indien
4° VOORZIENING IN CASSATIE - beklaagde bij een later op zijn
TERMUN - JEUGDBESCHERMING - ARREST verzet gewezen arrest van elke verVAN HET HOF VAN BEROEP, JEUGDKAMER, oordeling zou worden ontheven;
INZAKE EEN PROCEDURE ALS BEDOEU> IN
Dat het arrest aldus ten aanzien
TITEL II, HOOFDSTUK III, JEUGDBESCHER- van
verweerster, civielrechtelijk
MINGSWEI' - BURGERLIJKE RECHTSVORDE- aansprakelijke partij, al evenmin
RJNG - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGEReen eindarrest is vermits haar
LUKE PARTJJ- TOEPASSING VAN ART. 413 SV.
rechtstoestand onverbrekelijk ver{IMPIJCJET.)
bonden is met die van verweerder,
5° JEUGDBESCHERMING - CASSATIE- beklaagde;
BEROEP ARREST VAN HET HOF VAN
Dat de voorzieningen niet ontvanBEROEP, JEUGDKAMER, INZAKE EEN PROCEkelijk zijn;
DURE BEDOEU> IN TITEL II, HOOFDSTUK III,
JEUGDBESCHERMINGSWET BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTJJ - TERMIJN VAN
HET CASSATIEBEROEP - TOEPASSING VAN
ART. 413 SV. (lMPUCJET.)

III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de tweede verweerder,
civielrechtelijk aansprakelijke partij, ingestelde rechtsvorderingen:
(BELG~E srAAT MIN v. NATIONALE
Overwegende dat verweerder bui. OPVOEDJNG EN FRANSE CULTUUR T. D., D., P.)
ten het geding werd gesteld zodat
het arrest te zijnen opzichte definiARREST ( vertaling)
tief is;
.
Overwegende evenwel dat uit de
HET HOF,- ~let.op het bestre- stukken waarop het Hof vermag
~en arrest, op 30 JUfil 1980 door de acht te slaan, niet blijkt dat de
Jeugdkamer van het Hof van Beroep · .
h
· ·
h bb
d
te Luik gewezen;
~~~en::: ~:r~~~~=en~e~3e ~:_
weerder, civielrechtelijk aansprakeI. In zoverre de · voorzieningen lijke partij, tegen wie die voorziegericht zijn tegen de beslissingen op ningen gericht zijn;
de tegen verweerder, beklaagde,
Dat de voorzieningen niet ontvaningestelde rechtsvorderingen :
kelijk zijn;
Overwegende dat het arrest ten
aanzien van verweerder, beklaagde,
b~j verstek .is _gewezen; d~t d~ eisers
Om die redenen, verwerpt de
z1ch op 9 Juli 1980, dat IS vo6r het ·voorzieningen· veroordeelt iedere
verstrijken van de gewone verzet- eiser in de k~sten van zijn voorzietermijn, in cassatie hebben ·voor- ning..
zien; dat de voorzieningen niet ont14 januari 1~81 2" kamer vankelijk zijn;
Voorzitter : baron Richard, voorzitter --------------.;._-! Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui(3) Cass., 6 dec. 1937 (Bull. en Pas., 1937, I, dende conclusie van mevr. Liekendael,
370).
advocaat-generaal.

~
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Nr. 278

door hem niet zijn ondertekend en
derhalve -als niet bestaande moeten worden beschouwd;. die stllkken tegenstrij2" KAMER -'-- 14 januari ·1981
dige vermeldingen bevatten, waar _wordt
vastgesteld dat eiser ter zitting van
1° VONNISSEN EN ARRESTEN
6 september 1979 verschenen is, verstek
~-- WErooEK VAN STMFvORDE- heeft laten gaan en door zijn raadsman
RING, ART. 78_-'- NIE'l' ooi¢GEKEmiDE DOOR- werd vertegenwoordigd, dat de eerste
HALJNGEN- ToEPAsSINGSGEBIED.
rechter eiser bij verstek en op tegenspraak veroordeelt en dat aan eiser
2° VONNISSEN EN -. ARRESTEN
uitstel voor een duur van zes maanden
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE en voor een duur van een. jaar wordt
TERECHTZITTING ~ NIET. GOEDGEKEURDE verleend van de betaling van -de hem
DOORHALINGEN - DOORHAI.JNGEN ALS NIET opgelegde geldboete van vijfentwintig
BESTAANDE BESCHOUWD {1).
frank; die tegenstrijdige vermeldingen
de akten waarin ze voorkomen, gebrek3° VONNISSE:N · EN ARRESTEN
kig maken .en de bestreden beslissing
S'l'RAFzAKEN...:... BERbEPEN VONNIS NIETIG.- door een nietig vonnis te bevestigen de
BESLISSING VAN DE . RECHTER IN HOGER nietigheid van dat vonnis overneemt en
BEROEP WAARIN DIE NIETIGHEID WORDT derhalve zelf nietig is :
NIETIGHEID
OVERGENOMEN . BESLisSING IN HOGER'BEROEP (2).

-VAN

DE

1" ·Jiet bepaalde in art. 78 Sv;~ luidens

hetwelk de niet goedgekeurde doorha~
Jingen als . niet bestaande worden
beschouwd, is . toepasselijk op alle
authentieke akten van de strafrechtspleging (3).
(TOUSSAINT)
ARREST( vertaling)

Overwegende dat, enerzijds, het
proces-verbaal van de door de eerste rechter op 6 september 1979
gehouden ·terechtzitting ·waarop de
zaak werd behandeld, vermeldt dat
de
gedaagde
vertegenwoordigd
wordt door zijn raadsman; dat het
evenwel · in zonder goedkeuring
doorgehaalde vermeldingen vaststelt
dat de gedaagde verschijnt, verstek
laat gaan en bijgestaan wordt;
Overwegende dat, anderzijds, het
beroepen vonnis erop wijst dat eiser
verschenen is, hem op tegenspraak
veroordeelt, onder meer tot. een
geldboete van vijfentwintig frank,
voor de betaling waarvan hem uitstel wordt verleend voor de duur
van een jaar; dat, blijkens de zonder
goedkeuriJig doorgehaalde vermeldingen, het vonnis de niet-verschijning van eiser · vasts~lt, verklaart uitspraak te doen biJ verstek
en eiser uitstel voor de duur van zes
maanden verleent voor de betaling
van voormelde geldboete;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 okfuber 1980 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Over het middel, afgeleid uit de schending. van de artikelen 97 van- de Grond~
wet. en 78 van het Wetboek van Strafvordering,
·
doorda{ het yonnis de beslissing bevestigt waarbij eiser bij de op
20 september 1979 door de Politierechtbank te Saint-Hubert gewezen beslissing
veroordeeld wordt tot geldboeten en .tot
verval van bet recht tot sturen, ·
terwijl het bevestigde vonnis en bet
proces-verbaal van de door de eerste
Overwegende dat krachtens · arrechter op 6 september 1979 gehouden tikel 78 van het Wetboek van Strafterechtzitting doorhalingen bevatten die vordering, dat van toepassing is op
door de griffier niet zijn goedgekE!urd, aile authentieke · akten van straf. rechtspleging, een niet goedge(1) Zie Cass., 25 april 1979 (A.C.; 1978-79, keurde - doorhaling als niet be1012).
·
staande wordt beschouwd;
-(2) Cass., n j~ 1980 (A.C., 1~79-80; nr. 635);
Dat vorenbedoelde vermeldingen
zie Cass. 9 sept. 1980 (ibid., 1980~81, nr. 19). _
die het bestreden vonnis beeft over(3) Cass., 25 april 1979 (A.C., 1978-79,1012).
gEmomen door de beslissing waarin

-521ze .,voorkomen te bevestigen, tegen- (PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE COPPENS)
strijdig zijn en het Hof niet in de
mogelijkheid stellen toezicht uit te
ARREST ( vertaling)
oefenert _ op de wettigheid van de
bestreden beslissing;
·
HET · HOF; - Gelet op het ver·-- -Dat het middel gegrond is;
ioekschrift tot regeling van rechtsgebied op 27 november 1980 door de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel ingediend;
Om •die redenen, vernietigt het
Overwegende dat de raadkamer
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden van de Rechtbank van Eerste Aangemaakt op de kant van de vernie- leg te Btussel, bij beschikking van
tigde beslissing; laat de kosten ten 16 oktober 1978, Martine Coppens,
laste van de Staat; verwijst de zaak geboren op 30 mei 1953, naar de
naar de Correctionele Rechtbank te correctionele rechtbank verwezen
Marche-en-Famenne, zitting hou- heeft ter zake dat zij in het gerechtelijk arrondissement Brussel
dende in hoger beroep.
tussen
28 februari
1972
ert
· 14 januari 1981 2" · kamer 7 november 1975 feiten heeft
Voorzitter : baron Richard, voorzitter - gepleegd die de opeenvolgende en
Verslaggever : de h. Stranard - Ge- voortdurende uitvoering zijn van
Jijkluidende conclusie van .mevr. Lie.ken- een zelfde s~afbaar opzet en die
dael, advocaat-generaal - Advocaat :
zonder onderbreking gedurende drie
mr. Mignon, Neufchateau.
jaar hebben voortgeduurd, . waarbij
de laatste feiten op 6 november 1975
werden gepleegd, dat zij namelijk,
met bedrieglijk _opzet of met het
oogmerk om te schaden, getuigNr.279
schriften heeft vervalst en op
dezelfde plaatsen en in dezelfde
periode _met . hetzelfde bedrieglijk
2" KAMER~ 14 januari 1981
opzet of met hetzelfde oogmerk om
REGELING .VAN,. RECHTSGEBIED te schaden van die getuigschriften
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAliJ DE gebruik heeft gemaakt, wei wetende
RAAPKAMER WAARBLJ EEN ' VERDACJITE dat- ze vervalst waren; dat in de
NAAR DE. CORRECI'IONELE RECHTBANK beschikking voor het overige wordt
WORDT VERWEZEN WEGENS ALS WANBEDRLJ- beslist dat er geen gronden .aanweVEN OMSCHREVEN FElTEN- ARREST VAN DE zig zijn om de verdachte te vervolKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
gen wegens eenvoudige diefstal en
WAARBLJ DIE BESCHIKKING WORD'r- BEVESTIGD - . VONNISGERECHT DAT ZICH valse getuigenis;
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE ALS
WANBEDRLJVEN OMSCHREVEN FElTEN IN
WERKELLJKHEID NIET GECORRECTIONALIsEERDE MISDADEN ZLJN - BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWLJSDE GEGAAN - VASrSTELLING DOOR HET HOF OAT DE ALS WANBEDRLJF OMSCHREVEN FElTEN MISDADEN
SCHLJNEN TE ZLJN- VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING EN VAN HET ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERWLJZIGING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING (1). ·

---------------1
'(1) Zie Cass., 14 okt. 1980 (AC., i980-81,
nr. 98).
·

Dat Guy Krier zich bij verklaring
voor de onderzoeksrechter te Brussel op- 24 juni- 1977 tegen de verdachte burgerlijke partij heeft
gesteld;
Overwegende dat de· burgedijke
partij tegen die · beschikking tweemaal 'in verzet- is gekomen en het
Hof van Beroep te Brussel, kamer
van - irtbeschuldigin:gstelling,
bij
arrest van 26 ~pril 1979, het tweede
verzet niet ontvankelijk en het eer-
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bestreden beschikking heeft beves- kamer van inbeschuldigingstelling
tigd;
van het Hof van Beroep te Brussel.
Overwegende dat het Hof van
14 januari 1981 2" kamer Beroep te Brussel zich bij arrest Voorzitter : baron Richard, voorzitter van 23 oktober 1980 waarbij het op Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui20 juni 1980 door de Correctionele dende conclusie van mevr. Liekendael,
Rechtbank te Brussel gewezen von- advocaat-generaal.
nis wordt gewijzigd, « ratione materiae » onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de aan de
beklaagde verweten feiten, op grond Nr. 280
dat, zo die feiten waren aangetoond,
ze « het misdrijf valsheid omschre2" KAMER- 14 januari 1981
ven in de artikelen 193, 196 (en)
197 van het Strafwetboek » zouden 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RAADKAopleveren;
MER DIE EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN WANOverwegende. dat de arresten van BEDRLJF, MET AANNEMING VAN VERZACH26 april 1979 en 23 oktober 1980 in TENDE OMSTANDIGHEDEN, VERWDST NAAR
kracht van gewijsde zijn gegaan en DE BEVOEGDE POLITIERECHTBANK- WANdat uit hun tegenstrijdigheid een BEDRLJF GEPLEEGD BUITEN RET ARRONDISgeschil over rechtsmacht is ontstaan SEMENT - BEKLAAGDE DIE GEEN VERBIJJ}1dat de loop van het gerecht belem- PLAATS HEEFl' IN RET ARRONDISSEMENT EN
mert; dat er derhalve grond is tot DAAR NIET IS GEVONDEN - ONBEVOEGDHEID
VAN DE RAADKAMER VAN DAT ARRONDISSEregeling van rechtsgebied;
MENT (1).
Overwegende dat uit de aan het
Hof voorgelegde stukken blijkt dat 2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
de feiten, zoals ze door het hof - STRAFZAKEN - VONNISGERECHT DAT VAN
van beroep in het arrest van EEN MISDRLJF KENNIS NEEMT DOOR EEN
23 oktober 1980 werden gekwalifi- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VONNISGERECHT DAT ZICH RATIONE LOCI ONBEceerd, de misdaden schijnen op te VOEGD
- MISDRLJF GEPLEEGD
leveren die in de artikelen 196 en BUITEN VERKLAART
RET
ARRONDISSEMENT
197 van het Strafwetboek zijn BEKLAAGDE DIE ZLJN VERBIJJFPLAATS NIET
omschreven;
IN RET ARRONDISSEMENT HEEFl' EN DAAR

Om die redenen, beslissende tot
regeling ·van rechtsgebied, vernietigt
de op 16 oktober 1978 gegeven
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, in zoverre Martine Coppens
daarbij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen wegens vervalsing van getuigschriften en
gebruik daarvan, alsook het op
26 april 1979 gewezen arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel,
in zoverre de beslissing van verwijzing . daarbij
wordt bevestigd;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; verwijst de aldus beperkte zaak

NIET IS GEVONDEN REGELING VAN
RECHTSGEBIED VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING- VERWDZING VAN DE ZAAK
NAAR DE BEVOEGDE PR0CUREUR DES
KONINGS (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHA.TEAU
IN ZAKE ANl'OINE)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op ·17 november 1980 door de
procureur des Konings te Neufchateau ingediend;
Overwegende .dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aan:..
leg te Neufchateau, bij beschikking
· (1) en (2) Cass., 14 feb. 1979 (AC., 1978-7i,
710) en 23 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 54).
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van verzachtende omstandigheden, Tellin op het grondgebied van de
Antoine Julien, Fram;ois, Camille, vroegere gemeente Resteigne, die
geboren op 11 april 1910 te nog altijd behoort tot het gerechte~esteigne, wonende te Tellin, deel- lijk arrondissement Dinant, dat de
gemeente
Resteigne,
rue
du beklaagde zijn verblijfplaats niet
Thioray-105, naar de bevoegde poli- had in het gerechtelijk arrondissetierechtbank verwezen heeft uit ment Neufchateau en er ook niet
hoofde van te Tellin, deelgemeente werd aangetroffen; dat de raadkaResteigne, op 29 maart 1980 door mer van de Rechtbank van Eerste
gebrek aan voorzichtigheid of voor- Aanleg te Neufhchateu - ratione
onbevoegd was om de
zorg, doch zonder het oogmerk om loci de persoon van een ander aan te beklaagde naar het vonnisgerecht te
randen, onopzettelijk slagen of ver- verwijzen;
wondingen te hebben toegebracht
aan Andre Collaux;
· Overwegende dat de Politierechtbank te Wellin zich bij vonnis van
Om die redenen, beslissende tot
8 oktober 1980 onbevoegd heeft regeling van rechtsgebied, vernietigt
verklaard om van de zaak kennis te de op 30 mei 1980 gewezen beschiknemen, op grond « dat de Politie- king van de raadkamer van de
rechtbank te Wellin aan geen der Rechtbank van Eerste Aanleg te
bij artikel 139 van het Wetboek van Neufchateau; beveelt dat van dit
Strafvordering gestelde vereisten arrest melding zal worden gemaakt
inzake bevoegdheid ·voldoet, zijnde op de kant van de vernietigde
de plaats van het misdrijf, die van beslissing; verwijst de zaak naar de
de verblijfplaats van de verdachte, procureur des Konings · bij de
en die van de plaats waar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
verdachte is gevonden; dat het mis- Dinant.
drijf immers heeft plaatsgevonden
14 januari 1981 2" kamer
op het grondgebied van de vroegere
gemeente ·Resteigne, die overeen- Voorzitter : baron Richard, voorzitter komstig het enig artikel van de wet Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
van 6 juli 1976 betreffende het advocaat-generaal.
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wethoek, thans nog steeds valt onder de
bevoegdheid van de Politierechtbank te Rochefort; dat ook de
verblijfplaats van de verdachte en
de plaats waar hij werd gevonden, Nr. 281
gelegen zijn · op hetzelfde grondgebied van de vroegere gemeente
2• KAMER- 14 januari 1981
Rochefort :.;
Overwegende dat de beschikking 1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - IN
van de raadkamer en het vonnis BESLAG GENOMEN ZAKEN - NEERLEGGING
van de politierechtbank in kracht TER GRIFFIE - VORMVOORSCHRIFT IN DE
van gewijsde zijn gegaan en dat uit REGEL GEEN VERPLICHTING.
hun tegenstrijdigheid een geschil 2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN over rechtsmacht is ontstaan dat de VERBOD VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING
loop van het gerecht belemmert; dat TE DOEN STEUNEN OP ZIJN PERSOONLIJKE
er grond bestaat tot regeling van WETENSCHAP VAN DE FElTEN- BEGRIP.
rechtsgebied;
3° BEWIJS - STRAFZAKEN- VERBOD VOOR
Overwegende dat uit de stukken DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE DOEN STEUvan de rechtspleging blijkt te volgen NEN OP ZIJN PERSOONLIJKE WETENSCHAP
dat de aan de beklaagde ten laste VAN DE FElTEN- BEGRIP.
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4° VOORZIENING

IN

5° VOORZIENING

IN

(MUZAFFER, OSMAN)

CASSATIE _.

BESUSSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP TEGEN EEN ONDERWEKSDAAD - NIET ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP(1).

14 januari 1981 2• kamer
Voorzitter
:
baron
Richard
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael
advocaat-generaai - Advocaten : mrs:
Vander Veeren; De Quevy, Brussel.

CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP IS UITGESLOTEN- UITWNDERINGEN.

1• Behoudens

Nr. 282

de _ gevallen van de
artt. 448 Sv. e. v., is noch de procureur
1" KAMER - 16 januari 1981
des Konings, noch de onderzoeksrechter in de regel verplicht de in beslag
genomen zaken ter griffie neer te 1° VOORZIENING IN CASSATIE
VORM- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINJeggen (1) (2).

2" en 3" De rechter die uitspraak doet op
basis van de hem regelmatig voorgeJegde gegevens en op gegevens die hij
daaruit afleidt, doet zijn beslissing
niet onwettig steunen op zijn persoonlijke wetenschap van de feiten (3).

GEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS ADVOCAAT, TEGEN EEN
BESLi:SSING VAN DE BESTENDIGE DEPIJTATIE
VAN DE PROVINCIERAAD - VOLMACHT TE
HECHTEN AAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING OF TER GRIFFIE VAN HET HOF NEER
TE LEGGEN BINNEN DE BIJ ART. 420B/h;
TWEEDE UD, SV. BEPAALDE TERMIJN (1).

5" Buiten bet toepassingsgeval van
art. 40, vierde lid, Taalwet in Gerechts- 2° GEMEENTEVERORDENING - BEKENDMAKING- BEWIJS.
zaken {15 juni 1935), bet geval van
regelmatige a/stand of dat waarin
3°
VALSHEID EN GEBRUIK VAN
tegen een arrest van verwijzing naar
bet hot van assisen nog cassatieberoep VALSE STUKKEN - NIET AUTHENTIEKE GESCHRIFTEN DIE IN ZEKERE J.{ATE
openstaat na het veroordelend arrest,
ALS BEWIJS KUNNEN DIENEN VAN DE
kan in strafzaken een partij zich geen
DAARIN VASTGESTELDE FElTEN.- TOEPAStweede maal in cassatie voorzien tegen
SING VAN ART. 198 SW.
.
een en dezelfde beslissing (4), ook al is
bet cassatieberoep ingesteld voordat
het eerste cassatieberoep is verworpen 2" Bij gebreke van koninklijk besiuit
waarbij de Wijze wordt bepaald
(5). (Art. 438 Sv.)
waarop bet feit en· de datum van de
bekendmaldng van de gemeentereglementen moeten worden vastgesteld,
Nota's arrest nr. 281 :
mag bet bewijs van deze bekendmaking door alle wettelijke bewijsmidde(1) Cass., 14 okt. 1963 (BuJJ. en Pas., 1964, I,
len worden geleverd (2); de bestendige
152); zie Cass., 17 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
deputatie mag bet getuigschrift van
nr. 118).
bekendmaldng en het register van de
(2) In aile gedingen ter zake van valsheid in
bekendmaldngen als zulk bewijs
geschrifte schrijft art. 448 Sv. voor dat het van
beschouwen (3).
valsheid betichte stuk ter griffie wordt neergelegd zodra het wordt ingebracht. Die formali- 3" Vervalsing van akten die geen
teit is evenwel noch substantieel noch voorgeauthentieke geschriften zijn, maar die
schreven op straffe van nietigheid. Cass.,
in een zekere mate als basis kunnen
29 maart 1977 (A.C., 1977, 818).
(3) Cass., 1 feb. 1977 {A.C:t 1977, 610); zie
Cass., 23 jan. 1980 (ibid., 1979-uO, nr. 306) en de
voetnoot.

(4) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr; 244).

Nota's arrest nr. 282 :
(1) Cass., 24 april 1978 (A.C., 1978, 966)..

(2) Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 296) en
11 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1187).
(5) Cass., 3 jan. en 4 april 1979 (A.C.,
1978-79, 497 en .925); zie Cass., 16 mei 1980
(3) Zie · Cass., 11 juni 1979 (A.C., 1978-79,
.
1187).
(ibid., 1979-80, nr. 586).

'---- 525 'dienen van de daarin vermelde feiten,
B. Op de voorziening van de
kan bet in 196 Sw. omschreven mis- overige eisers :
drijf opleveren (4).
Over hetmiddel, afgeleid uit de schen-

ding van de artikelen 93, 97, 107, 129 van
de Grondwet, 69, 75, 76-5", 90-2", 102, 136,
ARREST
138 van de Gemeentewet, 1 van de wet
van 22 juni 1865, 8 en 13 van de wet van
HET HOF; - Gelet op de bestre- 5 juli 1871, 1 tot en met 4 van het
koninklijk besluit van 12 november 1848,
den beslissing, op 5 juli 1979 gewe- 1317
tot en met 1324, 1349, 1353 van het
zen door de bestendige deputatie Burgerlijk Wetboek, 21 van de wet van
van de provincieraad van West- 30 december 1887, 193 en volgende van
Vlaanderen;
het Strafwetboek en 895 en volgende van
het Gerechtelijk Wetboek,
A. Op de voorziening van eiseres
A) doordat de bestreden beslissing van
Van Neste-Coppens :
de Bestendige Deputatie te Brugge, na
verwezen te hebben naar de voor eensOverwegende dat de verklaring luidend verklaarde afschriften van de
van voorzi.ening namens eiseres stukken van bekendmaking, zoals ze op
de daartoe bestemde plaats werden aanwerd gedaan op de griffie van de geplakt, oordeelt dat uit de stukken van
provincieraad van West-Vlaanderen het dossier, meer bepaald het getuigdoor de beer Delafontaine, advocaat schrift van bekendmaking, blijkt dat de
te Kortrijk, die verklaarde haar goedkeuring van de fiscale verordening
gevolmachtigde te zijn;
van 30 december 1969 werd bekendgemaakt op 3 augustus 1970; dat verder het
Overwegende dat, naar luid van college van burgemeester en schepenen
artikel 4 van de wet van 22 'ja- van de stad Menen in een schrijven van
nuari 1849, hetwelk toepasselijk is 29 januari 1976 en 28 augustus
in zaken van directe provincie- en 1978 bevestigt dat het fiscaal reglement
gemeentebelastingen ingevolge de wel degelijk werd uitgehangen op de
artikelen · 2 van de wet van daartoe bestemde plaats en het college
van burgemeester en schepenen t;en
22 juni 1865, 13 van de wet van deze een voor eensluidend verklaard
5 juli 1871 en 16 van de wet van afschrift bezorgt van het desbetreffende
22 juni 1877, de verklaring van reglement, zoals het alsdan werd uitgeberoep in cassatie wordt gedaan « in hangen, zodat, volgens de beslissing, uit
persoon of door een gevolmach- bovengenoemde stukken op duidelijke
tigde »;
wijze blijkt dat werd voldaan aan de
voorschriften van artikel 102 van de
Overwegende dat de lasthebber Gemeentewet, in die zin dat zowel de
van zijn volmacht moet doen blijken tekst als de goedkeuring van de
en te dien einde, indien de volmacht bedoelde fiscale reglementen werd
niet aan de akte van cassatieberoep bekendgemaakt en het vereiste bewijs
is gehecht, ze ter griffie van het Hof werd geleverd,
moet worden neergelegd binnen de
terwijl, eerste onderdeel, uit de voor
eensluidend verklaarde afschriften van
bij artikel 420bis, tweede lid, van de stukken van bekendmaking duidelijk
het Wetboek van Strafvordering blijkt dat niet de c tekst ~ van de
bepaalde termijn, ten einde het Hof gemeenteverordeningen werd bekendgein de mogelijkheid te stellen de maakt, maar c de goedkeuring door de
geldigheid en de draagwijdte ervan Koning », hetgeen trouwens wordt bete beoordelen;
vestigd door het getuigschrift van
bekendmaking zelf en de brief van de
Overwegende dat, nu deze rechts- gemeente van 5 december 1975, zodat de
vorm niet werd nageleefd, de voor- brieven van 29 januari 1976 en
ziening niet ontvankelijk is;
28 augustus 1978, zeggende dat de tekst
van de gemeenteverordeningen werden
----------------1 bekendgetnaakt, - of althans aldus
(4) Zie Cass., 10 sepl 1962 (Bull. en Pas., geinterpreteerd -, niet tegen de origi1963, I, 45) en 27 sepl 1965 (ibid., 1966, I, 126).
nele stukken, en meer bepaald het stuk
(LEGIA C.V: EAT. STAD MENEN)
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aangevoerd zonder de betekenis van bet tekst van de belastingverordeningen,
stuk der bekendmaking zelf offen van met name de brieven van bet scbepenbet getuigscbrift van bekendmaking en college en burgemeester te Menen, van
van de brief van 5 december 1975 te 29 januari 1976 en 28 augustus 1978,
miskennen (scbending van de arti- enige bewijswaarde bebben, zodat ze
kelen 1319, 1320 en 1322 van bet Burger- niet eens kunnen worden vervalst in de
zin van de artikelen 193 en volgende van
lijk Wetboek);
tweede onderdeel, brieven van bet bet Strafwetboek :
college van burgemeester en scbepenen
der stad Menen van 29 januari 1976 en
Wat het middel sub A betreft:
28 augustus 1978, omtrent een feit dat
Overwegende dat de beslissing
zicb zou bebben voorgedaan per het in het middel aangehaalde oor3 augustus 1970, niet de minste deel .nopens het bewijs van de
c bewijswaarde ,. bebben, vooral waar ze
werden opgemaakt en ingediend om de bekendmaking van de ten deze bebelangen van de gemeente te dienen twiste belastingverordeningen laat
(scbending van de artikelen 1317 tot en voorafgaan door de in de voorziemet 1324 van bet Burgerlijk Wetboek) en ning niet aangevochten considebepaald waar niet een voor eensluidend ransen dat weliswaar volgens
verklaard afscbrift van die bekendma- artikel 102 van de Gemeentewet de
king, maar van de belastingverordening reglementen en verordeningen van
zelf wordt meegestuurd, zodat de de gemeenteraad of van het college
genoemde brieven op geen enkel feiteb
urgemeester en schepenen
lijk element (vast feit) · betreffende de van
bekendmaking zelf berusten, welke bet worden bekendgemaakt door omzou mogelijk maken tot de bekendma- roeping en aanplakking, en het feit
king van de tekst te besluiten (scben- . en de dag van de bekendmaking
ding van de artikelen 1317 tot en met moeten worden vastgesteld in _de
1324 van bet Burgerlijk Wetboek en vorm te bepalen bij koninklijk
1349 en 1353 van bet Burgerlijk Wet- besluit, maar, nu tot op heden geeil
hoek);
koninklijk besluit de vorm bepaalt
derde onderdeel, artikel 102 van de waarin die vaststelling moet gebeuGemeentewet voorscbrijft
dat
de ren, het feit en de datum van de
gemeenteverordeningen worden bekend- bekendmaking door aile middelen
gemaakt in een bepaalde vorm, rechtens kunnen worden bewezen;
omscbreven in bet derde laatste lid, en
de bestreden beslissing deze wettelijke · Overwegende dat door te beslismodaliteit niet op zijn toepassing onder- sen, enerzijds, dat de bekendmaking
zoekt, boewel uit de voor eensluidende van de goedkeuring van de betwiste
afschriften van de bekendmaking zelf belastingverordeningen blijkt uit
duidelijk blijkt dat dit voorschrift niet het getuigschrift van bekendmaking,
werd nageleefd, zodat bet deze wetsbed
· "d d t d b k d ak"
paling scbendt·
en an erzlJ s, a e e en m mg
'
. .
van de belastingverordeningen zelf
B) en doo:dat de beshssmg verklaart •blijkt uit brieven van 29 januari
dat aile ovenge door reclamanten (thans
·d b
de eisers) in verband met de bekendma- 1~76 en 28 a~gustus 19?~· e. es~n
king van de fiscale reglementen opge- d1~e deputatie de beWlJSkracht met
worpen middelen neerkomen op betich- m1ske~t v;;tn het eerstbed~lde
ting van valsheid in geschriften, en dat « getuigschrift van bekendmaking »,
de bestendige deputatie niet bevoegd is waarvan zij de inhoud correct verom deze beticbting te onderzoeken en meldt;
verder uit geen enkel stuk blijkt dat
Overwegende dat de ·beslissing
deze beticbting bij de bevoegde recbtbank werd aanhangig gemaakt,
niet steunt op een brief van
terwijl geen enkel van de door de 5 december 1975 en derhalve de
beslissing ingeroepen bewijsstukken een bewijskracht ervan niet kan hebben
authentiek karakter vertoont, en de vals- miskend;
beidsprocedure aldus is uitgesloten, en
Dat het eerste onderdeel derhalve
geen enkel van de ingeroepen stukken,
voor zover ze werden ingeroepen als een feitelijke grondslag mist;

-527Overwegende dat het tweede en ken niet blijkt dat een middel dat
het derde onderdeel erop neerko- de openbare orde raakt, ambtshalve
inen te beweren dat de bestendige moet worden opgeworpen;
deputatie geen bewijswaarde aan de
brieven van 29 januari 1976 en
Om die redenen, verwerpt de
28 augustus 1970 kon hechten;
Overwegende dat de beslissing voorziening; veroordeelt de eisers in
wettelijk oordeelt dat nu tot op de kosten.
heden geen koninklijk besluit de
16 januari 1981- 1" kamer- Voorzitvorm bepaalt waarin de vaststelling ter en verslaggever : de h. Wauters,
van het feit en van de datum van de eerste voorzitter - Gelijkluidende conbekendmaking van gemeentelijke clusie van de h. Velu, advocaat-generaal
reglementen en verordeningen moet - Advocaat : mr. Delafontaine, Kortrijk.
gebeuren, het feit en de datum van
de bekendmaking door alle middelen rechtens kunnen worden bewe- Nr. 283
zen;
1" KAMER -16 jaouari 1981
Overwegende dat de bestendige
deputatie wettelijk kan beschouwen HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMENE
dat briJven van het college van BEGRIPPEN - WET VAN 10 APRIL 1975
burgemeester en schepenen die de BETREFFENDE DE HUURPRLJZEN VAN WONlNaanplakking van een fiscaal regle- GEN - BEPERKING VAN DE PERlODIEKE
:m:ent van de gemeente vaststellen HUURPRLJSAANPASSING - AANVANGSINDEXhet bewijs van die· aanplakking CLJFER - BEGRIP.
opleveren;
Wanneer partijen overeengekomen zijn
Dat het middel in zoverre niet ·de huurprijs geregeld aan te passen
aan het indexcijfer van de consumpkan aangenomen worden;
tieprijzen moet worden rekening
Wat het middel sub Bbetreft:
gehouden met het aanvangsindexcijOverwegende dat de bestendige
fer, in de zin van art. 2, § 1, vijfde lid,
wet van 10 april 1975 betreUende de
deputatie zich ertoe beperkt vast te
huurprijzen van woningen, t.w. het
stellen dat de overige door de eisers
in verband met de. bekendmaking indexcijfer van de maand die voorafvan
de
belastingverordeningen gaat aan die waarin de huurovereenopgeworpen middelen neerkomen komst is gesloten {1).
op betichting van valsheid in
(CHEVRON OIL BELGIUM N.V.
geschriften, dit wil zeggen op de
T. COVACO CONTRACTORS N.V.)
bewering dat de inhoud van de
ARREST
stukken niet met de waarheid overHET HOF - Gelet op het bestreeenstemt, maar dat de eisers een
zodanige aanklacht niet hebben den vonnis, op 7 mei 1979 in hoger
doen gelden voor de bevoegde beroep gewezen door de Rechtbank
rechtbanken;
van Eerste Aanleg te Turnhout;
·Overwegende dat, opdat een zodaOver het middel, afgeleid uit de schennige aanklacht mogelijk weze, het ding van de artikelen 1134 van bet
geenszins vereist is dat het van Burgerlijk Wetboek, 2, § 1, van de wetvalsheid betichte stuk een authen- van 10 april 1975 betreffende de huurtiek karakter zou vertonen maar het prijzen van woningen, 38, § 1, van de wet
voldoende is dat het stuk in een van 30 maart 1976 betreffende de ecozekere mate tot bewijs kan strek- nomische herstelmaatregelen, en 97 van
de Grondwet,
ken;
doordat het vonnis de eis van verDat het middel in zoverre niet weerster
tot betaling van achterstallige
kan aangenomen worden;
indexaanpassingen vanaf 1 april 1976
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stuk- (1) Cass., 20 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 256).

-528gegrond verklaart, en de tegeneis van
eiseres tot terugbetaling van teveel
betaalde buurprijzen ongegrond verklaart, op grond dat de in september 1972 gesloten buurovereenkomst
als aanvangsindexcijfer voor de berekening van de indexaanpassingen bet
indexcijfer
van
de
maand
september 1972 stipuleert; dat artikel 2 van
de wet van 10 april 1975, waarnaar
verwezen wordt door artikel 38, § 1, van
de wet van 30 maart 1976, voor de
bepaling van bet c aanvangsindexcijfer •
verwijst naar bet indexcijfer van de
maand v66r die waarin de partijen de
modaliteiten van de buur bedongen bebben, dit wil zeggen bet indexcijfer van
de maand v66r die waarin de overeenkomst zelf is gesloten, en niet bet
indexcijfer van de maand v66r die van
de ingebruikneming, nocb dat van de
maand v66r die vanaf welke de
indexaanpassing effectief een aanvang
neemt; dat de buurder de gunstiger
uitvallende indexering kan inroepen; dat
ten deze bet indexcijfer van de maand
september 1972 bet c aanvangsindexcijfer • is,

terwijl,
eerste
onderdeel,
het
aanvangsindexcijfer "• bedoeld in
artikel 2, § 1, van de wet van
10 april 1975, waarnaar verwezen wordt
door artikel 38, § 1, van de wet van
30 maart 1976, bet indexcijfer is van de
maand v66r die vanaf welke de aanpassing bedongen werd, dit wil zeggen
vanaf welke de aanpassing, volgens de
bepalingen van de overeenkomst, effectief een aanvang neemt, ten deze, zoals
in de conclusie van eiseres vermeld, bet
indexcijfer van de maand mei 1973,
zodat bet vonnis, dat vaststelt : dat de
buurovereenkomst bepaalt dat de huur
driemaandelijks en bij voorbaat moet
betaald worden, dat de buurprijs gekoppeld is aan de index van de consumptieprijzen, in die zin dat de buurprijs zal
verboogd of verminderd worden met vijf
percent telkens als bet prijsindexcijfer
met vijf percent zal verhogen of verminderen in verbouding tot bet basisindexcijfer van september 1972, en dat de
verboging of vermindering ingaat op de
eerstvolgende driemaandelijkse vervaldag volgend op de publicatie in bet
Belgisch Staatsblad van de wijziging van
de index, docb niettemin beslist dat bet
" aanvangsindexcijfer • bet indexcijfer
van de maand september 1972 is> aldus
zijn beslissing steunt op een onwettige
definitie van bet begrip " aanvangsindexcijfer ~. en de in bet middel
c

aangebaalde wetsbepalingen scbendt,
inzonderbeid de artikelen 2, § 1, van de
wet van 10 april i975, en 38, § 1, van de
wet van 30 maart 1976;
en terwijl, tweede onderdeel, in ondergeschikte orde, bet c aanvangsindeJ~:.,
cijfer "• bedoeld in artikel 2, § 1, van de
wet van 10 april 1975, waarnaar verwezen wordt door artikel 38, § 1, van de
wet van 30 maart 1976, tenminste bet
indexcijfer is van de maand . v66r die
vanaf welke de aanpassing bedongen
werd, dit wil zeggen vanaf welke de
buurovereenkomst in werking is getreden, zodat bet arrest, dat vaststelt dat. de
buur effectief inging op 10 januari 1973,
doch
niettemin
beslist
dat
bet
c aanvangsindexcijfer ,. bet indexcijfer
van de maand september 1972 is, aldus
steunt op een onwettige definitie van bet
begrip • aanvangsindexcijfer "• en de in
bet middel aangebaalde wetsbepalingen
scbendt, inzonderbeid de artikelen 2, § 1,
van de wet van 10 april 1975, en 38, § 1,
van de wet van 30 maart 1976 :

Overwegende dat artikel 2, § 1,
vijfde lid, van de wet van
10 april 1975 betreffende de huurprijzen van woningen, waarnaar
artikel 38, § 1, van de wet van
30 maart 1976 verwijst, het aanvangsindexcijfer bepaalt als c het
indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat
aan de maand vanaf welke de
aanpassing bedongen werd »;
Dat · dezelfde wetsbepaling in de
Franse tekst luidt : c l'indice de
depart est l'indice des · prix a Ia
consommation du mois qui precede
celui ou Ia variation .a ete
convenue "• hetgeen naar letterlijke
weergave betekent : het aanvangs-.
indexcijfer is het indexcijfer van de
consumptieprijzen van de maand
die voorafgaat aan de maand waarin
de aanpassing werd overeengeko:men;
Overwegende dat uit het samen
lezen van de Nederlandse en de
Franse tekst duidelijk blijkt dat de
wetgever als aanvangsindexcijfer
bedoelt het indexcijfer ·van de
maand die voorafgaat aan die
waarin de overeenkomst · werd
gesloten;

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

-529
Overwegende derhalve dat de
rechters, door te oordelen dat de
voormelde wetsbepaling voor de
vaststelling van het aanvangsindexcijfer verwijst naar het indexcijfer
van· de maand die voorafgaat a an
die waarin partijen de modaliteiten
va.n de huur bedcmgen. hebben, en
door ten deze te preciseren dat in
dit opzicht verwezen wordt « naar
de overeenkomst zelf en niet naar
de ingebruikneming noch naar " het
ogenblik vanaf hetwelk de aanpassing effectief een aanvang neemt " »,
hun beslissing yerantwoorden zonder de in het middel ingeroepen
wetsbepalingen te schenden;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 januari 1981- 1" kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaten
mrs.
Simont en Houtekier.
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RECHTERLLJK GEWLJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VERKEERSONGEVAL- RECIITER DIE ONDERSCHEIDEN
STRAFFEN HEEFr OPGELEGD, EENSDEEI.S,
WEGENS EEN OVERTREDING VAN HET
WEGVERKEERSREGLEMENT,
ANDERDEEI.S,
WEGENS HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG
OP EEN OPENBARE PLAATS, IN fn'AAT VAN
ALcoHOLINTOXICATIE - RECIITER DIE GEEN
. UITSPRAAK HEEFr MOETEN DOEN EN ZICH
'NIET HEEFr UITGESPROKEN OVER DE
SCHADE AAN EE_N DERDE EN OVER DE OORZAAK VAN DEZE SCHADE- BESLISSING DIE
. NIET INSLUIT DA'I' DE STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE NOCH DE OORZAAK NOCH EEN
VAN DE OORZAKEN VAN HET ONGEVAL IS
GEWEEST- GEVOLG.

