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Nr. 216

ARREST

2• KAMER- 1 december 1981

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 6 oktober 1981
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBE- gewezen door de commissie tot
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA- bescherming van de maatschappij
KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ingesteld bij de psychiatrische afdeVEROORDEELDE GEINTERNEERD BIJ ling van de gevangenis te AntwerBESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE pen;
·
-WET TOT BESCHERMING VAN DE MAATOverwegende
dat
de commissie,
SCHAPPIJ, ART. 21- VASTSTELLING DOOR DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE met toepassing van artikel 21 van
MAATSCHAPPIJ DAT DE GEESTESTOESTAND· de . wet tot bescherming van de
VAN DE VEROORDEELDE NIET VOLDOENDE IS maatschappij, vaststelt dat de psyVERBETERD ZC>DAT ZIJN VERDERE INTERNE- chiatrische behandeling van eiser
RING NOG NODIG IS - CASSATIEBEROEP NIET niet kan worden opgeschort en dat
ONTVANKELIJK (1).
de uitvoering van de internering te
Merksplas E.G. behouden blijft;

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER-

l. In zoverre de voorziening
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE VASTSTELT betrekking heeft Op het VOQrtduren
DAT .DE GEESTESTOESTAND VAN. EEN. VER- van de internering :
OORDEELDE, DIE WERD GEINTERNEERD BIJ
Overwegende dat, krachtens het
BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE,
NIET VOLDOENDE VERBETERD IS ZODAT ZIJN eerste lid van artikel 21 van de wet
VERDERE INTERNERING NOG NODIG IS tot bescherming van de maatschapCASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK (2).
pij, de beslissing tot internering van
een wegens misdaad of wanbedrijf
3° VOORZIENING IN CASSATIE - veroordeelde persoon die in hechBESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBE- tenis is, genomen wordt door de
ROEP KAN WORDEN INGESTELD .- STRAFZA- minister van justitie op eensluidend
van
de
commissie
tot
KEN- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT advies
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ bescherming van de maatschappij;
WELKE DE INRICHTING AANWIJST WAAR DE dat het derde lid van hetzelfde
INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN, TER UIT- artikel luidt : « Indien de geestesgeVOERING VAN EEN BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVEREENKOMSTIG AR- steldheid van de veroordeelde v66r
TIKEL 21 VAN DE WET TOT BESCHERMING het verstrijken van de straftijd volVAN DE MAATSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP doende is verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is, stelt de
NIET ONTVANKELIJK (3).
commissie dat vast en gelast de
4° BESCHERl\[ING VAN DE MAAT- minister van justitie de terugkeer
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER- van de veroordeelde naar de strafinMING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE INRICH- richting waar hij voordien in hechTING AANWIJST WAAR DE INTERNERING ZAL tenis was »; dat uit deze wetsbepaPLAA;TSVINDEN, TER UITVOERING VAN EEN lingen voortvloeit dat de commissie
BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
niet bevoegd is om over de door
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 VAN DE WET
invrijheidstelling
TOT BESCHERMING VAN ·DE MAATSCHAPPIJ .eiser verzochte
- CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK (4). uitspraak te doen;
Overwegende dat de vaststellin(1) en (2) Cass., 6 mei 1974 (A.C., 1974, 1003) gen welke de commissie met toepasen 31 maart 1981 (ibid., 1980~81, nr. 440) met sing van voormelde wetsbepalingen
de voetnoot.
doet, mitsdien geen beslissingen uitcassatieberoep
(3) en (4). ~ass., 6 mei 1974, vermeld in de maken waartegen
kan worden ingesteld;
·
noot 1 en 2.

-452Dat de voorziening niet
lijk is;

ontvanke-~

(DOPCHIE T. LAROY, DE BEL)
ARREST

II. In zoverre de voorziening
HET HOF; - Gelet op het bestregericht is tegen de .beslissing tot den vonnis, op 19 juni 1981 in hoger
behoud van eiser in de inrichting te beroep gewezen door de CorrectioMerksplas:
nele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat het vonnis
Overwegende dat deze beslissing
enkel de uitvoering van de interne- enkel uitspraak doet op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde
ring betreft;
civielrechtelijke vordering;
Dat tegen zodanige beslissing
Over het eerste middel, afgeleid uit de
geen cassatieberoep openstaat;

schending van artikel 211bis van het

Dat de voorziening niet ontvanke- Wetboek van Strafvordering,
lijk is;
doordat het vonnis, na te hebben

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers memorie, die niet de
ontvimkelijkheid van de voorziening
betreft, verwerpt de voorziening.

vastgesteld dat, bij ontstentenis van
hoger beroep door het openbaar ministerie, de vrijspraak van eiser definitief is
geworden, niettemin op civielrechtelijk
gebied verklaart dat de telastlegging B
bewezen is en hem uit dien hoofde
veroordeelt tot schadevergoeding aan de
verweerders, zonder uitspraak te doen
met eenparigheid van stemmen,
terwijl die eenparigheid vereist is voor
de veroordeling van een beklaagde die
door de politierechtbank was vrijgesproken:

1 december 1981- 2" kamer- Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de heer Rauws Gelijkluidende conclusie van de heer
Tillekaerts, advocaat-generaal - AdvoOverwegende dat eiser door de
caat: mr. Houtekier.
politierechtbank werd vrijgesproken

Nr. 217
2" KAMER- 1 december 1981
HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRA.A:K
DOOR DE POLITIERECHTBANK- ONTVANKELLJK HOGER BEROEP VAN DE BURGERLLJKE
PARTIJ ALLEEN - W1JZIGING EN TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING DOOR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - EENSTEMMIGHEID VEREIST IN ZOVERRE HET MISDRIJF,
WAAROP DE BURGERLLJKE RECHTSVORDERING IS GEGROND, BEWEZEN WORDT VERKLAARD (1). (ART. 211BIS SV.)

---------------1
(i) Cass., 20
1979 (A.C., 1978-79, 1260);
juni

zie ook Cass., 21 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr.
295).

van de hem ten laste gelegde overtredingen A en B; dat de correctionele rechtbank, op het enkel hoger
beroep van de verweerders (burgerlijke partijen), eiser, die definitief
was vrijgesproken, schuldig heeft
verklaard aan het feit dat het voorwerp uitmaakt van de telastlegging B;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank niet kon beslissen dat het
ten laste gelegde feit B bewezen
was en op grond daarvan eiser tot
schadevergoeding veroordelen, zonder vast te stellen dat zij uitspraak
deed met de eenparige stemmen
van haar leden;
Dat, nu het vonnis die eenparigheid niet vaststelt, het derhalve.
artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering schendt;
Dat het niiddel gegrond is;

-453Om die redenen, zonder acht te 4° VOORZIENING IN CASSATIE slaan op het tweede en derde mid- TERMIJN - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK
del die tot geen ruimere cassatie GEWEZEN VEROORDELEND ARREST - VOORkunnen
leiden,
vernietigt
het ZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
DE GEWONE VERZETTERMIJN - NIET
bestreden vonnis in zoverre het, TIJDENS
ONTVANKELIJKE VOORZIENING (2).
rechtdoende op de civielrechtelijke
vordering van de verweerders, de
BIJ RET HOF VAN
telastlegging B bewezen verklaart (PROCUREUR-GENERAAL
BEROEP TE GENT T. DE BOECK, DE VOS, ROELS;
en op grand daarvan eiser veroor- DE VOS T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANdeelt; beveelt dat van dit arrest
CIEN)
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
ARREST
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus
HET HOF; - Gelet op het bestrebeperkte zaak naar de Correctionele den arrest, op 1 oktober 1981 door
Rechtbank te Oudenaarde, zitting het Hof van Beroep te Gent gewehoudende in hoger beroep.
zen;
Overwegende dat aan de verweer1 december 1981 - 2• kamer - Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzit- ders Emiel De Boeck, Etienne De
ter - Verslaggever : de heer D'Haenens Vos en Cornelis Roels ten laste was
- Gelijkluidende conclusie van de heer gelegd :A. aan de accijns te hebben
Tillekaerts, advocaat-generaal.
onttrokken of te hebben gepoogd
eraan te onttrekken ethylalcohol
vervaardigd of te vervaardigen door
Nr. 218
werk van weking, in beslag zetten,
gisting, stoking of overhaling, zon2• KAMER - 1 december 1981
der aangifte, in een clandestiene
fabriek, waarin het totale inhouds1° DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF- vermogen van de gereedschappen
VORDERING - ACCUNZEN - CLANDESTIENE meer dan driehonderd hectoliter
FABRIEK- OVERTREDING VAN ARTIKEL 113
bedroeg; dat de genoemde verweerWET VAN 12 JULI 1978 BETREFFENDE HET
ders tevens werden vervolgd, De
ACCUNSREGIME VAN ALCOHOL ARREST
WAARBU EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF VAN Boeck wegens onwettig bezit, zonMINDER DAN EEN JAAR WORDT UITGESPRO- der geldig douane- of accijnsdocument, van 120 liter hooggradige
KEN - ONWETTIGE STRAF.
ethylalcohol (telastlegging B), De
2° STRAF- ARTIKEL 113 WET VAN 12 JULI Vas wegens het vervoer, zonder
1978 BETREFFENDE HET ACCUNSREGIME VAN geldig douane- of accijnsdocument,
CLANDESTIENE FABRIEK ALCOHOL van 500 liter hooggradige ethylalcoARREST WAARBU EEN HOOFDGEVANGENIShol ( telastlegging C) en Roels
STRAF VAN MINDER DAN EEN JAAR WORDT
wegens
het vervoer, zonder geldig
UITGESPROKEN- ONWETTIGE STRAF.
douane- of accijnsdocument, van
3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN- 380 liter hoog~radige ethylalcohol
(telastlegging D);
DOUANE EN ACCUNZEN ACCUNZEN OVERTREDING VAN ART. 113 VAN DE WET VAN
Overwegende dat het arrest de
12 JULI 1978 BETREFFENDE HET ACCUNSREverweerders aan de ten laste
GIME VAN ALCOHOL- ONWETTIGE HOOFDGEVANGENISSTRAF VERNIETIGING OP DE gelegde feiten schuldig verklaart,
VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINIS- oordeelt dat de misdrijven A en B
TERIE ALLEEN - VERNIETIGING EN VERWU- aan de zijde van De Boeck, de
ZING BEPERKT TOT DE BESLISSING OP DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF (1).

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

uitgesproken door eerste advocaat-generaal R.
Janssens de Bisthoven, ter plechtige zitting
van 1 september 1959 voor het Hof, biz. 9 tot
(1) Cass., 20 sept. 1948 (Bull. en Pas., 1948, 16, inzonderheid biz. 14.
I, 500); • Overwegingen omtrent de bestraffing
(2) Cass., 2 juni 1975 (A.C., 1975, 1043).
van de sluikerij ter zake van douane •, rede

-454misdrijven A en C aan de zijde van ordeningen, niet wordt toegepast op
De Vos en de misdrijven A en D de misdrijven die bij die wetten
aan de zijde van Roels telkens de en verordeningen strafbaar zijn
uitwerking zijn van een zelfde gesteld;
opzet, en elke verweerder onder
Overwegende dat door artikel 113
meer tot een hoofdgevangenisstraf van de wet van 12 juli 1978 betrefveroordeelt, die het voor De Boeck fende het accijnsregime van alcohol
bepaalt op zes maanden, voor De op het misdrijf A, waaraan de
Vos op vier maanden en voor Roels verweerders schuldig zijn verklaard,
op een jaar; dat het arrest, dat ten onder meer een gevangenisstraf van
aanzien van Roels bij verstek uit- een tot twee jaar wordt gesteld; dat
spraak doet, zijn onmiddellijke aan- in de wet van 12 juli 1978 geen
houding beveelt (3);
bepaling voorkomt die artikel 85
van het Strafwetboek op dat misI. Op de voorziening van het drijf toepasselijk maakt; dat het
openbaar ministerie :
arrest derhalve artikel 113 van die
wet schendt door aan de verweerA. In zoverre de voorziening ders een hoofdgevangenisstraf van
gericht is tegen de verweerders minder dan een jaar op te leggen;
Emiel De Boeck en Etienne De
Dat het middel gegrond is;
Vos:
Overwegende dat, inzake douane
Over het middel, afgeleid uit de scherr- en accijnzen, de vernietiging op het
ding van artikel 113 van de wet van cassatieberoep van het openbaar
12 juli 1978 betreffende het accijnsre- ministerie alleen zich slechts uitgime van alcohol,
strekt tot de beslissing over de
doordat het arrest het beroepen von- hoofdgevangenisstraf;
nis bevestigt met dien verstande dat
verweerder De Boeck wordt veroordeeld
tot een hoofdgevangenisstraf van zes
maanden wegens de feiten A en B en
verweerder DeVos wordt veroordeeld tot
een hoofdgevangenisstraf van vier
maanden wegens de feiten A en C,
terwijl artikel 113 van de wet van
12 juli 1978 als straf onder meer een
hoofdgevangenisstraf van een tot twee
jaar stelt; de uitgesproken straffen lager
zijn dan het wettelijk gestelde minimum;
artikel 85 van het Strafwetboek niet
toepasselijk is verklaard in de bijzondere wet; het arrest derhalve een onwettelijke straf toepast :

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen Cornelis Roels :
Overwegende dat het arrest verweerder bij verstek veroordeelt;
Overwegende dat de voorziening
is ingesteld op 12 oktober 1981, dat
is v66r het verstrijken van de
gewone termijn van verzet; dat het
arrest op de dag van de voorziening
niet definitief was ten opzichte van
verweerder en de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

II. Op de voorziening van Etienne
Overwegende dat artikel 85 van
DeVos:
het Strafwetboek, krachtens artikel
100 van datzelfde wetboek, bij
A. In zoverre de voorziening
gebreke van andersluidende bepa- gericht is tegen de beslissing op de
lingen in bijzondere wetten en ver- strafvordering :
Overwegende dat de substantiele
(3) De onmiddellijke aanhouding, met toe- en op straffe van nietigheid voorgepassing van artikel 21 van de wet van 20 april schreven rechtsvormen in acht zijn
1974 op de voorlopige hechtenis, mocht niet genomen en, behoudens wat de
worden bevolen. De voorlopige hechtenis
inzake douane en accijnzen wordt immers niet genoemde onwettigheid van de ten
geregeld door de wet van 20 april 1874 (Cass., laste van eiser uitgesproken hoofd9 juni 1964, Bull. en Pas., 1964, I, 1080) maar. gevangenisstraf betreft, die echter
wel door de artikelen 113 tot 126 van het eiser niet kan grieven, de beslissing
Wetboek van Strafvordering (art. 22 van de
overeenkomstig de wet is gewezen;
voormelde wet van 20 april 1874).