--~=~---.c=------=-=-=-c=.=-_-_::-_-_---=.=..:::_-::-__::-_c

een overtreding van het Wegverkeersreglement, anderdeels, wegens het
besturen van een voertuig op een
openbare plaats, in staat van alcoholintoxicatie, zonder uitspraak te hebben moeten doen en zonder zich te
hebben uitgesproken over de schade
aan een derde en over de oorzaak van
deze schade, beslist niet dat de staat
van alcoholintoxicatie noch de oorzaak
noch een van de oorzaken van het
ongeval is geweest. De burgerlijke
rechter, bij wie nadien aanhangig is
de verhaalsvordering welke tegen de
dader wordt ingesteld door de verzekeraar door -wie het slachtoffer van
het ongeval is vergoed, kan dus, zonder het gezag van de beslissing van de
strafrechter te miskennen, beslissen
dat de onderscheiden bewezen verklaarde misdrijven beide de schade
hebben veroorzaakt en derhalve deze
rechtsvordering inwilligen (1). (Artt.
59 en 60 Sw.; algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken,
gehuldigd in art.
4 wet van
17 april 1878.)
(MATrON T. • GROEP JOSI • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1979 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 59, 60, 65 van het
Strafwetboek, 1134, 1146, 1319, 1320, 1322,
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 16,
31 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekering in het algemeen, vormende
titel X van het boek !"van het Wetboek
van Koophandel, 11, tweede lid, van de
wet van 1 juli 1956 op de verplichte
verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen, en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde iri strafzaken zoals
dit blijkt uit artikel 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan verweerder de som van
71.943 frank te betalen, op grond dat het
vonnis van de Politi~rechtbank te Ko:rt- ·
rijk niet bepaalt hetwelk van de misdrij-

De· rechter die, naaf aimleiding van een
(1) ·cass., 15 jan. 1976 (A. C., 1976, 572); zie
verkeersongeval, onderscheiden straf- Cass., 27 jan. en 5 mei 1978 (ibid., 1978, 637 en
fen heeft opgelegd, eensdeels, wegens 1043) en 16 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 104).

r.::--::::::-..:::.._c:..::..:::_-:.__::-_::-_-_-_-_--:;:

-530ven, die bet bewezen verklaart, oorzaak
is van bet ongeval en van de schade,
waarvan bet zelf geen gewag maakt; dat,
door twee verscbillende straffen uit te
spreken, de strafrecbter soeverein heeft
geoordeeld dat de feiten die de overtredingen op bet algemeen verkeersreglement uitmaken, niet dezelfde waren als
die welke de dronkenscbap uitmaken,
docb zich geenszins beeft uitgesproken
nopens de schadeverwekkende gevolgen
ervan; dat nu de strafrecbter zich nocb
over de schade noch over de oorzaak
ervan heeft uitgesproken, elk der feiten,
die afgezien van hun scbadeverwekkende gevolgeil bewezen verklaard werden, door de burgerlijke rechter kan
worden aangebouden als oorzaak van
bet ongeval en van de scbade; dat ter
zake de dronkenschap van eiser op bet
ogenblik van bet ongeval vaststaat; dat
bet aan hem is te bewijzen dat bet
ongeval geen verband boudt met de
dronkenschap,
terwijl, eerste onderdeel, bet feit dat
in bet strafvonnis van 29 april 1971 van
de Politierecbtbank te Kortri~k twee
afzonderlijke straffen werden uitgesproken, waarvan een inbreuken op bet
verkeersreglement beteugelt, op zichzelf
aantoont dat de strafrecbter zeker en
noodzakelijk - bet weze impliciet heeft beslist dat er tussen enerzijds de
openbare dronkenschap, sturen in staat
van dronkenschap en alcopolintoxicatie
en anderzijds de inbreuken op bet
algemeen verkeersreglement geen causaal verband bestaat en dat bijgevolg de
staat van dronkenschap of de alcoholintoxicatie ni.et een van de oorzaken of
ook niet de oorzaak kan zijn van bet
ongeval of van de schade; zodat bet
bestreden arrest zowel de bewijskracbt
van gezegd vonnis van de Politierechtbank te Kortrijk van 29 april 1971 als
bet eraan verbonden gezag van gewijsde
heeft geschonden en tevens door deze
motieven niet wettelijk gemotiveerd kon
zijn (schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek,
59, 60 en 65 van bet Strafwetboek en
97 van de Grondwet, evenals bet algemeen beginsel van bet gezag van
gewijsde in strafzaken);
tweede onderdeel, nu de beslissing
van de politierecbter te Kortrijk om
twee afzonderlijke straffen uit te spreken noodzakelijkerwijze en zeker impliceert dat de staat van dronkenschap of
alcoholintoxicatie noch een van de oorzaken noch de oorzaak van bet ongeval
of van de scbade kan zijn, dezelfde

beslissing van de politierechter automatisch, zij bet impliciet, inhoudt dat
bet enige andere bewezen verklaarde
misdrijf, namelijk de overtreding van
bet algemeen verkeersreglement (beticbtingen D en C) als oorzaak van bet
ongeval en van de schade wordt aangenomen; dat bijgevolg, bet arrest, door te
stellen dat bet vonnis van 29 april 1971
van de Politierecbtbank te Kortrijk niet
zou bepalen hetwelk van de niisdrijven,
die bet bewezen verklaart, oorzaak is
van bet ongeval en van de schade, ook
op dit punt de bewijskracht van gezegd
vonnis scbendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek en van bet gezag
van gewijsde in strafzaken);
derde onderdeel, eiser bijgevolg ten
onrecbte is veroordeeld op grond van
artikel 25.10 van de algemene voorwaarden van bet verzekeringscontract, zijnde
de voorwaarden van de modelpolis, tot
terugbetaling van de schadevergoeding
welke verweerster, in haar hoedanigheid
van verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid, had betaald, daar, zoals
gezegd in bet eerste onderdeel, geen
causaal verband bestaat tussen de staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie
en bet ongeval of de schade (schendiag
van de artikelen 1134, 1146, 1382 van bet
Burgerlijk Wetboek, 11, tweede lid, van
de wet van 1 juli 1956, 16 en 31 van de
wet van 11 juni 1874) :

Overwegende dat het vonnis van
de politierechtbank waarvan de
bewijskracht en het gezag van
gewijsde door eiser worden ingeroepen, niet aan het Hof wordt overgelegd en dat de bewoordingen ervan
niet volledig en letterlijk door het
arrest zijn weergegeven;
Dat het arrest echter vaststelt,
zonder daaromtrent te worden
bekritiseerd, dat eiser, die een ongeval veroorzaakt had waardoor
schade aan derden werd berokkend,
door een vonnis met kracht van
gewijsde van de Politierechtbank te
Kortrijk werd veroordeeld tot afzonderlijke straffen wegens, enerzijds,
openbare dronkenschap, sturen in
staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie en, anderzijds, inbreuken
op het Wegverkeersreglement; dat,
lui dens .het arrest, de strafrechter
niet heeft bepaald welk bewezen

-531verklaard misdrijf de oorzaak is arrest de bewijskracht of het gezag
geweest van het ongeval en van de van gewijsde in strafzaken van het
schade, waarvan hij geen gewag vonnis van de politierechtbank zou
heeft gemaakt; dat het arrest her- miskennen;
haaldelijk beklemtoont dat de poliDat het middel niet kan aangenotierechtbank zich « geenszins heeft
uitgesproken nopens de schadever- men worden;
wekkende gevolgen • van de misdrijven, « noch over schade, noch
over oorzaak ervan :.;
Overwegende dat het middel stelt
Om die redenen, verwerpt de
dat, door twee verschillende straffen voorziening;
veroordeelt eiser in de
uit te spreken, enerzijds voor de kosten.
dronkenschap, en anderzijds voor
16 januari 1981 - 1" kamer - Voorzitde overtredingen van het Wegverkeersreglement, de politierechtbank ter : de h. Wauters, eerste voorzitter noodzakelijk heeft aangenomen dat Verslaggever : baron Vin~otte - Gehet ongeval door laatstgenoemde lijkluidende coriclusie van de h. Velu,
- Advocaten : mrs.
misdrijven werd veroorzaakt en dat advocaat-generaal
Houtekier en Biitzler.
de dronkenschap of de intoxicatie
noch de enige oorzaak noch een van
de oorzaken van het ongeval is
geweest;
Overwegende dat het arrest niet Nr. 285
bepaalt welke inbreuken op het
Weg\rerkeersreglement
door
de
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strafrechter zijn bewezen verklaard
en ook niet zegt dat deze rechter 1° OVEREENKOMST - OVEREENKOMST
heeft vastgesteld dat de door eiser WAARVAN DE OORZAAK GESIMULEERD ISgepleegde overtredingen van dit BEWIJS VAN DE WERKELIJKE OORZAAK NIET
reglement de oorzaak van een onge- GELEVERD DOOR HEM DIE DE UITVOERING
val zijn geweest; dat het veroorza- VAN DE OVEREENKOMST VORDERT- OVERken van een ongeval niet een nood- EENKOMST ZONDER VERBINDENDE KRACHT.
zakelijk bestanddeel uitmaakt van
de misdrijven bestaande uit de 2° BEWLJS - BURGERLIJKE ZAKEN WAARVAN DE OORZAAK
niet-naleving van de voorschriften OVEREENKOMST
GESIMULEERD IS - BEWIJSLEVERING VAN DE
van
het Wegverkeersreglement, WERKELIJKE OORZAAK TEN LASTE VAN DE
zodat het louter feit dat eiser is PARTIJ DIE DE UITVOERING VAN DE OVERveroordeeld wegens zodanige mis- EENKOMST VORDERT - BEWLJS VAN DE WERdrijven niet noodzakelijk impliceert KELIJKE OORZAAK NIET GELEVERD - OVERdat het plegen van die misdrijven EENKOMST ZONDER VERBINDENDE KRACHT.
een ongeval heeft veroorzaakt, en
evenmin dat de dronkenschap, 1" en 2" Wanneer bewezen is dat de
oorzaak van een overeenkomst gesiwaarvoor een andere straf werd
muleerd is, heeft die overeenkomst
uitgesproken en die, derhalve, een
geen verbindende kracht als de partij
onderscheiden feit uitmaakt, geen
die de uitvoering ervan vordert, niet
oorzaak van een ongeval is kunnen
het bewijs ]evert van de werkelijke
zijn;
oorzaak (1).
Dat, uit de in het middel aangehaalde vermeldingen van het arrest,
(1) DE PAGE, Traite, II, nr. 492, biz. 485-486;
waardoor het zijn beslissing regel- I'LANroL et RIPERT, Traite, 2" uitg., VI, 1952,
matig motiveert, niet kan worden nr. 341, biz. 439; zie Cass., 5 sept. 1961 (Bull. en
Pas., 1962, I, 29) en de noten 2, 3, 4 en 5, get.
afgeleid dat, door te beslissen dat de W.G.,
en 14 april 1964 (ibid., 1964, I, 875); zie
dronkenschap van eiser « aan de ook Cass.
Fr., 9 nov. 1891 (D.P., 1892, I, 151) en
grond van het schadegeval ligt •, het 5 dec. 1900 (ibid., I, 192).
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532dat eiseres haar bewering betreffende het bestaan van een c nieuwe
verbintenis die de verbintenis met
ARRFSl'
de lening als gesimuleerde oorzaak
HET HOF; - Gelet op het bestre- zou hebben vervangen ~ en op
den arrest, op 3 mei 1978 door het grand waarvan de eerste twee verHof van Beroep te Brussel gewezen; weerders zouden gehouden zijn
« tussen te komen in de door eiseres
I. In zoverre de voorziening (zelf) uitgevoerde transformatiewergericht is tegen de eerste twee ken ten belope van het gesimuleerd
ontleende bedrag ~ niet bewijst;
verweerders :
Overwegende dat het arrest zijn
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van artikel 97 van de Grand- vaststelling nopens het geveinsde
karakter van de lening laat steunen,
wet,
doordat bet arrest, om de bij dagvaar- onder meer, op de in het middel
ding van 31 mei 1974 op grond van een aangehaalde considerans;
onderbandse akte van 12 oktober 1971
Overwegende dat die considerans
ingestelde vordering wegens gesimu- aansluit
bij een andere considerans
leerde oorzaak ongegrond te verklaren,
die
eerder
in het arrest is vermeld
overweegt dat c partijen bet eens zijn
dat de akte geveinsd is wat trouwens en luidt : c dat blijkt uit de
blijkt uit de voorgebrachte bescheiden ~. gegevens van de zaak, hetgeen parterwijl uit deze laatste overweging niet tijen erkennen, dat de oorzaak van
kan afgeleid worden of de recbters de overeenkomst gesimuleerd is »;
bedoeld bebben dat uit de bescbeiden
Overwegende dat beide consibleek dat partijen bet eens zijn dat de
akte geveinsd is dan wei dat uit de deransen, samengelezen, duidelijk
bescbeiden bleek dat de akte geveinsd is betekenen dat de gegevens van de
en terwijl uit die overweging evenmin zaak, inzonderheid de overgelegde
kan afgeleid worden naar welke bescbei- stavingsstukken, bewijzen en de
den zij verwijst, zodat bet arrest steunt partijen bovendien erkennen dat de
op een dubbelzinnige en onduidelijke akte geveinsd is;
motivering en derbalve niet met redenen
Dat de beweerde dubbelzinnigis omkleed:
heid en onduidelijkheid derhalve
Overwegende dat het arrest vast- niet bestaat;
stelt dat de vordering, ingesteld
Overwegende dat, bij gebrek aan
door eiseres, strekt tot betaling, conclusie desaangaande, de rechter
door de eerste twee verweerders, niet verplicht is, onder de voorligvan vervallen interesten op een
bedrag van 500.000 frank en dat gende bescheiden, die bescheiden
eiseres, tot staving van haar eis, een aan te wijzen welke hij als grandonderhandse akte overlegt waarin slag van zijn beslissing in aanmerzij verklaart aan de eerste twee king neemt;
Dat het middel feitelijke grandverweerders
een
bedrag
van
550.000 frank, in een latere akte slag mist;
teruggebracht op 500.000 frank, te
Over het tweede middel, afgeleid uit
lenen om verbouwingswerken te de scbending van de artikelen 1319, 1320,
Iaten uitvoeren in een op dezelfde 1322 en 1356, inzonderbeid bet derde lid
· daarvan, van bet Burgerlijk Wetboek,
datum verhuurd gebouw;
doordat bet arrest, om de bij dagvaarOverwegende dat het arrest de
vordering als ongegrond afwijst, ding van 31 mei 1974 op grond van een
akte van 12 oktober 1971
vaststellende dat de lening geveinsd onderbandse
ingestelde vordering wegens gesimuis en dat noch het oorspronkelijk leerde oorzaak ongegrond te verklaren,
gevorderde bedrag noch het geredu- overweegt dat bet niet beboort acbt te
ceerde bedrag aan de ontleners slaan op de door eiseres gedane bekenwerd overhandigd, en oordelende tenis en evenmin dient onderzocbt te
(DE NIE T. PELLEGRINI, VANDERMOLEN,
SPRINGER)

-533worden of ze splitsbaar is of niet vermits
ter zake partijen bet eens zijn dat de
akte geveinsd is,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in de
dagvaarding de erkenning dat er geen
lening was, verbond met de stelling dat
de verweerders zich ertoe verbonden
hadden in de kosten van de transformatiewerken tussen te komen en in haar
conclusies in graad van beroep betoogde
dat de in de dagvaarding gedane bekentenis niet mag gesplitst worden, zodat de
overweging dat partijen bet eens zijn dat
de akte geveinsd is een miskenning
inhoudt van de bewijskracht van de
dagvaarding en de conclusies (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
bet Burgerlijk Wetboek),
tweede onderdeel, de regels van bet
bewijs zich er tegen verzetten dat een in
een dagvaarding gedane erkenning dat
de in een onderhandse akte vermelde
oorzaak gesimuleerd is, gesplitst wordt
van de eveneens in de dagvaarding
voorkomende stelling dat er voor die
akte wel een werkelijke maar niet uitgedrukte oorzaak bestaat, om te beslissen
dat de verbintenis zonder oorzaak is
(schending van artikel 1356 van bet
Burgerlijk Wetboek):
·

Overwegende dat, nu uit het antwoord op het eerste middel volgt
dat, volgens het arrest, de overgelegde stavingsstukken volstaan om
het geveinsd karakter van de lening
te doen blijken, de considerans van
het arrest, nopens de bekentenis
van eiseres desaangaande, een ten
overvloede gegeven beschouwing is;
Dat het middel, dat uitsluitend
tegen het aanwenden van die
bekentenis als bewijs van de simulatie is gericht, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1321 en 1322 van bet Burgerlijk
Wetboek,
doordat bet arrest de op grond van
een onderhandse akte van 12 oktober
1971 ingestelde vordering ongegrond verklaart op grond dat de oorzaak van de
overeenkomst gesimuleerd is en eiseres
bet bewijs van de werkelijke oorzaak
van de overeenkomst niet levert,
terwijl, in bet geval van een rechtshandeling met een gesimuleerde oorzaak, die rechtshandeling tussen partijen

verbindend is indien er tussen partijen
geen akkoord bestaat om de gesimuleerde oorzaak door een andere oorzaak
te vervangen :

Overwegende dat het middel niet
preciseert waardoor de artikelen
1319, 1320, 1321 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek geschonden
werden;
Dat in zoverre de schending van
die wetsbepalingen wordt ingeroepen het middel ni~t ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat een overeenkomst, waarvan
bewezen is dat zij een gesimuleerde
oorzaak heeft, niet verbindend is
wanneer de partij die de uitvoering
ervan vordert, het bewijs van de
werkelijke oorzaak niet Ievert;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen verweerder sub 3 :
Overwegende dat het bestreden
arrest geen veroordeling uitspreekt
ten nadele van eiseres en ten voordele van verweerder, maar aileen de
beslissing, gewezen tussen eiseres
en de andere partijen, ten aanzien
van verweerder, bindend verklaart;
Oat eiseres hiertegen geen middel
aanvoert;
Overwegende dat in zoverre de
voorziening strekt tot bindendverklaring van onderhavig arrest, de
verwerping van de voorziening,
gericht tegen de andere partijen,
hieraan aile belang ontneemt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de eis tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 januari 1981 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van
Heeke en VanRyn.
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komt dus, overeenkomstig art. 14 Sociale Zekerheidswet Werknemers, in
aanmerking voor de berekening van
de sociale zekerheidsbijdragen.

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- 5" Loon voor feestdagen komt in aanmerking voor de bereke:11ing van het
KOMST - COLLECI'IEVE ARBEIDSOVERvakantiegeld van de bediende wiens
EENKOMST VAN 11 MEl 1970, GESLOTEN IN
wedde veranderlijk is. (Art. 39 K.B.
HET AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR
30 maart 1967.)
COMITE VOOR DE BEDIENDEN EN ALGEMEEN
VERBINDEND VERKLAARD BLJ K.B. 3 AUG.
1970 - LONEN GEKOPPELD AAN HET INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPl'IEPRLJZEN REGELING TOEPASSELIJK OP DE WERKELLJK
UITBETAALDE LONEN.

(BELGIAN NURDIE TEXTILE COMPANY P.V.B.A.
T.ONRAET)
ARREST

2° LOON (BESCHERMING, GELIJKHET HOF; - Gelet op bet bestre:..
HEID) - BESCHERMING - LOON VOOR den arrest, op 5 november 1979 door
FEESTDAGEN- LOON IN DE ZIN VAN DE WEI'
BESCHERMING LOON.

bet Arbeidsbof te Antwerpen gewezen;

3° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - LOON VOOR FEESTDAGEN - LOON
WAAROP DE BLJDRAGEN MOETEN WORDEN
BEREKEND.

4° ARBEID -

BETAALDE FEESI'DAGEN

LOON-AARD.

5° JAARLIJKSE VAKANTIE -

VAKANTIEGELD- BEDIENDEN- LOON VOOR FEESTDAGEN - LOON DAT IN AANMERKING KOMT
VOOR DE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD.

1" De regeling. volgens welke de Jonen

aan het indexcijfer van de consumptieprijzen gekoppeld zijn, bepaald bij
art. 8 van de C..A.O. van 11 mei 1970,
gesloten in het aanvullend nationaal
paritair comite voor bedienden en
algemeen verbindend verklaard bij
KB. 3 aug. 1970, is toepasselijk op het
vast loon dat werkelijk wordt uitbetaald aan de handelsvertegenwoordiger die onder de C..A.O. valt en wiens
loon ook commissieloon omvat (1).
2" Loon voor feestdagen is loon in de zin
van art. 2 Wet Bescherming Loon (2).
3" Loon voor feestdagen is loon dat in

aanmerking komt voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen.
(Art. 14 Sociale Zekerbeidswet Werknemers.)
4" Loon voor feestdagen is loon in de zin
van art. 2 Wet Bescherming Loon, en
(1) Zie Cass., 13 okt. 1976 (AC., 1977, 191).
(2) Zie Cass., 5 dec. 1977 (AC., 1978, 403)

met concl. van het O.M.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 4, 5, 7, 8 en
9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1970 van bet aanvullend nationaal paritair comite voor de
bedienden tot vaststelling van de
arbeids- en beloningsvoorwaarden der
bedienden tewerkgesteld in de ondemeIningen welke onder dit paritair coinite
vallen, algemeen verbindend verklaard
bij bet koninklijk besluit van 3 augustus
1970,
doordat bet arbeidsbof eiseres veroordeelt tot bet betalen, aan verweerder,
van de bedragen van 170.408 frank,
4.719 frank en 6.724 frank respectievelijk
als loonindexatie en als dubbel vakantiegeld hierop, op grond : dat bij artikel 8,
§ 1, van de op 11 mei 1970 in het
aanvullend nationaal paritair coinite
voor bedienden gesloten collectieve
arbeidsovereenkomst de per klasse vastgestelde Ininimumlonen, alsmede de
reiHe lonen van de bedienden die onder
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst vallen, worden geindexeerd; dat deze collectieve arbeidsovereenkomst onbetwistbaar van toepassing is op de handelsvertegenwoordigers;
dat bij een letterlijke interpretatie van
het in het voomoemde artikel 8, § 1,
bepaalde zowel het vaste als bet variabele gedeelte van bet reiHe loon
van de bandelsvertegenwoordigers vanaf
1 januari 1970 diende geindexeerd te
worden; dat het beperkt comite van het
voomoemde paritair comite evenwel
heeft gepreciseerd dat de indexaanpassing enkel moet worden verricht ten
aanzien van bet vaste loon; dat deze

-535interpretatie dient te worden bijgetreden; dat, ten deze de indexering van bet
vaste .loongedeelte vanaf februari 1972
behoorde te gebeuren; dat de loonsverhogingen die eiseres voor 1 juli 1974
toestond, niet in mindering kurtnen worden gebracht van. de indexeringen die ze
had moeten toepassen; dat, wanneer
eiseres op 1 oktober 1972 een loonsverhoging van 2.500 frank toekende, terwijl
bet in rechte verschuldigde, maar niet
betaalde, geindexeerde loon voor september reeds 15.606 frank bedroeg, de
verschuldigde wedde voor oktober 1972
opliep tot 15.606 frank + 2.500 frank ==
18.106 frank en bij een volgende indexering opklom tot 18.106 frank x 1,02 =18.468 frank; dat eiseres, voor de periode
na 1 juli 1974, wei regelmatig de
indexaanpassing aan de door haar uitbetaalde wedde aanbracht, maar anderzijds
geen reele loonopslag meer toekende;
dat bet op 1 juli 1974 verschuldigde loon
dus verder diende geindexeerd te worden met sprongen van 2 percent,
terwijl, eerste onderdeel, de collectieve
arbeidsovereenkomst van 11 mei 1970
van bet aanvullende nationaal paritair
comite voor bedienden bepaalt dat de
bezoldiging van de handelsvertegenwoordigers ten minste gelijk moet zijn
aan de bezoldiging, vastgesteld voor de
normale aanvan~sleeftijd van de derde
klasse; deze mirumumbezoldiging gekoppeld is aan bet indexcijfer van de
consumptieprijzen; de voomoemde · collectieve arbeidsovereenkomst geenszins
voorziet in de indexering van de effectief
uitbetaalde lonen aan handelsvertegenwoordigers, wier bezoldiging commissielonen omvat; door te beslissen dat bet
vaste gedeelte van bet reele loon van de
handelsvertegenwoordigers vanaf 1 januari 1970 dient geindexeerd, bet
arbeidshof derhalve de in bet middel aangeduide wettelijke bepalingen
schendt,

tweede onderdeel, de door eiseres
toegestane loonsverhogingen, voor de
berekening van de aan verweerder verschuldigde wedde, niet dienen te worden
gevoegd bij bet op bet ogenblik van de
loonsverhoging in rechte verschuldigde,
maar niet betaalde, geindexeerde loon;
door te beslissen dat, wanneer eiseres
een loonsverhoging toekende, de verschuldigde wedde opliep tot bet in
rechte verschuldigde, geindexeerde loon,
vermeerderd met deze loonsverhoging,

bet arbeidshof derhalve de in bet middel aangeduide wettelijke bepalingen
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 8, § 1,
van de in het middel genoemde
collectieve arbeidsovereenkomst van
11 mei 1970 tegenover het indexcijfer van de consumptieprijzen
111,34 niet aileen de in de artikelen 4 en 5 vastgestelde loonschaal
stelt, maar ook « de effectief uitbetaalde lonen aan bedienden, die
onder toepassing vallen van onderhavige overeenkomst »; dat de door
artikel 8 uitgevaardigde regeling tot
koppeling aan het indexcijfer derhalve ook toepasselijk ·is op het vast
loon dat werkelijk wordt uitbetaald
aan een handelsvertegenwoordiger
die onder de collectieve arbeidsovereenkomst valt en wiens loon
ook commissieloon omvat;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de beslissing
van het arbeidshof, volgens welke
een toegestane loonsverhoging dient
te worden toegevoegd aan « het in
rechte verschuldigde - maar niet
betaalde - geindexeerde loon »,
niet strijdt met de in het middel
vermelde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van
11 mei 1970;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 39 van bet
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders,
doordat bet arbeidshof eiseres veroordeelt tot bet betalen, aan verweerder,
van de bedragen van 218 frank en
438 frank als vakantiegeld op bet loon
voor de feestdagen op grond dat de
werknemer, krachtens de Feestdagenwet, jegens zijn werkgever recht heeft
op loon voor tien feestdagen per jaar en
dat bet loon voor de feestdagen dan ook
deel uitmaakt van de brutobezoldigingen
bedoeld in artikel 39 van het Vakantiebesluit,

-536Dat het loon voor feestdagen derniet in aanmerking dient te worden -halve in aanmerking komt voor de
genomen voor de berekening van het berekening van het vakantiegeld
bedrag van het vakantiegeld; door eise- van de bediende wiens loon veranres te veroordelen tot het betalen van derlijk is;
bepaalde bedragen als vakantiegeld op
het loon voor feestdagen, het arbeidshof
Dat het middel naar recht faalt;
terwijl het loon voor de feestdagen

derhalve de in het middel aangeduide
wettelijke bepaling schendt :

Over het derde middel, ...

Overwegende dat, luidens artikel 39 van het koninklijk besluit
Om die redenen, verwerpt de
van 30 maart 1967, het vakantiegeld voorziening; veroordeelt eiseres in
van de bediende wiens wedde ver- de kosten.
anderlijk is, berekend wordt op het
19 januari 1981 - 2• kamer - Voorzitverdiende loon, eventueel verhoogd
met een fictief loon voor met wer- ter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluikelijke arbeidsdagen gelijkgestelde waarnemend voorzitter dende conclusie van de h. Lenaerts,.
dagen van arbeidsonderbreking;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Overwegende dat, hoewel een Biitzler en Van Ryn.
feestdag een dag van arbeidsonderbreking is, het loon voor feestdagen,
voor de toepassing van de voornoemde bepaling, niettemin moet
worden beschouwd als werkelijk Nr. 287
verdiend loon en niet als fictief loon
voor gelijkgestelde dagen;
3• KAMER - 19 januari 1981
Dat het loon voor feestdagen
immers loon is in de zin van de wet RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
WERKNEMERS - ONDERW'..JZEND PE~
van 12 april 1965 betreffende de -NEEL
VAN PARTICULIERE ONDERWLJSINSTELbescherming van het loon der werk- LINGEN
- WET VAN 12 JULI 1957 - VOORnemers en dus, overeenkomstig WAARDEN VAN TOEPASSELIJKHEID.
artikel 14 van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de De Bediendenpensioenwet van 12 juli
1957 is niet toepasselijk op /eden van
besluitwet van 28 december 1944
het onderwijzend personeel van een
betreffende de maatschappelijke
particuliere onderwijsinstelling die
zekerheid der arbeiders, in aanmerniet ter uitvoering van een arbeidsking komt voor de berekening van
overeenkomst voor bedienden tewerkde sociale zekerheidsbijdragen; dat
gesteld zijn geweest (1). (Artt. 1, 1",
uit artikel 42 van het koninklijk
en 8, eerste lid, 2", wet van
12 juli 1957.) (2)
besluit van 30 maart 1967 volgt dat
dagen van arbeidsonderbreking voor
WERKNEMERSPENSIOENEN
de berekening van het bedrag van (RlJKSDIENST VOOR
T. AUDENAERD)
het vakantiegeld niet als gelijkgeARREST
stelde dagen maar als werkelijke
arbeidsdagen worden aangezien,
HET HOF; - Gelet op het bestrec zo de werkgever verplicht is ze als
zodanig aan te geven voor de bere- den arrest, op 6 februari 1980 door
kening van bet bedrag der sociale het Arbeidshof te Antwerpen gewezekerheidsbijdragen »; dat zulks zen;
verklaart waarom de feestdagen 1 - - - - - - - - - - - - - - - door artikel 41 van hetzelfde besluit
(1) Zie Cass., 1 april 1966 (Bull. en Pas.,
niet met werkelijke arbeidsdagen 1966, I, 1001); 11 sept. 1974 (A.C., 1975, 38) en
worden gelijkgesteld en het desbe- 21 nov. 1977, 2 arresten (ibid., 1978, 328 en
treffende loon voor de toepassing 331).
van artikel 39 werkelijk _, verdiend
(2) Zie thans artt. 1, 1", en 3, 6", K.B. nr. 50,
24 okt. 1967.
loon is;

---------

----
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-537Over het middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 8, 14 van de wet van 12 juli 1957
betreffende bet rust- en overlevingspensioen voor bedienden, 1 van bet koninklijk besluit van 30 juli 1957 tot vaststelling van bet algemeen reglement van
bet rust- en overlevingspensioen voor
bedienden, 7, § 9, van de wet van
3 april 1962 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor arbeiders en
bedienden en 3, 4", van bet koninklijk
besluit van 7 juni 1962 tot uitvoering van
voormelde wet van 3 april 1962,
doordat bet arrest beslist dat, met bet
oog op bet berekenen van bet rustpensioen van verweerster, een gewoonlijke
en boofdzakelijke tewerkstelling als
bediende bewezen is voor de jaren
1929 tot en met 1945 en bet middel
verwerpt door eiser in zijn akte van
boger beroep aangevoerd, dat verweerster tijdens voormelde jaren als lid van
een kloostergemeenscbap actief was
geweest in bet onderwijs en niet bewees
dat deze activiteit werd uitgeoefend ter
uitvoering van een arbeidsovereenkomst;
bet arrest stoelt op de overweging dat
uit de voormelde wettelijke en reglementaire bepalingen, inzonderbeid uit
de tekst van artikel 8, 2", van voormelde
wet van 12 juli 1957, voortvloeit dat voor
de leden van bet onderwijzend personeel
verbonden aan een private onderwijsinstelling geen arbeidsovereenkomst wordt
vereist,
terwijl, eerste onderdeel, voor de toepassing ten bate van een lid van bedoeld
onderwijzend personeel van de in bet
arrest ingeroepen wettelijke en reglementaire bepalingen, wei vereist is dat
dit personeelslid zijn activiteit in Belgie
beeft uitgeoefend ter uitvoering van een
arbeidsovereenkomst, tenzij - wat bet
geval niet is - de Koning, overeenkomstig artikel 8, eerste lid, 1", tweede of
derde lid, van voormelde wet van
12 juli 1957 bepaald zou hebben dat de
door artikel1, eerste lid, 1", van deze wet
gestelde voorwaarde van tewerkstelling
in Belgie ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, voor de
leden van bedoeld onderwijzend personeel niet vereist is,
tweede onderdeel, er geen logisch
verband te leggen is tussen, enerzijds, de
overweging dat, op grond van de voormelde wettelijke en reglementaire bepalingen, voor de leden van bet onderwijzend personeel verbonden aan een. private onderwijsinstelling geen arbeidsovereenkomst wordt vereist, en, ander-

zijds, de beslissing dat ten deze door
verweerster een gewoonlijke en boofdzakelijke tewerkstelling als bediende
bewezen is voor de jaren 1929 tot en met
1945; welk gebrek aan logiscb verband
gelijk staat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende, dat blijkens artikel 1, eerste lid, van de wet van
12 juli 1957 betreffende het rust- en
overlevjngspensioen voor bedienden,
de bij die wet ingestelde pensioenregeling principieel stoelt op de
tewerkstelling ter uitvoering van
een arbeidsovereenkomst voor bedienden;
Overwegende dat artikel 8, tweede lid, van deze wet de Koning
machtigt, volgens de door Hem te
bepalen modaliteiten, het genot van
de ingevoerde regeling uit te breiden tot andere personen dan die
bedoeld bij het eerste lid van
artikel1;
Overwegende dat het 2" van het
eerste lid van artikel 8 daarentegen
de Koning enkel opdraagt de speciale toepassingsmodaliteiten van de
wet te bepalen, onder meer voor de
leden van het onderwijzend personeel verbonden aan een private
onderwijsinstelling; dat deze wetsbepaling niet inhoudt dat de werkingssfeer van de wet wordt verruimd tot de !eden van het onderwijzend personeel van een private
onderwijsinstelling die niet door
een arbeidsovereenkomst voor bedienden verbonden zijn gewee~t;
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing, dat voor de jaren 1929 tot
1945 een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling bewezen is,
grondt op de overweging dat uit de
vergelijking van de artikelen 1, eerste lid, 1", en 8, eerste lid, 2", van de
wet van 12 juli 1957 voortvloeit dat
voor het bedoeld onderwijzend personeel geen tewerkstelling krachtens een arbeidsovereenkomst is
vereist; dat het aldus zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

=~--~

-538Om die redenen, vernietigt het
Over het eerste middel, afgeleid uit de
bestreden arrest; beveelt dat van dit schending van artikel 21, § a, eerste en
arrest melding zal worden gemaakt tweede lid, van de wet van 1a juni 1966
de rust- en overlevingspenop de kant van de vernietigde betreffende
sioenen voor arbeiders, bedienden, zeebeslissing; gelet op artikel 1017 varenden onder Belgische vlag, mijnwertweede lid, van bet Gerecbtelijk kers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd
Wetboek, veroordeelt eiser in de door de wetten van 5 juni 1970
kosten; verwijst de zaak naar bet 27 juli 1971 en 27 december 191a,
'
Arbeidshof te Brussel.
19 januari 1981 - a• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. Bayart.
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RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
WERKNEMERS ONVERSCHULDIGDE
BETALING WEGENS CUMULATIE- TERUGVORDERING
VER.JARING
AANVANGSDATUM.

Wanneer de onverschuldigde betaling
van een prestatie, omschreven in
art. 21, § 2, wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, haar
oorsprong vindt in de toekenning of de
verhoging van een buitenlands voordeel of een voordeel in een andere
regeling dan die bedoeld in § 1 van
genoemd artikel, begint de verjaringsterrnijn in elk geval te lopen vanaf de
datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt,
overeenkomstig het tweede lid van
art. 21, § 3, en kan er geen plaats zijn
voor toepassing van het eerste lid van
deze bepaling.
(BWEMEN

T. NATIONAAL PENSIOENFONDS
VOOR MLJNWERKERS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 16 november 1978
en op 5 april 1979 door het Arbeidsbof te Antwerpen, afdeling Hasselt,
gewezen;

doordat, nadat de bestuurscommissie
van de Voorzorgskas op 8 december 1975
had beslist dat, wegens de voordelen die
een Nederlandse instelling aan eiser
toekent sedert 1 juli 1967, en met
toepassing van een cumulatieregel,
eisers invaliditeitsuitkering als mijnwerker diende te worden herberekend vanaf
deze laatste datum, en de terugbetaling
had gevorderd van de bedragen onverschuldigd betaald gedurende de periode
van 1 juli 1967 tot ao november 1975,
a) het arrest van 16 november 1978
beslist dat artikel 21, § a, tweede lid, van
de wet van 1a juni 1966 « bepaalt dat,
wanneer de onverschuldigde pensioenuitbetaling haar oorsprong in de toekenning van een buitenlands voordeel vindt,
de terugvordering behoudens arglist of
bedrog door verloop van zes mat>.nden te
rekenen vanaf de datum van de beslissing houdende toekenning van voornoemd voordeel verjaart; dat hieruit
volgt dat het recht op terugvordering,
dat uiteraard vanaf de onverschuldigde
betaling begint te lopen, niet zal verjaren zolang het v66r het bereiken van het
aldus gestelde eindpunt wordt uitgeoefend; dat partijen erin overeenstemmen
dat de buitenlandse beslissing, die
het bereiken van dit eindpunt met
zich brengt, in het document van
7 januari 1977 vervat ligt; dat genoemd
bescheid de vorm heeft van de via de
geeigende procedure getroffen beslissing
die voor toepassing van het verjaringsvoorschrift relevant is •, en de heropening van de debatten beveelt ten einde
aan partijen de gelegenheid te geven
uitleg te verstrekken over het feit of de
buitenlandse beslissing niet reeds vervat
is in een voorafgaand stuk; b ) het arrest
van 5 april 1979 vaststelt dat zulks niet
het geval blijkt te zijn, en ten einde te
beslissen dat eisers beroep tegen de
beslissing van 8 december 1975 ongegrond is en dat deze beslissing volkomen
uitwerking zal behouden, vaststelt, na de
beschouwingen hierboven aangehaald te
hebben herhaald, « dat de omstreden
terugvordering door de Voorzorgskas der
Kempen voor net eindpunt van de verjaringstermijn en bijgevolg rechtsgeldig
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-539ingesteld werd;, dat gei'ntimeerde (thans
eiser) tevergeefs aanvoert dat de terugvordering, die voor de ontvangst van de
buitenlandse beslissing werd ingesteld,
met toepassing van § 3, eerste lid, van
voorn'i.eld wetsartikel slechts zou mogen
terugslaan op de,· prestaties die gedurende zes maanden v66r de kennisgeving ten onrecbte uitbetaald werden; dat
men de kwestieuze bepaling niet kan
inroepen wanneer de onverscbuldigde
betaling baar oorsprong in de toekenIling van een buitenlands voordeel vindt,
vermits deze eventualiteit in de volgende
alinea van de \Y'ettekst geregeld wordt;
dat zo deze alinea spreekt van een
verjaring te rekenen vanaf de datum van
de beslissing die bet buitenlands voordeel toekent, zij bet daardoor slecbts
heeft over bet plerumque fit dat de
biJitenlandse overbeid baar beslissing op
betzelfde tijdstip als de toekenning aan
bet Belgiscb bestuur Iaat toekomen; dat
bet argument van eiser immers ertoe
zou .Jeidel), in bet geval waarin de
buitenlandse overbeid zou nalaten de·
Belgiscbe tijdig te waarscbuwen en de
acbterstallen te verrekenen, dat de
gerecbtigde .een steeds groter wordende
scbuld zou opstapelen, waarvan de Belgiscbe overbeid te gelegener tijd de
volledige terugbetaling ineens zou moeten vorderen; dat dit juist bet gevolg
is dat de wetgever beeft willen
vermijden »,
terWijl de regel, bepaald in artikel 21,

3, eerste lid, van de wet van
13 juni 1966, volgens welke, beboudens
arglist of bedrog, ten deze niet aangevoerd, de vordering tot terugbetaling van
de onverscbuldigd uitgekeerde vergoedingeri, na zes maanden verjaart te
rekenen van.U de datum waarop de
betaling wordt gedaan, een algemene
regel is, toepasselijk · welke ook de oorzaak van de onverscbuldigdheid moge
zijn; door voorts in -§ 3, tweede lid, te
bepalen dat, wanneer de onverscbuldigde' betaling ·baar oorzaak vindt in de
toekenning of de · verhoging van een
voordeel toegestaan door een buitenlandse beslissing, de vordering tot terugbetaling verjaart zes maanden na de
datum van deze beslissing, voormeld
artikel 21 een bijkomende regel formuleert, voor bet bijzondere geval waarin
de vordering tot terugbetaling wordt
uitgeoefend na voormelde beslissing; in
tegenstelling tot betgeen de arresten
oordelen, deze bijzondere regel de toepassing van de algemene regel, bierhoven aangeduid, niet uitsluit docb deze
§

integendeel laat bestaan; hieruit volgt
dat, zolang de buitenlandse beslissing
die voordelen toekent of verboogt, die
onder de toepassing van de cumulatieregel vallen, niet is genomen, de verjaring
van zes maanden te rekenen vanaf de
dag van de betaling, dient te worden
toegepast; door de toepassing van deze
verjaring af te wijzen, na nocbtans te
bebben vastgesteld dat ten deze bet
recbt op terugbetaling van bet onverscbuldigde werd uitgeoefend voor de
buitenlandse beslissing tussenkwam, de
arresten, inzonderbeid dit van 5
april 1979, bijgevolg de in bet middel
vermelde wettelijke bepaling scbenden :
Overwegende dat het tweede lid
van artikel 21, § 3, van de wet van
13 juni 1966 voor de terugvordering
van de in § 1 van dit artikel
bedoelde prestaties, die ten onrechte werden uitbetaald, een bijzondere aanvangsdatum van de verjaringstermijn bepaalt, wanneer de
onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de
verhoging van een buitenlands
voordeel of een voordeel in een
andere regeling van die bedoeld in
§ 1;
Overwegende dat deze bijzondere
regel de toepassing van de in het
eerste lid van artikel 21, § 3, neergelegde regel uitsluit; dat noch uit de
tekst van § 3, noch uit de geschiedenis van deze wetsbepaling blijkt dat
er voor de toepassing van het eerste
lid nog plaats kan zijn in het door
het tweede lid bedoelde geval van
terugvordering; dat uit de opzet van
dit tweede lid zelfs volgt dat in dat
geval deze bepaling steeds toepassing moet kunnen vinden;
Overwegende dat van cumulatie
van twee voordelen immers maar
sprake kan zijn vanaf het ogenblik
dat beide voordelen zijn toegekend;
dat de betaling van het ene voordeel
dus maar onverschuldigd kan worden door de toekenning van het
andere voordeel en dat niet kan
worden vastgesteld dat er reden
tot terugvordering is, alvorens dit
andere voordeel is toegekend;
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(HOOGSTOEL)
Dat een terugvordering als bedoeld in artikel 21, § 3, tweede lid,
19 januari 1981- 3" kamer- Voorzitderhalve noodzakelijk een beslissing ter : ,de h. Janssens, waamemend voortot toekenning of verhoging van een zitter - Verslaggever : de h. Delva aldaar bedoeld voordeel veronder- Eensluidende conclusie van de h.
stelt; dat er dienvolgens geen plaats Lenaerts, advocaat-generaal.
is voor toepassing van het eerste lid,
wanneer de terugvordering haar
oorsprong vindt in de toekenning of
de verhoging van een in het tweede
lid bedoelde voordeel;
Nr.~
Dat het middel naar recht faalt;
· 2" KAMER- 20 januari 1981

Over het tweede middel, ...

OPENBAAR MINISTERIE -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
19 januari 1981- 3" kamer- Voorzitter: de h. Janssens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Delva Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Biitzler.

Nr.289
3" KAMER - 19 januari 1981
1° CASSATIEMIDDELEN

DIENST-

PLICHT- MIDDEL_GEGROND OP FEITELLJKE
ELEMENTEN DIE NOCH UIT DE BESTREDEN
BESLISSING NOCH UIT DE PROCESSTUKKEN

BLIJKEN.- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST (1).

2° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD

- INOBSERVATIESTELLING - VOORWAARDEN.

VERPLICHTING

2" De herkeuringsraad is niet verplicht
de inobservatiestelling van de dienstplichtige te bevelen, indien de tabellen
van de geschiktheidscriteria het niet
vereisen (2). (Art. 45, § 1, Dienstplichtwet.)

STRAFZA-

KEN , - Z.LV.-WET OVERTREDING VAN
ARTIKEL 104 VAN DIE WET- OVERTREDING
DOOR EEN GENEESHEER- STRAFVORDERING
- OPENBAAR MINISTERIE - BEVOEGDHEID
VAN DE LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT.

Aangezien de ziekte- en invaliditeitsverzekering een aangelegenheid is die tot
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort, zoals blijkt uit art. 580,
1" tot 4", Ger. W., moet de strafvordering wegens een overtreding van
art. 104 Z.L V.-wet derhalve voor de
politierechtbanken en voor de rt;N:htbanken van eerste aanleg worden
uitgeoefend door de Jeden van
het arbeidsauditoraat, overeenkomstig
art. 155 Ger.W., zeUs als de aangelegenheid waarop die overtreding
betrekking heeft, niet als zodanig
behoort tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten (1).
(ARBEIDSAUDITEUR BLJ DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT T. DEKESEL)

Het openbaar ministerie heeft in substantie het volgende gezegd :
Verweerder werd vervolgd voor de
Politierechtbank te Zelzate wegens overtreding van artikel 104 van de wet van
-9 augustus 1963 betrefiende de ziekteen invaliditeitsverzekering, omdat hij de
inspecteur van de Dienst voor Geneeskundige Controle in de uitoefening van
zijn taak had gehinderd. Hij had nl.
geweigerd de inlichtingen te verstrekken
die hem werden gevraagd.
Nota arrest nr. 290 :

Nota's arrest nr. 289 :
(1) Cass., 16 maart 1977 (AC, 1977, 776).
(2) Cass., 26 maart 1979 (A.C, 1978-79, 873).

(1) Zie Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972, 333);
28 jan. 1975 (ibid, 1975, 594); 9 maart en
25 mei 1976 (ibid, 1976, 788 en 1063); zie ook
de verwijzingen in de concl. van het O.M.

-541vervolgingen werden ingesteld
door de arbeidsauditeur te Gent die ter
zitting van de politierecbtbank gescbreven conclusies beeft genomen en daarbij
een beromschrijving van de tenlastelegging beeft voorgesteld.
Die beromscbrijving wijzigde evenwel
niet de wetskwalificatie. Het ging in
beide gevallen om een overtreding van
voormeld artikel 104, docb de tweede
omschrijving was ruimer dan de eerste.
In die conclusie beeft de arbeidsauditeur eveneens bet vraagstuk aangesneden van de bevoegdbeid van bet arbeidsauditoraat om de vervolgingen in te
stellen.
Hij deed gelden dat bet c genot » van
de reglementering inzake ziekte- en
.invaliditeitsverzekering een aangelegenbeid is die tot de bevoegdbeid beboort
van de arbeidsrecbtbanken.
De controle die uitgevoerd wordt beeft
recbtstreeks betrekking op de recbten
van de verzekerden, d.w.z. op een aangelegenbeid die onder de bevoegdbeid valt
van de arbeidsgerecbten.
Belemmering van die controle valt
onder toepassing van de strafbepalingen
van artikel 104. Wie zicb daaraan scbuldig maakt pleegt dus een inbreuk in
verband met een aangelegenbeid die
onder de bevoegdheid van de arbeidsgerecbten ressorteert.
In dit verband werd overigens opgemerkt dat men bier te doen beeft met
inbreuken op de wetten en verordeningen betreffende een van de aangelegenbeden die tot de bevoegdbeid beboren
van de arbeidsgerecbten, docb niet met
inbreuken op de wets- en verordeningsbepalingen die aanleiding kunnen geven
tot een geschil voor de arbeidsgerecbten.
De politierecbtbank is op die verdering ingegaan en beeft verweerder tot
een geldboete van 26 frank veroordeeld.
De recbtbank beeft zicb ertoe beperkt te
beslissen c dat de leden van bet openbaar ministerie bij de arbeidsgerecbten
in vervol~~gen, zoals de onderbavige,
bevoegd ZIJn om voor de politierecbtbank de strafvordering te vervolgen ».
Zij verwees daarbij naar uw arrest van
6 december 1971 (2).
De politierecbtbank maakte geen melding van de gewijzigde omscbrijving van
de tenlastelegging. Zoals reeds opgemerkt was dit punt evenwel zonder
belang.
De

-----------------1
(2) Bull. en Pas., 1972, I, 330; AC., 1972, 333.

In boger beroep voerde verweerder
aan - net zoals in eerste aanleg trouwens - dat de bevoegdbeid van de
arbeidsgerecbten strikt beperkt is tot de
gevallen die in artikel 580 van bet
Gerecbtelijk Wetboek zijn bepaald. Hij
deed tevens opmerken dat luidens voormeld arrest van bet Hof (6 december 1971) de arbeidsreglementering
onder de bevoegdheid van de arbeidsgerecbten valt, terwijl ten deze niet zou
mogen gezegd worden dat al de geschillen in verband met de ziekte en invaliditeit onder die bevoegdheid ressorteren.
Aileen de gevallen die in artikel 580
worden vermeld, beboren tot die
bevoegdbeid.
Tot staving van die zienswijze beriep
verweerder zich op de nieuwe wet van
8 augustus 1980 (toen nog in voorbereiding) luidens welke de arbeidsrecbtbanken voortaan ook bevoegd zouden zijn
voor bet\1\.istingen aangaande recbten en
plicbten van de zorgenverstrekkers in
bet raam van de sociale zekerheid.
Daaruit zou dus a contrario blijken
dat tot dusver die recbtbanken in die
aangelegenheid niet bevoegd zouden
zijn, zodat de arbeidsauditeur evenmin
bevoegd is.
De recbtbank van eerste aanleg beeft
verweerder buiten de zaak gesteld.
Zij oordeelde in verband met de
bevoegdheid van de arbeidsauditeur dat
deze laatste niet voor aile overtredingen
die in de sociale wetgeving voorkomen
bevoegd is, docb enkel voor die welk~
betrekking bebben op aangelegenheden
die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerecbten beboren; ... dat, in tegenstelling
tot de verbouding van een rechthebbenden tot de verzekeringsinstelling, die
van een geneesbeer tot een mutualiteit
of de Rijksdienst ... niet tot de bevoegdbeid van de arbeidsrecbtbank beboort
zoals die omschreven is in artikel 580
van bet Gerecbtelijk Wetboek; dat bet
verhinderen door een geneesbeer van de
controleopdracht van een geneesbeerinspecteur, waardoor hij een inbreuk
pleegt op artikel 104, ... op een aangelegenheid slaat die niet tot de bevoegdbeid
van de arbeidsrecbtbank beboort (zodat
de arbeidsauditeur geen bevoegdheid
beeft om die vervolgingen in te stellen).
Tegen die beslissing voert eiser een
middel aan met beroep op scbending
van de artikelen 155 en 580 van bet
Gerecbtelijk Wetboek en 104 van de wet
van 9 augustus 1963.
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ziekte en invaliditeit een aangelegenheid
is die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken behoort. Hij voegt er aan
toe dat die rechtbanken, krachtens
artikel 580 van het Gerechtelijk Wethoek, bevoegd zijn om kennis te nemen
van de geschillen waartoe de toepassing
·van de ziektewet aanleiding kan geven.
Ik zou er al dadelijk willen op wijzen
dat alleszins deze laatste overweging
onjuist is. De arbeidsrechtbank is zeker
niet bevoegd om kennis te nemen van de
geschillen waartoe de toepassing van de
ziektewet aanleiding kan geven.
Zoals verweerder het zelf heeft vermeld was een wetswijziging nodig om
aan die rechtbanken bevoegdheid te
verlenen betreffende de betwistingen in
verband met de rechten en plichten
voortvloeiende uit de in artikelen 26 en
34 bedoelde overeenkomsten ... tussen de
verplegingsinrichtingen of de verstrekkers van verzorging ... en de verzekerden
of de verzekeringsinstellingen.
Dit zijn ongetwijfeld geschillen waar-.
toe de toepassing van de ziektewet
aanleiding kan geven. Uit de wijziging
van de wet blijkt evenwel zeer duidelijk
dat de wetgever van oordeel is dat ze
slechts tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten kunnen behoren, voor
zover de wet het uitdrukkelijk bepaalt.
Het is dus niet juist aan te voeren dat
de arbeidsgerechten bevoegd zijn om
kennis te nemen van de geschillen
waartoe de toepassing van die ziektewet
aanleiding kan geven. Dit is alleszins
·veel te ruim gesteld.
Ik meen echter dat het vraagstuk
anders moet worden gesteld.
Om de omvang ervan te begrijpen is
het allereerst nodig de redenen na te
gaan die de wetgever ertoe gebracht
hebben aan de arbeidsauditeur bevoegdheid te verlenen om ook voor de strafgerechten op te treden.
In de voorbereidende werken van de
wet is daarover weinig uitleg te vinden,
doordat het wetsontwerp in dit verband
aanzienlijk werd gewijzigd in de loop
van de besprekingen in de Senaat en de
desbetreffende verslagen zeer summier
zijn.
De wetgever heeft niet getomd aan de
bevoegdheid van de strafgerechten. Hij
kon dit trouwens niet, gelet op de
.grondwettelijke bepalingen.
Hij was evenwel van oordeel dat, gelet
op het zeer ingewikkeld karakter van de

sociale wetgeving en vooral op de tekortkomingen die vroeger weleens werden
vastgesteld in verband met de strafvervolgiiigen inzake sociaal recht - tekortkomingen die meestal te wijten waren
aan het feit dat de parketten onvoldoende waren voorgelicht in verband
met de sociale wetgeving -, het raa<lzaam was aan de arbeidsauditeurs
bevoegdheid te verlenen om voortaan die
vervolgingen in te stellen, ook in aanmerking genomen dat dit magistraten
zouden zijn met een grote ervaring op
dat gebied.
Het is dus klaarblijkelijk in het belang
van een goede rechtbedeling dat die
.bevoegdheid aan het arbeidsauditoraat
werd toegekend.
Mag ik eraan toevoegen dat dit voor
de justitiabelen - en in het bijzonder
voor de beklaagden -, alleszins in
beginsel, geen ander belang kan hebben
dan de waarborg dat aan de zijde van
het openbaar ministerie de vordering·
wordt uitgeoefend door iemand die over
de vereiste ervaring en kennis beschikt.
Een vergelijking met de andere vraagstukken omtrent de bevoegdheid van de
diverse rechtbanken gaat hier dus niet
op, vermits in dit geval, zowel de
beklaagden als de andere partijen (burgerlijke partijen, civielrechtelijk aansprakelijke partijen, tussenkomende. partijen) er het grootste belang bij hebben
voor de bevoegde rechter te verschijnen.
· Nu moet hieraan worden toegevoegd
aat; omwille van dezelfde goede rechtsbedeling, regels vereist waren om de
respectieve bevoegdheden van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur te omlijnen.
Men had weliswaar aan beide ambtsbekleders tegelijk een onbeperkte
bevoegdheid kunnen toekennen om de
strafvordering uit · te oefenen, d.w.z.
zowel wat het genieenrecht als wat de
sociale wetgeving betreft.
In dat geval echter moest worden
voorzien in interne regeling, o.m. om te
bepalen wie de zaken onder heiden zou
verdelen. Men had dit aan de procureur-generaal kunnen overlaten, vermits
zowel de arbeidsauditeur als de procureur des Konings onder de Ieiding van
de procureur-generaal staat. En dat zou
des te meer verantwoord zijn geweest
daar de wet uitdrukkelijk de eenheid
van het openbaar ministerie in de persoon van de procureur-generaal heeft
willen waarborgen.
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Die oplossing is dus geenszins denkbeeldig maar is een kwestie de lege op bet einde van de zin, met name op
wetten of verordeningen over een van de
ferenda.
Zo ver is de wetgever evenwel niet aangelegenheden die tot de bevoegdheid
durven te gaan, omdat hij te doen had van de arbeidsrechtbank behoort.
Dit is ook zeer algemeen.
met een piepjonge instelling, waarvan
helemaal niet te voorzien was hoe ze zou
De term c aangelegenheid » - in bet
werken. Nu, na tien jaar werking, kan Frans matiere - is allesbehalve precies.
men de . toestand wellicht anders bekij- Men spreekt over civielrechtelijke, soken.
ciale, penale aan~elegenheden (matiere
Dat bracht dan ook mede dat de civile, sociale, penale). Het Europees
bevoegdheid van beide ambten goed executieverdrag van 27 september 1968
moest worden afgebakend. Principieel is wordt toegepast c en matiere civile et
de procureur des Konings bevoegd, ver- commerciale » - c in burgerlijke en
mits bij een onbeperkte bevoegdheid handelszaken ».
heeft. Men heeft hem echter de bevoegdAls we zien hoe in artikel 580 van het
heid t.a.v. sommige misdrijven ontnomen Gerechtelijk Wetboek sprake is van
en dan nog slechts in·· beperkte mate, geschillen betreffende de werkgeversververmits wanneer die bepaalde misdrij- plichtingen opgelegd door de wetgeving
ven samenhangen met inbreuken van mzake sociale zekerheid, gezinsbijslag,
gemeenrecht, de procureur des Konings werkloosheid, verplichte ziekte- en invaaileen bevoegd blijft.
liditeitsverzekering, rust- en overleDe bevoegdheid van de arbeidsaudi- vingspensioen, jaarlijkse vakantie en
teur daarentegen is beperkt. Hij mag sluiting van ondememingen, dan kan
enkel optreden in de gevallen die de wet het woord aangelegenheid inderdaad op
verschillende manieren worden opgevat :
bepaalt.
a) al de besproken onderwerpen behoIn dit verband ben ik bet met verren tot de sociale zekerheid, en het gaat
weerder eens.
Het komt. er echter op aan te bepalen dus om wetten over aangelegenheden
van sociale zekerheid (des lois en
hoe de wet precies gesteld is.
matiere de securite sociale);
Luidens artikel 155 van het Gerechteb) elk van de onderwerpen kan ook
lijk Wetboek wordt de strafvordering afzonderlijk worden beschouwd : wetgewegens een overtreding van de wetten ving over de aangelegenheid van de
en verordeningen over een van de aan:.
gelegenheden die behoren tot de werkloosheid, over de aangelegenheid
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, ... van de ziekte en invaliditeit, enz. (des
_uitgeoefend ... door de leden van bet lois en matiere de chomage, etc.);
c) meer beperkt : de wetgeving over
arbeidsauditoraat.
de aangelegenheid van de werkgeversDe vraag is dus wat dient te worden bijdragen inzake werkloosheid, enz.
verstaan onder c een overtreding van de
Bij nadere beschouwingen van die
wetten ... over een van de aangelegenhe- drie mogelijke interpretaties valt bet mij
den die behoren tot de bevoegheid van op dat er zeker aan de derde wat schort.
de arbeidsgerechten ... ».
Er is namelijk geen eigenlijke wetgeving
Mag ik allereerst beklemtonen dat die betreffende de werkgeversbijdragen.
zin in zijn geheel moet worden gelezen.
Zulks is slechts een beperkt aspekt van
elk van de onderwerpen. Dit geldt ook
Het gaat dus om een overtreding van voor de werknemersrechten en -verde wetten over een van de aangelegen- plichtingen.
heden ...
Maar er is wel de wetgeving inzake
Zoals tijdens de debatten voor de sociale zekerheid.
feitenrechter werd opgemerkt, heeft men
Moet dan niet de voorkeur worden
niet te doen met een overtreding van gegeven aan een van de eerste twee
een c wetsbepaling » over een van de interpretaties, en dan liefst aan de
aangelegenheden die tot de bevoegdheid tweede die overigens het dichtst bij de
van de arbeidsrechtbank behoren.
·
tekst van artikel 155 van bet GerechteHet gaat om een overtreding van de lijk Wetboek staat?
wetten ... d.w.z. c om het even welke
Is bet dan niet redelijk te beslissen
overtreding van de wetten », zonder dat, wanneer de wet bet heeft over
nadere bepaling. Dit is dus zeer alge- aangelegenheden die tot de bevoegdheid
meen.
van de arbeidsrechtbanken behoren, zij
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sodale zekerbeid, gezinsbijslag, werkloosbeid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, enz. Dat stemt ongetwijfeld bet best overeen met de algemene bewoordingen van de wet.
Nu is in die opvatting de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplicbte
ziekte- en invaliditeitsverzekering een
wet over een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van de arbeidsrecbtbanken
·beboort. In die wet worden immers de
werkgeversverplicbtingen en de rechten
en verplicbtingen van de werknemers
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaald; de geschillen die daarmede
verband houden, behoren tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken,
zoals uit artikel 580, 1" en 2", blijkt.
Het bestreden vonnis daarentegen
gaat uit van de stelling dat, nu de
verhouding tussen een geneesheer en
een ziekenfonds of de Rijkdsdienst voor
Ziekte en Invaliditeit niet behoort tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank,
zoals die omschreven is in artikel 580
van bet Gerechtelijk Wetboek, de overtreding die daarmee verband houdt,
betrekking heeft op een aangelegenbeid
die niet onder de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank valt.
Volgens die stelling gaat bet om een
welbepaalde overtreding niet van een
wet over een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
behoort, doch van een wetsbepaling of
van een reeks wetsbepalingen die niet
onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank ressorteren.
Er bestaat natuurlijk een aanzienlijk
verschil tussen de t-.vee stellingen.
Het is derhalve van belang nate gaan
of de rechtspraak van bet Hof in dit
verband enig Iicht werpt op het vraagstuk.
Het eerste arrest waarin die kwestie
ter sprake kwam, is dat van 6 december 1971 (3) waarin het ging over de
toepassing van bet koninklijk besluit
van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde
nationaliteit.
Er werd toen opgeworpen dat die
verordening geen burgerlijk geschil kan
doen ontstaan in de zin van artikel 578,
7". Daar overeenkomstig artikel 578, 7",
de arbeidsrechtbank ter zake aileen

bevoegd kon zijn, voor zover bet ging
om geschillen van burgerlijke aard die
bet gevolg zijn van een overtreding van
de wetten en besluiten betreffende de
arbeidsreglementering en (betreffende)
de aangelegenheden die onder de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken
ressorteren, en nu, wat de tewerkstelling
van v:reemde arbeidskrachten betreft,
geen burgerlijk geschil kon ontstaan,
betoogde men destijds dat bet niet ging
om een aangelegenheid die tot de
bevoegdbeid van de arbeidsrechtbank
behoorde.
U hebt die stelling verworpen op
grond « dat artikel 155 van bet Gerechtelijk Wetboek de aangelegenheden vermeldt die tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerecbten beboren, zonder een
onderscbeid te maken naargelang de
misdrijven, omschreven in de desbetreffende wetten en verordeningen, aanleiding kunnen geven tot een burgerrechtelijk geschil voor deze rechtscolleges; dat
de interpretatie die hieraan in bet middel wordt gegeven, geen steun vindt in
de teksten en bovendien, in strijd met
de klaarblijkelijke wil van de wetgever,
de draagwijdte van deze teksten beperkt ».
U hebt dus in dit arrest zeer duidelijk
beslist dat er niet noodzakelijk een
verband moet worden gelegd tussen de
·bepaling, waarvan de overtreding de
toepassing van de strafsanctie uitlokt en
de bepalingen die verband houden met
de geschillen die tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten behoren.
Enkel is vereist dat bet gaat om
overtreding van een wet over een aangelegenheid die behoort tot de bevoegdbeid van de arbeidsgerechten. Het
koninklijk besluit van 20 juli 1967 dat
een sociaal doel beoogt, behoort tot de
besluiten betreffende de arbeidsreglementering, d.w.z. een aangelegenheid die
behoort tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerecbten (art. 578, 7").
Die stelling ligt geheel in de lijn van
de analyse die we zoeven hebben
gemaakt.
Er werden nog andere arresten gewezen in verband met de toepassing van
artikel 155 maar die zijn, wat ons
probleem aangaat, minder leerrijk.
In de drie arresten van respectievelijk
28 januari 1975, 9 maart en 25 mei 1976
(4) bebt U telkens beslist dat de aangele-

(3) Bull. en Pas., 1972, I, 330; A.C., 1972, 333.

(4) Bull. en Pas., 1975, I, 550; ibid, 1976, I,
749 en 1028; AC., 1975, 594; ibid., 1976, 788 en
1063.
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worden in de artikelen 578 tot 583 van
bet Gerechtelijk Wetboek. Dit maakt ons
echter - zoals uit bet voorgaande moge
blijken - Diet wijzer wat de uitleg van
bet woord aangelegenheid betreft.
In die arresten was bet de vraag of
een wetgeving die niet uitdrukkelijk in
de voormelde artikelen is vermeld, al
dan 'niet mocht worden beschouwd als
behorende tot de bevoegdheid van de
arbeldsrechtbanken. Het Hof heeft bet
vraagstuk met een omweg opgelost : de
arbeidsrechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen betreffende de toepassing van de administratieve geldboeten voor zover bet gaat om
een van de gevallen die in de wet van
30 juni 1979 zijn bepaald. Dit brengt
dan ook mede dat in die gevailen de arbeidsauditeur bevoegd is om de strafvordering uit te oefenen.
Die rechtspraak is bijgevolg niet relev;ptt voor bet vraagstuk dat we thans te
behandelen hebben. Aileen bet arrest
van 1971 bepaalt in dit verband de leer
van bet Hof.
Maar die leer wijst er heel duidelijk
op dat bet begrip aangelegenheden zeer
·ruim moet worden opgevat, in de zin
van de besluiten waartoe wij door de
tekstontleding zijn gekomen.
.
De stelling waarbij de rechtbank van
die tekst precies een zeer enge uitleg
geeft, is bezwaarlijk overeen te brengen
niet aileen met de strekking van de wet,
maar zelfs met de bewoordingen ervan.
Ik kan er mij dan ook niet bij
aansluiten.
Ik ben derhalve van mening dat bet
middel gegrond is. Er zal echter moeten
gelet worden op bet feit dat eiser niet in
aile opzichten kan gevolgd worden, nu
sommige van zijn stellingen geen steun
vinden in de wetsbepalingen.
Besluit : cassatie.

organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- ·
ring,
doordat het vonnis beslist c dat bet
verhinderen door een geneesheer van de,
controleopdracht van een geneesheer-.
inspecteur, waardoor hij een inbreuk op
artikel 104 van de wet van 9 augustus
1963 pleegt, op een aangelegenheid slaat
die niet tot de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank behoort; dat derhalve
de strafvordering ter zake niet door een
lid van bet arbeidsauditoraat had dienen
uitgeoefend te worden maar door bet
openbaar ministerie bij de politierechtbanken ~.
terwijl artikel 155, eerste lid, van bet
Gerechtelijk Wetboek bepaalt. dat de
openbare rechtsvordering we gens een ·
overtreding van de wetten en de verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van
'de arbeidsgerechten, voor de politierechtbanken en voor de rechtbanken
van eerste aanleg uitgeoefend wordt
door de leden van bet arbeidsauditoraat;
de wet van 9 augustus 1963 een regeling
instelt voor de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering en de maatregelen treft om de uitvoering ervan te
waarborgen en om bet gestelde doel te
bereiken, met name de als verzekerden
of rechthebbenden aangeduide personen
van de door die wet beoogde voordelen
te Iaten genieten; artikel 104 van deze
.wet van de bedoelde maatregelen deel
uitmaakt; de regeling inzake ziekte en
invaliditeit een aangelegenheid is die tot
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
behoort, daar artikel 580 van bet
Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald 1•,
2• en a•, aan die rechtbank de bevoegdheid toekent om kennis te nemen van de
geschillen waartoe de toepassing van de
ziektewet aanleiding kan geven; door te
beslissen dat de weigering van een
,geneesheer om zich te onderwerpen aan
de bij de wet van 9 augustus 1963 ingestelde controle geen inbreuk uitmaakt
op een wet betreffende een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank behoort, de correctionele rechtbank de voormelde bepalingen
HET HOF; - Gelet op het bestre- schendt:
den vonnis, op 6 juni 1980 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 155 en 580 van bet
Gerechtelijk Wetboek en 104 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en

Overwegende dat eiser vervolgd
werd om, als geneesheer, met overtreding van artikel 104 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeits-
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de
geneesheer-in- Nr. 291
·specteur Coppieters bij de Dienst
voor Geneeskundige Controle, be2• KAMER- 20 januari 1981
doeld in artikel 85 van deze wet en
optredende binnen het kader van VONNISSEN EN ARRESTEN
zijn controleopdracht omschreven in STRAFZAKEN- CONCLUSIE- BEGRIP.
artikel 81 van dezelfde wet, bij de Een conclusie in strafzaken. is bet
uitoefening van zijn taak te hebben
geschrift dat, hoe het dan ook
gehinderd;
genoemd wordt, door een partij of de
Overwegende dat, luidens arti-·
advocaat die haar vertegenwoordigt of
bijstaat, ondertekend is, dat tijdens de
kel 155 van het Gerechtelijk Wet-.
debatten op de terechtzitting aan de
boek, de strafvordering wegens een
rechter wordt voorgelegd, waarvan
overtreding van de wetten en verorregelmatig wordt vastgesteld dat de
deningen over een van de aangelerechter · kennis ervan .· heeft genomen
geilheden die behoren tot deen waarin middelen worden aangebevoegdheid van de arbeidsgerechvoerd tot staving van een eis, verweer
ten, voor de politierechtbanken en
of exceptie (1).
voor de rechtbanken van eerste
(VAN DE VELDE T. CEULEMANS)
aanleg uitgeoefend wordt door de
leden van bet arbeidsauditoraat;
ARREST
Overwegende dat uit het bepaalde
in artikel 580, 1" tot 4", van het
Gerechtelijk Wetboek voortvloeit dat
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een aangelegenheid
is die tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoort; dat de
strafvordering wegens een overtreding van de wet van 9 augustus
1963 derhalve voor de politierechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg moet worden uitgeoefend
door de leden van het arbeidsauditoraat;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in
boger beroep.
20

januari

1981

-

2•

HET HOF; - Gelet op het bestre.:.
den vonnis, op 9 mei 1980 in boger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de.
strafvordering :
OVer het middel, afgeleid uit de schending. van de artikelen 1382, 1383 van bet
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 10.1.1", 17.2.2", a, en 19.1 van ·bet
Wegverkeersreglement,
doordat bet vonnis niet antwoordt op
de schriftelijk nota neergelegd ter zitting
door eiseres en ondertekend door haar
raadsman, zodat bet verzuim Van antwoord op die nota dient te worden
gelijkgesteld met een gebrek aan motivering en zodat de rechtbank, door te
beslissen zoals zij het · doet, in het
onzekere laat welke fouten zij tegen
eiseres aanhoudt :

Overwegende dat een conCiusie in
strafzaken het geschrift is dat, hoe
het dan ook genoellld wordt, door
een partij of de advocaat die haar
bijstaat, ondertekend is, dat tijdens
de debatten op de terechtzitting aan
de rechter wordt voorgelegd, waar-

kam.er -

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor(1) Cass., 17 april 1973 (A.C.,. 1973, 821);
zitter - Verslaggever : de h. Rauws 30 sept. 1975 (ibid, 1976, 137); zie Cass.,
Gelijkluidende conclusie van de h. 12 mei 1969 (ibid., 1969, 906); 12 jan. 1971 (ibid,
Krings, advocaat-gneraal.

1971, 458); 2 okt. 1973 (ibid, 1974, 123).
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dat de rechter ervan kennis heeft beantwoordt; dat het aldus artigenomen en waarin middelen wor- kel 97 van de Grondwet schendt;
den aangevoerd tot staving van een
Dat het middel in zoverre
.eis, verweer of exceptie;
gegrond is;
Overwegende dat de nota van
II. In zoverre de voorziening
eiseres, waarvan in het middel gericht is tegen de beslissing op
gewag wordt gemaakt, door de de civielrechtelijke vordering van
raadsman is ondertekend; dat ze :verweerder :
door de voorzitter van de correctioOverwegende dat de vernietiging
nele rechtbank en door de griffier
werd geviseerd en, blijkens het van de beslissing op de strafvordeproces-verbaal van de terechtzitting, ring de vernietiging medebrengt van
tijdens de debatten werd neerge- de beslissing op de civielrechtelijke
legd, zodat de rechtbank ervan ken- vordering, die het gevolg ervan is;
nis heeft gekregen; dat voormelde
nota middelen aanvoert strekkende
Om die redenen, vemietigt het
tot de vrijspraak van eiseres; dat ze
dientengevolge een conclusie is die bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
de rechtbank moet beantwoorden;
gemaakt op de kant van de vemieOverwegende dat eiseres in de in tigde beslissing; laat de kosten ten
het middel bedoelde nota onder laste van de Staat; verwijst de zaak
meer liet gelden : « dat uit de naar de Correctionele Rechtbank te
verklaring van de onafhankelijke Mechelen, zitting houdende in
getuige Bickx Eddy blijkt dat eise- hoger beroep.
res op regelmatige wijze haar lin2• kamer kerrichtingslicht had ontstoken (...)' 20 januari 1981 en regelmatig en tijdig haar maneu- · Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorVerslaggever: de h. Vervloetver naar links had uitgevoerd, met zitterGelijkluidende conclusie van de h.
als gevolg dat de burgerlijke partij Krings, advocaat-generaal
Advoniet meer links mocht voorbijste- caat: mr. Van Doesselaere, Antwerpen.
ken; ( ...) dat de bestuurder van de
wagen van de burgerlijke partij een
foutief inhaalmaneuver uitvoerde,
vermits hij dit deed ter hoogte van Nr. 292
het kruispunt en dus met overtreding van artikel 17.2.2", a, van
2" KAMER - 20 januari 1981
het Wegverkeersreglement; dat de
bestuurder van de wagen van de
HECHTENIS - BEVEL
burgerlijke partij bovendien dit ver- VOORWPIGE
TOT AANHOUDING- WET VOORWPIGE HECHboden inhaalmaneuver uitgevoerd TENIS, ART. 2 - VERDACHTE WIENS VERBLLJF.
heeft met een snelheid van 80 a IN BELGI!!: IS GEVESTIGD - FElT WAAROP
90 km/uur, hetgeen alleszins een GEEN DWANGARBEID VAN VIJFTIEN TOT
roekeloos maneuver is, volledig TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDERE STRAF
onvoorzienbaar voor eiseres; dat STAAT- REDENGEVING- OPENBARE VEILIGHEID- BEGRIP.
deze laatste dus dient vrijgesproken
te worden»;
Buiten het geval waarin op het feit
dwangarbeid van vijftien tot twintig
Overwegende dat het vonnis noch
jaar
of een zwaardere straf staat, mag
met de considerans « dat de telastgeen bevel tot aanhouding worden
leggingen in hoofde van beklaagde,
verleend ten Jaste van een verdachte
zoals weerhouden door de eerste
wiens verblijf in Belgie is gevestigd,
rechter, bij het onderzoek der zaak
dan in ernstige en uitzonderlijke
in hoger beroep bewezen zijn
omstandigheden, wanneer die maatregel in het belang van de openbare
gebleven "• noch met enige andere
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voortaan de openbare veiligheid in omstandigheden die ten deze
gevaar zou worden gebracht als de aanwezig zijn tegen die ververdachte in vrijheid wordt gelaten;
dat de openbare veiligheid de aanhou- dachte, krachtens artikel 1 van· de
ding vereist, wordt niet overeenkom- wet van 20 april 1874, een bevel tot
stig de wet vermeld in het bevel of de aanhouding slechts kan worden verbeslissing van het onderzoeksgerecht leend in ernstige en uitzonderlijke
als daarin enkel wordt gezegd ener- omstandigheden wanneer die maatzijds, dat er ernstige en uitzonderlijke regel in het belang van de_ openbare
omstandigheden bestaan die de open- veiligheid vereist is, met andere
bare veiligheid raken en waarop de woorden wanneer voortaan de openaanhouding van de verdachte is
gegrond; dat de verdachte door een bare veiligheid in gevaar zou worvan de mededaders aangewezen wordt den gebracht indien de verdachte in
als hebbende de brieventas ontvreemd;. vrijheid zou worden gelaten;
dat de verdachte spijt deze aanwijzing,
Overwegende dat daarenboven,
die een reeel vermoeden van schuld krachtens artikel 2 van dezelfde
inhoudt, de feiten ontkent zodat con- wet, het bevel tot aanhouding natiwfrontatie met getuigen en andere ver- keurig de ernstige en uitzonderlijke
dachten zich opdringt en het in het
belang is van het onderzoek dat de omstandigheden die de openbare
verdachte verder zou aangehouden veiligheid raken en waarop de aanblijven om te verhinderen dat hij de houding is gegrond, moet omschrijnog te horen getuigen zou contacteren ven onder vermelding van de gegeten einde deze te bei"nvloeden , en, vens eigen aan de zaak of de
anderzijds, « dat de feiten die de persoonlijkheid van de verdachte;
verdachte ten laste gelegd worden
Overwegende dat het arrest eisers
bijzonder ernstig zijn, gelet op de
omstandigheid dat verscheidene perso- boger beroep tegen de beschikking
nen bij de diefstal betrokken zijn en van de raadkamer die een tegen
de buit tussen hen werd verdeeld" (1). hem_ uitgevaardigd bevel tot · aanhouding bevestigt, ongegrond ver(HUSSEIN)
klaart;
ARREST
Overwegende dat het bevel en het
arrest, wat de omschrijving betreft
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de feiten waarvan eiser verden arrest, op 25 november 1980 dacht wordt, zich beperken tot de
door het Hof van Beroep te Antwer- vermelding
« mededaderschap
pen, kamer van inbeschuldigingstel- diefstal »; dat het bevel als redenen
ling, gewezen;
vermeldt : « dat er ernstige en
Over het middel, ambtshalve afgeleid uitzonderlijke omstandighede11 beuit de schending van de artikelen 1 en staan die de openbare veiligheid
2 van de wet van 20 april 1874 op de raken en waarop de aanhouding van
voorlopige hechtenis :
de verdachte gegrond is : dat verdachte door een van de mededaders
Overwegende dat, wanneer het aangeduid wordt als hebbende de
feit dat aan een verdachte ten laste brieventas ontvreemd; dat verwordt gelegd, een correctionele dachte, spijts deze aanwijzing die
gevangenisstraf van drie maanden een reeel vermoeden van schuld
of een zwaardere straf ten gevolge inhoudt, de feiten ontkent zo<lat
kan hebben en wanneer de ver- confrontatie met getuigen en andere
----------------! verdachten zich opdringt en het in
(1) Zie C8Ss., 5 maart 1974 (A.C., 1974, 740); het belang is van het onderzoek dat
14 jan. 1975- (ibid., 1975, 534); 13 dec.
d hte e d
u aa g ho d
1977 {ibid, 1978, 458); 11 sept. 1979 (ibid, ver ac
v r er zo
n e u en
1979-80, nr. 20); 10 okt. 1979 (ibid., 1979-80, blijven om te verhinderen dat hij de
nr. 101) : in geval van handhaving van de nog te horen getuigen zou con,tactevoorlopige hechtenis moeten dezelfde wette- ren ten einde dezen te bei:nvloe~:. vereisten van redengeving worden ver- den »; dat het arrest oordeelt dat de
f(
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gegrond zijn en blijven bestaan, en Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- Verslaggever : de h. Caenepeel
eraan toevoegt : c dat de feiten die -zitter
Gelijkluidende conc/usie van de h.
verdachte ten laste gelegd worden Krings, advocaat-generaal.
bijzonder emstig zijn, gelet op de
omstandigheid dat verscheidene
personen bij de diefstal betrokken Nr. 293
zijn en de buit tussen hen werd
verdeeld »;
2" KAMER- 21 januari 1981
Overwegende dat het arrest, met
laatstvermelde considerans, Iiiet PREJUDICIEEL GESCHIL - WETBOEK
VAN
STRAFVORDERING,
VOORAFGAANDE
aantoont waarom de openbare vei.:
TITEL, AR1T. 11 EN. 18 - BOSWEI'BOEK ligheid voortaan in gevaar zou wor:.
VERVOLGING VAN EEN BEKLAAGDE WEGENS
den gebracht indien de verdachte in
KAPPEN EN WEGHALEN VAN BOMEN vrijheid zou worden gelaten; dat dit . BE'lWISTING
DOOR DE BEKLAAGDE DAT HET
toekomstig gevaar evenmin wordt
BESTUUR VAN WATERS EN BOSSEN ENIG
aangetoond door de gereleveerde
ONROEREND ZAKELIJK RECHT HEEFl' OP DE
omstandigheid dat de verdachte,
BOSSEN EN WOUDEN WAARIN DIE OVERTREhoewel hij door een van de daders
DING ZOU ZLJN GEPLEEGD - PRF.JUDICIEEL
GESCHIL OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE
als ontvreemder van een « brieBURGERLLJKE RECHTER- BEGRIP.
ventas » is aangewezen, het feit
loochent of door de omstandigheid Wanneer de bek/aagde, die wordt vervolgd wegens het kappen en weghalen
dat daaruit volgt dat het aangewe-.
van bomen, met overtreding van de
zen is de verdachte te confronteren
artt. 154 en 160 Boswetboek, zich
met getuigen en mededaders; _
beroept op een eigendomsrecht en
Overwegende dat het bevel welisbetwist dat het Bestuur van Waters en
waar ook oordeelt dat het in het
Bossen enig onroerend zakelijk recht
heeft op de bossen waarin die overtrebelang van het onderzoek .is dat
ding zou zijn gep/eegd, moet de
eiser verder aangehouden blijft, dit
strafrechter, bij wie die prejudiciiHe
om te verhindere:n: dat hij contact
exceptie aanhangig is, die exceptie,
opneemt met nog te horen getuigen
hetzij verwerpen a/s zij volgens hem
ten einde hen te. beinvloeden; dat in
niet gegrond is op een deugdelijk
deze considerans echter, ook indien
schijnende titel of op welbepaalde
zij bedoeld zou zij11 om op een
feiten van bezit die elk karakter van
toekomstig gevaar voor de openbare
misdrijf konden ontnemen aan het feit
veiligheid te wijzen, de rechter,
waarop de vervolging berustte, hetzij
aannemen en de partijen naar de
onder dit oogpunt, niet de aan de
burgerlijke rechter verwijzen; die
zaak of de persoonlijkheid van de
rechter neemt de verplichting van de
.verdachte eigen gegevens preciseert,
artt. 17 en 18 voorafgaimde titel Sv.
welke de vrees wettigen dat hij de
niet in acht wanneer hij de beklaagde
getuigen zal trachten te bei:nvloevan vervolging ontslaat, op grond
den;
aileen dat in andere gevallen betreffende andere partijen vonnissen of
Dat het arrest de artikelen 1 en
arresten in burgerlijke zaken beslist
2 van de wet van 20 april 1874
hebben dat de percelen grond waarop
schendt;
.