-455B. In zoverre de voorziening 1o Wanneer hij die bij de aanvang van
de bouw van een onroerend goed
gericht is tegen de beslissing waarbeschikt over een bouwvergunning,
bij eiser, solidair met twee mededie later door de Raad van State nietig
veroordeelden, wordt veroordeeld
wordt verklaard, ve1volgd wordt omdat
tot het betalen van de ontdoken
hij de bouwwerken met overtreding
accijns :
van de artt. 44 en 64 Wet Ruimtelijke
Overwegende dat eiser geen midOrdening en Stedebouw heeft uitgedel aanvoert;
voerd en in stand gehouden, worden
die wetsbepalingen niet geschonden
door de rechter die, nadat hij de
opdrachtgever heeft vrijgesproken
wegens de uitvoering van de werken,
hem veroordeelt omdat hij de bouw in
stand heeft gehouden niettegenstaande hij kennis had van het arrest
tot nietigverklaring van de Raad van
State (1).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de
verweerders Emiel De Boeck en
Etienne De Vos tot een hoofdgevangenisstraf veroordeelt; verwerpt de
voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van 2° en 3° Het arrest van de Raad van
State tot nietigverklaring van een
de gedeeltelijk vernietigde beslisbouwvergunning geldt met teru!{Wersing; laat de kosten van de voorzieking erg a omnes (2).
ning van het openbaar ministerie
ten laste van de Staat; veroordeelt
Etienne De Vos in de kosten van
(DEBEUF T. NUYTEN, MISPELAERE)
zijn voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
1
Beroep te Antwerpen.
ARREST ( vertaJing)

1 december 1981 - 2• kamer - Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de heer Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de heer
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Fazzi, Gent.
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2• KAMER - 2 december 1981
1° STEDEBOUW

WET RUIMTELLJKE
ORDENING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962,
ARTT. 44 EN 64 - HODDER VAN EEN BOUWVERGUNNING BIJ DE AANVANG VAN HET
BOUWWERK - ARREST VAN DE RAAD VAN
STATE WAARBIJ DIE BOUWVERGUNNING NIETIG WORDT VERKLAARD - VEROORDELING
OP GROND DAT HET BOUWWERK IN STAND
WORDT GEHOUDEN NIETTEGENSTAANDE KENNISNEMING VAN HET ARREST VAN DE RAAD
VAN STATE.

2° RAAD VAN

STATE

-

GUNNING NIETIG VERKLAARD -

3° STEDEBOUW

A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing in
verband met de hoofdtelastlegging,
bouwen zonder vergunning :
Overwegende dat eiseres van die
telastlegging is vrijgesproken zonder dat de eraan verbonden kosten
haar ten laste werden gelegd;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

.f!· In .zoverre het cassatieberoep
geriCht IS tegen de beslissing in
verband met de subsidiaire telastlegging, het in stand houden van
het bouwwerk:

BOUWVER-1--------------GEVOLGEN.

NIETIGVERKLARING
VAN EEN BOUWVERGUNNING DOOR DE RAAD
VAN STATE- GEVOLG.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1981 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen:

(1) Zie Cass., 27 juni 1972 (A.C., 1972, 1036).
(2) Zie Cass., 22 okt. 1973 en 22 jan. 1974

(A.C, 1974, 214 en 564).
(2211)

-456Over de eerste twee middelen samen, ' ervan, zodat het in stand houden van
het eerste afgeleid uit de schending van een werk aileen dan een misdrijf is
artikel 97 van de Grondwet,
wanneer de uitvoering van dat werk in
doordat het arrest de subsidiaire strijd was met de wet; waaruit volgt dat
telastlegging bewezen verklaart, name- niet naar recht is verantwoord het arrest
lijk dat werken in strijd met de wet in dat enerzijds de telastlegging van onwetstand werden gehouden,
tige uitvoering van de litigieuze werken
niet bewezen verklaart, doch anderzijds
tezwijl eiseres in haar conclusie had de telastlegging van instandhouding van
betoogd dat zij gebouwd had overeen- die werken wei bewezen verklaart
komstig de voorschriften van de bouw- (schending van de artikelen 44 en 64 van
vergunning (die nadien door de Raad de wet van 29 maart 1962); het arrest, nu
van State werd nietig verklaard) en het in het voordeel van eiseres twijfel
aldus verkeerde in een onoverkomelijke aanneemt ten aanzien van de telastlegdwaling omtrent het recht, welke een ging van onwettige uitvoering van de
rechtvaardigingsgrond oplevert; waaruit werken doch niet ten aanzien van de
volgt dat het arrest, door niet te ant- telastlegging van instandhouding van die
woorden op het verweermiddel dat is werken, een tegenstrijdige motivering
afgeleid uit het bestaan van een recht- bevat en derhalve niet naar recht is
vaardigingsgrond, niet regelmatig met verantwoord (schending van de artikelen
redenen is omkleed;
44 en 64 van de wet van 29 maart 1962)
het tweede, afgeleid uit de schending en niet regelmatig met redenen is
van de artikelen 44 en 64 van de wet van omkleed (schending van artikel 97 van
29 maart 1962, houdende organisatie van de Grondwet):
de ruimtelijke ordening en van de stedeOverwegende dat het arrest erop
bouw, gewijzigd bij de artikelen 4 en 20
van de wet van 22 december 1970, en wijst « dat de op 16 oktober 1973
artikel 97 van de Grondwet,
afgegeven bouwvergunning door de

doordat het arrest enerzijds de oorspronkelijke telastlegging, namelijk het
uitvoeren van werken in strijd met de
wet, niet bewezen verklaart, op grond
dat eiseres bij de aanvang van de
bouwwerken beschikte over een door de
bevoegde overheid regelmatig afgegeven
bouwvergunning; dat zij op goede grond
geloofde de vergunde werken te mogen
uitvoeren, ook al was tegen de afgifte
van de vergunning beroep ingesteld; dat
er op zijn minst twijfel bestaat die
beklaagde ten goede moet komen; dat
het arrest anderzijds het subsidiair ten
laste gelegde feit, namelijk dat de litigieuze werken in stand werden gehouden, bewezen verklaart op grond dat
eiseres, ofschoon op de hoolrte van de
door de Raad van State uitgesproken
nietigverklaring, doch de litigieuze werken in stand heeft gehouden,
terwijl volgens artikel 64 van de wet
van 29 maart 1962 zich schuldig maakt
aan een misdrijf, de eigenaar van granden die, door het uitvoeren of in stand
houden van de in artikel 44, lid 1 en 2,
opgesomde werken, inbreuk maakt op de
voorschriften van de titels II en III van
genoemde wet; de wet aldus niet enkel
het onwettig uitvoeren van werken, doch
ook het in stand houden ervan als een
misdrijf aanmerkt; het in stand houden
van een werk evenwel een onverbrekelijk geheel vormt met de uitvoering

Raad van State werd nietig verklaard bij arrest van 12 maart 1976;
... dat de beslissing van de Raad van
State tot gevolg had dat de onwettige akte met terugwerkende kracht
nietig werd erga omnes; dat een
akte, die geacht wordt nooit te
hebben bestaan, geen enkele rechtsgeldigheid bezit en dat derhalve het
ter uitvoering van de nietig verklaarde vergunning opgetrokken
bouwwerk moet worden geacht zonder vergunning tot stand te zijn
gebracht;
dat, nu beklaagde
(thans eiseres) bij de aanvang van
de bouw van het pand in het bezit
was van ... een door de bevoegde
overheid
regelmatig
afgegeven
bouwvergunning, zij goede grond
had om te geloven dat zij de
vergunde werken mocht uitvoeren,
ook al was tegen de afgifte van de
vergunning beroep ingesteld; ... dat
beklaagde, hoewel ze op de hoogte
was van de door de Raad van State
uitgesproken nietigverklaring, niettemin de litigieuze werken in stand
heeft gehouden »;
Overwegende dat · het arrest met
die consideransen, welke niet tegenstrijdig zijn, antwoordt op het in het

-457eerste middel aangegeven verweer
en zijn beslissing, waarbij beklaagde veroordeeld wordt wegens
het in stand houden van de litigieuze
werken, doch vrijgesproken wordt
van de telastlegging van onwettig uitvoeren van die werken, naar recht
verantwoordt;
Dat de middelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van het beginsel dat de
strafwet niet terugwerkt, welk beginsel
is neergelegd in artikel 2 van het
Strafwetboek en artikel 7 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en, voor zoveel nodig,
schending van voormelde bepalingen
van het Strafwetboek en van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
wegens het onwettig in stand houden
van werken, op grond dat zij, ofschoon
op de hoogte van de beslissing van de
Raad van State waarbij de bouwvergunning nietig verklaard werd, niettemin de
litigieuze werken in stand heeft gehouden; dat de telastlegging derhalve bewezen is; dat voor het misdrijf enkel
vereist is dat de niet vergunde werken
in stand worden gehouden; dat eiseres
bijgevolg vergeefs doet gelden dat haar
niet het bevel werd gegeven haar
gebouw te slopen of er werken aan uit te
voeren,
terwijl het beginsel dat de strafwet
niet terugwerkt, verbiedt een handeling,
die niet strafbaar was op het ogenblik
dat ze verricht wordt, als een misdrijf
aan te merken; de omstandigheid dat de
Raad van State de aan eiseres voor de
uitvoering van de litigieuze werken afgegeven bouwvergunning heeft nietig verklaard, niet tot gevolg kan hebben dat
de uitvoering of het in stand houden van
werken voor de uitvoering waarvan een
regelmatige vergunning was afgegeven,
een misdrijf wordt; waaruit volgt dat
niet naar recht is verantwoord het arrest
dat eiseres veroordeelt wegens het in
stand houden van werken, hoewel haar
een bouwvergunning was afgegeven door
de bevoegde overheid (miskenning van
het algemeen beginsel en van de in het
middel vermelde nationale en internationale bepalingen) :

Overwegende dat, zoals in het
antwoord op het tweede middel
wordt aangegeven, het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de beslissing
van de Raad van State waarbij
uitspraak is gedaan over het beroep
tot nietigverklaring tegen de afgifte
van de bouwvergunning, tot gevolg
had dat die bouwvergunning met
terugwerkende kracht nietig werd
erga omnes, eiseres veroordeelt niet
wegens het uitvoeren van de litigieuze werken doch wegens het in
stand houden van die werken,
ofschoon ze op de hoogte was van
voormelde beslissing;
Dat het aldus toepassing maakt
van het beginsel dat een arrest
waarbij een onwettige beslissing
wordt nietig verklaard, terugwerkende kracht heeft erga omnes, en
het beginsel volgens hetwelk de
strafwet niet terugwerkt, niet miskent en evenmin een schending
inhoudt van de in het middel aangegeven bepalingen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.
2 december 1981 - 2• kamer - Voorzitter : de heer Legros, voorzitter Verslaggever : de heer Screvens Gelijkluidende conclusie van de heer
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 220

2• KAMER - 2 december 1981

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLOPIGE HECHTENIS 20 APRIL 1874, ART. 5 CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE- REDENGEVING.