de feiten waren gepleegd, toebehoren
aan de inwvners van de betrokken
plaatsen of uitsluitend in hun eigen
belang moeten worden geexploiteerd·
(1). (Artt. 17 en 18 wet van

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat .melding van dit arrest zal worden
17 april 1878.)
gemaakt op de kant van de vernie- 1---~-----------
tigde beslissing; laat de kosten ten
Zie Cass., 21 juni 1976 (A.C., 1976, 1181);
laste van de Staat; verwijst de zaak 28 (1)
juni 1978 (ibid., 1978, 1269) en 6 juni 1979
naar het Hof van Beroep te Brussel, (ibid., 1978-79, 1167); zie ook de parlementaire
kamer van inbeschuldigingstelling.
(Zie vervvlg nota vvlgende blz.)

-550haar niet gegrond was op een deugdelijk
schijnende titel of op welbepaalde feiten
van bezit die elk karakter van misdrijf
konden ontnemen aan het feit waarop
ARREST ( vertaling)
de vervolging berustte, hetzij de exceptie
had ~oeten aannemen en de partijen
HET HOF; - Gelet op het bestre- naar de burgerlijke rechter had moeten
den vonnis, op 4 februari 1980 in verwijzen:
(BELGISCHE fnAAT- MIN. V. LANDBOUW,
PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS
T. HECK, MEYER EA)

boger beroep in het Duits gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Verviers en gelet op de in dezelfde
taal gestelde voorzieningen;
Gelet op de door de eerste voorzitter op 4 maart 19~0 gewezen
.beschikking waarbij wordt beslist
dat de rechtspleging vanaf de
terechtzitting in het Frans zal wor-.
den voortgezet;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen de beschikkingen die betrekking hebben op de
verweerders Edgar Heck, Hermann
Meyer, Jakob Hanf, Mathias Heck
en Michel Meyer;
I. Betreffende de. voorziening van
de Belgische Staat, Bestuur van
Waters en Bossen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn
voorziening heeft doen betekenen
aan de verweerders tegen .wie zij
gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Betreffende de voorziening van
de procureur des Konings :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 17 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de correctionele rechtbank de
berechting van het door de verweerders
opgeworpen prejudicieel geschil aangehouden heeft,
terwijl zij, hetzij de exceptie had
moeten verwerpen indien ze ·volgens
voorbereiding van de voorafgaande titel van
bet Wetboek van Strafvordering, Parl. Hand.,
Kamer, buitengew. zitt., 1878, verg. 5 feb. 1878,
biz. 325 en 326, en Gedr. St., Kamer, zitt.,
1876-1877, 1877, inz. biz. 167, en Gedr. St.,
Senaat, zitt., 1877-1878, verg. 15 jan.
1878 (nr. 60), biz. 131.

Overwegende dat de verweerders
Edgar Heck en Hermann Meyer
vervolgd werden wegens overtreding
van de artikelen 154 en 160 van het
Bo8Wetboek van 19 december 1854;
Dat zij betoogden dat de misdrijven niet bewezen waren omdat de
gronden en bossen waarop · de
telastleggingen betrekking badden, gemeenschappelijke eigendom
waren van hen en van de overige
inwoners van de gehuchten Nieder
en Ober-Emmels; dat zij dat eigendomsrecht hadden op grond van een
door de hypotheekbewaarder te
Malinedy uitgereikt getuigschrift
alsook op grond van in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissingen;
Overwegende dat de bestreden
beslissing vermeldt « dat de litigieuze percelen gelegen in het woud
van Emmels, luidens het door die
rechtbank op 28 april 1952 gewezen
vonnis, de uitsluitende eigendom
zijn van de gehuchten Ober-Emmels
en Nieder-Emmels en de exploitatie
ervan in het uitsluitend belang van
die gehuchten moet geschieden; dat
voormeld vonnis in kracht van
gewijsde is gegaan, vermits het
daartegen gerichte boger beroep,
door het Hof van Beroep te Luik bij
arrest van 29 april 1953 niet ontvankelijk werd verklaard; dat het hof in
zijn arresten van 12 december 1962
en 17 februari 1966 beslist dat de
rechten van de inwoners van die
gehuchten geen administratieve of
publieke rechten doch burgerlijke
rechten zijn en niet geregeld worden door het Boswetboek; dat die
rechterlijke beslissingen aile in
kracht van gewijsde gegaan zijn en
dat elke natuurlijke of rechtspersoon zich daamaar dient te gedragen in zoverre ~die arresten uit-

-551spraak doen, over het geschil betref- ·de overige kosten ten laste van de
fende de eigendom en tot het tegen- Staat; verwijst de aldus beperkte
bewijs geleverd wordt door het Bos- zaak naar de anders samengestelde
beheer; dat de ambtenaren van het Correctionele Rechtbank te VerBosbeheer bijgevolg niet bevoegd viers, zitting houdende in hager
waren om in dat privaat bos een beroep.
proces-verbaal op te maken betref21 januari 1981 - 2" kamer - Voorzitfende het kappen van hout; dat de ter : baron Richard - Verslaggever : de
handelingen van de beklaagden niet h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van
strafbaar zijn vermits de beklaag- de h. Charles, eerste advocaat-generaal
den werkten in een privaat bos en- - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
voor rekening van de firma J. Han£ Op dezelfde dag zijn zes arresten in dezelfde
te Sankt-Vith, die het hout had zin gewezen, op voorziening van dezelfde
gekocht van de medeeigenaars en eisers.
vruchtgebruikers van dat woud »;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank waarbij dat prejudicieel Nr. 294
geschil aanhangig was, krachtens
artikel 17 van de wet van
2" KAMER - 21 januari 1981
17 april 1878 hetzij de exceptie
diende te verwerpen, zo ze volgens 1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREhaar niet gegrond was op een deug- GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 16.3, TWEEDE LID delijk schijnende titel of op welbe- RECHTS INHALEN- VOORWAARDE.
paalde feiten van bezit die elk
karakter van misdrijf konden ont- 2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN nemen aan het feit waarop de BURGERLLJKE RECHTSVORDERING - NIET
VOORZIENING
VAN
DE
vervolging berustte, hetzij de excep- BEPERKTE
VERNIETIGING VAN DE
tie diende aan te nemen en de BEKLAAGDE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING partijen naar de burgerlijke rechter BRENGT VERNIETIGJNG MEE VAN DE EINDBEdiende te verwijzen;
SLISSING OP DE BURGERLLJKE RECHTSVOROverwegende dat het vonnis, nu DERING TEGEN DE BEKLAAGDE (1).
het de verweerders niet verwijst
naar de burgerlijke rechter, doch 3° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKENbeslist d:.t zij op de litigieuze goede- BURGERLLJKE RECHTSVORDERING- VERNIE-.
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORren of op de opbrengst ervan een TIGJNG
DERING TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE verkregen recht hadden, de in VERNIETIGING DIE VERNIETIGING KAN MEEhet middel aangevoerde bepaling BRENGEN VAN DE BESLISSING OP DE BURschendt;
GERLIJKE
RECHTSVORDERING
VAN
DE
BEKLAAGDE TEGEN EEN VRJJGESPROKEN
Dat het middel gegrond is;
MEDEBEKLAAGDE- VEREISTE.

1• Onverminderd het geval waarin het

Om die redenen, verwerpt de
verkeer in evenwijdige files geschiedt,
voorziening van de Belgische Staat,
moet en mag het inhalen van een
Bestuur van Waters en Bossen;
voertuig op de openbare weg slechts
vernietigt het bestreden vonnis, in
1:~:::::: re~e::ne~
zoverre daarbij uitspraak wordt
gegeven dat hij voomemens is Jinksaf
gedaan over de door het openbaar
te slaan en zich naar links gewend
ministerie tegen de verweerders
heeft om deze beweging uit te voeren
ingestelde rechtsvordering; beveelt
(2). (Artt. 16.2 en 16.3, tweede lid,
dat van dit arrest melding zal worWegverkeersregt 1 dec. 1975.)
den gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
(1) Cass., 18 maart 1980 (A.C., 1979-80,
veroordeelt de Belgische Staat, nr. 451 )·
Bestuur van Waters en Bossen, in
(2) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 82) en
de kosten van zijn voorziening; laat 17 dec. 1980 (ibid, 1980-81, nr. 236). .
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a· Vernietiging, op de niet beperkte
voorziening van de beklaagde, van de
veroordelende beslissing op de strafvordering brengt vernietiging II)ee van
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde tegen een
vrijgesproken medebeklaagde, ingeval
beide beslissingen op dezeUde onwet.tige reden zijn gegrond (a).

komstig . artikel 19.a.2".b naar links te
. begeven,
dat uit die considerans noodzakelijkerwijze moet worden afgeleid dat de
rechtbank heeft aangenomen dat op het
ogenblik dat eiseres begon c in te
halen ,. Leenaers nog niet gehandeld had
overeenkomstig artikel 19.a.2.~.b en dus
op de rechterrijstrook ree<f; dat een
(HARDY T. LEENAERS)
dergelijke considerans bovendien een
schending inhoudt van artikel 97 van de
ARREST ( vertaling)
Grondwet, in zoverre ze in strijd is met
de eerste overweging van bet vonnis,
waarin de rechtbank van oordeel was
HET HOF; - Gelet op het bestre- dat er twijfel bestond over de vraag of
den vonnis, op 12 juni 1980 in hoger Leenaers zich op de rechter dan wei op
beroep gewezen door de Correctio- · de linker rijstrook bevond :

nele Rechtbank te Luik;

Overwegende dat het vonnis de
I. In zoverre de voorziening aan eiseres ten laste gelegde feiten
gericht is tegen de beslissing op de bewezen verklaart, op grond dat
« zij de linker knipperlichten van
strafvordering ingesteld :
Leenaers had zien branden en
ervan was uitgegaan dat laatstgeA. tegen verweerster :
Overwegende dat eiseres als noemde aan het eerstvolgende
kruispunt naar links zou afslaan
beklaagde en burgerlijke partij in zodat
zij zich ervan diende te ontgeen kosten van die rechtsvordering houden haar links in te halen, haar
werd veroordeeld en dan ook niet de gelegenheid moest Iaten zich
bevoegd is om zich tegen die beslis- overeenkomstig artikel 19.3.2".b naar
sing in cassatie te voorzien;
links te begeven, haar snelheid.
Dat de voorziening niet ontvanke- zodanig diende te regelen dat ze
lijk is;
haar niet aanreed, en haar rechts
moest inhalen, waarbij ze voldoende
afstand diende te houden »;
B. tegen eiseres :
Dat de rechter aldus zijn beslisOver het middel, afgeleid uit de schensing
niet wettelijk verantwoordt, dat
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 9.4, 9.5, 10.1.1" en a·, en 16.2, a en volgens artikel 16.3, tweede lid, het
4, van bet koninklijk besluit van inhalen alleen dan rechts moet
1 december 1975 houdende algemeen geschieden wanneer de in te halen
reglement op de politie van bet wegver- bestuurder niet aileen te kennen
keer,
heeft gegeven dat hij voornemens is
doordat, derde onderdeel, de recht- links in te halen, doch zich ook
bank, om eiseres · te veroordelen wegens naar links heeft begeven om · die
overtreding van de artikelen 10.1.1", beweging uit te vcieren;
10.1.3" en 16.a van bet WegverkeersregleDat het derde onderdeel van het
ment, besliirt heeft dat aileen al wegens
bet feit dat bet linker knipperlicht van middel gegrond is;
Leenaers werkte, links inhalen verboden
was en eiseres verplicht was Leenaers
de gelegenheid te geven zich overeen(3) Hoewel bet geannoteerde arrest vaststelt
dat de rechters een c noodzakelijk verband •
leggen tussen de beslissing tot veroordeling
van de beklaagde en de beslissing tot verwerping van haar burgerlijke rechtsvorderirig,
geeft bet lll'I'l!st aldus enkel te .. kennen dat
beide beslissingen op· dezelfde onwettige reden
zijn gegrond.

II. In zoverre de voorziening
gerjcht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging,
op de niet beperkte voorziening van
eiseres, bekla?gde, van de beslissing
op de tegen haar ingestelde strafvordering leidt tot de vernietiging

-553van de. beslissing op de tegen haar zoverre verweerster daarbij vrijgeingestelde burgerlijke rechtsvorde- sproken wordt op de tegen haar
ring die er het gevolg van is;
ingestelde strafvordering; beveelt
III. In zoverre de voorziening dat van dit arrest melding zal worgericht is tegen de beslissing op de den gemaakt op de kant van de
door eiseres tegen verweerster inge- gedeeltelijk vernietigde beslissing;
stelde burgerlijke rechtsvordering : veroordeelt eiseres in een vierde
Overwegende dat het vonnis, na van de kosten en laat de overblijin de als antwoord op het derde vende kosten ten laste van de Staat;
onderdeel van het eerste middel verwijst de aldus beperkte zaak
weergegeven consideransen te heb- naar de Correctionele Rechtbank te
ben bepaald dat eiseres, die c de Verviers, zitting houdende in boger
linker knipperlichten » van verweer- beroep.
sters wagen had zien branden en
21 januari 1981 _ 2• kamer _ Voorzitervan was uitgegaan dat laatstge-. ter : baron Richard - Verslaggever : de.
noemde aan het eerstvolgende ·h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van
kruispunt links zou afslaan », de de h. Charles, eerste advocaat-generaal
fout had begaan verweerster niet de - Advocaat: mr. Delfosse, Luik.
gelegenheid te hebben gegeven om
zich naar links te begeven, beslist Nr. 295
dat enkel de aan eiseres ten laste
gelegde feiten bewezen zijn en « dat
2• KAMER - 21 januari 1981
zij uit een zelfde feit voortkomen »,
eiseres veroordeelt tot een straf en 1° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - VORM - CASSATIEBEROEP
tot schadevergoeding jegens verVAN DE BURGERLIJKE PARTU - VERZOEKweerster en zich onbevoegd verSCHRIFI' HOUDENDE DE CASSATIEMIDDELEN
klaart om uitspraak te doen over de
INGEDIEND BINNEN TIEN DAGEN NA DE VERdoor eiseres tegen verweerster ingeKLARING VAN VOORZIENING TER GRIFFIE
stelde burgerlijke rechtsvordering;
VAN HET GERECHT DAT DE BESTREDEN
Overwegende dat uit die consideBESLISSING HEEFI' GEWEZEN - MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
ransen volgt dat de appelrechters
een noodzakelijk verband leggen CASSATIE NIET VEREIST (1).
tussim de beslissing op de tegen 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - ·
eiseres ingestelde strafvordering en
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VRIJ·de beslissing op de door eiseres
SPRAAK DOOR DE CORRECTIONELE RECHTtegen verweerster ingestelde burBANK - ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTU AILEEN - WIJZIgerlijke rechtsvordering;
Dat de vernietiging van de beslis- GING EN TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING DOOR HET HOF VAN BEROEP- EENsing op de tegen eiseres ingestelde STEMMIGHEID
VERE1ST IN ZOVERRE HET MISstrafvordering zich derhalve moet DRIJF, WAAROP DE BURGERLIJKE RECHTSuitstrekken tot de beslissing op de VORDERING IS GEGROND, BEWEZEN WORIYl'
rechtsvordering van eiseres tegen VERKLAARD (2).
verweerster, tegen welke beslissing
eiseres zich regelmatig in cassatie (VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DE BELGISCHE
BOERENBOND N.V. T. c TRANSPORTVOITURES •
heeft voorzien;
N.V.)

21 januari 1981 - 2" kamer - VoorzitOm die redenen, zonder dat er ter : baron Richard - Verslaggever : de
grond bestaat tot onderzoek van het h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van
eerste en tweede onderdeel van het 1-.....-------:---:--------(1) De termijn van 10 dagen gesteld bij
eerste middel, het tweede en het
derde middel,- die niet kunnen lei- art. 422 Sv. is op 15 dagen gebracht bij art. 1
den tot ruimere cassatie of. tot wet van 15 juni 1981.
cassatie zonder verwijzing, vernie(2) Cass., 11 april 1972 (A.C., 1972, 751); zie
tigt het bestreden vonnis, behalve in Cass., 23 dec. 1974 (ibid., 1975, 480)~

-554de h. Charles, eerste advocaat-generaal
Om die redenen, en zonder dat er
- Advocaten : mrs. Van Ryn; Trybou, . grond bestaat tot onderzoek van de
door eiser op de griffie van bet Hof
Bergen.
ingediende memorie die niet kan
leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt bet bestreden vonNr. 296
nis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; laat
2• KAMER- 21 januari 1981
de kosten ten laste van de Staat;
LANDLOPERLJ - TERBESCHIKKINGSTEL- verwijst de zaak naar de CorrectioUNG VAN DE REGERING OM IN EEN BEDE- nele Recbtbank te Nijvel, zitting
LAARSGFSI'ICHT TE WORDEN OPGESLOTEN boudende in boger beroep.
VOORWAARDEN.
21 januari 1981- 2• kamer- VoorzitDe politierechtbank kan een landloper ter : baron Richard - Verslaggever : de
niet ter beschikking van de regering h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van
stellen om gedurende ten minste twee de h. Charles, eerste advocaat-generaal
jaar en ten hoogste zeven jaar opge- - Advocaat : mr. Fierens, Brussel.
sloten te worden, zonder dat zij vaststelt dat de omstandigheden van
art. 13 wet van 27 nov. 1891 t01
beteugeling van de landloperij en de
bedelarij aanwezig zijn (1).

Nr. 297
(HARTlE)
ARREST ( vertaling)

1• KAMER - 22 januari 1981

HET HOF; - Gelet op bet bestre- 1° BEDRLJFSREVISOR- INSTITUUT DER
BEDRIJFSREVISOREN- WET VAN 22 JUU 1953
den vonnis, op 3 december 1980 in
TUCHT KONINKLLJK BESLurr VAN
boger beroep gewezen door de Cor16 MAART 1957, ART. 16- VERPLICHTING VOOR
rectionele Recbtbank te Brussel;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 13 en

16 van de wet van 27 november 1891 :

DE RAAD VAN HET INSTITUUT TEGEN WIE EE;N
TUCHTRECHTELLJK
ONDERZOEK
WORDT
INGESTELD, DE HEM TEN LASTE GELEGDE
FElTEN MEDE TE DELEN- BEGRIP.

Overwegende dat uit de in boger 2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' TUCHTZAKEN - INSTITUUT DER BEDRIJFSREberoep bevestigde beslissing van de
VISOREN- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTENeerste recbter blijkt dat eiser in
BEWIJSKRACHT VAN DE BEROEPEN BESLISstaat van landloperij leefde;
SING- BEGRIP.
Overwegende dat bet vonnis niet
vaststelt dat de in artikel 13 van de 1" Art. 16 van het bij KB. van
16 maart 1957 vastgestelde tuchtreglewet van 27 november 1891 vermelde
ment schrijft voor dat de raad van het
omstandigbeden, welke grond zouInstituut der Bedrijfsrevisoren aan het
den opleveren om eiser ter bescbiklid van dat lnstituut tegen wie een
king van de regering te stellen met
tuchtrechtelijk onderzoek wordt ingebet oog op zijn opsluiting in een
steld, de hem ten Jaste gelegde feiten
bedelaarsgesticbt gedurende twee
meedeelt; de draagwijdte van die
beslissing wordt niet miskend door de
·jaar, aanwezig waren; dat de recbter
raad van het lnstituut of door de
derbalve die maatregel niet mocbt
commissie van beroep van dat Jnstinemen ten aanzien van eiser;
tuut die aan de feiten een andere
Dat de beslissing niet wettelijk is
kwalificering geeft dan die welke
verantwoord;
voorkwam in de akte tot inleiding van
(1) Zie Cass., 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 79).

de vervolging, nadat de verdachte was
verzocht verweer te voeren tegen
dezeUde, anders gekwalificeerde feiten.

-5552" De bewijskracht van de beslissing van
de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren wordt inet miskend door de
commissie van beroep van dat Instituut die, bij de uitlegging van die
bes/issing, zonder de betekenis en de
draagwijdte ervan te miskennen,
inzonderheid op grond van de redenen
van die beslissing, zegt dat de raad,
die de « telastleggingen bewezen "
verklaart en een tuchtstraf oplegt
« wegens die telastleggingen ,, niet
de telastleggingen beoogde waarvan
sprake was in de brief waarbij aan de
· beklaagde de hem ten laste gelegde
feiten werden meegedeeld overeenkomstig art. 16 van dat bij KB. van
16 maart 1957 vastgestelde tuchtreglement, maar wei de feiten zoals hij ze
zeU had gekwalificeerd. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
(R. T. INSTITUUI' DER BEDRLJFSREVISOREN}
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 februari 1980
gewezen door de franstalige kamer
van de commissie van beroep van
het lnstituut der Bedrijfsrevisoren;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 16, 30 van het bij koninklijk besluit
van 16 maart 1957 vastgesteld tuchtreglement van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, dat met name gewijzigd is
bij
het
koninklijk
besluit
van
2 oktober 1961, 1319, 1320 en 1322 vanhet Burgerlijk Wetboek,
doordat de bestreden beslissing in
verband met een tuchtprocedure die de
raad van verweerder ambtshalve tegen
eiser had ingesteld door een brief van
11 januari 1979 waarin de raad, overeenkomstig artikel 16 van het bij voormeld
koninklijk besluit van 16 maart 1957
vastgesteld reglement, in volgende
bewoordingen aan eiser de hem ten laste
gelegde feiten heeft meegedeeld : c bij
de vervulling van uw opdracht als verslaggever inzake de inbrengen in natura
bij de oprichting van de naamloze vennootschap S... op 27 juni 1978, hebt u
geen rekening gehouden met de norm
betrefiende de controle op de inbrengen
die niet in geld bestaan • (waarna.
tekortkomingen aan § B.6 en aan § B.5
van die norm worden vermeld), de
bevestiging uitspreekt van de beroepen
beslissing, die had verklaard c dat de

telastleggingen bewezen zijn • en eiser,
c uit hoofde van die telastleggingen "
voor zes maanden had geschorst, en
haar beschikking hierop laat steunen
c dat de door de eerste rechter ten laste
van de beklaagde bewezen verklaarde
fouten na onderzoek voor de commissie
van beroep nog steeds vaststaan "•
terwijl, eerste onderdeel, de enige
« door de eerste rechter ten laste van de
beklaagde bewezen verklaarde fouten "•
waamaar de bestreden beslissing verwijst, geen tekortkomingen zijn aan de
norm betreffende de controle op de
inbrengen die niet in geld bestaan,
waarvan alleen gesproken wordt in de
brief van 11 januari 1979 waarin verweerder, overeenkomstig artikel 16 van
het bij voormeld koninklijk besluit van
16 maart 1957 vastgesteld reglement, aan
-eiser c de hem ten laste gelegde feiten •
heeft medegedeeld en hem heeft verzocht zich te verantwoorden; de commissie van beroep trouwens uitdrukkelijk,
zonder enige tegenspraak, herinnert aan
het middel waarin eiser betoogt dat c de
bijzondere norm betreffende de controle
op de inbrengen die niet in geld bestaan,
pas vanaf 1 juli 1978 van toepassing
was ,. (dus na het verslag van eiser van
14 juni 1978, waarvoor de vervolging is
ingesteld), waaruit volgt dat de bestreden beslissing tegenstrijdig is door,
enerzijds, de telastleggingen bewezen te
verklaren die, volgens de akte tot inleiding van de vervolging, bestaan in
tekortkomingen aan de norm betreffende de controle op de inbrengen die
niet in geld bestaan, en door, anderzijds,
die beschikking te doen steunen op c de
door de eerste rechter ten laste van de
beklaagde bewezen verklaarde fouten "•
die geen tekortkomingen aan die norm
zijn (schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 16 van het bij voormeld
koninklijk besluit van 16 maart 1957
vastgesteld tuchtreglement);

tweede onderdeel, zo de comniissie
van beroep heeft geoordeeld dat de
eerste rechter, toen hij c de telastleggingen bewezen • verklaarde en c uit
hoofde van die telastleggingen • een
tuchtstraf uitspraak, andere telastleggingen op het oog had dan die waarvan sprake was in de brief van 11 januari 1979, waarin verweerder, overeenkomstig artikel 16 van het bij
koninklijk besluit van 16 maart 1957
vastgesteld tuchtreglement, aan eiser de
hem ten laste gelegde feiten heeft meegedeeld, zij aan de beroepen beslissing
een draagwijdte geeft die onverenigbaar.
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Overwegende dat de beroepen
rechter immers, door « de telast- beslissing, bij het onderzoek van de
leggingen,. bewezen te verklaren zonder aan ,eiser ten laste gelegde feiten,
vast te steTien dat de beklaagde werd zonder gewag te maken van voorver:zocht zich te verdedigen tegen andere melde c norm ,., in haar motivering
telastleggingen dan die waarvan sprake
was in die brief van 11 januari 1979, zegt dat de feiten die zij vermeldt
slechts de telastleggingen van de brief .respectievelijk. een schending zijn
op het oog kon hebben (schending van van artikel 29bis van de gecoordide artikelen 1319, 1320 en 1322 van het neerde wetten op de handelsvenBurgerlijk ·Wetboek); bovendien, zo de nootschappen, « van artikel 11 van
commissie van beroep heeft geoordeeld het tuchtreglement (koninklijk bedat de be),"oepen beslissing, die zij be- sluit van 16 maart 1957) en van § 1.1
vestigt; a..7ldere telastleggingen heeft van d,e algemene revisienormen van
bewezen verklaard dan waarvan sprake
was in de brief van 11 januari 1979, de 2 september 1977 ,., alsmede van
bestreden beslissing de draagwijdte mis- ,§ 2.3 van dezelfde revisienormen;
kent van artikel 16 van het bij koninkDat de beroepen beslissing bij de
lijk besluit van 16 maart 1957 vastgesteld bewezenverklaring van de telastleg-'
tuchtreglement, volgens hetwelk de raad gingen enkel het oog kon hebben op
van het Instituut vel,"plicht is aan de de feiten zoals ze in haar motivebeklaagde de hem ten laste gelegde
feiten mee te delen en hem te verzoeken ring waren gekwalificeerd;
Overwegende dat . het proceszich te verantwoorden, hetgeen ter zake ·
de . akte van telastlegging vormt (schen-, verbaal van de terechtzitting van de
ding van dat artikel 16);
commissie van beroep vaststelt dat,
gelet op de omstandigheid dat de
derde onderdeel, de bestreden beslis- norm op de inbrengen in natura pas
sing althans in het onzekere laat of zij, vanaf 1 juli 1978 van toepassing zou
door de bevestiging van de beroepen .zijn, eiser werd verzocht c zijn
beslissing die had verklaard c dat de
telastleggingen bewezen zijn ,. en eiser verklaring te geven over de eventuele toepasselijkheid van die norm
c uit hoofde van. die telastleggingen ,.
had veroordeeld, bewezen heeft willen v66r die datum, niet als zodanig,
verklaren de telastleggingen waarvan doch als algemene regel inzake ijver
Sprake in de brief van 11 januari 1979, en voorzichtigheid :o;
waarin verweerder aan eiser de hem ten
Overwegende dat de bestreden
laste gelegde feiten heeft meegedeeld,
dan wei andere telastleggingen uit een beslissing zegt dat de eerste rechter
onbepaalde akte van telastlegging; door terecht kon besluiten tot een over-·
deze dubbelzinnigheid of onriauwkeurig- treding van artikel 11 van het
heid in de motivering de wettigheid van tuchtreglement en van de §§ 1.1 en
de bestreden beslissing niet kan worden 2.3 van de algemene revisienormen;
getoetst (schending van de artikelen 97
Dat de bestreden beslissing dervan de Grondwet en 30 van het bij
koninklijk besluit van 30 maart 1975 halve niet dubbelzinnig of tegenvastgesteld tuchtreglement) :
strijdig is, zoals wordt beweerd, en
dat zij de bewijskracht van de
beroepen beslissing niet miskent;
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat, nu aan eiser de
. Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat in de ·brief van de hem ten laste gelegde feiten werden
raad van het Instituut der Bedrijfs- meegedeeld in de brief· van de raad
revisoren van 11 januari 1979 de en eiser door de commissie van
aan eiser ten laste gelegde feiten beroep werd verzocht zich te verdenauwkeurig werden opgesomd en digen over die anders gekwalifidie feiten werden gekwalificeerd als ceerde feiten, de bestredeil beslistekortkomingen aan de §§ B.5 en sing de draagwijdte van artikel 16
B.6 van de c norm betreffende de van het bij koninklijk besluit van
controle op de inbrengen die niet in 16 maart 1957 vastgesteld tuchtreglement niet miskent;
geld bestaan »;
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
Dat het middel niet kan worden
schending van artikel 1 van de wet van
aangenomen;
27 juli 1961 betreffende de eenzijdige
Om die redenen, verwerpt de beeindiging van voor onbepaalde tijd
voorziening; veroordeelt eiser in de verleende concessies van alleenverkoop,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
kosten.
·
13 april 1971 betreffende eenzijdige
22 januari 1981- 1" kamer- Voorzit- beeindiging van de verkoopconcessies,
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor- en, voor zov~l nodig, schending van de
zitter - Verslaggever : de h. Meeus artikelen 1 van de wet van 13 april 1971
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- en 97 van de Grondwet,
let, advocaat-generaal - Advocaten
doordat het arrest, ter verantwoording
mrs. Kirkpatrick en VanRyn.
van de principiele inwilliging van de
oorspronkelijke vorderingen van de verweersters, beslist dat de tussen de verNr.298
weersters en eiseres gesloten distributie-overeenkomsten concessies van
1• KAMER - 22 januari 1981
alleenverkoop waren in de zin van
KOOP - VERKOOFCONCESSIE VOOR ONBE- artikel 1, § 1, 1", van de wet van
PAALDE TLJD- OVEREENKOMST VOOR ONBE- 27 juli 1961, gewijzigd bij artikel 1 van
PAALDE TLJD- BEGRIP.
de wet van 13 april 1971, op grond dat de
een c verdeelde excluIn de zin van art 1 wet van 27 juli 1961, verweersters
» hadden gekregen voor de
siviteit
gew. bij art 1 wet van 13 april 1971, Belgische en Luxemburgse · markt,
wordt onder een concessie van aileen-·
verkoop ·voor onbepaalde tijd verstaan waarop elke verweerster over heel het
iedere overeenkomst krachtens welke grondgebied mocht verkopen,
terwijl onder concessie van alleenvereen concessiegever aan een of meer
concessiehouders het recht voorbe- koop in de zin van artikel 1, § 1, 1", van
houdt in eigen naam en voor eigen de wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij
rekening produkten te verkopen die artikel 1 van de wet van 13 april 1971,
hij zelf vervaardigt of verdeelt; de moet worden verstaan de overeenkomst
concessiegever kan, in een bepaald waarbij een partij, de concessiegever,
gebied, aan verschillende concessie- aan een enkele andere partij, de conceshouders het recht verlenen produkten siehouder, de verkoop van al of sommige
te verkopen die hij zelf vervaardigt ol van zijn produkten in een bepaald
verdeelt, onder voorbehoud dat hij in geografisch gebied toevertrouwt, hem
de overeenkomst kan bepalen dat hij dus een monopolie geeft, waaruit volgt
zelf, in dezelfde sector, dezelfde ot dat het arrest niet, zonder schending
andere produkten mag. verkopen dan van artikel 1, § 1, 1", van de wet van
die waarop de verkoopconcessie 27 juli 1961, gewijzigd bij artikel 1 van
betrekking heeft; met dien verstande de wet van 13 april 1971, kon beslissen
dat de aangewezen concessiehouders dat elke verweerster een concessie van
een monopolie behouden en be- alleenverkoop had in de zin van die
schermd zijn tegen elke eventuele wetsbepaling, nu het vaststelde dat elk
van hen op heel het Belgischmededinging van derden (1) (2).
Luxemburgs grondgebied mocht verko(DUROBOR N.V. T. ANCETA N.V., GEMA P.V.BA, pen en dus dat zij niet elk een monoBIJTI'EBIER-VANDEN AVENNE N.V., ETABLISSE- polie voor een bepaald geografisch
MENTS DUVERDRU N.V.)
gebied hadden :
ARREST ( vertaling)
Overwegende dat, volgens artiHET HOF; - Gelet op het bestre- kel 1, § 1, 1•, van de wet van
den arrest, op 18 mei 1979 door het. 27 juli 1961 betreffende de eenzijHof van Beroep te Bergen gewezen; dige beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessies van
(1) Zie BRICMONT en Pim.Jl's, Commentaire alleenverkoop, gewijzigd bij artides dispositions de droit beige et communau- kel 1 van de wet van 13 april 1971,
taires applicables aux concessions de vente
niettegenstaande
ieder
strijdig
Belgique, nr. 9, biz. 17.
beding, onder meer aan de bepalin(2) Het Hof behoefde niet te beslissen over
de eventuele opdeling van de nationale markt, gen van die wet onderworpen zijn
de concessies van alleenverkoop;
wat verboden is bij art. 85 E.E.G.-Verdrag.

en

-558Dat § 2 van dat artikel 1 bepaalt enkele voorbehoud dat eiseres meer
dat een verkoopconcessie, in de zin en meer veeleisend en strenger is
van de wet, is iedere overeenkomst geworden jegens haar verdelers; dat
krachtens welke een concessiegever dezen zich daaraan blijkbaar hebaan een of meer concessiehouders ben onderworpen als tegenprestatie
het recht voorbehoudt in eigen voor het voordeel dat zij trokken uit
naam en voor eigen rekening pro- de c verdeelde exclusiviteit ,. die
dukten te verkopen die hij zelf .hun was toegekend;
vervaardigt of verdeelt;
Overwegende dat het arrest aldus
Dat krachtens die wetsbepalingen wettig beslist dat de verweersters
de concessiegever, in een bepaald een ··concessie van alleenverkoop
gebied, aan verschillende concessie- hadden verkregen die, hoewel ze
houders het recht kan verlenen onder hen was verdeeld, niettemin
produkten te verkopen die hij zelf een verkoopmonopolie in een
vervaardigt of verdeelt, onder voor- bepaalde sector is en, derhalve,
behoud dat hij in de overeenkomst beschermd worden door de wet van
kan bepalen dat hij zelf, in dezelfde 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet
sector, dezelfde of andere produkten van 13 april 1971;
mag verkopen dan die waarop de
Dat het middel naar recht faalt:
verkoopconcessie betrekking heeft;
Dat, niettegenstaande dat voorbe-· Over het tweede, derde en vierde
houd, de aldus aangewezen conces- middel samen, het tweede, afgeleid uit
siehouders een monopolie behouden de schending van artikel 97 van de
en beschermd zijn tegen elke even- Grondwet,
tuele mededinging van derden;
het derde, uit de schending van
Overwegende dat uit de vaststelartikel 1, § 1, a•, van de wet van
lingen van het arrest volgt dat 27
juli 1961 betreffende de eenzijdige
eiseres vanaf 1960 besloot haar pro- beiHndiging van voor onbepaalde tijd
dukten te verkopen door bemidde- verleende concessies van alleenverkoop,
.ling van een beperkt aantal door gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
haar aangewezen grossiers in 1a april 1971 betreffende de eenzijdige
bepaalde geografische sectoren; dat beeindiging van verkoopconcessies, en,
zij die sector vaststelde met het doel voor zoveel nodig, uit de schending van
de Belgische en Luxemburgse de artikelen 1 van de wet van
markt totaal te bestrijken zonder 1a april 1971 en 97 van de Grondwet,
dat, binnen het in concessie gegehet vierde, uit de schending van de
ven gebied, de aan elke verdeler. artikelen
97 van de Grondwet, 1, § 1, a•,
toegewezen streken werden afgeba- van de wet van 27 juli 1961 betreffende
kend; dat eiseres in een protocol de eenzijdige beeindiging van voor onbevan 29 oktober 1960 uitdrukkelijk paalde tijd verleende concessies van
vaststelt dat zij heeft besloten de alleenverkoop, gewijzigd bij artikel 1 van
alleenverkoop van de artikelen de wet van 1a april 1971 betreffende de
vanaf 1 januari 1961 enkel toe te eenzijdige beeindiging van verkoopconen, voor zoveel nodig, uit de
kennen aan de door haar aangewe- cessies
schending van dat artikel 1 van de wet
zen firma's; dat, hoewel in de jaren van
1a april 1971,
daama de term c exclusief ,. niet
meer voorkomt in de brieven en de
Overwegende dat uit het antprocessen-verbaal, uit die brieven
en uit de verschillende door de woord op het eerste middel volgt
partijen overgelegde stukken kan dat het arrest, met toepassing van
worden afgeleid dat de betrekkin- artikel 1, § 1, 1", van de wet van
gen met hetzelfde oogmerk en op 27 juli 1961, wettig beslist dat de
dezelfde grondslagen werden voort- aan de verweersters verleende vergezet tot op het moment dat ze in koopconcessie een concessie van
1975 werden beeindigd, met het alleenverkoop was;

-------~~
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-559Dat bet tweede, derde en vierde
middel, die de beslissing verwijten
dat ze niet beeft geantwoord op
sommige conclusies van eiseres of
dat ze niet wettig verantwoord is,
welke grieven betrekking bebben op
de in artikel 1, § 1,
van de wet

a•,

van
den,

27

juli 1961 gestelde voorwaarbij gebrek aan belang niet

ontvankelijk zijn;

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

22 januari 1981 - 1" kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. ClosonGelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Kirkpatrick.
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BESTREDEN BESLISSING OP DE EXCEPTIE TE
DOEN WJJZIGEN - GEEN GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID MAAR WEL EEN VORDE-RING WAARVAN HEr HOF NIEI' WE'ITIG KENNIS KON NEMEN.

3° VENNOOTSCHAP

HANDELSVENNOOTSCHAP- NAAMLOZE VENNO<YrSCHAPGEMACIITIGDE
VOOR
HEr
DAGELLJKS
BESTUUR VAN EEN NAAMLOZE VENNoorSCHAP DIE GEEN BEHEERDER IS VAN DIE
VENNoorSCHAP - ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN- BEGRIP.

4° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEDIENDE - GEMACIITIGDE vooR HEr DAGELIJKS BESTUUR VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE GEEN BEHEERDER IS VAN
DIE VENNoorSCHAP ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN- BEGRIP.

a• en 4"

Uit de enkele omstandigheid dat
een directeur van een naamloze vennootschap, die geen beheerder van die
vennootschap is, geen andere werkzaamheden uitoefent dan die van
gemachtigde
voor het dagelijks
bestuur, kan niet worden afgeleid dat
het contract tussen hem en de vennootschap geen arbeidsovereenkomst
voor bedienden is (2).

(CESSION T. COMPAGNIE G:tNERALE DE D:tvELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION)
ARREST ( vertaling)

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
DAT, OOK AL IS HEr GEGROND OP WETTELLJKE BEPALINGEN OF OP EEN ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL DIE NOCH DE OPENBARE
ORDE RAKEN, NOCH DWINGEND ZLJN, KRITIEK
OEFENT OP EEN REDEN DIE DE RECHTER
OPGEEFT TER VERANTWOORDING VAN ZLJN
BESLISSING IN BEGINSEL GEEN NIEUW
MIDDEL{l).

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLLJKE
ZAKEN GROND
VAN
NIETONTVANKELIJKHEID - BESTREDEN BESLISSING WAARBIJ EEN EXCEPI'IE urr HEr
GEWJJSDE WORDT VERWORPEN EN DE VORDERING GEGROND WORDT VERKLAARD - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP "DIE
LAATSTE BESCHIKKING VERZOEK VAN
VERWEERDER, IN DE VORM VAN EEN GROND
VAN NIEI'-ONTVANKELLJKHEID, OM DE IN HEr
MIDDEL BEKRITISEERDE REDEN TE VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND ONTLEEND
AAN HET GEZAG VAN HEr GEWJJSDE- VERWEK DAT IMPLICIEI' STREKT OM DE NIET

-----------------!
(1) Cass., 26 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 683)
en noot 1.