Daar art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis,
zoals het is gewijzigd bij art. 3 wet van
13 maart 1973, voorschrijft dat wanneer het onderzoeksgerecht beslist dat

-458dat hij in vrijheid zou worden gesteld;
tweede onderdeel, het arrest de
behoeften van het onderzoek beschouwt
als ernstige en uitzonderlijke omstandigheden welke de openbare veiligheid
raken, doch daarbij niet antwoordt
op eisers conclusie ten betoge dat
alle eigenlijke onderzoeksverrichtingen
thans afgesloten waren, dat alleen de
wetsdokter nog niet klaar was met de
hem opgedragen verrichtingen, welke
nog een onbepaalde en door niemand te
voorziene tijd in beslag zouden nemen,
en dat de verdere uitvoering van die
uitsluitend medische opdrachten geen
grond kon zijn voor de handhaving van
de voorlopige hechtenis :

de voorlopige hechtenis moet worden
gehandhaafd, dat gerecht de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden die
dermate de openbare veiligheid raken
dat ze de handhaving van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken,
nauwkeurig moet omschrijven en de
gegevens eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte moet
vermelden, moet dat gerecht, op
straffe van schending van genoemd
artikel, antwoorden op de conclusie
waarin o.a. wordt betwist dat dergelijke ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden bestaan (1).
(MOREAU, DESSY)

W at de beide onderdelen samen
betreft
:
ARREST ( vertafing)
Overwegende dat eiser in zijn
HET HOF; - Gelet op de bestre- conclusie voor de kamer van inbeden arresten, op 13 oktober 1981 schuldigingstelling de bevestiging
gewezen door de kamer van inbe- van de beroepen beschiking had
schuldigingstelling van het Hof van gevraagd en daartoe had aangevoerd dat geen enkele ernstige en
Beroep te Luik;
Overwegende dat er samenhang uitzonderlijke omstandigheid nog de
bestaat tussen de zaak nr. 2028 van handhaving van de hechtenis in het
de algemene rol betreffende het belang van de openbare veiligheid
cassatieberoep van de eiser Moreau noodzakelijk maakte, dat hij met
en de zaak nr. 2029 van de alge- name voor de hem ten laste gelegde
een onberispelijk
leven
mene rol betreffende het cassatiebe- feiten
roep van de eiser Dessy en dat er leidde, dat hij geregeld werk had,
grond bestaat tot voeging van beide dat zijn vroegere hechtenis een
bijzonder harde les voor hem was
zaken;
geweest en dat er redelijke grond
was
om te geloven dat hij niet zou
I. Op het cassatieberoep van
Moreau tegen het in zijn zaak recidiveren in het geval dat hij
opnieuw in vrijheid zou worden
gewezen arrest :
gesteld, dat alle onderzoeksverrichOver het eerste middel, afgeleid uit de tingen thans beeindigd waren en
schending van artikel 97 van de Grond- dat zijn invrijheidstelling derhalve
wet,
in geen enkel opzicht aan het
doordat het arrest, met wijziging van afsluiten van het onderzoek in de
de beroepen beschikking, de voorlopige weg kon staan, dat de aan de
hechtenis van eiser handhaaft,
I wetsdokter opgedragen verrichtineerste onderdeel, het arrest daarbij als gen nog geruime tijd in beslag
vaststaand aanneemt dat eiser, gezien de zouden nemen en dat die « vereisvele hem te.n. laste gelegde feiten, ne~-: ten van het geneeskundig onderg~ng tot rec1d1Ve ve~oont, doch da.arbiJ zoek » geen voldoende reden waren
met antwoordt op e1sers verweerm1ddel
h
d
h 1 d
ten betoge dat zijn onberispelijk verle- om em vo<;>r e ge e e _uur van
den redelijke grond gaf om te geloven het. deskund1genonderzoek m hechdat hij niet zou recidiveren in het geval tems te houden;
Overwegende dat het arrest ener(1) Cass., 27 sept. 1977 en 21 maart 1978 zijds ingaat op de vorderingen van
(A.C, 1978, 129 en 843) en 24 jan. 1979 (ibid., de procureur-generaal die zich er1978-79, 584).
toe beperkte te wijzen op de ernst

I

-459van de feiten << waarvan sommige ten; beveelt dat van dit arrest meleen ernstige arbeidsongeschiktheid ding zal worden gemaakt op de kant
van het slachtoffer (hadden) veroor- van de vernietigde beslissingen; laat
zaakt », op hun veelvuldig voorko- de kosten ten laste van de Staat;
men, waaruit << een neiging tot verwijst de zaken naar het Hof van
recidive » bleek, << op het gevaar dat Beroep te Bergen, kamer van inbeverdachte betekent (betekende) voor schuldigingstelling.
de samenleving, op het schandaal
2 december 1981 - 2• kamer - Voordat een invrijheidstelling in de
zitter
: de heer Legros, voorzitter omgeving zou meebrengen (en) op Verslaggever
: de beer Sace - Gelijkluide behoeften van het onderzoek »; dende conclusie van de beer Velu, advodat het arrest anderzijds eraan toe- caat-generaal.
voegt << dat de behoeften van het
onderzoek blijven bestaan, zoals
blijkt uit hetgeen verdachte zelf
heeft verklaard omtrent de huidige
stand van het dossier (en) dat die
redenen gelden afgezien van de Nr. 221
door verdachte ingeroepen omstandigheden »;
1e KAMER - 3 december 1981
Dat het aldus niet antwoordt op
de omstandige conclusie van eiser MILITAIRE OPEISINGEN - AANVRAAG
OM VERGOEDING - WET VAN 31 MEl 1948 en derhalve artikel 5 van de wet van
EINDDATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE
20 april 1874 op de voorlopige hechTOEPASAANVRAGEN OM VERGOEDING tenis schendt;
SINGSSFEER.
-Dat het middel gegrond is;
II. Op het cassatieberoep van
Dessy tegen het in zijn zaak gewezen arrest:
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de scbending van artikel 5 van de
wet van 20 april 1874 :

1

De verjaringstermijn, ingesteld bij de
wet van 31 mei 1948 tot vaststelling
van een einddatum voor het indienen
van de aanvragen om vergoeding
wegens opeisingen gedaan door Belgische troepen, is toepasseiljk op de
schuldvorderingen uit opeisingen door
Belgische troepen in Belgie gedaan,
ongeacht of die opeisingen al dan niet
vallen onder de toepassing van de wet
van 12 mei 1927 op de militaire
opeisingen.

Overwegende dat voor Moreau en
Dessy in dezelfde zin conclusies zijn
neergelegd ter zitting van het hof
van beroep, kamer van inbeschuldi(CHERUY T. BELGISCHE STAAT gingstelling;
MIN. V. LANDSVERDEDIGING)
Dat het in de zaak Dessy gewezen
arrest in dezelfde bewoordingen is
ARREST ( vertaling)
gesteld en derhalve aan hetzelfde
HET HOF; - Gelet op het bestregebrek lijdt als het arrest in de zaak
den arrest, op 22 januari 1980 door
Moreau;
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Om die redenen, en zonder dat er
Over het middel, afgeleid uit de scbengrond bestaat tot onderzoek van het ding van de artikelen 4, 34 van de wet
tweede door Moreau voorgedragen van 12 mei 1927 op de militaire opeisinmiddel dat niet kan leiden tot gen, 1 van de wet van 31 mei 1948 tot
ruimere cassatie of tot cassatie zon- vaststelling van een einddatum voor bet
der verwijzing, beveelt de voeging indienen van de aanvragen om vergoeding wegens opeisingen gedaan door
van de op de algem~ne rol onder d e Belgiscbe troepen, 34 van de wet van
nrs. 2028 .ell: 2029 mgeschreven za- 15 mei 1846 op de comptabiliteit van de
ken; vermetlgt de bestreden arres- 1 Staat, welk artikel later werd opgebeven
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deswege te worden bekritiseerd, dat
er ten deze angarie heeft plaatsgehad, dat is opeising van een
neutraal schip door de Belgische
troepen;
Overwegende dat het middel
enkel betoogt dat de opeising van
een neutraal schip niet onder toepassing valt van de wet van 12 mei
1927 op de militaire opeisingen;
Overwegende dat, zelfs al zou
worden aangenomen dat bepaalde
militaire opeisingen buiten het toepassingsgebied vallen van de wet
van 12 mei 1927, daaruit nog niet
volgt dat ze niet onderworpen zijn
aan de wet van 31 mei 1948;
Dat dit onderdeel van het middel
bijgevolg niet kan leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing
en derhalve niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel,
waar het impliciet stelt dat verweerder had moeten bewijzen dat het
internationaal recht, in geval van
angarie, een verjaringstermijn voorschrijft voor het recht dat de eigenaar van een neutraal schip kan
doen gelden op vergoeding, niet
aangeeft welke rechtsregel inzake
bewij slast door het arrest is miskend;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
het arrest niet beslist dat een regel
van internationaal recht geen voorrang heeft boven het nationale
recht;
Dat de in het middel samengeWat het eerste onderdeel betreft : vatte en bekritiseerde grond van het
arrest in werkelijkheid luidt als
Overwegende dat het arrest volgt : « dat het argument gebaseerd
beslist dat de rechtsvordering van op de overweging dat de verjaring
eiser verjaard is, onder meer inge- van de uit de angarie ontstane
volge de wet van 31 mei 1948 tot rechten en verplichtingen onder het
vaststelling van een einddatum voor internationaal publiek recht valt,
het indienen van de aanvragen om zodat toepassing dient te worden
vergoeding
wegens
opeisingen gemaakt van de internationale
gedaan door Belgische troepen;
gewoonte die voorrang heeft boven

hij de wet van 6 fehruari 1970,- alsook,
voor zoveel nodig, 1 van de wet van
6 fehruari 1970 hetreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten
voordele van de Staat en de provincien
en miskenning van de regel van volkenrecht « het recht van angarie », waarbij
het de oorlogvoerenden toegestaan is
neutrale schepen tegen vergoeding op te
eisen,
doordat het arrest heslist dat de inbezitneming van het neutrale schip Sigurd
Faulhaum door verweerder op 10 mei
1940 een opeising is waarop de wet van
·12 mei 1927 van toepassing is, dat de
wijze waarop de opeisingen vergoed
worden, geregeld wordt door de overheid
van elke Staat en dat de aanvraag om
vergoeding verjaard is ingevolge de wet
van 31 mei 1948 en artikel 34 van de wet
van 15 mei 1846 op de comptahiliteit van
de Staat en dat het argument dat de
internationale gewoonte die voorrang
heeft hoven de nationale wet, moet
worden toegepast en verjaring derhalve
in elk geval niet in aanmerking komt,
onjuist is,
terwijl, eerste onderdeel, de scheepsopeisingen in de wet van 12 mei 1927
niet worden geregeld door artikel 4 maar
door artikel 34 dat enkel op Belgische
schepen van toepassing is (schending
van de artikelen 4 en 34 van de wet van
12 mei 1927);
tweede onderdeel, het internationaal
recht aan de eigenaar van een opgeeist
neutraal schip een recht op vergoeding
toekent, zonder dat verweerder heeft
hewezen dat die regel van internationaal
recht een verjaringstermijn voorschrijft
en hijgevolg, ter voldoening aan de regel
dat het internationaal recht voorrang
heeft hoven de nationale wet, de regels
van nationaal recht hetreffende de vergoedingen wegens militaire opeisingen
en de korte verjaringstermijnen aldus
moeten worden uitgelegd dat zij niet het
geval van de neutrale schepen heogen
(schending van alle aangehaalde hepalingen):

-461de nationale wet, en derhalve verja- 2° NIEUWE VORDERING - BURGERLUKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING
ring in elk geval niet in aanmerking
VAN DE BIJ DE RECHTER AANHANGIGE VORkomt, onjuist is »;
DERING - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 807
Dat het arrest zulks hierop grondt
- HOGER BEROEP - UITBREIDING OF WIJZIdat, enerzijds, « de wijze waarop de
GING DIE BERUST OP EEN FElT OF HANDEopeisingen worden vergoed, wordt
LING IN DE DAGVAARDING AANGEVOERDgeregeld door de overheid van elke
ONTVANKELIJKE VORDERING.
soevereine Staat met als enige
Art. 807 Ger. W: vereist niet dat de
beperking dat de " verstrekker " in 1° nieuwe
vordering, indien zij berust op
elk geval een vergoeding moet krijeen feit of handeling in de dagvaargen en dat de Belgische wet in dat
ding aangevoerd, uitsluitend daarop
zou berusten.
opzicht, wat de vormvereisten en
termijnen betreft, ruimschoots vol- 2o Wanneer een partij in haar oorsprondoet aan de vereisten ter zake », en,
kelijke vordering, op grand van een
anderzijds, « geen enkel verdrag
huurovereenkomst, vervallen huurgelBelgie verbindt ter zake van vergoeden wil verkrijgen, kan zij zich in
dingen
voor
scheepsopeisingen,
hager beroep voor het eerst, op grand
zodat de rechtsvordering van appelvan die huurovereenkomst, beroepen
op art. 6, § 2, wet van 24 dec. 1976
lant (thans eiser) verjaard is »;
betreffende het behoud van de tewerkOverwegende dat het arrest aldus
stelling, de koopkracht en het concurbeslist dat noch het algemeen interrentievermogen, volgens hetwelk de
nationaal recht noch de internatiorechten, naar billijkheid boven de
nale overeenkomsten die voor Belwettelijke verhogingen, een verhoging
van de huurprijs kan toestaan, gelet
gie verbindend zouden zijn, inzake
op de respectieve sociale toestand der
angarie, enige regel bevatten inzake
partijen (1).
verjaring die de toepassing van het
nationale recht uitsluit;
Dat het middel berust op een
(SIERAKOWSKI T. BLOCH}
onjuiste lezing van de bestreden
beslissing en mitsdien, in zoverre
het ontvankelijk is, feitelijke grandARREST ( vertaJing)
slag mist;
HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt het den vonnis, op 27 november 1980 in
cassatieberoep; veroordeelt eiser in hoger beroep gewezen door de
de kosten.
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;

3 december 1981- 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de heer Meeus,
Over het eerste middel, afgeleid uit de
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende schending van artikel 807 van het
conclusie van de heer Janssens de Gerechtelijk Wetboek,
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocadoordat de bestreden beslissing de
ten : mrs. van Heeke en De Bruyn.
nieuwe vordering, die verweerster in
(2213) hoger beroep heeft ingesteld op grond
van artikel 6, § 2, van de wet van
24 december 1976, ontvankelijk verklaart,
Nr. 222
terwijl verweerster artikel 6, § 2, van
de wet van 1976 niet had aangevoerd in
haar dagvaarding en haar conclusie in
1' KAMER- 3 december 1981
1° NIEUWE VORDERING -

BURGERLUKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING
VAN DE BIJ DE RECIITER AANHANGIGE VORDERING - GERECIITELIJK WETBOEK, ART. 807
- VOORWAARDE.

(1) Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1031),
23 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 335); zie Cass.,
20 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 458) en de
cone!. van adv.-gen. Krings in Bull. en Pas.,
1980, I, 887.

-462eerste aanleg en zich niet voor de eerste
Overwegende dat het vonnis de
maal voor de appelrechter ter rechtvaar- vordering van achterstallige huurdiging van een verhoging van de huur- gelden toewijst, op grond dat de
prijs met toepassing van artikel 6, § 2, omstandigheid dat verweerster artivermocht te beroepen op de billijkheid
of de sociale toestand van de partijen, kel 6, § 2, van de wet van
vermits die feiten in de dagvaarding niet 24 december 1976 niet heeft aangewaren aangevoerd; verweerster, door de voerd in haar dagvaarding en haar
vordering tot verhoging van de huurprijs conclusie, niet belet dat zij zich op
te gronden op dergelijke overwegingen, die bepaling beroept, in zoverre zij
een nieuwe vordering instelde en niet van toepassing kan zijn op de
een nieuw middel opwierp en de vorde- litigieuze huurovereenkomst en de
ring niet ontvankelijk was in het raam
van de in hoger beroep bij de rechtbank niet-betaling van de huurprijzen,
van eerste aanleg aanhangig gemaakte welke overeenkomst en welk feit in
vordering, zodat de beslissing de door de dagvaarding worden aangevoerd;
verweerster gevraagde verhoging niet dat het dus een nieuw en derhalve
mocht toekennen :
ontvankelijk middel betreft;
Dat het vonnis, door aldus vast te
Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis volgt dat de stellen dat de voor de appelrechter
oorspronkelijke vordering, ingesteld ingestelde vordering berust op de in
op grond van de tussen de partijen de dagvaarding aangevoerde huurgesloten huurovereenkomst, ertoe overeenkomst, wettig beslist dat die
strekte betaling te verkrijgen van de vordering ontvankelijk is, nu de
vervallen achterstallige huurgelden, omstandigheid dat het de wijziging
namelijk voor het jaar 1977 en de van de oorspronkelijke vordering
volgende jaren; dat de vordering beschouwt als een nieuw middel,
door de eerste rechter werd afgewe- geen gevolgen heeft voor de wettigheid van de beslissing;
zen op grond dat de achtereenvolgens op 10 april 1975, 30 maart 1976
Dat het middel niet kan worden
en 24 december 1976 aangenomen aangenomen;
wetten de meeste huurverhogingen
Over het tweede middel, afgeleid uit
verbieden; dat in hoger beroep verweerster artikel 6, § 2, van de wet de schending van artikel 97 van de
van 24 december 1976 aanvoerde Grondwet,
doordat de bestreden beslissing vastvolgens welke de rechter, naar bilstelt, enerzijds, dat de huurovereenlijkheid, boven de wettelijke verho- komst
niet ontbonden wordt wegens
gingen, een verhoging van de huur- niet-betaling van de achterstallige huurprijs kan toestaan, gelet op de gelden en, anderzijds, dat de vordering
respectieve sociale toestand der par- tot betaling van de achterstallige huurtijen;
gelden gegrond is; dat de tegenstrijdigheid tussen die twee beslissingen gelijkOverwegende dat luidens arti- staat met het ontbreken van motivering :
kel 807 van het Gerechtelijk Wethoek een vordering die voor de
Overwegende dat het vonnis de in
rechter aanhangig is, kan uitgebreid het middel weergegeven vaststelling
of gewijzigd worden, indien de niet bevat; dat het geen tegenstrijnieuwe, op tegenspraak genomen dige motivering bevat waar het
conclusies berusten op een feit of « vermeldt dat de vordering tot antakte » in de dagvaarding aangevoerd, binding van de huurovereenkomst
zelfs indien hun juridische omschrij" niet gegrond is vermits de oorspronving verschillend is;
kelijke vordering tot betaling van de
verschuldigde huurgelden slechts
Dat die bepaling niet vereist dat door een nieuw middel op te werde nieuwe vordering uitsluitend zou pen, gegrond gebleken is;
berusten op het feit of de « akte »
die in de dagvaarding wordt aangeDat het middel feitelijke grondvoerd;
. slag mist;
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Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.
3 december 1981 - 1' kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
Gelijkluidende
conclusie van de heer Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Ansiaux en Simont.

(BOFFE T. WAUTY)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1980
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 en 1975 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, de rechtsvordering
Nr. 223
van eiser afwijst en de op 12 april 1978
tussen de partijen tegen een lijfrente
1' KAMER- 3 december 1981
gesloten koopovereenkomst betreffende
een appartement, gelegen te Brussel, rue
1° LIJFRENTE - CONTRAcr - LIJFRENTE General Gratry 83, vernietigt en die
GEVESTIGD OP HET LEVEN VAN IEMAND DIE beslissing grondt op de in het arrest
WAS AANGETAST DOOR DE ZIEKTE WAARAAN overgenomen brief van 5 februari 1979
HIJ BINNEN TWINTIG DAGEN NA DE DAGTEKE- van dokter Hannon waarin hij schreef :
« vermits de familie het vraagt, mag ik u
NING VAN HET CONTRAcr IS OVERLEDEN BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1975 - BEG RIP.
de gevraagde inlichtingen verstrekken.
Zoals U kunt Iezen betreft het een
2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT natuurlijke dood welke in verband moet
BEWJJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER- worden gebracht met de s]echte al~eLIJKE ZAKEN - BEG RIP.
mene en vooral slechte cardiovascula1re
gezonheidstoestand van de patiente »;
0
3 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN het arrest bovendien het bijgevoegde
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN
verslag waarnaar in die brief wordt
BESLISSING
WAARBIJ
EEN
VORDERING verwezen, uit de debaiien weert en uit
WORDT AFGEWEZEN, ZONDER DAT WORDT die brief afleidt dat wijlen Denise Wauty
GEANTWOORD OP EEN MIDDEL WAAROP DE binnen twintig dagen na de lichting van
ALDUS AFGEWEZEN VORDERING GEGROND de optie overleden is aan een ziekte
WAS- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING (1).
waardoor ze reeds was aangetast op de
dag waarop het contract is aangegaan,
1o De rechter die op grand van een
terwijl, eerste onderdeel, een natuurmedisch attest vaststelt dat degene ten
gunste van wie een l1jfrente was Iijke dood niet kan worden beschouwd
gevestigd, overleden was binnen twin- als een overlijden ten gevolge van ziekte,
tig dagen na de dagtekening van het ook als die natuurlijke dood in verband
contract aan een natuurl1jke dood, kan worden gebracht met de slechte
welke in verband moest worden algemene gezondheidstoestand van de
gebracht met de slechte algemene lijfrentetrekkende; het arrest, door te
toestand en vooral slechte cardio- beslissen dat ten deze artikel 1975 van
vasculaire gezondheidstoestand van de het Burgerlijk Wetboek moest worden
patiente, Jeidt daaruit wettig af dat het toegepast, het begrip ziekte bedoeld in
contract geen effect sorteert, met toe- die tekst miskent en derhalve die wetsbepaling schendt (inzonderheld schenpassing van art. 1975 B. W. (1).
dlng van artikel 1975 van het Burgerlijk
2° De bewijskracht van een medisch Wetboek);
attest wordt niet miskend door de
tweede onderdeel, het arrest, in
rechter die van dat attest een uitlegging geeft die niet onverenigbaar is zoverre het de in het mlddel weergegeven brief van 5 februari 1979 van dokter
met de bewoordingen ervan (2).
Hannon ultlegt als zou daaruit blijken
dat het overlijden aan een ziekte te
(1) Cass. 9 sept. 1977 (A.C. 1978 35 ).
wijten is, ofschoon in de br:~ef staat d~t
'
'
'
de overledene een natuurhJke dood 1S
(2) Zie Cass., 10 okt. 1980 (A.C., 1980-81,, gestorven, de bewijskracht van de brief
nr 93).
van dokter Hannon miskent (inzonder-
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-464heid schending van de artikelen 1319, het tweede vereiste van artikel 1975
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet- van het Burgerlijk Wetboek »,
hoek);
namelijk dat de rentetrekkende op
derde onderdeel, het attest waarop het de dag waarop het contract was'
arrest steunt, nergens bevestigt dat de aangegaan, reeds aangetast was
omstandigheden die tot het overlijden door de ziekte waraan zij overleden
hebben geleid, reeds aanwezig waren op is, « de raadsman van appellante
de dag waarop het contract werd gesloten, waaruit volgt dat het arrest, door (thans verweerster) dokter Hannon,
aan het attest een dergelijke strekking die de overledene had behandeld
toe te kennen, de bewijskracht ervan tijdens haar laatste ziekte, vroeg of
miskent (inzonderheid schending van de zij overleden was aan de ziekte
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het waarvoor zij twintig dagen voordien
Burgerlijk Wetboek) :
in het ziekenhuis was opgenomen ,,
en dat die dokter haar antwoordde
Wat het eerste en het tweede « dat het een natuurlijke dood
onderdeel betreft :
betrof welke in verband moest worOverwegende dat krachtens arti- den gebracht met de slechte algekel 1975 van het Burgerlijk Wetboek mene en vooral slechte cardiovascuhet contract van lijfrente zonder laire gezondheidstoestand van de
gevolg is wanneer de rente geves- patiente >>;
tigd is op het leven van iemand die
Dat de brief van de geneesheer
reeds was aangetast door de ziekte aldus melding maakt van de
waaraan hij binnen twintig dagen gezondheidstoestand van de lijfrenna de dagtekening van het contract
tetrekkende op de door de raadsis overleden;
man van verweerster gevraagde
Overwegende dat het arrest zijn datum, dat is twintig dagen v66r
beslissing hierop grondt dat dokter haar overlijden, toen de koopoverHannon, die de lijfrentetrekkende eenkomst met lijfrente werd onder-.
behandelde, in een brief van tekend;
5 februari 1979 schrijft : « het
Dat het derde onderdeel van het
betreft hier een natuurlijke dood
welke in Vl'!rband moet worden middel feitelijke grondslag mist;
gebracht met de slcchte algemene
en vooral slechte cardiovasculaire
gezondheidstoestand van de paOm die redenen, en zonder acht
tH~nte »;
te slaan op het eerste en het tweede
Overwegende dat de uitlegging, onderdeel van het derde middel die
die het arrest van de uitdrukking niet kunnen leiden tot ruimere casvernietigt het arrest, in
« natuurlijke dood » heeft gegeven satie,
en die geplaatst dient te worden zoverre daarbij uitspraak wordt
tegenover « door door ongeval », gedaan over de subsidiaire vordeniet onverenigbaar is met de inhoud ring van eiser betreffende de vergoeding voor de werken en in
van die brief;
Dat het arrest de bewijskracht zoverre eiser veroordeeld wordt in
van genoemde brief niet miskent; drie vierde van de kosten van eerste
dat het wettig heeft kunnen beslis- aanleg en van hoger beroep; versen dat het overlijden van de rente- werpt het cassatieberoep voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
trekkende te wijten is aan ziekte;
Dat die onderdelen van het mid- melding zal worden gemaakt op de
del niet kunnen worden aangeno- kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan
men;
opdat hierover door de feitenrechter
Wat het derde onderdeel betreft : zou worden beslist; verwijst de
Overwegende dat het arrest erop aldus beperkte zaak naar het Hof
Wijst « dat ten einde te voldoen aan van Beroep te Bergen.
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3 december 1981 - I' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de heer
Closon - Gelijkluidende conclusie van
de heer Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ommeslaghe en Dassesse.

gebeurtenis die niet buiten verband
staat met de schade en kan ze derhalve in aanmerking komen bij de
beoordeling van de schade (2).
(LAMBERT, PARIS-MIDI-MINUIT T. SPAARKAS
IPPA N.V., BUTCH N.V., LECLERCQ EN ZONEN
P.V.B.A., DE MARCHIN, E.A.)
ARREST ( vertaling)

Nr. 224

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1980 door
het Ho£ van Beroep te Luik gewezen;

1' KAMf:R- 3 december 1981
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - RAMING VAN DE

I. In zover de voorziening gericht
is tegen de verweerders, de naamloze vennootschap Spaarkas IPPA,
de naamloze vennootschap Butch,
de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leclercq
2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN en zonen, Jean-Paul de Marchin,
OVEREENKOMST
SCHADE
TEN Jacques Roland en Guy Decaive:
SCHADE - LATERE GEBEURTENIS WNDER
ENIG VERBAND MET DE FOUT EN DE SCHADE
- GEGEVEN WAARMEE GEEN REKENING MAG
WORDEN GEHOUDEN BJJ DE BEOORDELING
VAN DE TE VERGQEDEN SCHADE.

GEVOLGE VAN DE GEDEELTELIJKE VERNIELING VAN EEN PAND - VERKOOP VAN HET
PAND NA HET SCHADELJJKE FElT- GEBEURTENIS NIET NOODZAKELIJK BUITEN VERBAND MET DE SCHADE.

1" B1j de beoordeling van de schade ten

gevolge van een onrechtmatige daad of
van burenhinder mag de rechter geen
rekening houden met Jatere gebeurtenissen, waardoor de toestand van de
gelaedeerde zou kunnen verbeterd
zijn, als die geen verband houden met
de lout of de hinder en met de schade
zelf(l).
2" Wanneer de eigenaar van een panel,
dat gedeelte!Jjk is vernield wegens
werken op een naburig erf, het pand
aan de schadeplichtige verkoopt tegen
een p1ijs die op zijn minst gelijk is
aan de verkoopwaarde die het goed
nog zou gehad hebben zonder de
beschadiging, kan die gebeurtenis die
na het schadeverwekkend feit heeft
plaatsgehad, gelet op de omstandigheden, worden beschouwd als een

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 544, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 11 en
97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, op de
conclusie van de eisers ten betoge dat de
rechter ter beoordeling van de schade,
ten gevolge van een onrechtmatige daad
of van burenhinder, gebeurtenissen van
na die daad of die stoornis, waardoor de
toestand van de gelaedeerde kon verbeteren of verergeren, aileen dan in aanmerking dient te nemen wanneer zij
betrekking hebben op de fout, de stoornis of de schade zelf, en dat ten deze de
verkoop door eiser van het beschadigde
pand, op 30 januari 1974, niet aan die
voorwaarde voldeed, beslist dat « de
gedeeltelijk bouwvallige staat van de
bioscoop de prijs niet deed verminderen,
daar de schade helemaal geen invloed
had op de geschiktheidswaarde, vastgesteld in de verkoopakte van 30 januari
(2) Over de veranderlijke schade, zie R.
Traite de Ia responsabJ1ite civile, Les
Novelles, Droit civil, dl. V, 2, nr. 4086 e.v. H.L.
en J. MAzE:Auv en P. CHABAS, Traite theorique
et pratique de Ia responsabilite Civile delictuelle et contractuelle, 6• Ultg., dl. III, nr 2418
e.v., alsmede A. CHABCYI' en A. JACQUEMIN, • De
!'influence des evenements posteneurs au fait
dommageable sur !'evaluation judiCiatre des
dommages-interiHs •, Annales de Ia Faculte de
Droit de Liege, 1951, biz. 281 e.v .
DALCQ,

(1) Cass., 29 sept. 1948 (Bull. en Pas., 194~, I!
509); 31 maart 1952 (ibid., 1952, I, 489); 4 JUh
1955 (ibid., 1955, I, 1193); 19 feb. -~9_?3
1973, 608); 2 okt. 1973 (ibid., .11)74, 1<:1 I J.; 1 JUni
1976 (ibid., 1976, 1086); 20 jum 1977 (Ibid., 1977,
1079); 20 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr 461);
12 dec. 1980 (1bid., 1980-81, nr 225).