HET HOF; -

Gelet op bet bestre-

den arrest, op 13 februari 1979 door
bet Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1135, 1708, 1710, 1779,
1984 van bet Burgerlijk Wetboek, 63 van
de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op
de handelsvennootschappen, zoals die
bepaling van toepassing was voor de
wijziging ervan bij de wet van
6 maart 1973, 14, 15 en 20 van de op
(2) Zie Cass., 31 okt. 1946 (Bull. en Pas.,
1946, I, 389), 7 sept. 1950 (ibid., 1950, I, 846),
12 nov. 1984 (ibid., 1965, I, 254 en 256) en
20 okt. 1976 (A.C., 1977, 222); zie ook DE PAGE,
Traite, dl. V, nr. 470, biz. 465; RESTEAu, Traite
des societes anonymes, 2e uitg., dl. II, nr. 1090,
biz. 229, en nr. 1098, biz. 235; F'REDERICQ, Traite
de droit commercial beige, dl. V, nr. 458,
biz. 848, en VAN RYN, Principes de droit
commercial, dl. I, nr. 648, biz. 411, en nr. 652,
biz. 413.

::I_--==:-::==-=-::-

-56020 juli 1955 gecoordineerde wetten keur kan. worden herroepen, en hem de
betreffende
de
arbeidsovereenkomst wettelijke bescherming van de loontrekvoor bedienden,
kenden te doen genieten; dat, om zulks
vast te stellen, moet worden nagegaan of
doordat, op de conclusie waarin eiser_ er een andere werkzaamheid is uitgeoebetoogde, enerzijds, dat hij buiten het fend dan die van gemachtigde voor bet
verrichten van rechtshandelingen in dagelijks bestuur en of er, bij de uitoefenaam van de verwerende vennootschap ning van die werkzaamheid, een verhouook, als directeur, « administratieve en ding van ondergeschiktheid bestaat,
technische werkzaamheden » in die ven- welke voorwaarden beide noodzakelijk
nootschap uitoefende, onder meer het zijn, zodat als de eerste voorwaarde niet
coordineren van de verschillende bijzon- is verv,Uld bet zonder belang is dat de
dere directies, het · voorbereiden van de tweede voorwaarde bewezen is of kan
vergaderingen van de ondernemings- worden »; dat bet dagelijks bestuur,
raad, het onderhandelen over belang- c dat zowel materiiHe bandelingen als
rijke contracten, het concreet bestuderen recbt.shandelingen omvat, de hoedanigvan belangrijke specifieke problemen in heid van lasthebber van de verrichter
verband met de goede werking van het van die handelingen ten aanzien van de
bedrijf, zoals de evaluatie van de order- vennootscbap niet wijzigt »; dat ten deze
boekjes, enz., en, anderzijds, dat die c de werkzaamheden die (eiser) in zijn
werkzaamheden verricht werden in een tWeede aanvullende conclusie opsomt,
werkelijke verhouding van onderge- helemaal niet verschillen van die van
schiktheid jegens verweerster, waarbij een gemacbtigde voor bet dagelijks
het gezag, de Ieiding en het toezicht, die bestuur; ... dat de litigieuze overeenkenmerkend zijn voor die verhouding komst echt en ernstig is en geen schijnvan ondergeschiktheid, werden uitgeoe- handeling uitmaakt »; dat de benaming
fend door een « directiecomit.e "• waar- ervan ecbter verkeerd is; dat c bet
van eiser geen deel uitmaakte, en boven- litigieuze
contract
moet
worden
dien sedert oktOber 1963 door de voorzit- beschouwd als een contract van lastgeter van de raad van beheer, het hof van ving voor het dagelijks bestuur van de
beroep beslist dat eiser, die tot directeur vennootschap, en niet als een arbeidsvan de vennootschap werd benoemd en overeenkomst voor bedienden, in tegenaan wie het dagelijks bestuur werd stelling met hetgeen de partijen dachten
opgedragen, met verweerster geen voor de verbrelring ervan, en dat de
arbeidsovereenkomst voor bedienden wetten betrefiende bet eerste contract
had aangegaan en dat bij, bijgevolg, en niet de wetten inzake bet tweede
geen aanspraak kan maken op een nioeten worden toegepast. "•
compenserende opzeggingsvergoeding en
evenmin op een vergoeding wegens
terwijl, eerste onderdeel, bet arrest op
onrecbtmatig ontslag, op grond : « dat de
persoon aan wie bet dagelijks bestuur tegenstrijdige overwegingen steunt; bet
van een vennootschap wordt opgedragen arrest immers verklaart, enerzijds, dat,
bevoegdheden krijgt toegewezen en bet om vast te stellen of bet contract van
permanent orgaan van die vennootschap ·huur van diensten dat een vennootschap
wordt; dat die persoon echter in de heeft gesloten met degene aan wie bet
vennootschap een lasthebber is ... ; dat de dagelijks bestuur is opgedragen c een
regels inzake lastgeving derhalve in echte, ernstige en niet fictieve overeenprincipe van toepassing zijn op hun komst is ~. nagegaan moet worden of er
afzetting, ontslag, bezoldiging en aan- een andere werkzaamheid is uitgeoefend
sprakelijkheid; dat geen enkele wette- dan die van gemachtigde voor bet dagelijke bepaling zich verzet tegen de lijks bestuur en dat, ten deze, de werkcumulatie van de functie van gemach- zaambeden van eiser c helemaal niet
tigde voor het dagelijks bestuur met de verschillen van die van etim gemachtigde
functie van aangestelde, in welk geval voor het dagelijks bestuur ,., en, anderelk van de beide werkzaamheden onder zijds, dat « de 'litigieuze overeenkomst
de toepassing valt van eigen regels; dat ecbt en ernstig is en geen schijnbandeechter · vereist is dat bet contract van ~Iig uitmaakt »;.bet arrest aldus verbuur van diensten een werkelijke, ern- klaart dat de litigieuze overeenkomst
stige en niet een fictieve overeenkomst geen contract van huur van diensten 'is
moet zijn, in zoverre ze enkel tot doel daar ze niet echt, ernstig en niet fictief
zou bebben de betrokkene te doen is, en tevens dat de overeenkomst ecbt
ontsnappen aan bet beginsel dat de en ernstig is en geen schijnhandeling
volmacbt van de lasthebber naar wille- uitmaakt; deze tegenstrijdigheid in de
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van een motivering (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, naar luid van
artikel 63 van de gecoordineerde wetten
op de vennootschappen, het dagelijks
bestuur van een vennootschap zowel
eigenlijke materiEHe bestuurswerkzaam-·
heden omvat als c de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur betreft »; geen enkele wettelijke
bepaling verbiedt dat tussen degene aan
wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en de vennootschap een arbeidsovereenkomst voor bedienden wordt
gesloten; daartoe vereist is doch volstaat
dat de· gemachtigde zich jegens de
vennootsc:h,ap in de verhouding van
ondergeschiktheid bevindt die kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst
voor bedienden, dit wil zeggen dat hij
zijn werkzaamheden uitoefent onder het
gezag, ·de leiding en het toezicht van de
raad van beheer of van elk ander orgaan
van de vennootschap; bovendien niet
wordt verlangd dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden een ander voorwerp heeft dan het dagelijks bestuur van
de vennootschap; het uit de wet van·
18 mei 1873 voortvloeiend artikel 63 van
de. gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen weliswaar bepaalt dat
de aansprakelijkheid van degene aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen
uit hoofde van dat bestuur, bepaald
wordt overeenkomstig de algemene
regels van de lastgeving, doch hieruit
niet volgt dat het opdragen van het
dagelijks bestuur noodzakelijk een lastgeving is of dat de wetgever van
1973 van te voren de toepassing heeft
uitgesloten van de wetgeving op de
arbeidsovereenkomst voor bedienden die
destijds niet bestond, waaruit volgt dat
het arrest, door te beslissen dat tussen
eiser en verweerster geen arbeidsovereenkomst voor bedienden bestond op
grond aileen dat hij geen andere werkzaamheden uitoefende dan het dagelijks
bestuur en zonder na te gaan of de
verhouding van ondergeschiktheid al
dan niet vaststond, aile in het middel
vermelde bepalingen schendt (met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest althans in
het onzekere laat of het hof van beroep
heeft geoordeeld dat eiser al dan niet
voor rekening van verweerster een
administratieve en technische bestuurswerkzaamheid uitoefende, zoals hij · in

zijn conclusie betoogde, hetgeen bet voor
het Hof onmogelijk maakt de wettigheid
van bet arrest te toetsen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel· betreft :
Over de eerste grond van nietontvankelijkheid door verweerster
tegen het middel opgeworpen eri
hieruit afgeleid dat in dit onderdeel
het middel nieuw is :
Overwegende dat in de regel het
middel, zelfs indien het de openbare
orde niet raakt, niet nieuw is wanneer het een motief bekritiseerl dat
door de rechter tot staving van zijn
beslissing wordt gegeven;
Dat
de
grolld
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over de tweede grond van nietontvankelijkheid door verweerster
tegen het middel opgeworpen en
hieruit afgeleid dat, in dit onderdee!, het middel niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang, daar het Hof
de door het middel bekritiseerde
grond kan vervangen door een
rechtsgrond ontleend aan het gezag
van het gewijsde van het arrest dat
op 9 februari .1972 door het Arbeidshof te Luik tussen de partijen is
gewezen en volgens hetwelk tussen
eiser en verweerster een contract
van lastgeving en niet een contract
van huur van diensten bestond :
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist dat het arrest van
9 februari 1972, dat over de
bevoegdheid uitspraak heeft gedaan,
geen gezag van gewijsde heeft in
verband met de grond van het
geschil bij de rechter naar wie de
zaak is verwezen;
Overwegende dat verweerster die
aan het Hof impliciet vraagt. de
verwerping door de feitenrechter
van de exceptie van het gewijsde
onwettig te verklaren, jet een
grond van niet-ontvankelijkheid
opwerpt tegen het middel, waarin
het arrest enkel wordt verweten de
rechtsvordering niet gegrond te
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gen dat het Hof de beslissing over dan die van gemachtigde voor het
dagelijks bestuur en dat, hij, bij de
de exceptie wijzigt;
Dat het Hof geen kennis kan uitoefening van die andere werkzaarnheden, in een verhouding van
nemen van een dergelijk verzoek;
ondergeschiktheid staat;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
Overwegende dat het arrest, na
aangenomen;
erop gewezen te hebben dat eiser
geen andere werkzaamheden uitoeWat het tweede onderdeel van het fende dan het dagelijks bestuur,
middel betreft :
beslist dat het tussen de partijen
Overwegende dat uit de vaststel- gesloten contract « moet worden
lingen van het arrest· blijkt dat beschouwd als een contract van
voor
het
dagelijks
eiser, die geen beheerder was en lastgeving
geen deel uitmaakte van het perso- bestuur van de vennootschap en
neel van verweerster, in 1962 tot niet als een arbeidsovereenkomst
directeur van de vennootschap werd voor bedienden, in tegenstelling met
benoemd en met het dagelijks hetgeen de partijen dachten v66r de
bestuur werd belast; dat Hij geen verbreking ervan, en dat de wetten
andere werkzaamheden had dan betreffende het eerste contract en
dat bestuur; dat de voorzitter van niet de wetten inzake het tweede
de raad van beheer eiser op moeten worden toegepast »;
25 november 1970 verzocht een wijOverwegende dat het arrest, om
ziging te aanvaarden van de verdeling van de taken die door eiser en te beslissen dat tussen de partijen
arbeidsovereenkomst voor
door de afgevaardigd beheerder geen
bedienden
bestond, aldus uitsluitend
moesten worden verricht, overeenkomstig het ontwerp van de nieuwe steunt op de aard van de werkzaamop 30 juni 1970 benoemde afgevaar- heden als gemachtigde voor het
digd beheerder en onder het gezag dagelijks bestuur die het voorwerp
en het toezicht van deze laatste; dat waren van het contract; dat, hoewel
eiser in een brief van zijn raadsman het arrest zegt dat de gemeenschapvan 28 november 1970 meedeelde pelijke bedoeling van de partijen
dat hij geen afstand kon doen van moet prevaleren boven de door hen
de essentiiHe werkzaamheden van aan de overeenkomst gegeven benazijn functie als directeur en « dat, in ming, het, om te verklaren dat die
die omstandigheden, de arbeids- benaming verkeerd is, aileen maar
overeenkomst voor bedienden was spreekt van de werkzaamheden van
verbroken
en schadevergoeding eiser, zonder aan de hand van de
specifieke elementen van de zaak te
moest worden betaald »;
onderzoek~n wat de bedoeling was
Overwegende dat het arrest zegt van de partijen;
dat de persoon, aan wie het dageOverwegende dat uit de enkele
lijks bestuur van een vennootschap
wordt opgedragen en een perma- omstandigheid dat de directeur van
nent orgaan van de vennootschap een vennootschap, die daarvan geen
wordt in die vennootschap, een beheerder is, geen andere werklasthebber is en dat de regels zaamheden uitoefent dan die van
inzake lastgeving in principe van gemachtigde voor het dagelijks
toepassing zijn op zijn afzetting, bestuur, niet kan worden afgeleid
ontslag, bezoldiging en aansprake- dat het contract tussen hem en de
lijkheid; dat degene aan wie het vennootschap geen arbeidsovereendagelijks bestuur is opgedragen komst voor bedienden is;
bovendien een aangestelde van de
Dat hoewel, wat de beheerders
vennootschap kan zijn, doch onder van vennootschappen betreft, de
twee voorwaarden, namelijk dat hij regel van openbare orde in de
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neerde wetten op de handelsven- omvang van de cassatie betreft,
nootschappen, volgens welke de derhalve niet verschillen van het
beheerders te allen tijde kunnen bestreden dispositief;
worden afgezet, zich ertegen kan
verzetten dat zij, in hun functie van
beheerder of afgevaardigd beheerder, onderworpen zijn aan een
Om die redenen, zonder dat er
arbeidsovereenkomst voor bedien- grond bestaat tot onderzoek van de
den, zulks niet het geval is voor de overige onderdelen van het eerste
personen die geen beheerder zijn en middel en van het tweede middel,
aan wie het dagelijks bestuur van die niet tot een ruimere cassatie
de zaken van de vennootschap is kunnen leiden, . vernietigt het
opgedragen overeenkomstig arti- bestreden arrest, behalve voor zover
kel 63 van die wetten;
het
vaststelt
dat
verweerster
Dat het eventueel bestaan van akkoord ging om een bedrag van
een arbeidsovereenkomst voor be- 80.731 frank te betalen en haar, voor
dienden voor de vennootschap geen zover ze zulks niet doet, veroordeelt
beletsel is om aan de werkzaamhe- tot betaling van dat bedrag met de
den als gemachtigde voor het dage- gerechtelijke interesten; beveelt dat
lijks bestuur en met name aan die van dit arrest melding zal worden
van lasthebber van de vennootschap gemaakt op de kant van de gedeeleen einde te maken, doch haar er telijk vernietigde beslissing; houdt
enkel toe verplicht een opzegging of de kosten aan en zegt dat de
een opzeggingsvergoeding in geval feitenrechter erover zal beslissen;
van ontslag toe te kennen;
verwijst de aldus · beperkte zaak
Dat het hof van beroep derhalve naar het Hof van Beroep te Brussel.
aan de hand van de gezamenlijke
1981- 1• kamer- Voorzitomstandigheden van de zaak diende ter22: januari
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorna te gaan wat de aard was van het zitter - Verslaggever : de h. Meeus contract dat de partijen hadden Gelijkluidende conclusie van de h. Balwillen sluiten en of de bestanddelen let, advocaat-generaal - Advocaten :
van dat contract ten deze verwezen- mrs. Kirkpatrick en Simont.
lijkt waren;
Dat het arrest, door te steunen op
de enige grond die het vermeldt,
zijn beslissing niet wettelijk ver- Nr.300
antwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
1• KAMER- 23 januari 1981
gegrond is;
Overwegende dat de cassatie van 1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR- VONNIS VAN EEN BUIde beschikking waarbij de rechts- GERLLJKE ZAKEN
RECHTBANK WAARIN DE STAAT
vordering van eiser niet gegrond TENLANDSE
NOCH DE BEKWAAMHEID VAN PERSONEN TER
wordt verklaard, moet worden uit- SPRAKE KOMEN - GEEN VERDRAG TUSSEN
gebreid tot de beschikking waarbij BELGll!: EN HETLAND WAAR DE BESLISSING
het hoger beroep van eiser ontvan- IS GEWEZEN - VOORWAARDEN OPDAT HET
kelijk wordt verklaard en tot de BUITENLANDS VONNIS IN BELGI~ GEZAG VAN
beschikking waarbij het arrest GEWLJSDE ZOU VERKRLJGEN.
afwijzend beschikt op de door verweerster tegen .zijn rechtsvordering 2° UITVOERBAARVERKLARING
ZAKEN - VONNIS VAN EEN
opgeworpen excepties, tegen welke BURGERLLJKE
BUITENLANDSE RECHTBANK WAARIN DE
laatste beschikkingen geen ontvan- STAAT NOCH DE BEKWAAMHEID VAN PERSOkelijke voorziening kon worden NEN TER SPRAKE KOMEN - GEEN VERDRAG
ingesteld door een van de partijen TUSSEN BELGI~ EN HET LAND WAAR DE
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OPDAT HET BUITENLANDS VONNIS IN BELCH~
GEZAG VAN GEWLJSDE ZOU VERKRLJGEN.

1" en 2" Een vonnis van een buitenlandse
rechtbank waarin de staat noch de
bekwaamheid van personen ter sprake
komen, kan, bij gebreke van een
verdrag tussen Belgie en het land
waar de beslissing gewezen is, geen
gezag van gewijsde in Belgie verkrijgen dan bij de toepassing van de
bepalingen van art. 570, tweede lid,
Ger.W. (1).
(LUPO T. CASTILLA,
• EENDRACHT EN VOORZORG • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1978 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 23 tot en met
28 en 570 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de door eiseres voor
de Belgische rechtbank ingestelde vordering niet ontvankelijk verklaart omwille
van bet c gezag van gewijsde ,. dat zou ·
toekomen aan een vonnis dat op
10 oktober 1973 gewezen werd door de
Spaanse rechtbank van Baza (Granada)
en dit c gezag van gewijsde ,. grondt op
de overweging dat bedoeld Spaans vonDis voldoet aan de c vereisten ,. van
artikel 570 van bet Gerechtelijk Wetboek
waarbij kennelijk alleen gedoeld wordt
op de in dit artikel onder nrs. 1 tot en
met 5 vermelde voorwaarden,
terwijl aan een buitenlands vonnis,
dat noch de staat noch de bekwaamheid
van personen betreft, in bovenvermelde
door bet arrest gestelde voorwaarden
geen c gezag van gewijsde ,. toekomt en
de Belgische rechter in een dergelijk

geval niet vrijgesteld is van een door
artikel 570 van bet Gerechtelijk Wetboek
in2:ake uitvoerbaarverklaring van buitenlandse beslissingen opgelegd onderzoek
van bet geschil zelf (de grond van de
zaak), te meer daar uit de procedurestukken bleek dat eiseres geen middelen
had Iaten gelden voor de Spaanse rechter en deze rechter, zoals door eiseres in
haar conclusie voor bet hof .van beroep
gesteld, « op geen enkele mi:lnier kennis
(heeft) gehad van de omvang van de
schade •, zodat bet arrest, door in deze
omstandigheden aan een buitenlands
vonnis, dat noch de staat noch de
bekwaamheid van personen betreft,
c gezag van gewijsde ,. toe te kennen en
op grond daarvan de vordering van
eiseres niet ontvankelijk te verklaren,
het
door
het
arrest
ingeroepen
artikel 570 van bet Gerechtelijk Wetboek
- bepaling die van openbare orde is alsook de bepalingen inzake c gezag van
gewijsde • (de artikelen 23 tot en met
28 van het Gerechtelijk Wetboek)
schendt:

Overwegende dat de voorziening
niet opkomt tegen het arrest in
zoverre het beslist dat de door de
verweerders opgeworpen exceptie
van het gezag van gewijsde van het
Spaans vonnis in Belgie, vonnis dat
noch de staat noch de bekwaamheid
van personen betreft en waarvan de
uitvoerbaarverklaring in Belgie niet
werd gevraagd, moet worden onderzocht met toepassing van de in
artikel 570 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde regels, bij gebrek
aan een verdrag tussen Belgie en
Spanje;

Overwegende dat het arrest, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, ingaat op de door de verW'eerders opgeworpen exceptie waarbij
(1) Raadpl. : FR. R!GAux, • L'efficacite des
jugements etrangers en Belgique •, in J.T~ werd aangevoerd dat het Spaanse
1960, biz. 285 tot 292 en 302 tot 307, inzonder- vonnis gezag van gewijsde had, en
heid nrs. 16 tot 20, en Droit intel7lstionol om die reden de vordering van
prive, druk 1968, nrs. 52 tot 54; DE PAGE, dee!· eiseres niet ontvankelijk verklaart;

III, druk 1967, nr. 958; CH. VAN REEP!NGHEN,
Verslag over de Gerechtelijke Hervorming,
Belgiscb Stsstsblsd, uitg. 1964, biz. 224 tot 227.
Raadpl., wat betreft bet vonnis van een
bwtenlandse rechtbank dat de staat of
bekwaamheid van personen betreft : Cass.,
29 maart 1973 (AC., 1973, 763) en de concl. van
proc.-gen. Ganshof van der Meersch, in Bull.
en Pas~ 1973, I, 726.

Overwegende dat, wanneer, zoals
ten deze, de staat noch de
bekwaamheid van personen ter
sprake komen en er geen verdrag
bestaat tussen Belgie en het land
waar. de beslissing werd gewezen,
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geval gezag van gewijsde in Belgie
1• KAMER- 23 januari 1981
kan verkrijgen zonder dat de
bevoegde Belgische rechter heeft 1° CASSATIEMIDDELEN BURGERvastgesteld dat het voldoet aan alle LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT SLECHTS
vereisten die bij artikel 570 van het ZEKERE REDENEN VAN DE BESTREDEN
Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald BESLISSING BEKRITISEERT - BESCHIKKEND
voor de uitvoerbaarverklaring in GEDEELTE WJ;:n'ELIJK VERANTWOORD DOOR
Belgie; dat, op grond van genoemde EEN ANDERE REDEN- NIET ONTVANKELIJK
wetsbepaling, de Belgische rechter, MIDDEL(l).
enerzijds, het geschil zelf dient te 2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN onderzoeken en, anderzijds, moet BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFl' nagaan of de beslissing voldoet aan WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET BEWEERDE
de in het tweede lid van die wetsbe- FElT - ONAANTASTBARE BEOORDELING
paling onder 1• tot 5• vermelde voor- DOOR DE FEITENRECHTER- GRENZEN.
waarden;

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING

Overwegende dat het arrest, na te
DOOR DE FEITENRECHTER - BURhebben vastgesteld dat tussen BelGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS - BEGIN VAN
BEWIJS DOOR GESCHRIFl' - WAARSCHIJNgie en Spanje geen verdrag bestond,
LIJKHEID VAN HET BEWEERDE FElT- ORENweliswaar
onderzoekt
of
het
ZEN.
Spaanse vonnis voldoet aan de in
artikel 570, tweede lid, onder 1" tot 4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER5• bepaalde voorwaarden; dat echter
LIJKE ZAKEN - BEGIN VAN BEWIJS DOOR
uit het arrest niet blijkt dat het GESCHRIFl'
BURGERLIJK
WETBOEK,
geschil zelf werd onderzocht; dat, ART. 1347 - TOEI'SING DOOR HET HOF.
nu het arrest tot dit laatste onderBURGERzoek niet overgaat, ·het niet wettig 5° CASSATIEMIDDELEN
beslist dat het Spaanse vonnis voor LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT HF:l' HOF ZOU
VERPLICHTEN TOT TOEI'SING VAN FEITELIJKE
de Belgische rechter « gezag van GEGEVENS
- NIF:l' ONTVANKELIJK MIDDEL
gewijsde » heeft;
(2).
Dat het middel gegrond is;

a• en 4• Hoewel de feitenrechter op
onaantastbare wijze in feite oordeelt
of een hem overgelegde akte het
beweerde feit waarschijnlijk maakt,
dient het Hof toch te toetsen of uit de
vaststellingen van de rechter blijkt dat
die akte een begin van bewijs door
geschrift oplevert (3). (Art. 1347 B.W.)

2•,

Om die redenen, vemietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
(GEERDENS, PUTT. LESFOIX)
verklaard; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal worden
ARREST
gemaakt op de kant van. de gedeelHET HOF; - Gelet op het bestretelijk vemietigde beslissing; houdt den vonnis, op 18 juni 1979 in hoger
de kosten aan en zegt dat erover beroep gewezen door de Rechtbank
door de feitenrechter zal worden van Eerste Aanleg te Hasselt;
beslist; verwijst de aldus beperkte 1------~-------
zaak naar het Hof van Beroep te
(1) Cass., 16 juni 1978 (A.C., 1978, 1211).
Brussel.
(2) Cass., 14 feb. 1980 (A.C., 1980, nr. 371);

OVer de Rechtsstaat, plechtige openingsrede

23 januari 1981 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Janssens, waamemend voorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende· concllisie van de h. 'l':illekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en De Bruyn.

van proc.-gen. Dumon voor bet Hof, van
3 sept. 1979, nr. 27.

(3) Cass., 7 jan. 1942 (Bull. en Pas., 1942, I,
3); raadpl. Cass., 4 mei 1882 (ibid., 1882, I, 121)
en 13 maart 1964 (ibid, 1964, I, 755), alsook
DE PAGE, deellll, druk 1967, nr. 898.
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1165, 1319, 1320, 1337, 1341, 1347,
1348 van bet Burgerlijk Wetboek en
915 van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg de vordering van de eisers, ertoe
strekkende voor recht te horen zeggen
dat verweerster gehouden is een servitudeweg, lopend over haar eigendom, te
hunner vrije beschikking te stellen en
terug in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen, ongegrond verklaart op
grond : dat de eisers geen titel bijbrengen waaruit bet bestaan van de door hen
opgevorderde erfdienstbaarheid
van
overgang blijkt; dat de notarit!le akte
van 4 oktober 1972 niet als een dergelijke titel kan weerhouden worden, nu in
deze akte niet wordt gezegd ten voordele
van welk erf de erfdienstbaarheid van
overgang bestond of in bet Ieven werd
geroepen en de eisers noch hun rechtsvoorgangers op enigerlei wijze in deze
akte zijn tussengekomen, zodat zij voor
hen een res inter alios acta is; dat bet
aanbod van de eisers om door getuigen
te bewijzen dat de servitudeweg er
gedurende dertig jaar heeft gelegen om
doorgang te verlenen aan de eigenaar
van bet onroerend goed waarvan zij
thans eigenaars zijn, niet dienend is,
gezien bet recht van overgang slechts
door een titel tot stand kan komen,
terwijl, eerste onderdeel, de titel van
een erfdienstbaarheid kan worden bewezen door een eenzijdige erkenning, door
de eigenaar van bet lijdend erf, van bet
bestaan van de erfdienstbaarheid; de
tussenkomst van de eigenaar van bet
heersend erf in de akte van erkenning
niet is vereist, zodat de rechtbank van
eerste aanleg, door te beslissen dat de
notariiHe akte van 4 oktober 1972 niet
als titel van servitudevestiging kan worden weerhouden, om reden dat de eisers
noch hun rechtsvoorgangers op enigerlei
wijze in deze akte zijn tussengekomen,
de in bet middel aangehaalde wetsbepalingen schendt, bet artikel 915 van bet
Gerechtelijk Wetboek uitgezonderd;
tweede onderdeel, bet bewijs van de
titel van een erfdienstbaarheid kan worden geleverd door aile middelen van
recht, getuigen inbegrepen, wanneer een
begin van schriftelijk 'bewijs aanwezig is,
zodat de rechtbank van eerste aanleg,
door te beslissen dat in de notariiHe akte
van 4 oktober 1972 niet wordt gezegd ten
voordele van welk erf de erfdienstbaarheid van overgang bestond of in bet
Ieven werd geroepen en dat bet aanbod

van de eisers, om met alle middelen van
recht, getuigen inbegrepen, te bewijzen
dat deze erfdienstbaarheid werd ingesteld ten voordele van bet erf waarvan
zij de eigenaars zijn, niet dienend is,
gezien bet recht van overgang slechts
door een titel tot stand kon komen, de in
bet middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt, nu zij vaststelt dat de notariiHe
akte van 4 oktober 1972 bet bestaan of
de vestiging van een erfdienstbaarheid
van overgang erkent :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, al zou worden
aangenomen dat, zoals in bet onderdee! wordt aangevoerd, de titel van
een erfdienstbaarheid van overgang
kan worden opgeleverd door de
erkenning, door de eigenaar van bet
lijdend erf, van bet bestaan van de
erfdienstbaarheid, zonder tussenkomst van de eigenaar van het
heersend erf in de akte van erkenning, bet vonnis wettelijk verantwoord blijft door de considerans dat
de akte van 4 oktober 1972 bet
heersend erf niet aanduidt;
Dat bet onderdeel derhalve niet
ontvankelijk is, bij gebrek aan
belang;
Wat bet tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers in dit
onderdeel voorhouden dat de akte
van 4 oktober 1972 een begin van
bewijs door geschrift oplevert, dat
zou toelaten door alle middelen
rechtens te bewijzen dat bet perceel
dat gekadastreerd is te Koersel als
sectie B, nr. 622, en dat hun eigendom is, het heersend erf is;
Overwegende dat een geschreven
akte slechts dan een begin van
bewijs door geschrift uitmaakt wanneer de akte bet beweerde feit
waarschijnlijk maakt, zoals bepaald
is in artikel 1347 van bet Burgerlijk
Wetboek;
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze in feite oordeelt of een hem overgelegde akte
bet beweerde feit waarschijnlijk
maakt en derhalve een begin van
bewijs door geschrift oplevert,
onverminderd de bevoegdheid van
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de rechter aan deze uitdrukking 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverheeft gegeven, die is van de wet;
keer en 97 van de Grondwet,
Overwegende dat, nu het vonnis
doordat het arrest, na vastgesteld te
niet vaststelt dat de akte van hebben:
1" dat de wagen van verweerder
4 oktober 1972 een begin van bewijs achteraan werd geraakt door die van
door geschrift oplevert, het onder- eiser, 2" dat op het ogenblik van het
zoek van het onderdeel het Hof zou ongeval verweerder stilstond, minstens
verplichten tot een onderzoek van geremd had, voor het rood verkeerslicht
feiten waarvoor het niet bevoegd is; en dat 3" eiser volgens zijn eigen verklaringen c voordien reeds afremde voor
Dat het onderdeel niet ontvanke- het van oranje naar rood overgaand
lijk is;
verkeerslicht •, uit deze vaststellingen

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
23 januari 1981 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
waarnemend voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Biitzler.

Nr. 302
1" KAMER - 23 januari 1981
BEWLJS -

BURGERLLJKE ZAKEN - VORDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING VAN
DE STRAFWET - BEWJJSLAST RUST OP DE
ElSER - VERWEERDER DIE BETWIST DAT HIJ
SCHULD HEEFT AAN DIE OVERTREDING OF
DIE EEN RECHTVAARDIGINGSGROND AANVOERT - BEWERING DIE EEN GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT- BEWJJS VAN ONJUISTHEID ERVAN RUST OP DE ElSER (1).
(HAVERALS T. SYLLA)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek,
(1) Cass., 29 nov. 1974 (A.C., 1975, 378) en
6 mei 1976 (ibid., 1976, 999); raadpl. Cass.,
17 jan. 1978 (ibid., 1978, 595).

afleidt 1" dat eiser c dus zeker het rood
licht had gezien •, 2" dat hij c moest
voorzien dat de andere weggebruikers
die zijn richting volgden, eveneens zouden stoppen • en 3" dat verweerder een
voorzienbare hindernis uitmaakte voor
eiser die enkel dan aan zijn aansprakelijkheid kan ontsnappen wanneer hij
bewijst dat verweerder de fout heeft
begaan die eiser hem toeschrijft, en
vaststellend dat eiser in gebreke blijft
het op hem rustend bewijs te leveren,
besluit dat derhalve dient te worden
aangenomen dat hij, in strijd met
artikel10.1.3", van het Wegverkeersreglement, niet in alle omstandigheden heeft
kunnen stoppen voor een hindernis die
kon worden voorzien en bijgevolg dat hij
de volledige verantwoordelijkheid dient
te dragen voor de schade geleden door
verweerder en dat de tegenvordering
c iedere grond mist •,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door de volledige aansprakelijkheid voor
het ongeval ten laste van eiser te leggen,
om de enkele reden dat op het ogenblik
van de botsing verweerder aan eiser
voorafging, vermits hij stilstond voor het
rode licht, minstens geremd had, en dat
hij bijgevolg een voorzienbare hindernis
gevormd had, niet antwoordt op de
conclusie waarin eiser, verwijzend naar
zijn ver~aring afgelegd aan de verbalisant, heeft uitgelegd dat, gezien hij
geremd heeft voor het verkeerslicht, zijn
remafstand foutief en onvoorzienbaar
verkleind werd door het inschakelen, in
de linker rijstrook, van het voertuig van
vetweerder, die voorheen in de rechter
file reed; het arrest dus niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, vermits eiser een
rechtvaardigingsgrond afleidde uit de
foutieve gedraging van verweerder, hij
er niet de gegrondheid van moest bewijzen, zoals het arrest verkeerdelijk oordeelt, des te meer daar het deze recht-

568vaardigingsgrond niet ontbrak aan een
Overwegende dat het arrest niet
element dat er krediet kon aan verlenen,. vaststelt dat aan de aanvoering van
zodat bet arrest, dat niet vaststelt dat eiser geen geloof kan worden
bet aangehaaide feit op geen enkel gehecht; dat het derhalve de bewiJ' selement steunde van aard om er krediet
aan te verlenen, de regels betreffende last van het door eiser ingeroepen
bet bewijs schendt en noch wettelijk is feit niet kon opleggen aan eiser;
gerechtvaardigd (schending van aile wetDat het onderdeel gegrond is;
telijke bepalingen voorzien in bet middel), noch regelmatig is gemotiveerd
(schending van artikel 97 van de GrondOm die redenen, vernietigt het
wet);
bestreden arrest; beveelt dat van
derde onderdeel, bet arrest, door eiser het thans gewezen arrest melding
te beschouwen ais de enige aansprakelijke voor de schadelijke gevolgen van zal worden gemaakt op de kant van
bet betwiste ongeval, op grond van de de vernietigde beslissing; houdt de
enige omstandigheid dat op bet ogenblik kosten aan en zegt dat de feitenvan de botsing verweerder aan eiser rechter erover zal beslissen; vervoorafging en bijgevolg voor hem een wijst de zaak naar het Hof van
voorzienbare hindernis vormde, en door Beroep te Brussel.
geenszins na te gaan, zoals eiser ver23 januari 1981 - 1" kamer- Voorzitzocht, of de plaats ingenomen door
verweerder ai dan niet bet gevolg was ter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluivan de foutieve gedraging hem door waamemend voorzitter eiser verweten, een vermoeden van fout dende conclusie van de h. Tillekaerts,
te zijnen laste schept dat geen staving advocaat-generaal - Advocaat : :mr.
vindt in een wettekst en dat bet geheel Simont.
van de wettelijke regels betreffende bet
bewijs miskent, waardoor bet arrest
noch wettelijk gerechtvaardigd, noch
regelmatig gemotiveerd is (schending
van aile wettelijke bepalingen, voorzien
Nr. 303
in bet middel) :
~

Wat het tweede onderdeel betreft:

3" KAMER - 26 januari 1981
1° VOORZIENING

IN. CASSATIE

VORM - DIENSTPLICHTZAKEN - VERZOEK
Overwegende dat het arrest de
stelling
van
eiser
als
volgt. OM HERZIENING VAN DE BESLISSING VAN DE
weergeeft : « dat toen hijzelf het HOGE MILITIERAAD WAARBIJ EEN AANVRAAG
verkeerslicht tot op 40 a 50 meter OM UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST OP
MORELE GROND WORDT VERWORPEN - GEEN
was genaderd en dit licht van CASSATIEBEROEP
(1). (ART. 51 DIENSTPLICHToranje overging op rood,
hij
WET.)
afremde, maar dat zijn remafstand
dan door verweerder foutief en 2° DIENSTPLICHT - WIJZIGING VAN HET'
onvoorzienbaar werd verkleind door VOORWERP OF VAN DE OORZAAK VAN DE
het inschakelen in de linker rij- AANVRAAG- VOORWAARDEN.
strook van verweerder die voorheen 2" De ingeschrevene kan .voor alle miliin de rechter file reed»;
tiegerechten, in ieder geval, het voorwerp of de oorzaak van zijn aanvraag
Overwegende dat, wanneer een
wijzigen; ook a1 veronderstelt die wijrechtsvordering steunt op een overziging, in de regel, dat de voorwaarden
treding van de strafwet, de eiser in
voor zijn nieuwe aanvraag reeds.
dat geding moet bewijzen dat de
waren vervuld toen de oorspronkelijke
verweerder in dat geding het misvordering werd ingesteld (2), toch kan
drijf heeft gepleegd en dat een door
de ingeschrevene zijn aanvraag om
deze aan~evoerde rechtvaardigingsgrond met bestaat, voor zover
althans aan deze aanvoering enig: (1) Cass., 9 maart 1977 (A.C., 1977, 754).
geloof kan worden gehecht;
(2) Cass., 9 maart 1970 (A.C., 1970, 633).
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uitstel op morele grond onder aanvoering van een broederdienst, vervangen
door een aanvraag om uitstel wegens
overlijden van een gezinslid of wegens
een met het overlijden van een gezinsIid gelijkgestelde omstandigheid, voorgevallen na het verstrijken van de
termijn voor de indiening van zijn
oorspronkelijke aanvraag. (Artt. 11,
§ 2, 17, § 2, en 20, §§ 4 en 5, Dienst-·

plicbtwet.)
(CAVALLO)
ARREST (

vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 oktober 1980
door de Hoge Militieraad gewezen;

I. In zoverre het verzoek de
herziening
van
de
beslissing
beoogt:
Overwegende dat eiser in zijn
verzoekschrift vraagt zijn aanvraag.
tot Vrljlating op morele grond te
herzien volgens artikel 12, § 2, van.
de militiewetten gecoordineerd bij
koninklijk besluit van 30 april1962;
Dat een dergelijk verzoek geen
cassatieberoep is en dus niet ont-.
vankelijk is;
'

~

Dat eiser aldus, bij WIJZigmg van
het voorwerp van zijn vordering,
overeenkomstig artikel 20, § 4, van
de militiewetten, impliciet doch
zeker steunde op de artikelen 11 en
17 van de genoemde wetten krachtens welke de ingeschrevene die, na
het verstrijken van de termijn
gesteld voor de indiening van de
aanvragen om uitstel maar v66r de
beeindiging van zijn werkelijke
diensttermijn, wege:ils het overlijden
van een gezinslid of een met het
overlijden gelijkgestelde omstandigheid, met name wanneer een familielid ten gevolge van een behoorlijk
vastgestelde
familieverlating
of
langdurige vermissing als verloren
voor het gezin dient te worden
beschouwd, de in § 1, 1" en 2", van
artikel 10 bepaalde voorwaarden
vervult, recht heeft op een buitengewoon uitstel waardoor hij naar de
volgende lichting overgaat; dat
krachtens dezelfde bepalingen die
aanvraag om buitengewoon uitstel
wordt beschouwd als een aanvraag
om vrijlating wanneer de ingeschrevene wegens zijn leeftijd geen recht
meer heeft op uitstel;

II. Over het middel, hieruit afgeleid;
0v
d
d t de bestreden
dat de beslissing geen rekerring boudt ·
erwegen e
a
met de wijziging van eisers familiale; beslissing erop wijst dat in het op
toestand, nu zijn vader sedert bet indie- 11 oktober 1980 in Italie afgeleverde
nen van de aanvraag gepensioneerd getuigschrift wordt verklaard dat
werd en naar ltalie terugkeerde, zodat eisers vader sedert januari 1980 bij
de werkelijke familiale inkomsten bet zijn broer woont, en beslist c dat
wettelijke maximum niet meer over- 'bijgevolg noch de familieverlating
schrijden :
noch de behoorlijk vastgestelde
Overwegende dat eiser op grond: langdurige vermis~i.ng, in 1979, van
van artikel 12, § 1, 5" bis, van de verzoekers vad.~r ZIJn vastgesteld en
militiewetten een vrijlating van • dat
met . ZIJn
inkomsten
in
dienst op morele grond heeft 1979 rekemng moet worden gegevraagd onder aanvoering van een houden »;
broederdienst; dat de militieraad bij
beslissing van 25 maart 1980 die
Overwegende dat uit de artiaanvraag heeft verworpen; dat eiser · kelen 11 en 17 van de militiewetten
in zijn akte van hoger beroep van volgt dat het in aanmerking te
22 april 1980 de in het middel nemen inkomen voor de toepassing
aangegeven omstandigheden aan- van die bepalingen het inkomen is
voerde en dienaangaande steunde na het overlijden van een familielid
op een getuigschrift van een Ita- of na de met het overlijden gelijkgeliaanse gemeente ten bewijze dat stelde omstandigheden; dat de milizijn vader sedert januari 1980 in die tiegerechten bovendien ingevolge
gemeente was gevestigd;
artikel 11, § 2, bevoegd zijn om met

-570DE BEKLAAGDE EN VAN HET SLACHTOFFER
de _vermoedelijke inkomsten voor
- VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHElD
het volgende jaar rekening te hou- ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FErrE
den;
DOOR DE RECHTER.