<1·C.:

-466en « dat die raming er een is in
kende vergoeding beperkt tot de derving abstracto » als uit later te onderzoevan de huur tussen de dag van beschadi- ken gegevens blijkt dat er zich na
ging en die van de verkoop,
de beschadiging iets heeft voorgeterwijl de rechter de schade ten daan dat invloed heeft gehad op de
gevolge van een onrechtmatige daad vaststelling van de schade en con_.
(artikelen 1382 en 1383 van het Burgert t
t d
d
d 1 1
lijk Wetboek) of van een niet foutieve s a eer at << e ge ee te ijke bouwburenhinder (artikelen 544 van het Bur- vallige staat van de bioscoop de
gerlijk Wetboek en 11 van de Grondwei) verkoopprijs van het pand niet deed
moet beoordelen op de dag waarop hij verminderen, daar de schade heleuitspraak doet, maar hij de gebeurtenis- maal geen invloed had op de
sen van na de fout of de niet foutieve geschiktheidswaarde van het pand
burenhinder, waardoor de toestand van voor de eventuele kopers », dat de
de gelaedeerde kon verbeteren of verer- eerste twee verweersters, de Spaargeren, slechts in aanmerking kan nemen kas IPPA en de naamloze vennootin zoverre zij betrekking hebben op de
fout, de stoornis of de schade zelf, het schap Butch << de bioscoop niet
arrest dus geen wettige beperking heeft wensten te kopen om hem herop te
kunnen stellen op de schadevergoeding bouwen, maar om hem volledlg af te
die aan eiser was toegekend op basis breken, dat die afbraak samen met
van de theorie van de buurschapsstoor- de afbraak van de vroeger aangenis t.a.v. de eerste twee verweersters kochte naburige panden het moge(schending van de artikelen 544 van het lijk maakten het ontworpen gebouBurgerlijk Wetboek en 11 van de Grand- wencomplex te veranderen door een
wet) en op basis van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek t.a.v. gunstig geachte uitbreiding » en dat
de derde, vierde en zesde verweerders << de eigenaar, ten aanzien van de
(schending van die artikelen 1382 en nadelige toestand die hi.i niet had
1383 van het Burgerlijk Wetboek), reke- gewild, t.w. de gedeeltelijke verniening houdende met de verkoopakte van ling van de bioscoop, verkozen heeft
30 januari 1974! die ni~ts te maken had het pand te verkopen tegen een
met de burenhmder dre de eerste twee prijs die op zijn minst gelijk is aan
verweersters hebben veroorzaakt, noch
.
met de fout van de derde vierde en de verkoopwaarde dw het pand zou
zesde verweerders en met d~ door eiser gehad hebben indien het niet was
geleden schade :
.
vernield, hoewel hij in rechte een
andere wijze van vergoeding had
Overwegende dat de rechter. bij kunnen vorderen »'
de beoordeling van de schade ten
'
gevolge van een onrechtmatige daad
Overwegende dat het ~of van
of een burenhinder, geen rekening beroep, gelet op de omstand1gheden
mag houden met latere gebeurtenis- van de zaak d1e het vermeldt, hee£t
sen waardoor de toestand van de kunnen oordelen dat de verkoop
gel~edeerde zou verbeterd zijn, als een latere gebeu:tenis is die niet
die geen verband houden met de zonder verband IS met de schade
fout of die hinder en met de schade van eiser;
zelf; dat, wanneer die gebeurtenisDat het middel niet kan worden
sen daarentegen wei betrekking aangenomen;
hebben op de fout, die hinder of de
II. In zover de voorziening gericht
schade zelf, de rechter ze bij de
beoordeling van de schade in aan- is tegen de andere verwerende partijen :
merking dient te nemen;
Overwegende dat voor de feitenOverwegende dat het arrest erop
wijst dat de materHHe schade die rechter tussen de eisers en die
eiser heeft geleden ten gevolge van verweersters geen geding is aangede gedeeltehjke bouwvalligheid van spannen en dat tegen laatstgenoemhet gebouw waarvan hij eigenaar den ten gunste van de eisers of
was, bewezen is door de deskundi- tegen de eisers ten gunste van die
gen aan de hand van hun expertise verweersters geen veroordeling 1s
1974 "• en derhalve de aan eiser toege-

I
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te van de beslissing van de herkeuuitgesproken, zodat de voorziening
ringsraad (1). (Art. 48 Dienstplichtwet.)
niet ontvankelijk is;
Dat, in zoverre die partijen tot 3" De loutere verwijzing, in de beslissing
van de herkeuringsraad die een aanbindendverklaring van het arrest
vraag om vrijstelling of voorlopige
zijn opgeroepen, die vordering,
afkeuring
op lichamelijke grand verwegens verwerping van de voorziewerpt, naar de door de dienstplichtige
ning, geen belang meer heeft;
overgelegde geneeskundige verklaring
Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vorderingen tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt de eisers in de kosten.

en het verslag over het door de raad
bevolen geneeskundig onderzoek, zonder enige opgave van het eigen oardee] van de raad, vormt geen redengeving van de beslissing (2). (Art. 48
Dienstplich twet.)

3 december 1981- 1' kamer- Voor(UYTTENDAELE)
zitter : ridder de Schaetzen - Verslag-·
gever : de heer Closon, raadsheer Andersluidende conclusie (3) van de
7 december 1981 - 3' kamer - Voorheer Janssens de Bisthoven, advocaat- zitter : de heer Meeus, afdelingsvoorzitgeneraal.
ter - Verslaggever : de heer Delva Eensluidende conclusie van de heer
Lenaerts, advocaat-generaal.

Nr. 225

Nr. 226

3' KAMER - 7 december 1981
1° DIENSTPLICHT-

HERKEURINGSRAAD

REDENGEVING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD -

REDENGEVING.

3' KAMER- 7 december 1981
ARBEIDSOVEREENKOMST -

SCHORSING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERSCHILLENDE BEOORDELING DOOR DE ARTS
VAN DE WERKNEMER EN DIE VAN DE WERKGEVER - AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE DOOR PARTIJEN.

3° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD
- REDENGEVING - VERWIJZING NAAR DE
GENEESKUNDIGE VERKLARING EN HET VERSLAG OVER HET BEVOLEN GENEESKUNDIG
ONDERZOEK.

Partijen bij een arbeidsovereenkomst
mogen in gemeen overleg en zonder
gerechtelijke procedure een deskundige aanstellen om advies uit te brengen over het bestaan van een door de
arts van de werknemer en die van de
1• en 2" De bewoordingen van art. 43, § 4,
werkgever verschillend beoordeelde
Dienstplichtwet vormen niet de redenstaat van arbeidsongeschiktheid. (Art.
geving maar het beschikkende gedeel29biswet 10 maart 1900.)
Nota arrest nr. 224 :

(DEWIL T. MONROE BELGIUM N.V.)

(3) Ret openbaar ministerie had geconclu. 7 december 1981 - 3' kamer - Voordeerd tot vernietiging op het eerste middel ZJtter : de heer Meeus, afdelingsvoorzitomdat het van oordeel was dat de schade a! ter Verslaggever : de heer Rauws
vaststond op de dag van de beschadiging en raadsheer - Eensluidende conclusie va~
dat de schade niet veranderd was; hoewel het de heer Lenaerts, advocaat-generaal.
bedrag dat de schadeverwekker aan de gelaedeerde bij de verkoop van het beschadigd goed
had betaald eventueel een vergoeding kon
zijn, mocht die verkoop tach niet worden
Nota's arrest nr. 225 :
aangemerkt als een latere gebeurtenis die met
de schade geen verband hield (Cass., 15 maart
(1) en (2) Cass., 19 okt. en 9 nov. 1981.
1954, Bull. en Pas., 1954, I, 625).

468Nr. 227
3•

KAMER -

7 december 1981

VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN
STUITING- BRIEVEN VAN DE SCHULDEISER
- GEEN STUITING.

E{m of meer brieven die de schuldeiser
of diens raadsman aan zijn schuldenaar heeft doen toekomen en waaruit
de wil van de schuldeiser blijkt om te
worden betaald, Jeveren geen grand
tot stuiting van de verjaring op (1).
(Art. 2244 B.W.)
(NATIONAAL CHRISTELIJK MIDDENSTANDSVERBOND V.Z.W. T. HEX)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1980 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2244, 2248 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest het hoger beroep en
de vordering van verweerder gegrond
verklaart en het door eiseres ingeroepen
verweermiddel van verjaring verwerpt
op grond : dat de vroeger - v66r de
wetswijziging - geldende verjar~ngster
mijn (5 jaar voor de yordermg tot
betaling van lonen, 30 J aar voor de
vordering tot betaling van opzeggingsvergoeding) gestuit werd tijdens de
rechtspleging voor de werkrechtersraad
vanaf 9 juli 1969; dat dt;ze verjaringstermijn « op 19 januar~ 1970 door ~~
verjaringstermijn (een Jaar) bepaald biJ
artikel 34 van de wetten op het bediendencontract werd vervangen, ingevolge
de wijziging aan artikel 35 van die
wetten door de wet van 21 november
1969; dat deze termijn, die niet liep
tijdens de rechtspleging voor de werkrechtersraad, begon te lopen vanaf de
sententie van onbevoegdheid (24 september 1971), doch niet vanaf z1jn. bet~ke
ning en gestuit werd door de bne~~se
ling tussen de advocaten van de partiJen,
onder andere door de brieven van

(1) Raadpl. Cass., 5 april 1957 (A.C., 1957,
661).

29 maart 1972 en 28 november 1972,
waarvan de ontvangst door gei:ntimeerde
(thans eiseres) niet wordt ontkend en
waaruit duidelijk blijkt dat appellant
wilde betaald worden, zodat de meerdere
malen gestuite verjaringstermijn niet
was verstreken op het ogenblik van de
dagvaarding voor de Arbeidsrechtbank
te Leuven (29 januari 1973) >>,
terwijl, eerste onderdeel, noch de in
het middel aangehaalde overwegingen
noch enige andere overweging uit het
arrest een antwoord inhouden op het
door eiseres in conclusie voor het
arbeidshof ingeroepen verweer « dat de
verjaring een middel is om door het
eenvoudig verloop van tijd van een
verbintenis bevrijd te worden; dat de
daden die de verjaring stuiten of schorsen door de wet bepaald zijn; dat de
loutere bedoeling om een vordering te
stellen of te hernemen de verjaring niet
schorst of stuit >>; het arrest, dat aanneemt dat de verjaring gestuit werd door
de brieven van 29 maart 1972 en
28 november 1972, door eiseres ontvangen, « waaruit duidelijk blijkt dat (verweerder) wilde betaald worden », zonder
te antwoorden op het in het onderdeel
aangehaalde middel uit de conclusie,
niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve
artikel 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, krachtens de artikelen 2244 en 2248 van het Burgerlijk
Wetboek, de verjaring enkel gestuit
wordt hetzij door een dagvaarding voor
het gerecht, een bevel tot betaling of een
beslag betekend aan hem die men wil
beletten de verjaring te verkrijgen, hetzij door de erkenning van het recht door
de schuldenaar of de bezitter gedaan; de
zelfs bij brief geuite wil van de schuldeiser om betaald te worden, de verjaring
niet kan stuiten; het arrest derhalve,
door aan « briefwisseling » tussen de
raadslieden van partijen, inzonderheid
de brieven van 29 maart 1972 en
28 november 1972 van de raadsman van
schuldeiser, verweerder, « waarvan de
ontvangst door (eiseres) niet wordt ontkend en waaruit duidelijk blijkt dat
appellant wilde betaald worden » stuitende werking toe te kennen, zonder
vast te stellen dat die briefwisseling een
erkenning van schuld door de schuldenaar inhield, de artikelen 2244 en 2248
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
derde onderdeel, in zoverre geoordeeld
zou worden dat het arrest ook brieven of
eventuele daden van erkenning uitgaande van ei.seres in aanmerking genamen zou hebben om te besluiten tot

-469stuiting van de verjaring, het arrest niet
regelmati15 gemotiveerd is, nu het niet
mogelijk 1s uit de bewoordingen van het
arrest af te leiden om welke brieven of
daden van erkenning het desgevallend
zou gaan en op welk ogenblik zij door of
namens eiseres geschreven of gesteld
zouden zijn geweest; het arrest door
deze leemte, althans onnauwkeurigheid,
in de motivering de controle over de
wettigheid van zijn beslissing door het
Hof onmogelijk maakt, welk gebrek in
de motivering gelijk staat met afwezigheid van motivering (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid door verweerder
hieruit afgeleid dat het middel, dat
de openbare orde niet raakt, nieuw
is, nu het niet aan de feitenrechter
werd voorgelegd en door deze niet
ambtshalve werd ingeroepen :
Overwegende dat het onderdeel
steunt op de schending van de
artikelen 2244 en 2248 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat eiseres, bij conclusie, en met verwijzing naar de
artikelen 2242 tot 2259 van het
Burgerlijk Wetboek, voor de feitenrechter aanvoerde dat verweerders
vorderingen verj aard waren, onder
meer, omdat enkel de bij de wet
bepaalde dad en als daden van stuiting in aanmerking kunnen worden
genomen; dat het arbeidshof over
deze betwisting uitspraak doet in de
in het onderdeel weergegeven considerans;
Dat het middel mitsdien niet
nieuw is;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat, luidens artikel
2244 van het Burgerlijk Wetboek, de
verjaring gestuit wordt « door een
dagvaarding voor het gerecht, een
bevel tot betaling of een beslag,
betekend aan hem die men wil
beletten de verjaring te verkrijgen »;

Overwegende dat het arrest, nu
het de stuiting van de verjaring van
verweerders vorderingen enkel afleidt uit brieven van diens raadsman waaruit blijkt dat hij betaald
wilde worden, voormeld artikel 2244
van
het
Burgerlijk
Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
7 december 1981 - 3• kamer- Voorzitter : de heer Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de heer Rauws Gelijkluidende conclusie van de heer
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Bayart.
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COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKQMST- ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE CA.O. - DOOR DE WERKGEVER TE
NEMEN MAATREGELEN ALVORENS
EEN
WERKNEMER TE ONTSLAAN - TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE CA.O.- GEVOLGEN.

Wanneer een CA.O., die bepaalt welke
maatregelen de werkgever moet
nemen alvorens een werknemer te
ontslaan zonder hem evenwel te verbieden ontslag te geven en zonder de
werknemer het recht te verlenen niet
te worden ontslagen, met terugwerkende kracht moet worden toegepast,
leidt het niet-inachtnemen van die
regeling niet tot de nietigheid van een
ontslag dat de werkgever gegeven
heeft op een ogenblik dat hij door de
CA.O. no![ niet gebonden was met

-470toepassing van arlikel 198 van de wet uitwerking heeft met ingang van 1 oktovan 5 december 1968 (1) (2). (Art. 32 ber 1975; dat het koninklijk besluit van
8 augustus 1976 tot algemeen verbindend
C.A.O.-wet.)
verklaring uitwerking heeft met ingang
van de datum waarop de overeenkomst
in werking treedt (zou dus kunnen zijn
(D.A.S. - DOELMATIG AUTO- EN SPORTVERVOER vanaf 1 oktober 1975), maar dat het
N.v. T. VERCAMMEN)
evenwel nooit meer dan een jaar v66r de
bekendmaking ervan kan terugwerken
( artikel 32 van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsARREST
overeenkomsten en de paritaire comites), wat in onderhavig geval betekent
HET HOF; - Gelet op het bestre- da t de collectieve arbeidsovereenkomst
den arrest, op 21 december 1979 uitwerking heeft vanaf 21 oktober 1975
door het Arbeidshof te Brussel (de bekendmaking geschiedde in het
Belgisch Staatsblad van 21 oktober
gewezen;
1976) >>,
Over het middel, afgeleid uit de scherrterwijl, eerste onderdeel, de terugwerding van de artikelen 32 van de wet van kende verbindende kracht van het
5 december 1968 betreffende de collec- koninklijk besluit tot algemeen verbintieve arbeidsovereenkomsten en de pari- dend verklaring van een collectieve
taire comites, 5 van de bij koninklijk arbeidsovereenkomst voor bedienden, als
besluit van 8 augustus 1976 algemeen bepaald in artikel 32 van de wet van
bindend verklaarde collectieve arbeids- 5 december 1968, enkel kan slaan op die
overeenkomst betreffende de vastheid verplichtingen in de collectieve arbeidsvan betrekking, gesloten op 14 november overeenkomst waarvan de uitvoering a
1975 in het paritair comite voor het posteriori mogelijk is en de omstandigverzekeringswezen, 2 en 6 van het Bur- heid dat eiseres op de hoogte geweest
gerlijk Wetboek,
zou zijn van het bestaan van deze
doordat het arrest oordeelt dat de collectieve arbeidsovereenkomst, geensontslagbrief van eiseres « ongeldig is, als zins inhoudt dat zij erdoor gebonden
zijnde in strijd met de algemeen ver- was; zodat het arrest, door te oordelen
bindend verklaarde collectieve arbeids- dat eiseres, krachtens de algemeen verovereenkomst betreffende de vastheid bindend verklaring bij koninklijk besluit
van betrekking van 14 november 1975 van 8 augustus 1976 - verschenen in
van het paritair comite voor het het Belgisch Staatsblad van 21 oktober
verzekeringswezen >>, die volgens het 1976 - gehouden was op 26 maart 1976
arrest van openbare orde en derhalve de procedure bij ontslag om technische
dwingend is, met als gevolg dat verweer- of commerciele redenen, vastgelegd in
ster onrechtmatig ontslagen werd en artikel 5 van de collectieve arbeidsoverrecht heeft op een opzeggingsvergoeding eenkomst van 14 november 1975, geslogelijk aan vijftien maanden loon; en het ten in het paritair comite voor het
arrest het middel van eiseres dat zij verzekeringswezen, na te Ieven, en
door deze collectieve arbeidsovereen- inzonderheid dat eiseres gehouden was
komst op 26 maart 1976 - dag van het voorafgaand aan het ontslag van verbetwiste ontslag - nog niet gebonden weerster de voorzitter van het paritair
was, nu deze nog niet algemeen verbin- comite in te lichten - welke verplichdend was verklaard, afwijst op grond ting a posteriori onmogelijk kan worden
enerzijds dat eiseres nergens heeft uitgevoerd - schending inhoudt van de
beweerd deze collectieve arbeidsovereen- arttkelen 32 van de wet van 5 december
komst niet te kennen - integendeel in 1968, 5 van de bij koninklijk besluit van
haar conclusie aantoonde dat zij deze 8 augustus 1976 algemeen bindend vercollectieve arbeidsovereenkomst goed klaarde collectieve arbeidsovereenkomst
kende - en anderzijds « dat de voor- van 14 november 1975 en 2 van het
melde collectieve arbeidsovereenkomst Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk
de wet alleen voor het toekomende
beschikt en geen terugwerkende kracht
(1) Zie Cass., 28 nov. 1973 (A.C., 1974, 357) en heeft;
19 feb. 1979 (ibid., 1979-80, 726).
tweede onderdeel, de verplichting
(2) De conclusie van het O.M. verscheen in opgelegd door artikel 5, 5°, van de
R. w: 1981-1982, kol. 1618.
vqormelde collectieve arbeidsovereen-

I

-471komst, namelijk de voorzitter van het
Overwegende dat de voornoemde
paritair comite voor het verzekeringswe- regeling ingevolge de algemeen verzen voorafgaand aan een ontslag wegens bindend verklaring van de collectechnische of economische redenen in te
lichten, in tegenstelling tot wat het tieve arbeidsovereenkomst welisarrest beweert, geenszins de essentiele waar met terugwerkende kracht
belangen van de Staat of van de moest worden toegepast; dat het
gemeenschap raakt, noch de juridische niet-inachtnemen ervan evenwel
grondslagen vastlegt waarop de eco- niet leidt tot de nietigheid van een
nomische of de morele orde van de ontslag dat de werkgever gegeven
maatschappij rust, en derhalve niet van heeft op een ogenblik dat hij door
openbare orde is, en die collectieve de collectieve arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
geen
sanctie
bepaalt ingeval de procedure geregeld nog niet gebonden was;
Dat het arbeidshof derhalve ontdoor artikel 5, 5", niet wordt nageleefd;
zodat het arrest, door te beslissen dat de wettig beslist dat het door eiseres
door eiseres betekende opzegging als gegeven ontslag ongeldig is wegens
ongeldig diende te worden beschouwd het niet-nakomen van de verplichwegens strijd met een bepaling van tingen die door genoemd artikel 5
openbare orde en dwingend recht, niet- met terugwerkende kracht werden
tegenstaande genoemd artikel 5 van de
collectieve arbeidsovereenkomst geen opgelegd;
sanctie bepaalt en dit artikel de openDat het middel gegrond is;
bare orde niet raakt, de artikelen 5 van
de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en 6 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat verweerster ontslagen
werd met schending van artikel 5
van de in het middel genoemde
collectieve arbeidsovereenkomst van
14 november 1975; dat dit artikel
bepaalt welke maatregelen de
onderneming die een vermindering
van
tewerkstelling
overweegt
wegens economische of technische
redenen, « voorafgaandelijk aan
deze vermindering » moet nemen;
dat luidens het bepaalde onder 5"
van dit artikel, « wanneer de herclasseringsproblemen
onoplosbaar
blijken op het vlak van de onderneming, voorafgaandelijk aan de
afdanking, de voorzitter van het
paritair comite voor het verzek~
ringswezen (moet) worden ingelicht »;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Gent.
7 december 1981 - 3" kamer - Voorzitter : de heer Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de heer Mahillon Gelijkluidende conclusie van de heer
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. De Gryse.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - VERZOEKSCHRIIT IN CASSATIE NIET TE BEGRIJPEN VE~ZOEKSCHRIIT - NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Overwegende dat het genoemde
artikel 5 de werkgever niet verbiedt
een werknemer te ontslaan en de 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG werknemer niet het recht geeft om STRAFZAKEN - SAMENHANG - SAMENVOEGING- VORDERING TOT SAMENVOEGING VAN
niet te worden ontslagen; dat de
EEN BIJ EEN HOF VAN BEROEP AANHANGIGE
voorgeschreven vetplichtingen het ZAAK EN VAN EEN ANDERE ZAAK DIE VOOR
ontslag van de werknemer niet in
EEN ANDER HOF VAN BEROEP IS GEBRACHT
de weg staan;
- BEVOEGDHEID.

-4723° SAMENHANG

STRAFZAKEN
SAMENVOEGING - VORDERING TOT SAMENVOEGING VAN EEN BIJ EEN HOF VAN BEROEP
AANHANGIGE ZAAK EN VAN EEN ANDERE
ZAAK DIE VOOR EEN ANDER HOF VAN
BEROEP IS GEBRACHT- BEVOEGDHEID.

4° SAMENVOEGING VAN ZAKEN
STRAFZAKEN - SAMENHANG - SAMENVOEGING- VORDERING TOT SAMENVOEGING VAN
EEN BIJ EEN HOF VAN BEROEP AANHANGIGE
ZAAK EN VAN EEN ANDERE ZAAK DIE VOOR
EEN ANDER HOF VAN BEROEP IS -GEBRACHT
- BEVOEGDHEID.

5° VOEDINGSWAREN-

WET VAN 24 JAN.
1977, ART. 4, § 3 - NIET TOEGELATEN TOEVOEGSELS- BEDERFWERENDE STOFFEN.

6° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ LEIDENDE DAGVAARDING.

GEDINGIN-

7° RECHTSWEIGERING

TELASTLEGGING - MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN
PERSOON BELAST MET EEN RECHTSPREKENDE FUNCTIE.

en 4" Een Jwt van beroep is niet
bevoegd om een aldaar aanhangige
zaak voor samenvoeging naar een
ander hot van beroep te veiwJjzen,
wegens een beweerde samenhang tussen die zaak en een zaak die voor een
ander hot van beroep is gebracht.

2", 3"

5" Bedertwerende stoffen zijn niet als

toevoegsels in voedingswaren toegelaten; het is, Juidens art. 4, § 3, wet van
24 jan. 1977, verboden voedingswaren
te koop te stellen die dergelijke toevoegsels bevatten. (Artt. 1, 2", a, 4, § 3,
en 26, tweede lid, wet van 24 jan. 1977;
art. 8 K.B. 23 mei 1934.)

6" In

strafzaken is een rechtstreekse
dagvaarding altijd een gedinginleidende vordering, ook al is de gedaagde
reeds in een andere hoedanigheid dan
die van beklaagde in de zaak betrokken; die rechtstreekse dagvaarding
mag derhalve niet wo1·den aangemerkt
als een tegenvordering in de zin van
art. 14 Ger. W.

7" Het misdrijt omschreven in art. 258
Sw. kan slechts wordenfepleegd door
een persoon, rechter o lid van een

bestuurslichaam, die met een rechtsprekende tunctie is belast(1).
(DE COCK H. T. DE BAERE, STUYCK, DE COCK G.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1980
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Overwegende dat het arrest eerste
eiser veroordeelt tot een enkele
straf, bestaande uit een gevangenisstraf van twee maanden en een
geldboete van 300 frank verhoogd
met 390 deciemen of een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden, alsmede in een vierde van
de kosten in hoger beroep op de
strafvordering gevallen, ter zake van
te Aalst : « A. op 14 juni 1979, bij
inbreuk op artikel 15, § 1, 1" en 7",
tweede lid, alsmede artikel 26,
tweede lid, van de wet van
24 januari 1977, zonder fabrikant of
invoerder te zijn, voedingsmiddelen
in de handel gebracht te hebben,
wetende dat zij een of meer niet
toegelaten toevoegsels bevatten, in
casu room waaraan waterstofperoxyde (bederfwerende stof) werd
toegevoegd, hetgeen krachtens de
artikelen 8 en 9 van het koninklijk
besluit van 23 mei 1934 houdende
het reglement op de handel in room
verboden is; B. sedert 14 februari
1979 tot 14 juni 1979 en onder mcer
op 19 april 1979, meermaals, bij
inbreuk op artikel 6, § 1, 7", van de
wet van 28 maart 1975, zonder
machtiging of erkenning, een produkt in de handel te hebben
gebracht, te hebben verworven, aangeboden, ten verkoop te hebben
tentoongesteld, in bezit te hebben
gehouden, te hebben bereid, vervoerd, verkocht, geleverd, afgestaan,
ingevoerd, uitgevoerd of doorge(1) RIGAUX en TROUSSE, dl. IV, biz. 335; Rep.
prat. du dr. beige, Deni de justice, nr. 27; DE
BROUCKERE en TIELEMANS, Rep. adm., VO, Deni
de justice, IV, biz. 98.