Dat de bestreden beslissing, door·
enkel te zeggen dat niet is aange- 2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
toond dat eisers vader in 1979 zijn
DOOR DE FEITENRECHTER
familie heeft verlaten of langdurig
STRAF2AKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORis vermist, zonder na te gaan of die
DERING- VERDELING VAN AANSPRAKELUKHEID- ONAANTASTBARE BEOORDELING.
gebeurtenissen in 1980 hebben
plaatsgegrepen en het inkomen van
de familie na 1979 hebben bein- ao REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERvloed, haar beschikkende gedeelte
LIJKE RECHTSVORDERING DUBBELZINniet naar recht verantwoordt;
NIGE REDENEN- BEGRIP.
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.
26 januari 1981 a· kamer Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal.

1" en 2" Wanneer de rechter vaststelt dat
schade is veroorzaakt ten gevolge van
fouten van de beklaagde en van het
slachtoHer beoordeelt hij op onaantastbare wijze in Ieite de ernst van de
respectieve fouten en op grond daarvan ieders aansprakelijkheid voor de
veroorzaakte schade ( 1).

a·

Uit het enkele feit dat de rechter om
de aansprakelijkheid van beide partijen vast te stellen, verklaart " naar.
billijkheid , te beslissen, terwijl uit de
context blijkt dat hij enkel gesteund
heeft op de ernst van de fouten, valt
niet af te Jeiden. dat de redengeving
van zijn beslissing dubbelzinnig is (2).

Nr. 304

a• KAMER- 26 januari 1981

(RASSCHAERT EAT. ROBBERECHTS)
ARREST

DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING
OP LICHAMELIJKE GROND - BEOORDELING
DOOR DE HERKEURINGSRAAD· VAN DE
GEZONDHElDSTOESTAND VAN DE DIENSTPLICHTIGE ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FErrE (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1980 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1a82, la8a van bet Burgerlijk Wet26 Januari 1981 a· kamer - hoek,
418 en 419 van bet Strafwetboek,
Voorz1tter : de h. Meeus, waarnemend
doordat bet arrest beslist dat, gelet op
voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly
- Gelijkluidende conclusie van de h. de verdeling van de aansprakelijkheid
tussen verweerder en wijlen Edmond
Duchatelet, advocaat-generaal.
(L. ..)

Nota's arrest nr. 305 :

Nr. 305
2" KAMER- Z7 januari 1981

(1) Zie Cass., 7 sept. 1977, 6 en 27 juni 1978
(A.C., 1978, 28, 1184 en 1266).
(2) Zie :

c De

opdracht van de hoven en

1° AANSPRAKELLJKHEID
BUITEN rechtbanken. Enkele overwegingen •, plecht.
openingsrede van proc.-gen. Dumon, toen eerOVEREENKOMST - ONGEVAL VEROOR- ste adv.-gen. noten 24 tot 29; F. DuMoN,
ZAAKT TEN GEVOLGE VAN DE FOUTEN VAN

c

Billijkheid en recht, Enkele overwegingen •

-----------------(.invoorMededelingen
van de Koninklijke Academie
Wetenschappen, Letteren en Schone
Nota arrest nr, 304 :

(1) Zie Cass., 5 dec. 1973 (AC., 1974, 391).

Kunsten van Belgie, klasse der Letteren,
jaargang 42, nr. 5, 1980.

-571Rasschaert, de eisers pro parte hereditatis slechts recht hebben op een derde
der door het slachtoffer geleden schade,
zijnde 132.128 frank : 3 = 44.042 frank,
op grond dat : Rasschaert onmiddellijk
vo6r de aanrijding een roekeloze, aan de
omstandigheden onaangepaste snelheid
ontwikkelde, die veel hoger moet gelegen hebben dan die waarvan de gerechtsdeskundige in zijn advies gewag
maakt. Zulks vindt bevestiging in de
tolbeweging van het veel zwaardere
voertuig van verweerder ten gevolge van
de botsing. Rasschaert heeft aldus van
zijn kant door zijn foutieve handelwijze
in nog grotere mate bijgedragen tot het
tot stand komen van het ongeval en
alleszins tot de ernst van de gevolgen
ervan, zodat zijn aansprakelijkheid in
billijkheid moet bepaald worden op de
twee derde, het overige derde ten laste
blijvende van verweerder,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun conclusie staande hielden dat, zelfs
indien Rasschaert een hogere snelheid
dan 90 km per uur zou gehad hebben,
dan nog zulks zonder belang was, vermits de snelheid op zichzelf zonder
causaal verband was met het ongeval; er
immers nooit een ongeval zou geweest
zijn, en evenmin dodelijk gevolg, had
verweerder de weg aan de zichtbal'r
aankomende Rasschaert niet afgesneden; de oorzaak van het ongeval niet
met de gevolgen ervan mag verward
worden; het arrest op deze conclusie niet
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

tweede onderdeel, wanneer, zoals de
eisers uitdrukkelijk in hun conclusie
staande hielden, de fout van wijlen
Rasschaert zonder invloed was op het
ongeval en zijn gevolgen, ten onrechte
een gedeelte der aansprakelijkheid ten
laste van Rasschaert gelegd wotdt
(schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 418 en
419 van het Strafwetboek);
derde onderdeel, de aansprakelijkheid
tussen de beide betrokkenen in het
ongeval dient verdeeld te worden overeenkomstig de zwaarte van hun respectieve fouten, zodat het arrest ten
onrechte, met als maatstaf de billijkheid,
twee derde der aansprakelijkheid ten
laste van wijlen Rasschaert legt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, het arrest in aile
geval de criteria van zwaarte der fout en
van billijkheid vermengt, zodat het niet

mogelijk is na te gaan of het wettelijk
bepaalde criterium van de zwaarte der
fout al dan niet werd toegepast; de
motivering dubbelzinnig is door tegelijk
op de twee criteria te steunen (schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest met
betrekking tot de rijwijze van Rasschaert oordeelt dat deze « onmiddellijk v66r het ongeval een roekeloze, aan de omstandigheden onaangepaste snelheid ontwikkelde ,. en
dat hij « aldus van zijn kant in nog
grotere mate (heeft) bijgedragen tot
het tot stand komen van het ongeval en alleszins tot de ergheid van
de gevolgen van dit ongeval »;
Overwegende dat het arrest aldus
het oorzakelijk verband tussen het
ongeval en de rijwijze van Rasschaert afleidt uit diens « aan de
omstandigheden onaangepaste ,.
snelheid en dat het zodoende de in
het onderdeel ingeroepen conclusie
beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, nu het arrest
beslist dat de fout van Rasschaert
heeft bijgedragen tot het tot stand
komen van het ongeval en tot de
ernst van de gevolgen ervan, het
wettig een gedeelte der aansprakelijkheid ten laste van Rasschaert
legt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde en het vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze de ernst van de
respectieve fouten van de bij een
ongeval betrokken partijen beoordeelt en op grond daarvan ieders
aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade bepaalt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat Rasschaert door zijn foutiev~ handelwijze « in nog grotere
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mate » heeft bijgedragen tot het tot
stand· komen van het ongeval en
alleszins tot de ernst van de gevolgen ervan, « zodat zijn aansprakelijkheid in billijkheid moet bepaald
worden op twee derde, het overige
derde ten laste blijvende van de
beklaagde »;
Overwegende dat het hof van
beroep door deze redengeving,
ondanks de woorden « m billijkheid », te .kennen geeft dat het
enkel de zwaarte van de respectievelijk door Rasschaert en ve:rWeerder, beklaagde,· begane fouten als
maatstaf aanwendt ter bepaling van
ieders aansprakelijkheid;
Overwegende dat de toevoeging
van de woorden « in billijkheid »,
ten deze de motivering van het
arrest niet dubbelzinnig maakt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorzienjng; veroordeelt de eisers in
de kosten.
27 januari 1981- 2" kamer- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter ,.Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr.306
2" KAMER - 27 januari 1981
WEGVERKEER

RICliTINGSVERANDEBESTUURDER DIE NAAR UNKS WIL
AFSLAAN - wriTE DOORLOPENDE STREEP WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975, ARTI'. 19 EN
12~ - TLJDELLJKE AFWIJKING BEPAALD BJJ
ART. 85.15 VAN HE:l'ZELFDE REGLEMENT DRAAGWJJDTE.
RING -

Een witte doorlopende streep beiekent
in de regel dat het voor iedere
bestuurder verboden is die te overschrijden (Wegverkeersregl. 1 dec.
1975, art. 72.2), maar art. 85.15 van dat
Wegverkeersreglement bepaalt dat tot

op 1 januari 1981 (K.B. 14 dec. 1979) de
witte doorlopende streep mag worden
overschreden « om links af te slaan ";
die tijdelijke afwijking gold voor ieder
die de beweging uitvoerde om Jinks at
te slaan, maar niet voor hem die zich
naar Jinks begaf om de beweging uit
te voeren voorgeschreven bij art. 19.3,
2", a, van dat reglement.
(SNAUWAERT E.A. T. VERGOI'E)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1980 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorziening
enkel is gericht tegen de beslissing·
op de door verweerder tegen de
eisers ingestelde civielrechtelijke
vordering;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 19.1, 19.3, 1•, 19.3,
2", a, 72.2, 85.15 van bet Wegverkeersteglement, 1382, 1383 en 1384 van bet
Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest de eisers in solidum
veroordeelt om te betalen aan verweerder de totaliteit van diens scbade geleden naar aanleiding van bet ongeval van
22 november 1978, met name de som van
55.950 frank, vermeerderd met de aankleven en de kosten, op grond : dat
verweerder in die aanrijding belemaal
geen schuld treft; dat bij ilnmers wegens
de aanwezigheid van de dooriopende
streep .eerst op 12 meter afstand van de
pooort, waar hij moest inrijden, naar bet
midden van de rijbaan kon komen; dat
hij op dat ogenblik niet moest verwacb(1) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie,
omdat het van oordeel was dat ingevolge
art. 85.15 van het Wegverkeersregl. de witte
doorlopende streep niet aileen mocht worden
overschreden om de richtingsverandering te
beeindigen, doch ook om zich naar links te
begeven overeenkomstig art. 19.3,2°, a. Het had
er o.m. op gewezen dat de uitdrukking • om
links af te slaan • in art. 85.15 verwees naar de
bewoordingen van art. 19. Die bepaling maakt
een onderscheid : enerzijds spreekt bet van de
bestuurder die naar links • wil • afslaan en die
' zich vooraf ervan moet vergewissen dat hij dit
kan doen zonder gevaar voor de andere
weggebruikers (art. 19.1) en anderzijds van de
toestand van degene die naar links afslaat. Hij
die zich, als voorgeschreven bij art. 19.3, 2•, a,
naar links begeeft, heeft niet aileen de bedoe. ling links af te slaan; hij draait al naar links.
Die fase van de richtingsverandering wordt in
haar geheel omschreven in art. 19.3.

-573ten dat eerste eiser, ondanks bet verbod,
toch een inhaalmaneuver zou uitvoeren;
dat hij vooraf zijn richtingslicht naar
links had doen werken,
terwijl, eerste onderdeel, hoewel
artikel 72.2 van bet Wegverkeersreglement weliswaar bepaalt dat een doorlopende streep betekent « dat bet iedere
bestuurder verboden
is
deze te
overschrijden •· artikel 85.15 van
genoemd reglement er nochtans aan
toevoegt dat in afwijking van artikel 72.2, thans tot 1 januari 1981, c de
witte doorlopende streep (mag) overschreden worden om links af te slaan »;
bet arrest, door te oordelen dat verweerder c wegens de aanwezigheid van de
doorlopende streep eerst op 12 meter
afstand van de poort, waar hij moest
inrijden, naar het midden van de rijbaan
kon komen ,., impliciet doch zeker te
kennen geeft dat de aanwezigheid op de
rijbaan van een ononderbroken witte
streep de weggebruiker, die naar links
wil afslaan, belet van zich naar bet
midden van de rijbaan te begeven en
deze streep te overschrijden, en derhalve
die reglementsbepalingen schendt;
tweede onderdeel, de bepalingen van
artikel 19 van bet Wegverkeersreglement, die betrekking hebben op bet
maneuver van richtingsverandering, de
weggebruiker die rijdt op een rijbaan
met twee-richtingsverkeer en die naar
links wil afslaan, opleggen zich er vooraf
van te vergewissen dat hij dat kan doen
zonder gevaar voor de andere weggebruikers (artikel 19.1), zijn voornemen
tijdig genoeg kenbaar te maken door
middel van de linker richtingsaanwijzers
(artikel 19.3, 1") en, vervolgens, zich naar
links te begeven zonder de tegenliggers
te hinderen (artikel 19.3, 2", a); dat die
bepalingen betrekking hebben op drie
voorbereidende bewegingen welke aile
noodzakelijkerwijze moeten worden uitgevoerd door de bestuurder die naar
links. wil afslaan; dat dienvolgens bet
arrest, door enkel vast te stellen dat
verweerder vooraf zijn richtingslicht
heeft doen werken, zonder ook vast te
stellen dat hij zich voorafgaandelijk van
eventueel achteropkomend verkeer had
vergewist en zich naar bet midden van
de rijbaan had begeven, die reglementsbepalingen schendt;
derde onderdeel, nu de onderscheiden
bepalingen van artikel 19 van bet Wegverkeersreglement,
inzonderheid
de
bepalingen 19.1, 19.3, 1", en 19.3, 2•, a,
algemeen zijn van aard en van strekking
en dienvolgens onafhankelijk van de

nJWIJZe van de andere weggebruikers,
bet arrest, door te oordelen dat verweerder niet moest verwachten · dat eerste
eiser, ondanks bet inhaalverbod, toch
een inhaalmaneuver zou uitvoeren, zonder 'nochtans vast te stellen dat de
rijwijze van eerste eiser hoegenaamd
niet kon worden voorzien en dienvolgens
voor verweerder een geval van overmacht uitmaakte, die reglementsbepalingen,
alsmede
de
artikelen
1362,
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 85.15 van
het Wegverkeersreglement enkel
bepaalt dat, tot op de datum die het
vermeldt, de witte doorlopende lijn
mag worden overschreden « om
links af te slaan "; dat het evenwel
deze uitzondering niet uitbreidt en
met name niet bepaalt dat de witte
doorlopende streep, vooraf en ter
voorbereiding van het toegelaten
links afslaan, mag worden overschreden;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft:
Overwegende dat de rechter die
oordeelt dat een partij geen fout
heeft begaan, niet verplicht is behoudens in het geval waarin bij
conclusie
het
tegenovergestelde
wordt beweerd alle mogelijke
fouten die voornoemde partij zou
hebben kunnen plegen, te vermefden om ze dan een voor een te
weerleggen;
Dat het onderdeel dat niet aanvoert dat zodanige conclusie werd
neergelegd en niet beantwoord, niet
kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
OVerwegende dat het arrest vooreerst de plaatselijke omstandighe.,.
den waarin het ongeval zich heeft
voorgedaan, onderzoekt en, gelet op
de vaststellingen dienaangaande die in het onderdeel niet worden
aangevochten - in concreto oordeelt dat verweerder een inhaalma- ·
neuver vanwege eiser niet kon ver-

-574wachten; dat het aldus te kennen a• Wanneer op het cassatieberoep van de
procureur-generaal, ingesteld met toegeeft dat dit maneuver voor ver:
passing van art. 441 Sv., de veroordeweerder onvoorzienbaar was;
ling van de beklaagde vernietigd
Dat het onderdeel dat van een
wordt, strekt die vernietiging zich uit
verkeerde lezing van het arrest
tot het beschikkende gedeelte van de
beslissing waarbij de burgerrechtelijk
uitgaat, feitelijke grondslag mist;
aansprakelijke partij is veroordeeld
(3).
Om die redenen, verwerpt de (PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN cASvoorziening; veroordeelt de eisers in SATIE IN ZAKE DEKETELAERE a., DEKETEde kosten.
LAERE M.)
ARREST
27 januari 1981 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - AnHET HOF; - Gelet op de hierna
dersluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advo- volgende vordering van de procureur-generaal in het Hof van Cassacaat: mr. Lust, Brugge.
tie:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
» De ondergetekende procureurNr. 307
generaal heeft de eer hierbij ken.baar te maken dat, bij een brief van
2" KAMER _ 27 januari 1981
29 augustus 1980, bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/430 AP/Div.
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
LD-CP, de minister van Justitie
BEVOEGDHEID - STRAFLAKEN - OPENBARE hem gelast heeft bij het Hof, overDRONKENSCHAP
BESLUI'l'WZI' VAN eenkomstig artikel 441 van het Wet14 NOVEMBER 1939, ART. 1 - BEKLAAGDE, boek van Strafvordering, aangifte te
MILITAIR IN ACTIEVE DIENST TEN TIJDE VAN doen van het in kracht van gewijsde
DE OVERTREDING - WET VAN 15 JUNI 1899• gegane vonnis, op 22 februari 1980
ART. 21 - BEVOEGDHEID VAN DE KRLJGS- uitgesproken door de Politierecht1
RAAD <>·
bank te Brugge, afdeling Oostende,
2° CASSATIE - STRAFLAKEN - cASSATJE.. en waarbij Deketelaere Rik Jules,
BEROEP vAN DE PROCUREUR-GENERAAL - geboren te Oostende op 22 feWETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 bruari 1960, WOnende te lchtegemVONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK TOT Bekegem,
's-Gravendriesschelaan
VEROORDELING, WEGENS OPENBARE DRON- 40, op tegenspraak werd veroordeeld
KENSCHAP, VAN EEN MILlTAIR IN ACTIEVE ter
zake van
te
Gistel,
op
DIENST TEN TIJDE VAN DE OVERTREDING- 19 augustus 1979, in een Openbare
VERNIETIGING - VERWLJZING NAAR DE
KRJJGSAUDITEUR (2).
plaats in staat van dronkenschap te
zijn bevonden (artikel 1 besluitwet
3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN- van 14 november 1939) en waarbij
CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR- zijn vader, Deketelaere Maurice,
GENERAAL - WETBOEK vAN STRAFVORDE- geboren te Chatham (Kent CounRING, ART. 441 - VEROORDELING VAN DE try), Ontario, Canada, op 28 juni
BEKLAAGDE VERNIETIGD - GEVOLG T.A.V. 1934, WOnende op hetzelfde adres,
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE civielrechtelijk aansprakelijk werd
___P_M_ru_._____________ verklaard voor de kosten.

1

(1) Zie Cass., 19 mei 1969 (AC., 1969, 923).
(2) Zie Cass., 7 april 1975 (A.C~ 1975, 852).
Over de vernietiging, met toepassing van
art. 441 Sv., van een veroordeling door een
niet bevoegde rechter : Cass., 7 april 1975
(AC., 1975, 852).

» De beklaagde was op het ogenblik van de overtreding militair in
actieve dienst, zodat enkel de
krijgsraad ter zake bevoegd was.

(3) Cass., 10 okt. 1979 (AC~ 1979-80, nr. 99).

------

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

-575Het vonnis schendt de artikelen 1 LEGDE ONDERZOEKSMAATREGEL - ONDERen 21 van het Wetboek van Militaire· ZOEKSDAAD WAARDOOR DE VERJARING
WORDT GESTUIT (1).
Strafrechtspleging.
3° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VEROORDELING WEGENS EEN VERJAARD MISDRIJF - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

» Om deze redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal (2).
dat het aan het Hof moge behagen 1" De strafvordering volgend uit een
het aangegeven vonnis te vernietiovertreding die door een bijzondere
gen; te bevelen dat van zijn arrest
wet is omschreven, verjaart door vermelding zal worden gemaakt op de
Joop van zes maanden na de laatste
kant van de vernietigde beslissing
daad van onderzoek of van vervolging
verricht binnen zes maanden na de
en de zaak te verwijzen naar de
dag waarop de overtreding is begaan,
K,rijgsauditeur te Gent.
voor zover de bijzondere wet niet
» Brussel, 12 december 1980,
anders bepaalt en bij gebreke van
oorzaak van schorsing van de verja» Voor de procureur-generaal,
ring (3). (Artt. 21, 22 en 25 wet
» De advocaat-generaal,
17 april 1878.)
»(get.) Declercq. »

Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
aanneming van de beweegredenen
van de hiervoren aangehaalde vordering, vernietigt het vonnis op
22 februari 1980 gewezen door de
Politierechtbank te Brugge, afdeling
Oostende; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Krijgsauditeur te Gent.
27 januari 1981 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Chatel, afdelingsvoorzitter _
Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

(PROCUREUR-GENERAAL IN H~ HOF VAN CASSATIE IN ZAKE JANSSENS)

27 januari 1981- 2• kamer- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 309
2• KAMER - 27 januari 1981
1° RECHTBEGINSELEN (ALGEMENE)

-

STRAFZAKEN - 'IWEEDE VEROORDELING
WEGENS EEN ZELFDE FElT - SCHENDING
VAN H~ BEGINSEL c NON BIS IN IDEM •·

2° CASSATIENr. 308
2• KAMER - 27 januari 1981
1° VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - OVERTREDING OMSCHREVEN
DOOR EEN BIJZONDERE WET- TERMIJN.

CASSATIEBEROEP VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL STRAFZAKEN WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS T<YI' VEROORDELING VAN EEN
BEKLAAGDE DIE REEDS VROEGER WEGENS
H~LFDE FElT IS VEROORDEELD VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING (1).

Nota's arrest nr. 308 :
(1) Cass., 1 april 1980 (AC., 1979-80, nr. 494).
(2) Cass., 10 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 25).

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PROCES-VERBAAL T<Y1' VASTSTELLING VAN DE UITVOERING, DOOR EEN
ADJUNKT-POLITIECOMMISSARIS,
VAN
DE
DOOR H~ OPENBAAR MINISTERIE OPGE-

(3) Cass., 4 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 215).
Nota's arrest nr. 309 :
(1) en (2) Cass., 23 dec. 1980 (A. C., 1980-81,
nr. 243).
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verbod volgens hetwelk de rechter een
beklaagde niet mag veroordelen
wegens een feit waarvoor deze reeds
vroeger is veroordeeld {2).

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE VAN DROOGENBROECK)

27 januari 1981 - 2" kamer - Voorzit.ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

2• KAMER- 28 januari 1981
1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ TOT WEDEROPNEMING
VAN EEN OP PROEF IN .VRLJHElD GESTELDE
GElNTERNEERDE - WETTIGHElD - VOORWAARDE.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING
Nr. 310
2• KAMER - 27 januari 1981

1°NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER
- HERHAUNG - STRAFWETBOEK, AR'IT. 561,.
1o, EN 562 - TOE TE PASSEN STRAF.

2° STRAF MOER STRAF.

NACHTGERUCHT OF NACIITRU-.
HERHAUNG TOE TE PASSEN

3° CASSATIE -

VOORZIENING IN CASSATIE
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- STRAFZAKEN WETBOEK VAN STRAFVORDERING,
ART. 441 - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
TOT
VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE TOT EEN STRAF DIE HET WETTELIJKE MAXIMUM TE BOVEN GAAT - VERNIETIGING EN VERWIJZING (1).

1" en 2" De artt. 561, 1", en 562 Sw.

stellen een straf op nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden gestoord, nl. een
geldboete van 10 tot 25 frank, waarbij,
in geval van herhaling, nog een hoofdgevangenisstraf van ten hoogste
D dagen kan komen.

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE SAELENS)

27 januari 1981- 2" kamer- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conelusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
Nota arrest nr. 310 :
(1) Cass., 20 feb. 1980 (AC., 1979-80, nr. 386)

en 19 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 171).

VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ RECHTDOENDE OVER DE
INVRLJHElDSTELLING VAN EEN GElNTERNEERDE - GEEN VASTSTELLING VAN HET
VERHOOR VAN DE DIRECTEUR OF VAN DE
GENEESHEER VAN DE INRICHTING- NIETIGE
BESLISSING.

1" De commissie tot bescherming van de

maatschappij, bij wie een vordering
van de procureur des Konings aan-·
hangig is tot wederopneming in een
psychiatrische afdeling van een op
proef in vrijheid gestelde gelnterneerde, kan die wederopneming enkel
bevelen, als zij vaststelt dat die gelnterneerde de hem opgelegde voorwaar~
den niet heeft in acht genomen of dat
zijn gedrag of geestestoestand een
gevaar betekenen voor de maatschappij; derhalve is onwettig de beslissing
van die commissie waarbij zij, na
kennisneming van zodanige vordering,
beveelt dat de op proef in vrijheid
gestelde zal worden gelnterneerd, op
grond aileen dat « zijn geestestoestand
niet voldoende is verbeterd en dat de
voorwaarden voor zijn reclassering
niet zijn vervuld {1). (Art. 20 Wet
Besch. Maatsch.)

2" Nietig is de beslissing van de commis-

sie tot bescherming van de maatschappij over de invrijheidstelling van
een gelnterneerde, wanneer noch uit
deze beslissing noch uit enig ander
stuk waarop het Hoi vermag acht te
slaan, blijkt dat de directeur of de
Nota arrest nr. 311 :
· (1) Cass., 25 aeril 1979 (A.C., 1978-79, 1015);
zie Cass., 10 apnl 1979 (ibid., 1978-79, 966) en
:noot 1, get. E.L.

-577geneesheer van de inrichting zijn opnieuw in een psychiatrische afdegehoord (2). (Artt. 16 en 18 Wet Besch. ling te worden opgenomen, ambtsMaatsch.)
halve beslist dat de geestestoestand
van eiser niet voldoende verbeterd
(GIELEN)
is, dat de voorwaarden voor zijn
ARREST ( vertaling)
reclassering niet vervuld zijn en dat
hij in een inrichting tot bescherHET HOF; - Gelet op de bestre- ming van de maatschappij te Paifve
den beslissing, op 25 november 1980 zal worden gei:nterneerd :
gewezen door de commissie tot
Overwegende dat de beslissing
bescherming van de maatschappij, niet bepaalt of de voorwaarden voor
ingesteld bij de psychiatrische afde- de wederopneming al dan niet verling van de gevangenis te Lantin;
vuld zijn en derhalve niet wettelijk
verantwoord is;
A. In zoverre de voorziening
Dat het middel gegrond is;
gericht is tegen de beslissing op de
door de procureur des Konings te
B. In zoverre de voorziening
Brussel
gedane
vordering
tot gericht is tegen de beslissing waarwederopneming :
bij uitspraak wordt gedaan over
Over het middel, afgeleid uit de schen- eisers verzoek tot invrijheidstelling
ding van de artikelen 18, ·20 van de wet op proef:
van 1 juli 1964 en 97 van de Grondwet,
doordat de commissie tot bescherming
van de maatschappij, op een vordering
tot wederopneming die de procureur
des Konings te Brussel op 27 oktober 1980 gedaan heeft overeenkomstig
artikel 20 van de wet tot bescherming
van de maatschappij, beslist dat eiser
voortaan gei:ntemeerd zal worden in de
inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve en daartoe volstaat
met de vermelding c dat de geestestoestand van betrokkene niet voldoende
verbeterd lijkt en de voorwaarden voor
zijn reclassering, welke een aanwijzing
zijn dat hij niet Ianger een gevaar voor
de maatschappij vormt, blijkbaar niet
vervuld zijn »,
terwijl de commissie tot bescherming
van de maatschappij niet vaststelt dat de
voorwaarden voor reclassering vervuld
zijn en met name dat eiser, die op proef
in vrijheid is gesteld, de hem opgelegde
voorwaarden niet in acht neemt :

Overwegende dat de commissie
tot bescherming van de maatschappij, na te hebben vastgesteld dat
eiser, die bij beslissing van
4 juni 1980 op proef in vrijheid was
gesteld, in een vordering van
27 oktober 1980 van de procureur
des Konings aangewezen werd om
(2) Cass., 14 juni 1976 (A.C., 1976, 1143); zie
Cass., 11 en 12 maart 1980 (A.C., 1979-80,
nrs. 440 en 443).

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 16 en
18 van de wet tot bescherming van de
maatschappij :

Overwegende dat de commissie
tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak moest doen over
een door eiser ingediend verzoek tot
invrijheidstelling op proef, haar
beslissing heeft gewezen zonder de
directeur of de geneesheer van de
inrichting tot bescherming van de
maatschappij of van de geschikte
inrichting uit het oogpunt van veiligheid en verzorging te horen;
Dat die beslissing onwettig is;
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt · dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de· zaak
naar de anders samengestelde commissie tot bescherming van de
maatschappij . bij de psychiatrische
afdeling van de ·gevangenis te Lantin.
28 en 29 januari 1981 - 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Stranard G:elij/duidende conclusie van de .h. Ballet, advocaat-generaal- Advocaat: mr.
Rasirs, Luik.
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lijk besluit van 1 december 1975 boudende algemeen reglement op de politie
van bet wegverkeer niet vervuld zijn,
2• KAMER - 28 januari 1981
omdat de door beklaagde bestuurde
vracbtauto die enkele ogenblikken dwars
WEGVERKEERSREGLE- op
WEGVERKEER de rijbaan stilstond, niet kon
MENT 1 DEC. 1975, ART. 78.2 - SIGNALEREN bescbouwd worden als een verkeersbeVAN VERKEERSBELEMMERINGEN BEPA- lemmering in de zin van dat artikel,
LING NlET TOEPASSELIJK OP EEN VOERTUIG vermits in dat artikel enkel verkeersbeDAT EEN OGENBLIK STILSTAAT OM EEN lemmeringen bedoeld worden die een
ANDER VOERTUIG TE SLEPEN.
zekere bestendigbeid vertonen, zoals dit
Art. 78.2, Wegverkeersreglement 1 dec. bet geval is met een voertuig dat door
1975 inzake het signaleren van ver- een toevallige oorzaak onbeweeglijk
keersbelemmeringen is niet toepasse- wordt,
lijk op de belemmering gevormd door
terwijl artikel 78.2 van bet koninklijk
een voertuig dat een ogenblik stilstaat besluit van 1 december 1975 een dergeten einde een pomp-vrachtwagen op lijk onderscbeid niet maakt :
een naburig werk aan te koppelen om
hem te slepen (1).
{DEFOSSE,MARLIER
T. DEFLEUR, • BETON GAUTOT • N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 juni 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
I. Betreffende de voorziening van
de eiseres Defosse, beklaagde, tegen
de beslissing op de tegen haar
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de .substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Betreffende de voorziening van
de eiser Marlier, burgerlijke partij,
tegen de beslissing op de door hem
tegen de verweerders ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat de verweerders
in conclusie deden gelden dat Albert
Defleur zijn vrachtauto dwars op de
rijbaan aileen had Iaten stilstaan
om " een pomp-vrachtwagen die op.
het in de buurt gelegen bouwwerk
stond, er aan te kunnen vastkoppelen :.;
Overwegende dat wettelijk verantwoord is het vonnis waarbij
wordt beslist dat de vrachtwagen
die aldus « enkele ogenblikken
dwars op de rijbaan stilstond, niet
kon worden beschouwd als een te
signaleren verkeersbelemmering in
de zin van artikel 78.2 van het
algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer »;
Dat immers de verplichting om
een verkeersbelemmering te signaleren krachtens artikel 78.2 enkel
bestaat ten aanzien van de voertuigen die op de rijbaan stilstaan als
gevolg van een toevallige oorzaak,
dat is een oorzaak die zich toevallig
voordoet; dat die verplichting niet
bestaat ten aanzien van een voertuig dat, zoals ten deze, blijkens de
vaststellingen door de rechter,
slechts enkele ogenblikken dwars
op de rijbaan stilstond tijdens de
uitvoering van een maneuver;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbending van artikel 78.2 van bet
koninklijk besluit van 1 december 1975,
doordat bet bestreden vonnis, met
wijziging van bet vonnis van de politierecbtbank, de beklaagde Defleur vrijspreekt en de recbtbank zicb onbevoegd
verklaart om uitspraak te doen over de
Dat het middel niet kan worden
vordering van de burgerlijke partij Mar.aangenomen;
lier, op grond dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 78.2 van bet koninkOver het tweede middel, afgeleid uit
de scbending van artikel 97 van de
(1) Zie Cass., 4 sept. 1967 (A.C., 1968, 11).
Grondwet,

-579doordat bet bestreden vonnis, na erop
te hebben gewezen dat bet voertuig dat
c enkele ogenblikken dwars op de rijbaan stilstond •, niet kon beschouwd
worden als een verkeersbelemmering in
de zin van artikel 78.2 van bet koninklijk besluit van 1 december 1975, niettemin beslist dat niet was voldaan aan bet
vereiste van bestendigheid dat de rechtbank in aanmerking had genomen om
artikel 78.2 van bet koninklijk besluit
van 1 december 1975 toe te passen,
terwijl de rechtbank niet zonder met
zichzelf in tegenspraak te komen, kan
vaststellen dat er gedurende enkele
ogenblikken een verkeersbelemmering is
geweest en daarna kan beslissen dat de
verkeersbelemmering niet een zekere
, bestendigheid heeft vertoond :

Overwegende dat het vonnis, door
te oordelen dat een verkeersbelemmering die slechts enkele minuten
duurt, geen belemmering is die een
zekere bestendigheid vertoont, zonder enige tegenstrijdigheid beslist
dat een voertuig dat enkele ogenblikken stilstaat, niet lang genoeg
heeft stilgestaan om beschouwd te
kunnen worden als « een verkeersbelemmering die een zekere bestendigheid vertoont •;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn voorziening.
28 en 29 januari 1981 - 2" kamerVoorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Ge.lijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 313
2" KAMER - 28 januari 1981

WEGVERKEER -

VOORRANG - WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.3.2 VOORRANGHEBBENDE
BESTUURDER
DIE
STOPl' EN ZIJN VOERTUIG OPNIEUW IN BEWEGING BRENGT- VERUES VAi\1 VOORRANGVOORWAARDE.

De bestuurder die voorrang geniet, ver-

.liest deze niet wanneer hij stopt en
zich vervolgens opnieuw in beweging
brengt, indien dit maneuver door de
andere bestuurder niet kon worden
waargenomen (1). (Art. 13.3.2 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.)
(RIGUELLE, VAN RILLAER G., VAN RILLAER F.
T.DAGRAIN)
ARRFSl' ( verta.ling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juli 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar
de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 5 september 1979;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen op de door de eisers tegen
verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12.3.2, 12.4 van bet
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van bet wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat verweerder die voorrang
van rechts genoot, gestopt was alvorens
bet kruispunt op te rijden en zijn
voertuig daarna opnieuw in beweging
had gebracht, de vorderingen van de
eisers niettemin afwijst op grond c dat
de vraag is of de bromfietser heeft
kunnen zien dat Dagrain gestopt is en
zijn voertuig opnieuw in beweging heeft
gebracht; dat er op dient gewezen te
worden dat de bromfietser op de dag
van de feiten verklaard heeft : c ik heb
bet voertuig dat mij aangereden heeft,
niet gezien •, dat Dagrain die voorrang
had, derhalve geen enkele fout in oorzakelijk verband met bet ongeval heeft
begaan •,
terwijl, eerste onderdeel, hij, die voorrang rechts geniet en zijn voertuig
opnieuw in beweging brengt na gestopt
te hebben, een maneuver uitvoert en
derhalve de andere weggebruikers moet
Iaten voorgaan; hij van die verplichting
(1) Cass., verenigde kamers, 19 maart 1980
(A.C., 1979-80, nr. 456) en de noten.
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stoppen en opnieuw aanzetten ten .in oorzakelijk verband met het
gevolge van objectieve omstandigheden
door de andere weggebruikers niet kon- ongeval heeft begaan »;
den worden opgemerkt; bet daarentegen
Overwegende dat het vonnis aldus
weinig belang heeft dat ze hem zijn de artikelen 12.3.2 en 12.4 van het
maneuver niet hebben zien uitvoeren en Wegverkeersreglement schendt;
bet vonnis derhalve niet op grond van
Dat het middel gegrond is;
de enkele overweging dat de bromfietser
verklaard had bet voertuig niet te hebben gezien, kon beslissen dat verweerder
Om die redenen, en zonder dat er
geen enkele fout had begaan door geen
voorrang te verlenen aan de bromfietser, grond bestaat tot onderzoek van het
zonder dat bet tevens naging of laatstge- . tweede onderdeel van het middel,
noemde ten gevolge van objectieve gege- dat niet kan leiden tot ruimere
vens eigen aan de zaak niet had kunnen cassatie of tot cassatie zonder verzien dat verweerder gestopt was en zijn wijzing; vernietigt het bestreden
voertuig opnieuw in beweging had
gebracht (schending van artikel 12.3.2 en ,vonnis, in zoverre dit uitspraak doet
12.4 van bet koninklijk besluit van .over de door de eisers tegen
verweerder ingestelde burgerlijke
1 december 1975);

tweede onderdeel, de motivering van
het vonnis tegenstrijdig is; de rechter
enerzijds erop wijst c dat de vraag is of.
de bromfietser heeft kunnen zien dat
Dagrain gestopt is en zijn voertuig
opnieuw in beweging heeft gebracht " en
anderzijds beslist dat verweerder geen
enkele fout heeft begaan, op grond c dat
de bromfietser op de dag van de feiten ·
verklaard heeft : " ik heb bet voertuig.
dat mij aangereden heeft, niet gezien " "•
zonder dat de rechter daarbij naging of
de bromfietser gezien heeft dat verweerder gestopt is en zijn voertuig opnieuw
in beweging gebracht heeft; die tegenstrijdigheid gelijkstaat met bet ontbreken van motivering (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

rechtsvorderingen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank van
Doornik, zitting houdende in hoger
beroep.
28 en 29 januari 1981 - 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. De Bruyne en Houtekier.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, na Nr. 314
te hebben vermeld c dat de vraag is
2" KAMER- 28 januari 1981
of de bromfietser heeft kunnen zien
dat Dagrain (thans verweerder)
gestopt is en zijn voertuig opnieuw 1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWEI' VERPLICHTING VOOR IEDERE BESTUURDER
in beweging gebracht heeft "• volEEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE
staat met erop te wijzen dat de. VAN
PLAATS ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE
bromfietser tijdens zijn verhoor op
ADEMTEST OF AAN DE BWEDPROEF - VERde dag van de feiten verklaard
PLICHTING OPGELEGD ONGEACHT OF DE
heeft : « ik heb het voertuig dat mij
BESTUURDER HOUDER IS VAN EEN RLJBEaangereden heeft, niet gezien »;
WIJS (1).
Overwegende dat het vonnis, nu 2° WEGVERKEER- BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIEThet niet vaststelt dat de eiser
VERVALLENVERKLARING
TEGENSTAANDE
Gustave Van Rillaer verweerder niet
kon zien stoppen en opnieuw aanzetten, uit diens verklaring ten
(1) Zie Cass., 13 aug. 1980 (A.C., 1979-80,
onrechte afleidt dat « verweerder nr. 697).

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

-581VAN HET RECHT TOT STUREN- VEROORDEIJNG - GEEN VASTSTELLING VAN EEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING
TOT
VERVALLENVERKLARING
VAN
HET
RECHT TOI' STUREN- GEEN VASTSTELLLliJG
VAN DE DATUM VAN KENNISGEVING VOORGESCHREVEN BLJ DE WEGVERKEERSWET
GEEN REGELMATIGE REDENGEVING (2).

3° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OVERTREDING BEPAALD BLJ
EEN BIJZONDE..JU: WET - GEEN SCHORSING
VAN DE VERJARING - VERJA..lUNG BIJ ONTSTENTENIS VAN ENIGE GROND VAN SCHORSING NOODZAKELIJK INGETF.EDEN NA VERLOOP VAN EEN JAAR SINDS DE OVERTREDING
(3).

(MARON)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1980 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser wegens de telastleggingen 1, 2, 3, 4 en 6 ingestelde
strafvordering;
Overwegende dat de substanW~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser wegens de telastlegging
5 ingestelde strafvordering :

bewezen worden, vermits eiser als
bestuurder van een voertuig voor traag
vervoer geen rijbewijs bij zich behoefde
te hebben:

Overwegende dat, luidens de
bewoordingen van de telastlegging 5, eiser vervolgd werd ter zake
dat hij geweigerd had de ademtest
af te leggen die is voorgeschreven
door de artikelen 59, § 1, en 60, § 1,
van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer ·of zonder wettige reden geweigerd had zich te
onderwerpen aan de bloedproef die
door artikel 63 van genoemde wet is
voorgeschreven;
Overwegende dat het vonnis, door
te vermelden « dat de telastlegging
5 eveneens bewezen is, dat de
beklaagde zich aan de ademtest
en/of aan de bloedproef diende te
onderwerpen doch zulks zonder
wettige reden weigerde », impliciet
doch onmiskenbaar beslist dat aan
eiser, die een voertuig bestuurde op
een openbare plaats, de ademtest en
de bloedproef mochten worden
opgelegd, waarbij het geen belang
heeft of hij al dan niet een rijbewijs
bij zich diende te hebben;
Dat het aldus antwoordt op eisers
verweer;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
schending van artikel 97 van de Grond- tegen eiser wegens de telastlegging
wet,
7 ingestelde strafvordering :
Over het vierde middel, afgeleid uit de

doordat de rechtbank in haar beslissing waarbij eiser wegens de telastlegging 5 veroordeeld wordt, niet geantwoord heeft op diens conclusie ten
betoge dat die telastlegging niet kon
(2) Zie Cass., 9 nov. 1977 (A.C., 1978, 300).