-473voerd te hebben, meer bepaald zuiOverwegende dat beide verzoekvelprodukten, wanneer ingevolge schriften, bevattende samen zestig
een krachtens artikel 3 genomen met de hand geschreven bladzijden,
besluit, namelijk overeenkomstig voor een deel zo verward zijn dat zij
artikel 1 van het koninklijk besluit het Hof niet in de mogelijkheid
van 27 februari 1963, een machti- stellen de aangevoerde onwettigheging of erkenning voor die hande- den te onderscheiden; dat het verling vereist is »;
zoekschrift « Bundel I A >> daarenDat het arrest tweede eiser ver- boven voor een deel kritiek oefent
oordeelt tot een gevangenisstraf van op ten deze niet bestreden beslissineen maand, met uitstel van tenuit- gen zoals vonnissen van de Correcvoerlegging gedurende vijf jaren, en tionele Rechtbank te Dendermonde,
een geldboete van 100 frank ver- arresten van het Hof van Beroep te
hoogd met 390 deciemen of een Gent of van het Hof; dat het tevens
vervangende gevangenisstraf van gewag maakt van een procedure tot
een maand, alsmede in een vierde herziening;
van de kosten in hoger beroep op de
Dat de inhoud van de verzoekstrafvordering gevallen, ter zake van schriften, in zoverre, niet ontvankehet feit A, zoeven omschreven;
lijk is;
Dat het hof van beroep de verOverwegende ten slotte dat het
weerders Wilfried De Baere en Marcel Stuyck, door eerste eiser recht- verzoekschrift « Bundel I A » ook
streeks gedagvaard, vrijspreekt van grieven bevat die overeenstemmen
de telastlegging : « inbreuk te heb- met die vervat in« Bundel I B »; dat
ben gepleegd op artikel 258 van het ze daarom als middelen aangevoerd
Strafwetboek door : als rechter, in verzoekschrift « Bundel I B »
bestuurder of lid van een bestuurs-. zullen worden behandeld;
lichaam onder enig voorwendsel,
zelfs van het stilzwijgen of de
I. In zoverre de voorzieningen
duisterheid van de wet, geweigerd gericht zijn tegen de veroordelingen
te hebben het aan partijen verschul- van de eisers op de strafvordering
digde recht te spreken », zich onbe- uit hoofde van feit A, eerder nader
voegd verklaart om kennis te omschreven :
nemen van de vordering van eerste
eiser, als burgerlijke partij door
Over het eerste middel, door eerste
rechtstreekse dagvaarding tegen die eiser in zijn verklaring van beroep in
verweerders ingesteld, en de kosten cassatie hieruit afgeleid dat zijn rechten,
van burgerlijke partijstelling in bepaald bij artikel 227 van het Wetboek
beide aanleggen ten laste van eerste van Strafvordering, werden geschonden
doordat het arrest weigert de zaak voor
eiser laat;
samenvoeging naar het Hof van Beroep
Overwegende dat de eisers in hun te
Antwerpen toe te sturen, waarnaar
respectieve ver klaring van cassatie- reeds bij arrest van dit Hof een samenberoep middelen van cassatie aan- hangende zaak werd verwezen :
voeren; dat daarenboven, binnen de
in artikel 422 van het Wetboek van
Overwegende dat, afgezien van de
Strafvordering gestelde en overeen- vraag of de beweerde samenhang
komstig artikel 644 van hetzelfde
wetboek verlengde termijn, een wel bestaat, het arrest artikel 227
het Wetboek van Strafvordering
door eerste eiser ondertekend ver- van
niet
schendt door te beslissen dat
zoekschrift, met als titel « Bundel I het Hof
van Beroep te Gent niet
A », vergezeld van stavingsstukken, bevoegd is om de aldaar aanhangige
en een door beide eisers onderte- zaak naar het Hof van Beroep te
kend verzoekschrift, met als titel Antwerpen te verwijzen;
« Bundel I B », ter griffie van het
hof van beroep werden ingediend;
Dat het middel faalt naar recht;

-474Over de overige middelen samen :
het eerste, door beide eisers in het
verzoekschrift « Bunde! I B " hieruit
afgeleid dat de deskundigenverslagen
slechts de aanwezigheid van waterstofperoxyde in de stalen room hebben
vastgesteld terwijl de bewezen verklaarde telastlegging gewaagt van room
waaraan waterstofperoxyde (bederfwerende stof) werd << toegevoegd "• zodat er
" zich een verschil bevindt in de bewijsvoering " tussen de scheikundige verslagen en« de betichting »;
het tweede, door beide eisers in het
verzoekschrift « Bunde! I B " hieruit
afgeleid dat de eisers (« wij ») waterstofperoxyde gebruikten bij de ontsmetting
van hun kruiken, dat het aldus ging om
een reinigings- of onderhoudsmiddel, als
bedoeld in artikel 1, 2", c) van de wet van
24 januari 1977, en niet om een toevoegsel in de zin van het koninklijk besluit
van 27 juli 1978, waaruit volgt dat de
Koning, krachtens artikel 78 van de
Grondwet, van dit reinigings- of onderhoudsmiddel geen toevoegsel mocht
maken en het hof van beroep, krachtens
artikelen 7 en 107 van de Grondwet,
geen toepassing mocht maken van een
niet met de wet overeenstemmend
koninklijk besluit;
het derde, door beide eisers in het
verzoekschrift « Bunde! I B '' hieruit
afgeleid dat artikel 4 van de wet van
24 januari 1977 aan de Koning geen
bevoegdheid verleent om bepaalde stoffen als toevoegsels te verbieden maar
enkel om « verboden toevoegsels toe te
Iaten "• zodat het koninklijk besluit van
23 mei 1934 het produkt waterstofperoxyde als toevoegsel niet kon verbieden
en dat, indien voornoemd koninklijk
besluit krachtens artikel 26 van de wet
van 24 januari 1977 niet werd ingetrokken, zijn toepassingsveld beperkt is tot
hetgeen verenigbaar is met de wet van
24 januari 1977, zodat, in geval van
betwisting, zoals ten deze, het schadelijk
karakter van een produkt, krachtens
artikel 18 van dezelfde wet toepasselijk
op de produkten vermeld in artikel 1.2,
b) en c), slechts door een analyse kan
worden bewezen, wat niet gebeurde;
het vierde, door beide eisers in verzoekschrift « Bunde! I B " hieruit
afgeleid dat, indien het hof van beroep,
bij het vernoemen van artikel 15, § 1, 1°,
van de wet van 24 januari 1977, bedoelt
dat waterstofperoxyde een contaminant
zou zijn, de Koning dit produkt niet op
de lijst van de contaminanten kon brengen zonder het krachtens artikel 5, § 3,

van dezelfde wet vereiste voorafgaand
advies van de Hoge Gezondheidsraad,
waaruit volgt dat, wanneer waterstofperoxyde op de lijst der contaminanten
niet voorkomt, de aanwezigheid ervan in
slagroom niet is verboden;
het derde, door eerste eiser in zijn
verklaring van beroep in cassatie hieruit
afgeleid dat het hof van beroep de juiste
groep, waartoe het produkt waterstofperoxyde bij de indeling van de produkten
voornoemd in artikel 1.2° van de wet van
24 januari 1977 behoort, niet onderzoekt;
en over het middel door tweede eiser
in zijn verklaring van beroep in cassatie
aangevoerd en luidende « dat bij het
arrest van de derde kamer van het Hof
van Beroep te Gent en met datum van
11 december 1980, mijn rechten, dewelke
bij artikel 7 van onze Grondwet worden
bepaald, zijn geschonden. De voorgeschreven vormen de juist bepalende
inhoud van de wet van 24 januari 1977
werden bij het onderzoek en de rechtspraak niet toegepast " :

Overwegende dat de eisers werden vervolgd ter zake van feit A
eerder weergegeven;
Overwegende dat het ten deze
gaat om het in de handel brengen
van een voedingsmiddel, namelijk
room, met een << toevoegsel », als
bedoeld in artikel 1, 2°, a, van de
wet van 24 januari 1977; dat bedoelde wet bepaalt in artikel 4, § 1,
dat de Koning de lijst opstelt van de
toevoegsels die in voedingsmiddelen
mogen worden aangewend en in
artikel 4, § 3, dat niet in de handel
mogen worden gebracht voedingsmiddelen die niet toegelaten toevoegsels bevatten; dat artikel 15, § 1,
1° en 7•, tweede lid, de persoon
strafbaar stelt die, zonder fabrikant
of invoerder te zijn, wetens voedingsmiddelen in de handel brengt
wanneer zij een of meer niet toegelaten toevoegsels bevatten; dat het
koninklijk besluit van 23 mei 1934
houdende het reglement op den
handel in room, getroffen ter uitvoering van de wet van 4 augustus 1890 betreffende de vervalsching
van levensmiddelen, op grond van
artikel 26, tweede lid, van de wet
van 24 januari 1977, nog steeds van
kracht gebleven, in zijn artikel 8