(3) Zie Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 66)
en 4 dec. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 215).

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 40 en 48, 2•, van de
Wegverkeerswet van 16 maart 1968:

Overwegende dat eiser, tegen wie
bij vonnis van de Politierechtbank
te Limburg van 13 februari 1970
voor drie jaar verval van het recht
tot sturen was uitgesproken, bij het

-582bestreden vonnis op grond van tegen eiser wegens de telastlegginartikel 48, 2•, van de Wegverkeers- gen 7 en 8 ingestelde strafvordering;
wet veroordeeld wordt om een voer- verwerpt de voorziening voor het
tuig van de categorie bedoeld in de overige; beveelt dat van dit arrest
beslissing van vervallenverklaring te melding zal worden gemaakt op de
hebben bestuurd nadat het verval kant van de gedeeltelijkvernietigde
geeindigd was en zonder dat hij het beslissing; veroordeelt eiser in twee
door artikel 47 van genoemde opge- derde van de kosten; legt de overige
legde onderzoek met goed gevolg kosten ten laste van de Staat;
had ondergaan;
· beslist dat er geen grond is tot
Overwegende dat het bestreden· verwijziging, in zoverre het bestrevonnis noch de stukken waarop het den vonnis uitspraak doet over de
Hof vermag acht te slaan, vaststel- tegen eiser wegens de telastlegging
len dat het verval is uitgesproken 8 ingestelde strafvordering; verwijst
bij een in kracht van gewijsde d.e zaak doch enkel wat de beslisgegane beslissing en evenmin ver- sing betreft op de tegen eiser
melden op welke datum de bij wegens de telastlegging 7 ingestelde
artikel 40 van genoemde wet strafvordering naar de Correctionele
bepaalde kennisgeving aan de ver-.. Rechtbank te Luik, zitting houdende in boger beroep.
oordeelde werd gedaan;
28 en 29 januari 1981 - 2" kamerDat het Hof daardoor in de onmogelijkheid verkeert de gewezen Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorbeslissing op haar wettelijkheid te zi-ter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Baltoetsen;
let, advocaat-generaal Thomas, Verviers.

Advocaat : mr.

IV. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser wegens de telastlegging
8 ingestelde strafvordering :
Nr. 315

: Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21, 25,
VERENIGDE KAMERS - 29 januari 1981
eerste lid, van bet Wetboek van Strafvordering en 1, §§ 1 en 2, van de besluitwet 1° VOORZIENING IN CASSATIE van 14 november 1939 betreffende de
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING
beteugeling van de dronkenschap :
ADMINISTRATIE - BESLISSING DAT DE VORDERING TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE RECH-

Overwegende dat de veroordeling TERLLJKE MACHT BEHOORT - UITSPRAAK
tot een geldboete van meer dan· VAN HET HOF VAN CASSATIE MET VERENIGDE
25 frank wegens openbare dronken-. KAMERS(l).
schap meer dan een jaar na de dag.
van het gebeurde, namelijk op · 2° CASSATIE - CASSATIEBEROEP TEGEN
EEN ARREST VAN DE RAAD VAN STATE,
·21 mei 1979, werd uitgesproken,
BESLISSING
AFDELING ADMINISTRATIE zodat de strafvordering bij ontstenDAT DE VORDERING TOT DE BEVOEGDHEID
tenis van enige grond van schorVAN DE RECHTERLLJKE MACHT BEHOORTsing, op de dag van het vonnis . UITSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE MET
verjaard was;
VERENIGDE KAMERS.
3° Wlj:RKLOOSHEID

WERKSTAKING
WERKLOOSHEIDSUITKERING VOORWAARDE.

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
eerste drie middelen van het ver- 4° BEVOEGDHEID EN AANLEG zoekschrift, die niet kunnen leiden ARBEIDSRECHTBANK - WERKLOOSHEID tot ruimere cassatie, vernietigt het WERKSTAKlNG - WERKLOOSHEIDSUITKEbestreden vonnis, in zoverre daarbij l----:-------------uitspraak wordt gedaan over de
(1) Zie Cass., 2 mei 1975 (A.C., 1975, 961).

-583RING - BESLISSING VAN HET BEHEERSCOMITE VAN DE- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOO~G EN VAN DE DIRECTEUR VAN
EEN GEWESTELLJK BUREAU VAN DIE RIJKSDIENST- BESUSSINGEN WAARBU TOEKENVAN
WERKLOOSHEIDSUITKERING
NING
WORDT GEWEIGERD BETWlSTING BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK.

5° WERKLOOSHEID -

WERKSTAKING WERKLOOSHEIDSUITKERING BESLISSING
VAN HET BEHEERSCOMITE VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN VAN
DE DIRECTEUR VAN EEN GEWESTELLJK
BUREAU VAN DIE RIJKSDIENST - BESUSSINGEN WAARBU TOEKENNING VAN WERKLQOS..HEIDSUITKERING WORDT GEWEIGERD
BEVOEGDHEID "VAN DE
BE1WISTING ARBEIDSRECHTBANK.

6° RAAD VAN STATE- BEVOEGDHEIDNIETIGVERKLARING VAN HANDEUNGEN VAN
DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID- BEGRIP.

~ WERKLOOSHEID -

WERKSTAKING WERKLOOSHEIDSUITKERING - KONINKUJK
BESLUIT VAN 20 DECEMBER 19113, ART. 129,
EERSTE UD BESUSSING VAN HET
BEHEERSCOMITE VAN DE RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING - DAAROPVOLGENDE
BESUSSING VAN DE DIRECTEUR VAN EEN'
GEWESTELIJK BUREAU VAN DIE RIJKSDIENST
- BETWISTING BEVOEGDHEID VAN DE
ARBEIDSRECHTBANK, OOK AL KAN DE
BESUSSING VAN HET BEHEERSCOMITE WORDEN AANGEMERKT ALS EEN HANDEUNG VAN
EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

8° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

ARBEIDSRECHTBANK - WERKLOOSHEID ~
WERKSTAKING- KONINKLIJK BESLUIT VAN
20 DECEMBER 1963, ARTIKEL 129, EERSTE LID
BESUSSING VAN HET BEHEERSCOMITE
VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING DAAROPVOLGENDE BESUSSING
VAN DE DIRECTEUR VAN EEN GEWESTELLJK
BUREAU VAN DIE RUKSDIENST - BETWISTING BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK, OOK AL KAN DE BESUSSING
VAN HET BEHEERSCOMITE WORDEN AANGEMERKT ALS EEN HANDEUNG VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

9° RECHTERLLJKE MACHT -

ARBEIDSRECHTBANK - WERKLOOSHEID - WERKSTAKING
KONINKUJK
BESLUIT
VAN
20 DECEMBER 1963, ART. 129, EERSTE UD BEHEERSCOMITfJ VAN DE RIJKSDlENST VOOR

ARBEID~~NING, WAARBU DE TOELATING TOT HET ONTVANGEl\1 VAN WERKLQOS..
HEIDSUITKERlNG WORDT VERLEEND OF

GEWEIGERD -

BESUSSING VAN EEN GEWES-

TELLJK DIRECTEUR VAN DIE RIJKSDIENST -

GESCHIL VOORGELEGD AAN DE ARBEIDSRECHTBANK- MACHT VAN DIE RECHTBANK.

a• Werkloosheidsuitkering kan

alleen
met toelating van het beheerscomite
worden toegekend aan de werknemers
die aan een werkstaking deelnemen of
ingevolge een uitsluiting {lock-out)
werkloos zijn of wier werkloosheid het
rechtstreeks of indirect gevolg van een
werkstaking is. (Art. 29, eerste lid,
K.B. 20 dec. 1963.)

s· Art. 7, § 11, besluitwet van
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gew.
bij de wet van 10 okt. 1967, en art. 580,
2", Ger. W. bepalen respectievelijk dat
geschillen over rechten ontstaan uit de
werkloosheidsregeling tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken behoren en dat die rechtbank kennis
neemt van geschillen betreHende de
rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, die voortvloeien uit de
wetten en de verordeningen die onder
meer betrekking hebben op de werkloosheid, zodat dat gerecht bevoegd is
om kennis te nemen van een beroep
tegen de beslissing van het beheerscomite van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van de directeur van
een gewestelijk bureau van die Rijksdienst, die, met toepassing van
art. 129, eerste lid, KB. 20 dec.
1963 betreHende de arbeidsvoorziening
en werkloosheiduitkering, uitspraak
doen over de toekenning van werkloosheidsuitkering aan de werknemers
die aan een werkstaking deelgenomen
hebben of ingevolge een uitsluiting
{lock-out) werkloos zijn of wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect
gevolg van een werkstaking is; de
Raad van State is dus niet bevoegd om
zich uit te spreken over een verzoek
tot nietigverklaring van wat het
beheerscomite en de directeur van een
gewestelijk bureau aldus hebben
beslist (2).

4° en

6", 7• en a• Hoewel de beslissing van het
beheerscomite van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, genomen overeenkomstig art. 129, eerste lid, KB.
20 dec. 1963 en betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, die
betrekking heeft op de toekenning van

1-----------------------------------(2) Zie de concl. van bet O.M.
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uitsluiting {lock-out) werkloos zijn of
wier werkloosheid het rechtstreeks of
indirect gevolg van een werkstaking is,
kan worden aangemerkt als een handeling van een administratieve overheid, in de zin van art. 14 van de
wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 jan. 1973, is de arbeidsrechtbank, met uitsluiting van de
Raad van State, bevoegd om kennis te
nemen van een betwisting betreHende
die beslissing en die welke, ten
gevolge daarvan, is genomen door de
directeur van een gewestelijk bureau
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (3).
9• Hoewel art. 129, eerste lid, KB.
20 dec. 1963, het beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
ermee belast de toekenning van werkloosheidsuitkering te verlenen of te
weigeren aan werknemers, die aan
een werkstaking deelnemen of ingevolge een uitsluiting {lock-out) werkloos zijn of wier werkloosheid bet
rechtstreeks of indirect gevolg van een
werkstaking is, valt daaruit niet at te
Jeiden dat de arbeidsrechtbank, die
bevoegd is om kennis te nemen van
een betwisting betreDende die beslissing en ook die welke achteraf is
genomen door de directeur van een
gewestelijk bureau van die Rijksdienst, niet kan of moet nagaan of dat
comite zijn macht niet heeft overschreden of afgewend of anderszins
een regel heeft geschonden, onder
meer of het comite, om die toelating te
verlenen of te weigeren, rekening
heeft gehouden met feitelijke omstandigheden waardoor die beslissing op
grond van dat art. 129 niet wettelijk
kan worden verantwoord (4).
(VAN HERCK T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

Het openbaar ministerie heeft in substantie gezegd :
Het bestreden arrest stelt vast dat
van een waarschuwingsstaking, op
29 augustus 1977 op touw gezet, en
van
een
algemene
staking,
van
5
september
1977
tot en
met
16 september 1977 gehouden, afstand
werd genomen door de ploegbazen en de
voormannen (ten getale van ongeveer
(3) en (4) Zie de concl. van het cfM.

170) van de fabriek Ateliers de Construc.tions electriques de Charleroi (A.C.E.C.),
omdat zij oordeelden dat die bewegingen, tegen twee van hun collega's gericht
zijnde, onrechtstreeks hen betroffen. De
vakbonden hebben die stakingen erkend
en aan hun leden, uitgezonderd de
ploegbazen en de voormannen; stakingsvergoedingen uitgekeerd.
Het beheerscomite van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening te Nijvel besliste op 17 november 1977 dat de
ploegbazen en de voormannen van
A.C.E.C. geen uitkering konden ontvangen voor de dag van 29 augustus 1977 en
voor de periode van 5 september 1977 tot
en met 16 september 1977, dat zij
immers, a1 hadden zij van bet conflict
afstand genomen, toch deel uitmaakten
van de door de gezamenlijke werknemers van de fabriek gevormde stakende
arbeidseenheid.
De gewestelijk directeur van Nijvel
besliste op 2 december 1977 onder meer
eiser Van Herck Roger uit te sluiten
van de werkloosheidsuitkeringen op
29 augustus 1977 en op 5 september 1977.
De beslissing van de gewestelijk directeur verwijst naar de beslissing van het
beheerscomite en naar artikel 129 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963.
Eiser heeft met een verzoekschrift van
27 januari 1978 bij de Raad van State,
afdeling administratie, een beroep ingesteld tot nietigverklaring van de beslissing van bet beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
d.d. 17 november 1977, en van de daarna
genomen beslissing d.d. 2 december 1977
van de directeur van het gewestelijk
bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Nijvel.

Het bestreden arrest
Het thans aangevallen arrest van de
Raad van State van 30 oktober 1979, aan
hetwelk een merkwaardig verslag en
advies van auditeur Salmon zijn voorafgegaan, waarmee ik in substantie
instem, beslist dat :
1• in strijd met wat eiser tot staving
van zijn stelling inzake de bevoegdheid
van ·de Raad van State en dus de
onbevoegdheid van de rechtscolleges van
de Rechterlijke Macht betoogt, de beslissing van 17 november 1977 waarbij bet
beheerscomite de toelating bedoeld in
artikel 129 van bet koninklijk besluit
van 20 december 1963 weigert, Diet bet
karakter vertoont van een verordening
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persoon betreft, c het bestendige en
normatieve » karakter mist dat vereist is
om als een verordening te worden
beschouwd : c dat zij immers wordt
verleend of geweigerd naar aanleiding
van een welbepaalde werkst..aking in een
welbepaalde ondememing en niet vatbaar is om in andere gevallen toegepast
te worden :o;
2" de directeur van het gewestelijk
bureau in wiens ambtsgebied de aanvrager verblijft, krachtens artikel 172 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963, belast is alle beslissingen
over toekenning, beperking of ontzegging van het recht op werkloosheidsuitkeringen te nemen : c dat de directeur,
die beschikt op elke aanvraag afzonderlijk, als hij zoals hier de uitkeringen
weigert, omdat de toelating van het
beheerscomite niet is gegeven, hij, in de
beslissing die hij in elk afzonderlijk
geval neemt, de redenen overneemt
waarom het beheerscomite de toelating
aan een gemeenschap van aanvragers
heeft geweigerd •;
3" het zaak is van de arbeidsrechtbank
die krachtens artikel 580, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om
kennis te nemen van uit de werkloosheidswetgeving voortvloeiende geschillen
betreffende rechten en verplichtingen
van werknemers, niet aileen om zich uit
te spreken over de beslissing van de
gewestelijk directeur, maar ook over de
toelating van het beheerscomite welke,
ter zake, opgaat in de meergenoemde
beslissing.
De Raad van State verklaart zich
derhalve onbevoegd en wijst het verzoek
af.

Wettelijke bepalingen,
inzonderheid toepasselijk in de zaak
Het lijkt mij nuttig bier de essentii!le
wettelijke bepalingen betreffende ons
probleem in herinnering te brengen.
1" Artikel 129 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
de arbeidsvoorziening en werkloosheid
bepaalt : c Werkloosheidsuitkering kan
aileen met toelating van het beheerscomite worden toegekend aan de werknemers die aan een werkstaking deelnemen of ingevolge een uitsluiting (lockout) werkloos zijn of wier werkloosheid
het rechtstreekS of indirect gevolg van
een werkstaking is. De voorwaarden
waaronder werkloosheidsuitkering kan
worden toegekend aan werknemers die

aan een werkstaking deeinemen of ingevolge een w'tsluiting (lock-out) werkloos
zijn, worden door de Koning vastgesteld,
na advies van het beheerscomite ... ».
2" Artikel 580 van het Gerechtelijk
Wetboek luidt : c De arbeidsrechtbank
neemt kennis : 1" van geschillen betreffende de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen
hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld ·
voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de wetgeving inzake ... werkloosheid ... enz.; 2" van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van
werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de
wetten en verordeningen bedoeld onder
1" » (die dus onder meer voortvloeien uit
de wetgeving inzake werkloosheid).
Artikel 3-63, § 2, van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek heeft aan artikel 7 van de
besluitwet van 28 december 1944 ook een
§ 11 toegevoegd, luidende als volgt :
c Geschillen over rechten, ontstaan uit
de werkloosheidsregeling, behoren tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
De beslissingen van de directeur van het
gewestelijk bureau van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening ... moeten op
straffe van verval binnen een maand ...
aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden. ,.
Laat ik al van meet af stellen dat de
beslissing van de Raad van State mij
gegrond lijkt. Ik zal dus concluderen tot
verwerping. Maar ik moet daarover
natuurlijk uitleg geven.

Het middel van eiser
In het enige middel betoogt eiser tot
staving van zijn voorziening :
1" dat uit artikel 129 van het koninklijk besluit van 29 december 1963 dient
te worden afgeleid dat, ingeval de werkloosheid van de werknemers het direct
of indirect gevolg is van een werkstaking, het recht op uitkeringen wegens
onvrijwillige werkloosheid onderworpen
is aan de voorafgaande toestemming van
het beheerscomite van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, dat in een dergelijk geval die werknemers kan gelijkstellen met onvrijwillige werklozen en
zulks onder de voorwaarden die door de
Koning op advies van het beheerscomite
worden vastgesteld;
2" dat de beslissing van het beheerscomite van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarbij die toestemming
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beslissing van een administratieve overheid waartegen een of meer betrokken
werknemers bij de afdeling administratie van de Raad van State een beroep tot
nietigverklaring kunnen instellen;
a• dat de rechtbanken - en onder
meer de arbeidsrechtbanken - zich ter
zake niet in de plaats te stellen hebben
van het beheerscomite van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en evenmin te oordelen hebben of een werknemer die werkloos is geworden zonder
bezoldiging, als direct of indirect gevolg
van een werkstaking, al dan niet kan
worden gelijkgesteld met een onvrijwillig werkloze die als dusdanig recht heeft
op de wettelijke uitkeringen voor onvrijwillige werkloosheid.

Bespreking

a) Voorafgaande opmerking :
In bet middel wordt tot staving van de
stelling dat de rechterlijke macht en
inzonderheid de arbeidsrechtbanken
onbevoegd zijn, niet meer aangevoerd
dat de beslissing van het beheerscomite
een verordenende handeling is. Maar nu
dat - trouwens niet gegronde - argument sterk gelijkt op dat andere waarbij
tot staving van de stelling van de
onbevoegdheid der arbeidsrechtbanken
aangevoerd wordt dat de beslissing van
het beheerscomite bet karakter van een
handeling van een bestuursautoriteit
vertoont en de gerechten van de Rechterlijke Macht derhalve onbevoegd zijn,
ben ik daarover enige uitleg verschuldigd.
Ik zal tevens het advies van auditeur
Salmon i.v.m. bet probleem van de
respectieve bevoegdheden van de Rechterlijke Macht en van de Raad van State
gedeeltelijk ovememen; het lijkt mij
nuttig - zo al niet noodzakelijk - dat
vraagstuk te behandelen om tot een juist
begrip van bet bestreden arrest te
komen en tevens om de verschillende
onderdelen en ontwikkelingen van het
middel te kunnen beoordelen.
Na deze preciseringen kunnen we
makkelijker aangeven waarom dat middel naar recht faalt.
b) Het verordenend karakter van een
beslissing :
Ik zeg al dadelijk : de beslissing van
27 november 1977 van bet beheerscomite
van de Rijksdienst voor ArbeidSvoorziening bezit geen verordenend lfarakter en

de Raad van State heeft op dat punt
.volkomen gelijk.
Wanneer mag een beslissing c verordenend • heten, m.a.w. wanneer is zij
een c wet » in de materiiHe zin, in de zin
dus o.m. van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek ?
Het zou nutteloos zijn hi~t aan die
vraag lange beschouwingen te wijden.
Ik zal me ertoe beperken de klassieke definitie van procureur-generaal
Leclercq in herinnering te brengen
waarnaar terecht meestal verwezen
wordt. De c wet • in de materii:He zin,
d.w.z. onder meer in de zin van de
artikelen 17 van 4 augustus 1932, 9 van
de wet van 25 februari 1925 - deze
bepaling is thans opgeheven en
608 van het Gerechtelijk Wetboek, is
c toute disposition du souverain par voie
gimerale et imperative, tout acte de
l'Etat (5) contenant une regie de droit
objectil et la disposition par voie generale, la regle de droit objectif est celle
dont !'application a un cas determine
d'avance n'epuise pas l'efficacite • (6).
Tal van arresten van bet Hof zijn
uitgegaan van die drie bestanddelen van
de definitie van de c wet • of van de
reglementaire beslissing om die hoedanigheid toe te kennen o.m. aan de
bepalingen van internationale verdragen,
aan verordeningen genomen door het
Ministercomite of de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, uiteraard
aan wetten van de Wetgevende Macht,
aan decreten van onze Gemeenschappen
en Gewesten, aan koninklijke of ministeri4He besluiten, aan reglementen van
de provincies, gemeenten of agglomeraties van gemeenten, aan beslissingen
van paritaire comites - thans collectieve arbeidsovereenkomsten -, aan
beslissingen van de gedecentraliseerde
overheidsbesturen (7), aan collectieve
arbeidsovereenkomsten waarover in de
paritaire comites is beslist ...

1----------------{5) • Etat • wordt begrepen in de zeer ruime
betekenis van overheid of instelling die
bevoegd is tot het uitvaardigen van normen,
dat zijn algemene en onpersoonlijke gedragsen organisatieregels.
(6) Concl. voor het arrest van het Hof van
Cassatie van 5 maart 1977 (Bull. en Pas., 1917,
I, 118).
(7) • Wet • - in de materiele zin - of
verordenende beslissingen zijn eveneens de
beslissingen van bestuurlijke autoriteiten zoals
de Bankcommissie, het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de Wissel, de Nationale Bank ...
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die beslissingen een individueel karakter
toekent (8).
Terecht zegt de h. Salmon dat de
arbeidsgerechten die zich op grond van
dat verordenend karakter onbevoegd
verklaren, een vergissing begaan.
Overigens, ook al hadden de beslissingen van het beheerscomite een verordenend karakter - quod non - dan nog
zou uit die omstandigheid aileen niet
volgen dat de rechtscolleges van de
Rechterlijke Macht onbevoegd zijn.
Gewis volgens ons thans geldend recht
en th~s gangbare - vooral administratief en publiekrechtelijke - rechtsleer
kan een verordening niet vemietigd
worden door een rechtscollege van de
Rechterlijke Macht (9), doch dit college
kan en moet zelfs de wettelijkheid ervan
beoordelen. Artikel 107 van de Grondwet
legt die verplichting op. Iedere rechter
moet de toepassing weigeren van de
akten en verordeningen die strijdig zijn
met de wetten en de Grondwet, en moet,
bijgevolg, eventueel beslissen dat een
individuele beslissing die op een
bepaalde onwettelijke of ongrondwettelijke verordening steunt, zelf ongeoorIn tal van arresten heeft bet Hof van loofd is.
Justitie gezegd dat, bij de vaststelling of
een akte een verordening dan wei een
c) Beslissing van een « administratieve
individuele beslissing is, steeds moet overheid":
worden gelet op de inhoud van die akte
en niet op de benaming ervan.
Dezelfde begripsverwarring heerst
blijkbaar ook bij diegenen die aanvoeren
Het bestreden arrest van de Raad van dat een beslissing van het beheerscomite
State heeft terecht beklemtoond dat de een " akte of beslissing van een admibeslissing van 17 november 1977 « het nistratieve overheid is », en daaruit
bestendige en normatieve karakter. mist, besluiten dat de arbeidsgerechten niet
dat vereist is om als een verordemng te bevoegd zijn.
worden beschouwd; dat zij immers
Het is natuurlijk zo dat de Raad van
wordt erkend of geweigerd naar aa~ei
ding van een welbepaalde werkstaking State, op grond van de wettelijke bein een welbepaalde ondememing en niet palingen die zijn bevoegdheid regelen,
vatbaar is om in andere gevallen te de macht heeft om de akten van de
administratieve autoriteiten te vermetiworden toegepast ».
gen, ongeacht of die akten verordenende
In zijn advies heeft auditeur Salmon of individuele koninklijke of ministeriiHe
even terecht gezegd : c De beslissing van besluiten of akten van een administratie
bet beheerscomite in een specifiek geval zijn ... maar dat verhindert vanzelfspreheeft geen verordenend doch een indivi- kend niet dat ook de rechter die koninkdueel karakter ». Bij zijn onderzoek van
de rechtspraak van de arbeidsgerechten
(8) Betreffende de verdeelde jurisprudentie,
inzake het in bet bestreden arrest en in
A.P.R., J. PETiT, Arbeidsgerechten en
de voorziening behandelde probleem raadpl.
Sociasl Procesrecht, nrs. 255, 256 en 257,
wijst auditeur Salmon erop dat een biz. 170, 171 en 172.
gedeelte van die rechtscolleges zich
(9) In zijn arrest van 2 juli 1954 (BuD. en
onbevoegd verklaart inzonderheid op
Pas., 1954, I, 955) heeft het Hof .~M:~emtoond
grond van bet verordenend karakter ~an dat
een verordening tot vermetig:mg erga
de beslissingen van bet beheersconnte, ornnes
van een veroordeling niet tot de
terwijl een ander gedeelte van die bevoegdheid van de gerechtelijke autoriteiten
rechtscolleges de bevoegdheid van de behoort.
Het gemeenschapsrecht - d.w.z. het
recht van de Europese Gemeenschappen
- kent eveneens dat wezenlijk onderscheid tussen enerzijds de « verordening » en anderzijds de individuele
beslissing : dat onderscheid bepaalt de
ontvankelijkheid van sommige beroepen
tot nietigverklaring waarin is voorzien
door artikel 33 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en door
artikel 173 van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap (zie ook de overeenstemmende bepalingen in bet Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie). Volgens een
overvloedige rechtspraak van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft men te maken met een
verordening wanneer bet een normatieve beslissing betreft, d.w.z. een beslissing die op abstracte en algemene wijze
uitspraak doet ,en die haar geldin~ niet
verliest door een of meer toepassmgen,
terwijl de individuele beslissingen
betrekking hebben op een of meer
concrete gevallen en dus niet normatief
zijn.
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Bij heil'haling heeft de RaaQ van State
andere administratieve alden op hun het criterium van de werkelljke of reele
wettelijkheid kan toetsen.
bedoeling van het beroep gehanteerd om
te beslissen dat hij niet bevoegd was.
d) Respectieve bevoegdheden van de
Gelet op de bepalingen van artikel 93
Rechterlijke Macht (met inbegrip van de Grondwet moet niet enkel rekenatuurlijk van de arbeidsgerechten) en ning worden gehouden met de burgerde Raad van State :
lijke t:echten doch ook met aile subjec-·
tieve rechten om de respectieve
Er valt begrijpelijkerwijze niet aan te bevoegdheden van de hoven en rechtdenken bier een - ook maar summiere banken van de Rechterlijke Macht en
uiteenzetting te houden over die van lie Raad van State te bepalen.
belangrijke, kiese en moeilijke kwestie Daaroin heeft de Raad van State zeer
die reeds aanleiding heeft gegeven tot terecht beslist, o.m. in het arrest
tal van arresten zowel van ons Hof als nr. 11.'1184 van 14 april 1965 : « Overwevan de Raad van State. Het is trouwens gende dat, hoewel de verzoeker de
niet nodig aile aspecten van dat pro- vernietiging vraagt van een administrableem te belichten om tot de oplossing tieve beslissing, zijn beroep inderdaad
te komen die volgens de rechtsregels strekt tot erkenning van een subjectief
aan de thans aan het Hof voorgelegde recht op vaststelling van zijn wedde in
zaak moet gegeven worden. Ik herhaal de weddeschaal ... ; overwegende dat de
even de essentii§le beginselen.
Raad van State niet bevoegd is om
i) De bepalingen van de artikelen 92 kennis te nemen van het beroep wijl het
en 93 van de Grondwet zijn bekend. geschil gaat over een subjectief recht, en
Geschillen over een burgerlijk recht niet door de wetgever aan de kennisnebehoren altijd en zonder uitzondering ming van de gewone rechter is onttroktot de bevoegdheid van de hoven en ken ... ».
rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
Gaat het in onderhavig geval om een
Geschillen over een politiek recht subjectief recht en, zo ja, om een
politiek recht in de enge en ruime burgerlijk of politiek recht ? Een burgerbetekenis van het woord - behoren lijk recht is het zeker niet, doch wel een
eveneens tot de bevoegdheid van de politiek recht, zoals het Hof in zijn
hoven en rechtbanken van de Rechter- arrest van 21 december 1956 heeft beslist
lijke Macht behoudens de bij de wet (11).
gestelde uitzonderingen.
Op die datum heeft het Hof inderdaad
De wetten tot oprichting van de Raad beslist dat het recht op werkloosheidsvan State en tot vaststelling van zijn uitkering behoort tot de in artikel 93 van
machten en bevoegdheden zijn vanzelf- de Grondwet met de bewoordingen
sprekend van die wezenlijke grondwette- « politieke rechten » aangeduide rechten
lijke beginselen niet afgeweken.
(het betreft politieke rechten in de
Daarom wordt zowel in de arresten ruime betekenis).
van het Hof als in die van de Raad van
Nu artikel 129 van het koninklijk
State beslist dat, wanneer bij de Raad besluit van 20 december 1963 bepaalt dat
van State een beroep tot nietigverklaring " werkloosheidsuitkering alleen met toewordt ingediend, de werkelijke strekking Jating van het beheerscomite kan worvan dat beroep moet nagegaan worden den toegekend aan de werknemers die
en dat, wanneer die strekking erin aan een werkstaking deelnemen of ingebestaat een geschil op te werpen over volge een uitsluiting (lock-out) werkloos
een burgerlijk recht, waarop de verzoe- zijn . of wier werkloosheid het rechtker aanspraak maakt, de Raad van State streeks of indirect gevolg van een werkniet bevoegd is om daarover uitspraak te staking is •, rijst de vraag of het
doen (10).
ontstaan van een subjectief recht politiek recht - afhangt van die toelating of erkenning. Dat is duidelijk een
(10) Zie Cass., 27 nov. 1952, twee arresten netelige vraag.
(BUd. en Pas., 1~53, 1,_184), de COI_tc~. van de h.
De Raad van State lijkt in zijn arrest
proc.-gen. Corml, 8 Jan. 1953 (ibid., 1953, I,
309), de concl. van de h. proc.-gen. Cornil, nr. 15.613 van 12 december 1972 te
2 juli 1954 (ibid, 1954, I, 955} en de concl. van hebben aangenomen - m.i. terecht de h. proc.-gen. Hayoit de Termicourt, arrest dat er een subjectief recht bestaat dat

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

van 27 april 1961 (ibid, 1961, I, 920). Zie ook de
concl. van de h. proc.-gen. Cornii voor Cass.,
jan. 1952 (ibid, 1952, I, 248).

(11) Bull. en Pas., 1957, I, 430.
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beslissing van bet beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (12).
Dat arrest beslist namelijk : c Overwegende derhalve dat de beslissing is
aangetast door een rechtsdwaling in de
motieven in zover uit de redengeving
ervan moet worden afgeleid dat de
commissie (13) is uitgegaan van de
opvatting dat het bestaan van een objectieve solidariteit van de werkloze arbeider met zijn stakende werkmakkers een
voldoende grond uitmaakt om hem als
medeverantwoordelijk voor een staking
te kunnen aanzien en hem op die grond
van het recht op werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten, terwijl in bet kader
van artikel 129 een directe, persoonlijke
toerekenbare medeverantwoordeiijkheid
als voorwaarde voor een uitsluiting vereist is ».
In zijn merkwaardig werk Theories
des relations collectives du travail en
droit beige schrijft professor Lucien
Fran~ois (14) : c Le Pouvoir judiciaire ne
se voit pas ore par l'article 129 le
controle de Ia question de savoir si un
chomage est ou n'est pas reellement la
consequence d'une greve et, par consequent, si les allocations sont ou ne sont
pas subordonnees a l'autorisation du
comite de gestion. Mais des qu'il est
admis qu'elles sont subordonnees, les
tribunaux ne pourraient imposer !'octroi
d'allocations quand le comite a refuse
l'autorisation necessaire : le comite n'appiique pas seulement des criteres, il les
choisit.,.
Zo men m.i. kan oordelen dat een
stakende werknemer geen recht heeft op
werkloosheidsuitkering en dat hij die
enkel kan ontvangen mits hij de toelating van bet beheerscomite krijgt, dan is
bet daarentegen zo dat de werknemer,
die rechtstreeks of onrechtstreeks werkloos is ten gevolge van een werkstaking
welke hij niet heeft uitgelokt en waarvan hij a/stand heeft genomen, recht
heeft op werkloosheidsuitkering, waarbij
(12) De Raad van State heeft in de zaak die
tot dat arrest heeft geleid, uitspraak gedaan
voordat de arbeidsgerechten krachtens het
Gerechtelijk Wetboek bevoegd werden inzake
werkloosheid.

(13) Het betrof een uitspraak inzake werkloosheid van een commissie van beroep waarvan de beslissingen onderworpen waren aan
de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van
State.

(14) Theories des relations collectives du

travail en droit beige, blz. 80-81.

bet dan bet- beheerscomite mag zijn dat
bepaalt, in feite en dat zou de
bedoeling zijn van de c toelating ,.
waarvan sprake in artikel 129 van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963
- dat dit recht niet is ontstaan om
reden dat de betrokkene geen afstand
heeft genomen van de stakingsbeweging
of omdat hij, onder meer of inzonderheid, niet werkwillig is gebleven. Met
andere woorden, de werknemer die uit
eigen beweging staakt, heeft geen recht
op werkloosheidsuitkering behalve wanneer bet beheerscomite hem de toelating
verleent om ze te ontvangen, terwijl de
werknemer wiens werkloosheid c bet
rechtstreeks of indirect gevolg van een
werkstaking is • recht heeft op werkloosheidsuitkering behalve wanneer is
aangetoond - en zulks moet door bet
beheerscomite worden vastgesteld - dat
hij niet werkelijk afstand heeft genomen
van de stakers en niet werkwlllig was.
Aldus doen bet beheerscomite en vervolgens de directeur van bet bevoegd
gewestelijk bureau, in bet geval van de
werknemers wier werkloosheid bet
rechtstreeks of indirect gevolg van een
werkstaking is, uitspraak over een subjectief recht van politieke aard in de
ruime betekenis.
ii) In bet merkwaardig werk over de
Raad van State dat verschenen is in de
Novelles (15), staat te lezen : c Le
Conseil d'Etat reste competent a l'egard
des actes par lesquels, usant de son
pouvoir discretionnaire, de Ia liberte
d'appreciation qui lui est laissee, !'administration apporte des limitations a
l'exercice d'un droit civil ou prend la
decision prelable necessaire pour que
naisse un droit civil. En effet, dans ces
derniers cas, les cours et tribunaux ne
pourraient accueillir une action tendant
a faire condamner !'administration a
reconnaitre le droit sans s'arroger illicitement le pouvoir d'appreciation que le
legislateur a entendu reserve a celle-ci. ,.
Zoals de steller van die verhandeling
terecht schrijft (16), is bet inderdaad zo
dat, hoewel bv. bet recht om handel te
drijven of een bedrijf uit te oefenen een
subjectief recht van burgerlijke aard is,
c les decisions administratives qui limitent l'exercice de ce droit en matiere
d'etablissements dangereux et insalubres
et incommodes ne sont pas susceptibles

1-----------------{15) Nr. 814.

(16) Onder nr. 817.
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interets des personnes physiques ou
morales en vue de prevenir tout exercice
arbitraire ou abusif du pouvoir discretionnaire sans qu'il soit fait obstacle
pour autant a la poursuite par l'autorite
administrative du but en vue duquel ce
pouvoir a ere confere » (18).

de soulever des contestations ayant pour
objet un droit civil car le droit d'exercer
librement un commerce ou une industrie
n'implique pas le droit d'obtenir l'autorisation d'exploiter un etablissement dangereux, insalubre ou incommode, !'autorite administrative jouissant a cet egard
d'un pouvoir discretionnaire », en zoals
verder in hetzelfde werk (17) wordt
gezegd, gebeurt het soms c que les lois
et reglements fassent deprendre ]a naissance d'un droit civil ou politique de
certains elements qu'il appartient exclusivement a !'administration de constater
et d'apprecier · sans que les cours et
tribunaux puissent substituer leurs decisions a celles de !'administration. Parfois
aussi, les lois et les reglements laissent a
l'autorite administrative le pouvoir de
prendre une mesure faisant naitre un
droit ou de ne pas la prendre, la mesure
ayant un caractere facultatif ».

iii) · Tot slot van deze al te lange
uiteenzetting
over
de
respectieve
bevoegdheden van de Rechterlijke
Macht en van de Raad van State, wil ik
nog even de aandacht vestigen op de
volgende overwegingen.
De Raad van State is niet enkel
onbevoegd om kennis te nemen van een
beroep tot nietigverklaring van een
administratieve beslissing, wanneer de
wet heeft voorzien in een beroep bij de
rechterlijke autoriteiten waarmee men
tot een gelijkwaardige uitslag kan
komen (19), doch bovendien - en a
fortiori - is de Raad van State onbevoegd wanneer een bijzonder judiciair
rechtsmiddel openstaat tegen een
bepaalde administratieve handeling in
een bepaalde administratieve materie.
Zulks is bier kennelijk het geval, want
volgens artikel 580 van bet Gerechtelijk
Wetboek neemt de arbeidsrechtbank
kennis van gescbillen betreffende de
rechten en verplichtingen van werknemers en leerjongens en hun rechthebbenden, die voortvloeien uit de wetten
en verordeningen in verband o.m. met
de werkloosheid.

Doch, enerzijds, gaat het in het thans
aan het Hof voorgelegd geval niet om
een situatie waarin het ontstaan van een
recht afhangt van een administratieve
beslissing en, anderzijds, ook al zou het
gaan om een vrijwillig werkloze, in die
zin dat bij de staking vrijwillig heeft
veroorzaakt of eraan deelgenomen wat ten deze niet het geval is - heeft de
wet uitdrukkelijk aan de hoven en
rechtbanken van de Rechterlijke Macht
en inzonderheid aan de arbeidsgerechten de bevoegdheid verleend om uitspraak te doen over gescbillen betreffende de rechten en verplichtingen van
werknemers die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake werkloosiv) Aangezien er i.e. eerst een beslisheid (zie inzonderheid artikel 580 van
bet Gerechtelijk Wetboek en artikel 3-63, sing is geweest van het beheerscomite
§ 2, van de wet van 10 oktober 1967 van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie~ng en vervolgens van de gewestelijk
houdende het Gerechtelijk Wetboek).
directeur, gaat men haast onvermijdelijk
Ik zal bier niet uitweiden - daar het denken aan een begrip dat vaak voorm.i. nutteloos is over het begrip komt in de arresten van de Raad van
c discretionaire macht " dat tot veel State en in de rechtsleer inzake publiek
verwarring aanleiding geeft. Discretio- en administratief recht, het begrip
naire macht is, zoals men weet, niet namelijk yan de c scheidbare of niet
hetzelfde als willekeur. De administra- scheidbare handeling ».
tieve overheid die over een zogenaamde
Terloops wijs ik erop dat het bier
discretionaire macht bescbikt, blijft
gebonden door rechtsregels. Het minis- bedoelde begrip c scheidbare handeling »
tercomite van de Raad van Europa heeft niet hetzelfde is als dat van c acte
zeer terecht onlangs aan de Lid-Staten detachable » dat ook voorkomt in het
een aanbeveling gedaan i.v.m. de uitoe- Franse publiek en administratief recht
fening van de discretionaire machten
van de administratie c considerant qu'il
(18) Zie Recommandation nr. R (80) 2,
est souhaitable de poser des principes Bulletin d'information du Conseil de /'Europe
communs a tous les Etats membres qui sur Jes activites juridiques, juin 1980, blz. 50.

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

----------------I
(17) Zie nr. 818.

(19) Cass., 6 jan. 1953 (AC., 1953, 277) en de
concl. van proc.-gen. Leon Cornil.

-591en dat betrekking heeft op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
Staat en van zijn ambtenaren en beambten.
Het gaat in dit geval om iets heel
anders.
Wanneer de Grondwet of de wet
bevoegdheid heeft verleend aan de
rechtscolleges van de Rechterlijke
Macht, is de Raad van State bevoegd of
verklaart hij zich bevoegd om kennis te
nemen van een bestreden handeling
indien die c scheidbaar ,. is van de
handeling waarvoor de rechtbanken van
de Rechterlijke Orde bevoegd zijn.
Betreft bet daarentegen een handeling
van een administratieve autoriteit die
voorafgaat aan een beslissing die normaal, speciaal of uitdrukkelijk tot de
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoort, dan kan er van nietigverklaring door de Raad van State evenmin
sprake zijn wanneer die handeling als
c
niet scheidbaar ,. moet worden
beschouwd.
In bet bestreden arrest heeft de Raad
van State zeer terecht geoordeeld dat de
beslissing .van bet beheerscomite, die
aan de beslissing van de gewestelijk
directeur voorafgaat, van deze beslissing
c deel uitmaakt ,. en dus noodzakelijk
een c niet afscheidbare ,. handeling is.
Deze uitspraak van de Raad van State is
in eenklank met bet gezond verstand.
Hoe zou men de rechtzoekende kunnen
verplichten de wettelijkheid van de
beslissing van bet beheerscomite te gaan
betwisten voor de Raad van State en
zich vervolgens te wenden tot de
bevoegde rechter van de Rechterlijke
Macht - de arbeidsrechtbank - om
hem te vragen over de beslissing van de
gewestelijke directeur uitspraak te
doen?
Men mag niet vergeten - ik leg er
nogmaal de nadruk op - dat artikel 580
van bet Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat de arbeidsrechtbank
kennis neemt van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van
de werknemers, leerjongens en hun
rechthebbenden, die voortvloeien uit de
wetten en verordeningen inzake werkloosheid.
v) Zoals ik in bet begin van mijn
conclusie heb uiteengezet, voert de eiser
als grond voor de onbevoegdheid van de
arbeidsrechtbanken niet aileen aan dat
de beslissing van bet beheerscomite er
een is van een c administratieve

overheid " maar ook c dat de rechtbanken en inzonderheid de arbeidsrechtbanken zich ter zake niet in de plaats
mogen stellen van bet beheerscomite
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en evenmin mogen oordelen of een
werknemer die werkloos is geworden als
rechtstreeks of indirect gevolg van een
werkstaking, kan worden gelijkgesteld of
niet met een onvrijwillig werkloze die
als dusdanig op de wettelijke werkloosheidsuitkeringen recht heeft "·
Wat laatstvermelde bewering betreft is
eiser kennelijk op een dwaalspoor
gebracht door bet arrest van 21 februari 1973 (20) zoals hij dat ook had
kunnen zijn door bet arrest van
27 september 1951 (21).
Maar in die twee arresten zijn twee
heel andere problemen aan de orde dan
bet onderhavige.
In bet eerste arrest wordt beslist, dat
aileen bet beheerscomite kan erkennen
dat bepaalde studies voorbereiden tot
een beroep in loondienst. Geen enkele
rechter kan een dergelijke beslissing
nemen. Maar naar mijn gevoelen belet
niets dat een rechter nagaat of dat
comite bij bet nemen van een dergelijke
beslissing - bij een dergelijke erkenning - de toepasselijke rechtsregels wei
in acht heeft genomen.
In bet tweede arrest wordt beslist, dat
aileen de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid afstand kan doen van de
bijdrageopslagen en van de verwijlinteresten en dat de Rijksdienst tot die
afstand niet kan worden verplicht door
een vrederechter. Maar, steeds naar
mijn oordeel, is er ook bier niets op
tegen dat een rechter vaststelt of de
Rijksdienst wei wettelijk afstand heeft
gedaan van die bijdrageopslagen en
interesten.
In ons geval houdt de beslissing dat
niet de Raad van State maar de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn om uitspraak
te doen, niet in dat de arbeidsrechtbanken verzocht worden zich in de plaats te
stellen van bet beheerscomite om een
c toelating • tot bet verkrijgen van
werkloosheidsuitkeringen te geven of te
weigeren. Die beslissing houdt enkel in
dat, wanneer de arbeidsrechtbanken
ingevolge artikel 580 van bet Gerechtelijk Wetboek uitspraak moeten doen
over de rechten en verplichtingen die

1-----------------(20) A.C., 1973, I, 616.
{21) Bull. en Pas., 1952, I, 33.

-592voor een werknemer uit de wettelijke
regeling inzake werkloosheid voortvloeien, zij in voorkomend geval moeten
bepalen of bet beheerscomite al dan niet
overeenkomstig de rechtsregels uitspraak heeft gedaan.
De Raad van State heeft in zijn reeds
eerder aangehaald arrest nr. 15.613 van
12 december 1972 - dat gewezen werd
in een zaak die nog niet onder de
bepalingen van bet Gerechtelijk Wethoek viel - nagegaan of bet comite dat
zijn beslissing op artikel 129 van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963
steunde, zich daarbij aan de rechtsregels
gehouden had en i.h.b. of het de strekking en de geest van dat artikel in acht
genomen had. Men ziet niet in op grond
van welk rechtsbeginsel de arbeidsrechtbank dezelfde bevoegdheden niet zou
mogen uitoefenen.

*
Daar de Raad van State zich aldus
wettelijk onbevoegd heeft verklaard om
uitspraak te doen over bet beroep tot
nietigverklaring van de beslissing van
bet beheerscomite van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening en van de
beslissing van de gewestelijk directeur,
op grond dat aileen de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn om daarover in feite en
in rechte uitspraak te doen, concludeer
ik dus tot verwerping van de voorziening.
Daarmee blijft uiteraard een probleem
bestaan dat, hoewel bet zeer belangrijk
is, wegens bet object van de voorziening
en inzonderheid van de beslissing van
de Raad van State waarvan de wettelijkheid door het Hof dient te worden
beoordeeld, geenszins kan worden
beslecht in bet arrest dat ten deze zal
worden gewezen.
Dat probleem is bet volgende : wanneer een arbeidsrechtbank kennis neemt
van een geschil over het recht op
werkloosheidsuitkeringen van een werknemer wiens werkloosheid bet rechtstreeks of indirect gevolg is van een
staking, bet beheerscomite en de gewestelijk directeur dienaangaande uitspraak
hebben gedaan en de rechtbank vaststelt
dat die beslissingen onwettelijk zijn, wat
staat haar dan te doen ? Moet zij :
a) de zaak naar bet beheerscomite
verwijzen, opdat het uitspraak doet over
de te geven « toelating » ?
b ) zelf daarover beslissen ?

c) of de partijen verzoeken dienaangaande conclusies neer te leggen voor de
rechtbank opdat deze vervolgens uitspraak kan doen ?
De eerste oplossing lijkt me omslachtig en bezwaarlijk te verantwoorden
verznits ze niet in overeenstemming is
met de bepalingen van artikel 580 van
bet Gerechtelijk Wetboek dat aan de
arbeidsrechtbanken volledige bevoegdheid toekent.
Ten gunste van de oplossingen b en c
kunnen de beslissingen worden aangevoerd die ons Hof op andere maar
vergelijkbare domeinen gewezen heeft,
met name in de arresten van
22 mei 1978 (22), 13 maart 1974 (23) en
5 september 1973 (24).
Lijkt bet mij enerzijds nogal gewaagd
de arbeidsrechtbank zonder meer te
Iaten beslissen dat een werknemer die
in staking was niettemin de toelating zal
krijgen om werkloosheidsuitkering te
ontvangen - ik zeg gewaagd omdat een
dergelijke werknemer geen enkel recht
heeft op die uitkering (zie d, i, in fine
hierboven) en ze slechts kan ontvangen
mits daartoe een toelating te bekomen
van bet beheerscomite - dan zie ik
anderzijds niet in waarom die rechtbank
niet zou mogen vaststellen of een werknemer, die werkloos is geweest als direct
of onrechtstreeks gevolg van een staking, zijn recht op werk!oosheidsuitkering al dan niet verbeurd heeft (zie d, i,
in fine hlerboven) omdat hij al dan niet
van de staking afstand heeft genomen
en al dan niet werkwillig is gebleven.
Ik meen dan ook dat de arbeidsrechtbank normaal over deze laatste vragen
uitspraak mag doen, eventueel na de
partijen te hebben verzocht daarover
conclusie te nemen.
Maar ... dat probleem hebben we
vandaag niet te beslechten.
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1979 van
de Raad van State, afdeling administratie;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 14, 19, 33 van de
bij koninklijk besl?-it van 12 januari 1973
(22) A.C., 1978, 1109.

(23) A.C., 1974, 778.
(24) A.C:, 1974, 12.
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State, 7, § 11, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
gewijzigd bij de artikelen 9 en 10 van de
wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en
financieel herstel, en bij artikei a-6a, § 2,
van de wet van 10 oktober 1967 houdende bet Gerechtelijk Wetboek, 1, 2,
a en 4 van bet besluit van de Regent van
12 maart 1946 tot bepaling der voorwaarden en der pleegvormen voor bet bekomen in geval van staking en lock-out
van toelagen voor onvrijwillige werkloosheid, welke artikelen 1, 2, a en 4 zijn
gewijzigd bij artikel 9 van voormelde
van 14 februari 1961, 2, eerste lid, 118,
122, 1" en a·. 126, 1", 129, 190, 191, 216, § 1,
2", a• en 4", van bet koninklijk besluit van
20 december 196a betreffende arbeidsvoorziening
en
werkloosheid,
580,
1" en 2", 609 van bet Gerechtelijk Wethoek, 92, 93, 97 en 106 van de Grondwet,

doordat, na in feite te hebben vastgesteld dat aan bet beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
overeenkomstig artikel 129 van bet
koninklijk besluit van 20 december 196a
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, een nota is overgelegd waarin
in hoofdzaak wordt gezegd dat op
22 augustus 1977 de werklieden van de
c nucleaire » afdeling (getalsterkte 110)
van de Ateliers de Constructions electriques de Charleroi (A.C.E.C.) spontaan in
staking zijn gegaan c uit protest tegen
bet opmaken van hen betreffende steekkaarten waarop gegevens buiten de
beroepssfeer worden verwerkt en ook
om de overplaatsing van twee daarmee
belaste ploegbazen te eisen •, dat de
vakorganisaties « op 28 augustus
1977 een algemene waarschuV~<'ings
staking op touw hebben gezet en een
andere algemene staking van 5 september 1977 tot en met 16 september
1977 hebben uitgeroepen om de door de
nucleaire sector gevoerde actie te
steunen », dat de ploegbazen en voormannen (ongeveer 170) van de fabriek
afstand hebben genomen van beide
bewegingen, omdat zij vonden dat de
staking c tegen twee van hun collega's
was gericht en hen dus onrechtstreeks
betrof •, dat de vakbondsorganisaties die
stakingen hebben erkend en • aan hun
Ieden behalve aan de ploegbazen en de
voormannen stakingsvergoedingen hebben uitgekeerd », dat laatstgenoemden
c aangezien zij door stakingsposten belet
werden te werken » een aanvraag om

werkloosheidsuitkering hebben ingediend en dat bet beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
daarover
ter
vergadering
van
17 november 1977 heeft beslist dat c de
ploegbazen en de voormannen van
A.C.E.C. niet kunnen worden vergoed ... ;
immers, a1 hebben zij afstand genomen
van bet conflict, zij toch deel uitmaakten
van de door de gezamenlijke werknemers van de fabriek gevormde stakende
arbeidseenheid », bet arrest afwijzend
beschikt over bet beroep tot nietigverklaring dat eiser overeenkomstig
artikel 14 van de gecoordineerde wetten
op de Raad van State heeft ingesteld
tegen de beslissing van 17 november
1977 van bet beheerscomite van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en
tegen de beslissing van 2 december 1977
van de gewestelijke directeur van die
dienst te Nijvel, waarbij eiser wordt
uitgesloten van bet recht op werkioosheidsuitkeringen voor 29 augustus 1977
en voor de periode van 5 september 1977
tot en met 16 september 1977, bovendien
de kosten van dat beroep ten laste van
eiser legt en aldus beslist op grond :
c dat de beslissing van 17 november
1977, waarbij bet beheerscomite de toelating, bedoeld in artikei 129 van bet
koninklijk besluit van 20 december 196a
weigert, een collectieve beslissing is
doordat zij een geheel van uitkeringsaanvragers betreft; dat zij echter wei bet
bestendige en normatieve karakter mist
dat vereist is om als een verordening te
worden beschouwd; dat zij immers
wordt verleend of geweigerd naar aanleiding van een wel bepaalde werkstaking in een wei bepaalde onderneming
en niet vatbaar is om in andere gevallen
toegepast te worden; dat de directeur
van bet gewestelijk bureau in wiens
ambtsgebied eiser verblijft, krachtens
artikei 172 van bet koninklijk besluit
van 20 december 196a beiast is met bet
nemen van beslissingen over toekenning,
beperking of ontzegging van bet recht
op werkloosbeidsuitkeringen; dat wanneer de directeur beslist op elke aanvraag en de toekenning van uitkeringen
weigert, zoals ten deze, omdat bet
beheerscomite geen toelating heeft verleend, hij in de beslissing die hij in elk
afzonderlijk geval neemt, de redenen
overneemt waarom bet beheerscomite de
toelating aan een gemeenschap van aanvragers heeft geweigerd; dat bet zaak is
van de arbeidsrechtbank die, krachtens
artikel 580, 2", van bet Gerechtelijk
Wetboek, bevoegd is om kennis te
nemen van met name uit de werkloos-
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betreffende rechten en verplichtingen
van werknemers, niet aileen om, zoals
de tegenpartij dat impliciet voor de Raad
van State erkent, zich uit te spreken
over de beslissing van de gewestelijke
directeur, maar ook over de toelating
van het bebeerscomite welke, ter zake,
deel uitmaakt van meergenoemde beslissing; dat de exceptie (van onbevoegdbeid) gegrond is ~.
terwijl uit de bepalingen van de
artikelen 1, 2, 3 en 4 van het besluit van
de Regent van 12 maart 1946 tot bepaling der voorwaarden en der pleegvormen voor bet bekomen in geval van
staking en lock-out van toelagen voor
onvrijwillige werkloosbeid en uit de
bepalingen van artikel 129 van bet
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosbeid blijkt dat in bet bijzonder geval
dat de werkloosbeid van de werknemers
het recbtstreeks of indirect gevolg van
een werkstaking is, bet recht op uitkeringen wegens onvrijwillige werkloosbeid onderworpen is aan de voorafgaande toelating van het bebeerscomite
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die in een dergelijk geval die
werknemers kan gelijkstellen met
onvrijwillige werklozen en zul.ks onder
de voorwaarden die door de Koning
worden vastgesteld op advies van bet
bebeerscomite (artikelen 1 tot 4 van het
besluit van de Regent van 12 maart 1946
en 129 van het koninklijk besluit van
20 december 1963); de beslissing van bet
bebeerscomite van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening waarbij die toelating
wordt verleend of geweigerd, ten deze,
bet karakter vertoont van een akte of
van een beslissing van een administratieve overheid waartegen een of meer
betrokken werknemers overeenkomstig
artikel 14 van de gecoordineerde wetten
op de Raad van State bij de afdeling
administratie van de Raad van State een
beroep tot nietigverklaring kunnen
instellen; de rechtbanken en onder meer
de arbeidsrechtbanken zich ter zake niet
mogen in de plaats stellen van het
beheerscomite van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en evenmin oordelen
of een werknemer, die werkloos is
geworden zonder bezoldiging als rechtstreeks of indirect gevolg van een werkstaking, al dan niet kan worden gelijkgesteld. met een onvrijwillig werkloze en
aldus recht heeft op de wettelijke uitkeringen voor onvrijwillige werkloosheid
en het arrest dat, in dit geval die

bevoegdheid aan de arbeidsrechtbanken
toekent en om voormelde redenen de
door verweerder voor de Raad van State
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
gegrond verklaart, derhalve alle vermelde wettelijke bepalingen schendt,
inzonderheid de artikelen 1 tot 4 van het
besluit van de Regent van 12 maart 1946
tot bepaling der voorwaarden en der
pleegvormen voor het bekomen in geval
van staking en lock-out van toelagen
voor onvrijv.rillige w:erkloosheid, 126,
1" en 2", 129 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
14 van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State, 580, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 92 en 93 van de
Grondwet:

Overwegende dat het arrest
beslist dat wegens de bevoegdheid
die bij artikel 580, 2", van het
Gerechtelijk
Wetboek
aan
de
arbeidsrechtbank is toegekend, de
Raad van State niet bevoegd is om
uitspraak te doen over het door
eiser bij hem op 30 januari 1978
ingediende verzoek tot nietigverklaring
van
de
beslissing
van
17 november 1977 van het beheerscomite van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en van de
beslissing van 2 december 1977 van
de directeur van het gewestelijk
bureau van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening te Nijvel;
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 129, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, geen werkloosheidsuitkeringen kunnen worden toegekend aan de werknemers
die aan een werkstaking deelnemen
of ingevolge een uitsluiting (lockout) werkloos zijn of wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect
gevolg van een werkstaking is dan
met toelating van het beheerscomite;
Overwegende dat het beheerscomite, op grond van de bepalingen
van artikel 129 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, had
beslist dat « de ploegbazen en
voormannen van A.C.E.C. » niet
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mochten worden vergoed voor
29 augustus 1977 en voor de periode
van 5 tot 16 september 1977;
Dat de directeur van het gewestelijk bureau te Nijvel, met ovememing van de motieven van die
beslissing van het beheerscomite, op
2 december 1977 besloot dat eiser
om die redenen geen recht had op
werkloosheidsuitkering voor 29 augustus 1977 vanaf 5 septemb'er 1977;
Overwegende dat, ingevolge artikel 7, § 11, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke
zekerheid
der
~rbeiders, gewijzigd bij artikel 3-63,
§ 2, van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek,
geschillen over rechten ontstaan uit
de werkloosheidsregeling tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken behoren;
Overwegende dat, krachtens artikel 580, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek de arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen
van werknemers en leerlingen en
hun rechtverkrijgenden die voortvloeien uit de wetten en de verordeningen die onder meer betrekking
hebben op de werkloosheid;
Overwegende dat, in strijd met
wat eiser betoogt, het feit dat de
beslissing van het beheerscomite
een handeling van een administratieve overheid is, niet tot gevolg
heeft de toetsing van de wettigheid
van deze beslissing, die de wettigheid van · de beslissing van de
gewestelijke directeur conditioneert,
te onttrekken aan de bevoegdheid
van de Rechterlijke Macht, inzonderheid zoals ten deze, aan die van
de arbeidsgerechten;
Overwegende dat eiser tevergeefs
aanvoert dat het arrest, door aan de
arbeidsgerechten de bevoegdheid
toe te kennen om zich uit te spreken over de beslissing van het
beheerscomite van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, gegrond
op artikel 129 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, aan

die gerechten verkeerdelijk het
recht heeft verleend om zich in de
plaats te stellen van dat comite bij
de uitoefening van een bevoegdheid
dat uitsluitend aan dat comite toebehoorde;
Dat immers, zo genoemd artikel 129 het beheerscomite weliswaar
ermee belast een toelating te verlenen of te weigeren, hieruit evenwel
niet valt af te leiden dat de
bevoegde rechter, ten deze de
arbeidsrechtbank, niet kan en moet
nagaan of dat comite, bij de uitoefening van die taak, zijn macht niet
heeft overschreden of afgewend of
anderszins een rechtsregel heeft
geschonden, onder meer of het
comite om die toelating al dan niet
te verlenen, rekening heeft gehouden met feitelijke omstandigheden
waardoor die beslissing op grond
van dat artikel 129 niet wettelijk
kan worden verantwoord;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat krachtens de
artikelen 580, 2", 1017 en 1111 van
het Gerechtelijk Wetboek de kosten
ten laste van verweerder moeten
worden gelegd;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerder
in de kosten.
29 januari 1981 - Verenigde kamers
V!JOrzitter : de h. Wauters, eerste
voorz1tter - Verslaggever : de h. Closon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 316
1" KAMER- 29 januari 1981

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GRONDWET, ART. 97 VORMVEREISTE ONDERSCHEID TUSSEN
SCHENDING VAN EEN WETSBEPAIJNG, O.M.
VAN EEN BEPAIJNG VAN HET BURGERLJJK
WETBOEK, EN TEGENSTRIJDIGHEID IN DE
REDENEN OF TUSSEN EEN REDEN EN HET
BESCHIKKENDE GEDEELTE.

2° CASSATIEMIDDELEN-

MIDDEL OAT
OPKOMT TEGEN EEN ONWETl'IGE TOEPASSING

-596VAN TWEE BEPALINGEN VAN HI;IT BURGERLLJK WEITBOEK - MIDDEL ENKEL AFGELEID
UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW., WEGENS
TEGENSTRLJDIGHEID IN DE REDENEN - NIIrr
ONTVANKELLJK CASSATIEMIDDEL.

4" Wanneer een middel,

3° HUUR VAN GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST - BRAND IN EEN ONROEREND GOED- ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST EN VEROORDELING VAN DE
TOT
SCHADEVERGOEDING
HUURDER
BEGRIP.

4° CASSATIE -

TAAK VAN Hirr HOF BURGERLLJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCIDKKENDE GEDEELTE"
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE REDEN BEVOEGDHEID
VAN Hirr HOF OM DIE REDEN TE VERVANGEN
DOOR EEN RECHTSGROND TER VERAN'IWOORDING VAN Hirr BESCHIKKENDE GEDEELTEBEGRIP.

1" en 2" Wanneer een middel tegenstrijdigheid in de redenen aanvoert, hoewei bet in werkelijkheid aan de rechter verwijt dat hij in bet bestreden
vonnis tegelijkertijd beslist dat een
huurovereenkomst moest worden ontbonden overeenkomstig art. 1772 B. W.
en dat de verhuurder ten Jaste van de
huurder recht heeft op een vergoeding
voor de schade aan bet gehuurde goed
ten gevolge van brand, waarvoor die
huurder vermoed wordt aansprakelijk
te zijn, voert bet middel aldus schending aan van bepalingen van bet
Burgerlijk Wetboek en niet een miskenning van bet vormvereiste van
art. 97 Gw. en is derhalve niet ontvankelijk indien bet enkel schending van
laatstvermelde bepaling aanvoert.
3" Wanneer de rechter vaststelt dat bet

afgeleid uit
schending van art. 1722 B.W., kritiek
oefent op een vonnis, waarbij een
huurovereenkomst wordt ontbonden
overeenkomstig vorenvennelde bepaJing, die betrekking heeft op bet
tenietgaan van bet verhuurde goed
door toeval of overmacht, maar de
huurder niettemin wordt veroordeeld
om de verhuurder met toepassing van
art. 1733 B. W. schadeloos te steDen,
wordt door bet Hot, aan de hand van
de vaststeDingen van de rechter dat
bet verhuurde goed materieel geheel
ongeschikt is geworden voor zijn
bestemming en dat de huurder wettig
vermoed wordt aansprakelijk te zijn
voor de brand, bet middel verworpen
op grond dat bet bestreden beschikkende gedeelte naar recht is verantwoord door de artt. 1733 juncto,
1741 B. W. (1) (2) (3).

(ROBELIN, BERTHELS T. JACQUEMIN, Z\'LTMAN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 april 1979 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1732, 1733 van bet
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

1-----------------Art. 1733 van hetzelfde wetboek zegt het
volgende : c (De huurder) is aansprakelijk
voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand is
.ontstaan door toeval of overmacht of door een
gebrek in de bouw, of dat de brand van een
naburig huis is overgeslagen. •
De recbter die vaststelt dat de buurder
vermoed wordt schuldig te zijn omdat ·hij niet
beeft bewezen dat de brand waardoor het
gebuurde goed is tenietgegaan, te wijten is
aan toeval of overmacbt of een gebrek in de
bouw ... kan dus niet wettig de ontbinding van
de buurovereenkomst uitspreken met toepassing van genoemd art. 1722.

gehuurde goed geheel ongeschikt is
geworden voor zijn handelsbestemming, bepaald in de huurovereenkomst, en dat de huurder niet bet
tegenbewijs, waarvan sprake is in
art. 1733 B. W., heeft geleverd van bet
vermoeden dat hij voor die · brand
aansprakelijk is, beslist hij wettig dat
(2) Art. 1741 B.W., in fine, is een bijzondere
die overeenkomst ten Jaste van de
huurder is ontbonden en dat deze de toepassing van art. 1184 van betzelfde
: niet-nakoming van zijn verplicbtinaldus ontstane schade moet vergoeden wetboek
gen door de verhuurder of de buurder.
(1) (2). (Artt. 1733 en 1741 B.W.)

Wanneer daarentegen bet verhuurde goed
------------------1 deel
tenietgaat (welk geval is voorzien in bet eerste
van art. 1741), eindigt. de buurovereen-

(1) Art. 1722 B.W. bepaalt bet volgende :
Indien bet verhuurde goed gedurende de
buurtijd door toeval gebeel is tenietgegaan, is
de huur van rechtswege ontbonden; indien bet
goed slecbts ten dele is tenietgegaan ... »
a

(Zie vervolg nota volgende kolom.)

komst bij gebrek aan voorwerp (zie noot 5,
met voetnoot R.H., onder Cass., 27 juni 1946
[Bull. en Pas., 1946, I, 270] en Cass., 5 mei 1949
[ibid., 1949, I, 340]).
(3) Zie Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 816).
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doordat het vonnis beslist, enerzijds,
c dat de geintimeerden (thans eiseressen) die geweigerd hebben de huurovereenkomst verder te zetten {brief van hun
raadsman d.d. 27 januari 1978) aileen op
grond van artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek de ontbinding van die
huurovereenkomst te hunnen nadele
kunnen verhinderen; dat men wegens de
omvang van de schade (meer dan 1 miljoen zonder de onbruikbaarheid van de
onroerende goederen) die vooral aan de
lokalen met een commercieel nut is
toegebracht, kan beschouwen dat, zoals
door de appellanten wordt betoogd, de
huurovereenkomst van rechtswege zonder vergoeding is ontbonden; dat
artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek
een toepassing van de risicotheorie is;
dat voor de toepassing ervan enkel
vereist is dat bet verhuurde pand, zoals
ten deze, materieel totaal ongeschikt is
geworden voor zijn commerciiHe bestemming; dat de voormelde omvang van de
schade in tegenspraak is met de foto's
die eenzijdig door de geintimeerden
werden genomen; dat bet feit dat de
appellanten (thans verweerders) afstand
hebben gedaan van het aanvoeren van
artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek
niet kan afgeleid worden uit hun optreden met betrekking tot de vaststelling
van de vergoedingen die hen wegens de
brand waren verschuldigd, nu beide
problemen niets met elkaar te maken
hebben ,.; en, anderzijds, dat c de
ontbinding van rechtswege van de huurovereenkomst
geen
verantwoording
vormt voor de teruggave door de appellanten van de vergoedingen die zij
bebben ontvangen, niet wegens onwettige verbreking van de buurovereenkomst docb als vergoeding voor de
scbade door een brand waarvoor de
geintimeerden aansprakelijk werden
geacbt »,

vonnis bijgevolg 1" niet regelmatig met
redenen is omkleed wegens die tegenstrijdigbeid van de motieven die gelijkstaat met bet ontbreken van motieven
(scbending van de in bet middel
bedoelde bepalingen en inzonderbeid
van artikel 97 van de Grondwet); 2" de in
bet middel bedoelde bepalingen en
inzonderbeid artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek scbendt door te zeggen
dat die bepaling, welke toeval veronderstelt zonder aansprakelijkheid van de
verbuurder, toepasselijk is bij een brand
c waarvoor de geintimeerden aansprakelijk werden geacbt :.; 3" de in bet middel
bedoelde bepalingen schendt en inzonderbeid de artikelen 1732 en 1733 van
bet Burgerlijk Wetboek door te beslissen
dat de verweerders de ontvangen vergoedingen mogen bebouden, en door
die beslissing impliciet op genoemd
artikel 1733 te Iaten steunen, terwijl bet
bij dat artikel ingevoerd vermoeden van
fout wordt tenietgedaan door bet bewijs
van toeval dat overigens door de feitenrechter wordt vastgesteld wanneer bij de
ontbinding van de buurovereenkomst
zonder vergoeding overeenkomstig artikel 1722 van bet Burgerlijk Wetboek
uitspreekt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de tegen het
vonnis gerichte grief van tegenstrijdigheid impliceert dat artikel 1722
van het Burgerlijk Wetboek alleen
betrekking heeft op het tenietgaan
van de gehuurde zaak door toeval of
ove!"IDacht zowel ten aanzien van de
verhuurder als ten aanzien van de
huurder;
Dat een dergelijke grief niets
uitstaande heeft met de bepaling
van artikel 97 van de Grondwet;
terwijl artikel 1722 van bet Burgerlijk
Dat dit onderdeel van het middel
Wetboek, dat onderstelt dat de verbuur- niet ontvankelijk is;
der onmogelijk het genot van de
gebuurde zaak kan verscbaffen wegens
Wat het tweede onderdeel be·de gebele of totale vernietiging, impli- treft:
ceert dat bet goed door toeval of overOverwegende dat het vonnis vastmacbt teniet is gegaan; bet vonnis
bijgevolg niet zonder tegenstrijdigbeid in stelt dat het verhuurde goed door
zijn motieven kon beslissen, enerzijds, een brand « materieel totaal ongedat de overeenkornst met toepassing van schikt is geworden voor zijn comartikel 1722 ontbonden was en, ander- merciele bestemming »;
zijds, aan de verbuurders ten nadele van
Dat het zegt dat de eiseressen,
de eiseressen een vergoeding kon toekennen voor de scbade ten gevolge van huurder van het gebouw, aanspradezelfde brand waarvoor laatstgenoem- kelijk worden geacht voor het schaden « aansprakelijk worden geacbt •; bet degeval en dat men wegens de

-598omvang van de schade kan aanne29 januari 1981 - 1" kamer - Voorzitmen dat, zoals de verhuurders, ver- ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorweerders, betogen, de huurovereen-: zitter - Verslaggever : de h. Meeus komst van rechtswege zonder ver- Gelijkluidende conclusie van de h.
Dumon, procureur-generaal Advogoeding is ontbonden;
caten : mrs. Simont en van Heeke.
Overwegende dat het vonnis aldus
impliciet doch zeker beslist dat het
verhuurde goed geheel is tenietgegaan buiten de schuld van de verhuurders;
Nr. 317
Overwege,nde dat het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat de eise1" KAMER - 29 januari 1981
ressen wettelijk aansprakelijk worden geacht voor de brand waardoor
het verhuurde gebouw geheel is HUUR VAN GOEDEREN - PACHT
ONROEREND GOED HOOFZAKELIJK GEBRUIKT
tenietgegaan, beslist dat de ver- VOOR
EEN LANDBOUWBEDRIJF- BEGRIP.
weerders niet veroordeeld kunnen ·
worden, zoals de eiseressen vragen, De rechter die vaststelt dat op de
gehuurde terreinen paarden en pony's
tot teruggave van de vergoedingen
geplaatst waren, dat er verschillende
die hun vroeger wegens die brand
lokalen waren opgericht om aan derzijn uitbetaald;
den de mogelijkheid te bieden er de
Overwegende dat de beslissing · ruitersport te beoefenen en dat die
van het vonnis, zelfs indien
dieren, die bestemd zijn om bereden
te worden, voor de landbouw nuttige
artikel 1722 van het Burgerlijk Wetdieren zijn, leidt uit die enkele vasthoek ten onrechte zou toegepast
stellingen niet wettig af dat de parzijn, wettelijk verantwoord blijft op
tijen voor die terreinen een pachtovergrond van de artikelen 1732, 1733 en
eenkomst hebben gesloten, in de zin
1741 van het Burgerlijk Wetboek;
van art. 1 Pachtwet(1).
Dit het onderdeel van het middel
bij gebrek aan belang niet ontvan- (SOCIETE REGIONALE DU LOGEMENT DU BORINAGE, LE LOGIS D'HAVRE C.V. T. MOUCHERON)
kelijk is;
ARREST ( vertaling)
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het tweede onderHET HOF; - Gelet op het bestredee! van het middel, artikel 1741 den vonnis, op 25 oktober 1978 in
van het Burgerlijk Wetboek de hoger beroep gewezen door de
beslissing wettelijk verantwoordt Rechtbank van Eerste Aanleg te
volgens welke men « wegens de Bergen;
omvang van de schade ... kan aanOver het middel, afgeleid uit de schennemen dat de huurovereenkomst ding
van de artikelen 1728, 1", 1729 van
van rechtswege ontbonden is zonder het Burgerlijk
Wetboek, 1, 4, 5, 29 van de
vergoedingen (verschuldigd aan de regels betreffende de pacht in het bijhuidige eiseressen) », zoals de zonder, ingevoegd in bet Burgerlijk Wetartikelen 1732 en 1733 van het hoek bij artikel 1 van de wet van
Burgerlijk Wetboek de beslissing 4 november 1969 tot wijziging van de
verantwoorden volgens welke de pachtwetgeving en van de wetgeving
verweerders de vroeger door de betreffende het recht van voorkoop ten
eiseressen wegens de brand be- gunste van huurders van landeigendommen en, voor zoveel nodig, van genoemd
taalde vergoedingen mogen be- artikel 1 van de wet van 4 nohouden;
vember 1969 en van artikel 97 van de
Grondwet,

Om die redenen, verwerpt de
(1) Zie cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 406)
voorziening; veroordeelt de eiseres-· met voetnoot E.K., en 14 april 1977 (ibid, 1977,
sen in de kosten.
848).
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terreinen die aan verweerder waren
verhuurd om paarden te Iaten grazen en
waaromtrent de verpachter hem had
verweten dat hij zonder toestemming
stallen en gebouwen voor een ruiterclub
had opgericht, eerst vaststelt dat verweerder ploegbaas is in een industriiHe
onderneming, dat hij paarden en pony's
op de litigieuze weide heeft geplaatst,
eerst een klein aantal, later echter
zoveel dat die gronden niet genoeg
voeder meer kunnen opbrengen en dat
hij stro en haver moet kopen met zijn
vakantiegeld, en • dat hij beweert al zijn
vrije tijd te besteden om de jeugd in
staat te stellen de ruitersport · te
beoefenen ~. en vervolgens beslist dat
die terreinen werden verpacht voor een
termijn bepaald bij de artikelen 4 en
5 van de voormelde bijzondere regels, en
dat verweerders tekortkomingen aan
zijn verplichtingen slechts tot ontbinding
kunnen leiden op voorwaarde dat, zoals
in artikel 29, eerste lid, van dezelfde.
regels wordt bepaald, daardoor schade
ontstaat voor de verpachter, en die·
beslissing voornamelijk hierop laat steunen dat rijpaarden en rijpony's voor de
landbouw nuttige dieren zijn en dat
verweerder dus oorspronkelijk een, zij
bet bescheiden, landbouwbedrijf heeft
opgericht,
terwijl, eerste onderdeel, de pachtwetgeving aileen van toepassing is op de
pacht van onroerende goederen die
hoofzakelijk gebruik worden voor een
c
landbouwbedrijf ~; een dergelijk
bedrijf een opbrengst impliceert die voor
verkoop op de markt is bestemd terwijl
niet aan de voorwaarde wordt voldaan
door de opbrengst van terreinen die,
zoals uit de vaststellingen van bet vonnis
blijkt, uitsluitend als voeder voor de
paarden en pony's dient, die door de
pachter worden onderliouderi om de
ruitersport te beoefenen of te laten
beoefenen; daaruit volgt dat bet vonnis,
door te beslissen dat de aan verweerder
verhuurde goederen bet voorwerp van
een pachtovereenkomst zijn geweest
waarvan de duur krachtens de bijzondere regels inzake die pacht is vastgesteld, en die aileen onder de bij
artikel 29 van die regels bepaalde voorwaarden kunnen ontbonden worden, bet
wettelijk begrip landbouwbedrijf in de
zin van artikel 1 van de voomoemde
regels miskent en aldus aile in . bet
middel bedoelde wettelijke bepalingen
schendt;

tweede onderdeel, veeteelt slechts dan
een landbouwbedrijf is indien bet dieren
betreft die nuttig zijn voor de landbouw
en dat voor de ruitersport bestemde
paarden en pony's niet als dusdanig
kunnen worden beschouwd; daaruit
volgt dat bet vonnis, door te steunen op
de beschouwing dat paarden en pony's
die bestemd zijn om bereden te worden,
voor de landbouw nuttige dieren zijn,
om te beslissen dat verweerder een
landbouwbedrijf heeft opgericht en dat
de hem verhuurde terreinen bet voorwerp van een pachtovereenkomst zijn
geweest, waarop de bijzondere regels
betreffende de pacht van toepassing zijn,
bet wettelijk begrip landbouwbedrijf in
de zin van artikel 1 van de voornoemde
regels en bijgevolg bet wettelijk begrip
pacht miskent, en daardoor bet geheel
van de in bet middel bedoelde wetsbepalingen schendt :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat, ingevolge artikel 1 vervat in artikel 1 van de wet
van 4 november 1969, dat is afdeling
3 van hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wethoek, pacht een overeenkomst is
betreffende onroerende goederen
die hoofdzakelijk voor een landbouwbedrijf worden gebruikt;
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat verweerder op de door hem gehuurde terreinen paarden en pony's heeft
geplaatst en daarna verschillende
lokalen heeft opgericht om de ruitersport te kunnen beoefenen, zijn
beslissing dat de genoemde terreinen zijn verpacht, hierop laat steu·nen dat paarden en pony's die
.bestemd zijn om bereden te worden,
evenals slachtpaarden, voor de landbouw nuttige dieren zijn;
Overwegende dat het vonnis uit
die vaststellingen en overwegingen
niet wettig heeft kunnen afleiden
dat het onroerend goed waarover de
partijen een overeenkomst hebben
gesloten in de zin van voornoemd
artikel 1 hoofdzakelijk voor een
landbouwbedrijf wordt gebruikt;
Dat het middel gegrond is;
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anderszins
dwingende
bepaling
Om die redenen, vernietigt het
schendt, wat uiteraard voor toetsing
bestreden vonnis behalve in zoverre
door het Hof openstaat(l).
het beslist dat er tussen de partijen
een huurovereenkomst bestaat en
(GROEP JOSI N.V. T. DE GIORGI)
geen precariobezit; beveelt dat van
ARREST ( vertaling)
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt
HET HOF; - Gelet op het bestrede kosten aan en zegt dat de den arrest, op 23 januari 1980 door
feitenrechter erover zal beslissen; het Hof van Beroep te Brussel
verwijst de aldus beperkte zaak gewezen;
naar de Rechtbank van Eerste AanOver het middel, afgeleic uit de schenleg te Doornik, zitting houdende in
ding van de artikelen 4, § 1, van de wet
hoger beroep.
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
29 januari 1981- 1" kamer- Voorzitter en ve1·s!aggever : ridder de Scha~t
zen, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Dumon, procureur-generaal
Advocaat : mr.
Simont.
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OVEREENKOMST

ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER EN
UITLEGGING WAARDOOR EEN WETSBEPALING
WORIYI' GESCHONDEN ZODAT DESWEGE TOEI'SING DOOR HEr HOF MOGELIJK IS - ONDERSCHEID.

aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, 4, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd
.bij de wet van 19 februari 1968, 1319,
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wethoek,
doordat bet arrest, na weergave van
de bewoordirigen van artikel 7 van de
algemene voorwaarden van de door de
· echtgenoot van verweerster met eiseres
gesloten verzekeringsovereenkomst, die
identiek zijn met· de bewoordingen van
artikel 4, § 1, van de wet van 1 juli 1956
en van artikel 4, § 1, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst, zegt dat in
beginsel de uitsluiting van bet recht
op de verzekeringsuitkeringen enkel
betrekking heeft op de echtgenoot van
de bestuurder van bet voertuig of van de
verzekeringnemer wanneer de echtge-·
noot bij de verzekerde inwoont en door
hem wordt onderhouden, en bijgevolg
beslist dat eiseres ten onrechte bet
litigieuze uitsluitingsbeding aan verweerster heeft tegengeworpen,
terwijl men bij de uitlegging van de in
bet arrest geanalyseerde tekst ervan
moet uitgaan dat de opstellers van
artikel 7 van de algemene voorwaarden
van de litigieuze verzekeringsovereenkomst evenals de opstellers van
artikel 4, § 1, van de gemeenschappelijke
bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst beoogd hebben dat de
echtgenoot van de personen waarvan
sprake is in nr. 1 van die bepalingen hoe
dan ook van bet recht op uitkering kan

Wanneer de rechter de betekenis en de
draagwijdte van een beding van een
verzekeringspolis, ook al is die op
dezelfde wijze gesteld als een wetsbepaling, zoals b. v. een artikel van de
W.A.M.-wet of een gemeenschappelijke bepaling behorende bij de
Benelux-Overeenkomst 1966, zonder
enige verwijzing naar die bepaling
uitlegt, kan hij die bepaling daardoor
niet geschonden hebben; hoewel zodanige uitlegging onaantastbaar is, voor
zover zij de bewijskracht niet miskent
van de akte waarin de overeenkomst
is vervat, kan zij niettemin eventueel
(1) Zie « De motivering van de vonnissen en
doen uitkomen dat die overeenkomst arresten en de bewijskracht van de akten •,
of een der bedingen ervan een wetsbe- plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon,
paling van openbare orde- of enige voor het Hof van 1 sept. 1978, nr. 20.