-475bepaalt : << Het is verboden te gewild heeft met het doel de room
verkoopen, te koop te stellen, voor bacterievrij te behouden (technolode verkoop of de levering in voor- gisch doel); dat waterstofperoxyde
raad te houden of te vervoeren, de dus als een verboden toevoegsel
bij dit besluit bedoelde producten client beschouwd te worden in de
(waaronder "room" omschreven in zin van artikel 1 van het koninklijk
artikel 1) welke ... c) bederfwerende besluit van 27 juli 1978; dat de
stoffen bevatten »; dat daaruit volgt gewilde aanwezigheid van waterdat, in de huidige stand van de stofperoxyde daarenboven blijkt uit
wetgeving, << bederfwerende stof- de grote hoeveelheid van deze stof
fen » als toevoegsels niet toegelaten teruggevonden bij de ontleding door
zijn wegens de dubbele reden dat ze de heer Eeckhaut, die aan getuige
niet voorkomen op de lijst van de De Baere verklaarde dat deze grote
toevoegsels die in voedingsmidde- hoeveelheid waterstofperoxyde niet
len, ten deze room, mogen worden aileen kon afkomstig zijn van het
aangewend (koninklijk besluit van spoelen van de vaten met dit
27 juli 1978) en dat ze daarenboven produkt »;
verboden zijn (van kracht gebleven
Overwegende dat het hof van
koninklijk besluit van 23 mei 1934);
beroep, met eigen motieven, de
Overwegende dat de eerste rech- redenering van de eerste rechter
ter, wiens motieven door het hof aanvult en constateert : << De stelvan beroep worden overgenomen, ling van de eerste beklaagde komt
verwijst naar de verklaringen door erop neer dat hij de waterstofpeeerste eiser aan de gerechtelijke roxyde niet als een toevoegsel aan
politie te Aalst afgelegd nopens het de room gebruikt, maar als ontgebruik van waterstofperoxyde om smettingsmiddel van de kruiken,
zijn recipienten te ontsmetten en de zodat hij die stof niet toevoegt aan
verklaring van tweede eiser << dat de room, welke laatste, volgens hem,
hij wist dat zijn vader de kruiken in werkelijkheid in de kruiken in
op voorhand ontsmette met water- aanraking komt met de daar overstofperoxyde », en verder consta- gebleven resten van de waterstofpeteert : << dat artikel 1 van het roxyde, en hij in elk geval geen
koninklijk besluit van 27 juli 1978 vrijwillige toevoeging verricht. Deze
onder " toevoegsels " verstaat : voorstelling van zaken komt niet
" Elke zelfstandigheid die op zich- overeen met de feiten. Zelfs wanzelf normaal niet als voedingsmid- neer de eigen stelling van de
del wordt verbruikt en normaal niet beklaagde zou aanvaard worden en
als karakteristiek bestanddeel van hij in dat geval weet dat de overgeeen voedingsmiddel is aangewend, bleven resten van de waterstofpemaar die nochtans een voedings- roxyde in zijn kruiken met de room
waarde kan hebben en waarvan de· in aanraking komen, is het wel
opzettel:jke toevoeging aan een voe- vrijwillig dat hij zulks bereikt. Dit
dingsmicldel, met een technologisch wordt nog duidelijker wanneer men
of organoleptisch doel, in om het vaststelt dat de beklaagde zijn kruieven welk stadium van de fabricage ken niet met gewoon water wil
of van de handel, tot de aflevering naspoelen - inroepend dat er dan
van het voedingsmiddel aan ver- bacterien in de room zouden
bruiker, de gewilde aamvezigheid terechtkomen. Maar, wat meer is,
van deze stof of van haar derivaten uit niets is tot hiertoe gebleken dat
in het voedingsmiddel tot gevolg het waar is dat de aanwezigheid van
heeft of op andere wijze de kenmer- waterstofperoxyde in de room enkel
ken van het voedingsmiddel kan het gevolg is van de reiniging van
bei:nvloeden; dat uit de verklaringen de kruiken. Er zijn geen aanwijzinvan eerste beklaagde duidelijk blijkt gen daartoe die zouden af te leiden
dat hij opzettelljk de aanwezigheid zijn uit een bepaald gehalte in de
van waterstofperoxyde in zijn room room
aangetroffen
waterstofpe-
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wettelijke vereisten tot strafbaar- verworpen dat het kon gaan om een
heid, moest er geen onderzoek naar van de andere produkten in het 2·
een bepaald gehalte verricht wor- van voornoemd artikel bedoeld,
den : de aanwezigheid alleen is voor onder meer contaminanten of reinide wet voldoende. Het is te meer gings- of onderhoudsmiddelen; dat
uitgemaakt dat er een hoger gehalte daaraan niets afdoet de door de
aanwezig was dan wat na de reini- eisers voorgehouden mogelijkheid
ging van de kruiken zou kunnen om waterstofperoxyde ook als reiniachtergebleven zijn. Het formele gings- of onderhoudsmiddel te
karakter van de inbreuk laat niet gebruiken;
toe dat de vraag nopens het gevaar
Overwegende dat daaruit tevens
voor de volksgezondheid nog op
volgt
dat de betwisting, door de
enige wijze in aanmerking kan
komen. De ware strafbare bedoeling eisers, van 's Konings bevoegdheid
van de beklaagde komt klaar te om van reinigings- en onderhoudsvoorschijn in de algemene redene- middelen « toevoegsels » te maken
ring die hij er op na houdt, dat hij of om een produkt op de lijst van de
namelijk
de
waterstofperoxyde contaminanten te brengen zonder
gebruikt als reinigingsmiddel van het advies van de Hoge Gezondde kruiken, maar dat dit tot gevolg heidsraad, geen belang vertoont;
heeft dat de room met de resten
Overwegende ten slotte dat de
ervan in aanraking komt en dat hij bepalingen van artikel 18 van de
zodoende " de bescherming tegen wet van 24 januari 1977 geen
bederf van zijn slagroom wil berei- betrekking hebben op de door
ken ". Dit mobiel van zijn handelen dezelfde wet bedoelde toevoegsels
ontzenuwt ernstig zijn ontkenning met het gevolg dat de in dat artikel
dat er van de aanwezigheid van in geval van betwisting voorgeschrewaterstofperoxyde in de room eert ven analyse ten deze niet moest
andere verklaring zou mogen gege- worden verricht;
ven worden dan langsheen het reiDat de middelen niet kunnen
nigen van de kruiken, namelijk dat worden aangenomen;
hij die stof er afzonderlijk zou aan
toevoegen (zie biz. 13, 17, 18,
II. In zoverre de voorziening van
verweerschrift) »;
eerste eiser gericht is tegen zijn
Overwegende dat uit die gedach- veroordeling op de strafvordering
tengang blijkt dat het ten deze niet uit hoofde van feit B, eerder
ging om het in de handel brengen omschreven :
van room waarin, zoals de eisers
Over het tweede middel, door eerste
beweerden, ten gevolge van reiniging resten van waterstofperoxyde eiser in zijn verklaring van beroep in
cassatie bieruit afgeleid dat eisers recbte vinden waren, maar van room ten,
bepaald in de artikelen 13 en 14 van
waaraan met opzet waterstofpe- bet Gerecbtelijk Wetboek, worden
roxyde als bederfwerend middel gescbonden doordat bet bof van beroep
werd toegevoegd; dat het arrest geen rekening boudt « met zijn conclusie
meteen, op onaantastbare wijze, dewelke als tussenvordering op zijn
aantoont waarom, uit de vaststel- tegenvordering was gericbt », en « de
ling, door de deskundigen, van de oorzaak waardoor zijn macbtiging voor
« aanwezigheid » van waterstofpe- de verkoop van zuivelproducten ontroxyde, moest worden besloten tot brak » niet onderzoekt;
en over het verzoekscbrift « Bunde! I
toevoeging ervan door de eisers; dat
A » voor zover bet grieven aanvoert met
het arrest tevens aantoont dat de betrekking
tot de veroordellng van cerrechters de aard van het produkt in ste eiser wegens bet feit B :
de room gevonden, hebben nageOverwegcnde dat, nu de in het
gaan en dat zij, door het als toevoegsel aan te merken m de zin van arrest tegen eerste eiser uitgespro-
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blijft door de veroordeling wegens
het feit A, het middel en het deel
van het verzoekschrift << Bundel I
A » dat betrekking heeft op de
veroordeling wegens het feit B, bij
gemis van belang, niet ontvankelijk
zijn;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorziening van
eerste eiser gericht is tegen de
beslissing ten opzichte van de verweerders:
A. waarbij zij van de telastlegging
worden vrijgesproken :
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij die niet in de kosten van
de tegen de verweerders ingestelde
strafvordering is veroordeeld, geen
hoedanigheid heeft om zich tegen
zodanige beslissing te voorzien;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

de verweerders zijn ten deze te beschouwen als eisende partijen tegen wie een
tegenvordering kon worden ingesteld,
vermits eiser ten gevolge van hun verklaringen strafrechtelijk werd vervolgd :

Overwegende dat een rechtstreekse dagvaarding in strafzaken
steeds een inleidende vordering is,
ook al is de gedagvaarde persoon
reeds in een andere hoedanigheid
dan die van beklaagde in de zaak
betrokken; dat de rechtstreekse
dagvaarding ten deze geen tegenvordering kon zijn in de zin van
artikel 14 van het Gerechtelijk Wethoek vermits de verweerders zelf,
bij de strafvordering tegen eiser
ingesteld, niet als de oorspronkelijke eisers waren opgetreden, ook
al lagen hun processen-verbaal of
verklaringen aan de basis van de
door het opoenbaar ministerie ingestelde strafvordering;

Overwegende dat, nu de rechtstreekse dagvaarding van de verweerders door eiser niet als nietontvankelijk werd verworpen en
verder samen met de tegen hem
ingestelde
strafvordering
werd
behandeld, het middel, in zoverre
B. waarbij eisers civielrechtelijke het van artikel 24 van de Grondwet
vordering wordt afgewezen :
en van samenhang gewaagt, geen
belang
vertoont;
Over het vierde middel, door eerste
eiser in zijn verklaring van beroep in
cassatie hieruit afgeleid dat zijn burgerlijke partijstelling, die hij in zijn hoedanigheid van beklaagde als « tegenvordering » instelde, op verkeerde wijze
door het hof van beroep als een inleidende
vordering wordt beschouwd en beantwoord,
en over het tweede middel, door eerste
eiser in het verzoekschrift « Bunde! I A »
aangevoerd en zakelijk weergegeven als
volgt : krachtens artikel 2 en overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van het
Gerechtelijk Wetboek mocht eiser als
beklaagde een tegenvordering instellen
om de doeleinden na te streven in
laatstvermelde artikelen beschreven, en
diende deze tegenvordering als samenhangend met de inleidende vordering te
worden behandeld; krachtens artikel 24
van de Grondwet is overigens geen
voorafgaand verlof nodig om tegen openbare ambtenaren, wegens daden van
hun bestuur, vervolgingen in te stellen;

Dat de middelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het vijfde middel, door eerste
eiser in zijn verklaring van beroep in
cassatie aangevoerd en letterlijk luidende als volgt : « Het artikel 258 van
het Strafwetboek omvat de functies van
rechters, de bestuurders bij bestuurslichamen en ieder lid dat tot deze
bestuurslichamen behoort. Een rechtspraak is op de uitspraak van een vonnis
gericht. Een weigering om naar een
verschuldigd recht van een bepaalde
partij te spreken, is op de bescherming
van de rechten van die partij gericht.
Een inspecterend ambtenaar stelt geen
rechtspraak, maar hij klaagt wei feiten
voor die rechtspraak aan. Blj het aanbrengen van die feiten is die inspecteur
verplicht om volgens de rechten van de
persoon, van wie hij de feiten aan de
rechter voorlegt, volgens de rechten van
die part1j te spreken »,
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buiten de door artikel 420bis van
het Wetboek van Strafvordering
gestelde termijn, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in
de kosten.

en over het eerste middel door eerste
eiser in het verzoekschrift « Bundel I A »
aangevoerd en zakelijk weergegeven als
volgt : artikel 258 van het Strafwetboek
vindt niet alleen toepassing op rechters
maar ook op leden van een bestuurslichaam, zoals de verweerders ten deze.
Het betekent dat zij, wanneer zij met
andere personen ambtelijk in aanraking
komen, met de rechten van die personen
dienen rekening te houden of << volgens
die rechten te spreken >>; nu een procesverbaal als inleiding dient voor de correctionele vervolging van de partij tegen
wie het is opgesteld, moet de ambtenaar
bij het opstellen ervan rekening houden
met het recht dat hij ingevolge artikel 7
van de Grondwet aan die partij is
verschuldigd :

Overwegende dat het misdrijf
door artikel 258 van het Strafwetboek omschreven en in de rechtstreekse dagvaarding door eiser aan
de verweerders ten laste gelegd,
slechts kan worden gepleegd door
een persoon, rechter of lid van een
bestuurslichaam, die met een rechtsprekende functie is belast;
Overwegende dat het hof van
beroep, door overneming van de
motieven van de eerste rechter, dan
ook wettelijk oordeelt dat de administratieve overheden het misdrijf
van rechtsweigering slechts kunnen
plegen indien zij optreden bij het
oplossen van geschillen nu zij
slechts dan een rechtsprekende
functie uitoefenen;
Overwegende dat de rechters,
door vervolgens vast te stellen dat
de verweerders ten deze « niet
optreden bij het oplossen van een
geschil >>, hun beslissing de verweerders vrij te spreken en zich dientengevolge onbevoegd te verklaren om
van eisers civielrechtelijke vordering kennis te nemen, wettelijk
verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen
worden aangenomen;

8 december 1981 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de heer Chatel,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de heer Krings, advocaatgeneraal.
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1° ARBEID -

ARBEIDSBESCHERMING
KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MAART 1977 TOT
VASTSTELLING VAN DE VEILIGHEIDSWAARBORGEN WELKE BEPAALDE ELEKTRISCHE
MACHINES, APPARATEN EN LEIDINGEN MOETEN BIEDEN, ART. 11 - PROCEDURE BEDOELD
IN ART. 11 - BEG RIP.

2° ENERGIE -

ELEKTRISCHE ENERGIE KONINKLIJK
ARBEIDSBESCHERMING
BESLUIT VAN 23 MAART 1977 TOT VASTSTELLING VAN DE VEILIGHEIDSWAARBORGEN
WELKE BEPAALDE ELEKTRISCHE MACHINES,
APPARATEN EN LEIDINGEN MOETEN BIEDEN,
ART. 11 - PROCEDURE BEDOELD IN ART. 11 BEG RIP.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN STRAFZAKEN GEEN
CONCLUSIE - REDENGEVING -

BEG RIP.

1" en 2" Uit art. 11 KB. van 23 maart

1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en Jeidingen moeten bieden, blijkt dat de in die
bepaling bedoelde procedure, meer
bepaald de kennisgeving aan de
belanghebbende van de resultaten van
het onderzoek, slechts van toepassing
is voor machines, apparaten en Jeidingen die vallen onder de categorieen
bedoeld in de artt. 5, 6, 7, eerste lid, 8
en 9 van bedoeld koninklijk besluit, en
dus niet voor machines, apparaten en
leidingen die reeds het voorwezp uitOm die redenen, en zonder acht
maken van een met toepassing van
te slaan op de stukken die eerste
art. 7, tweede lid, uitgevaardigd vereiser aan de procureur-generaal in 1 bod.

-4793° De rechter die vaststelt dat, overeen- strafdossier berustende ontledingsbullekomstig art. 5, tweede lid, wet van tins op geen enkel ogenblik ter kennis
11 juli 1961 betreffende de onontbeer- werden gebracht van eiser, noch per
Jijke
veiligheidswaarborgen welke aangetekende, noch per gewone brief;
meer bepaald de machines moeten aldus aan eiser de bij artikel 11, derde
bieden, een afschrift van het proces- lid, van het koninklijk besluit van
verbaal van een misdrijf als het in dat 23 maart 1977 bepaalde mogelijkheid
artikel bedoelde aan de overtreder is werd ontnomen om binnen de maand
toegezonden, behoeft, bij ontstentenis een met redenen omklede aanvraag te
van desbetreffende conclusie, niet richten, strekkende tot een nieuwe
bovendien te vermelden waarop die onderzoek; het ministerieel besluit van
vaststelling is gegrond en of enige 7 november 1978 in verband met de
vermelding betreffende de toezending schilfertjeslampen door de minister van
in dat proces-verbaal voldoende aan- Economische Zaken werd genomen bij
toont dat het afschrift is toegezonden. toepassing van artikel 7 dat aan de
minister bevoegdheid verleent te beslissen omtrent « elk probleem » dat hem
(BAUWENS)
wordt voorgelegd « na advies te hebben
ingewonnen van de Commissie ingesteld
door artikel 13 », namelijk de Vaste
ARREST
Raadgevende Commissie inzake de veiligheid van het elektrische materiaal,
HET HOF; - Gelet op het bestre- welke commissie, zoals blijkt uit het
den arrest, op 12 februari 1981 door ministerieel besluit van 7 november
1978, advies heeft uitgebracht; de, ovehet Hof van Beroep te Gent gewe- rigens
verkeerde, motivering van het hof
zen;
van beroep in verband met de toepasOver het eerste middel, afgeleid uit de singskracht van het artikel 11 van het
schending van artikel11 van het konink- koninklijk besluit van 23 maart 1977 niet
lijk besluit van 23 maart 1977 tot vast- relevant is, nu dit artikel een algemene
stelling van de veiligheidswaarborgen draagwijdte heeft en toepasselijk is op
welke bepaalde elektrische machines, aile op de Belgische markt genomen
elektrische machines, apparaten en leiapparaten en leidingen moeten bieden,
dingen " ten einde na te gaan of ze wei
doordat het arrest eiser veroordeelt overeenkomen met de voorschriften van
wegens overtreding van de artikelen 1, 2, artikel 3 »; artikel 2 van het koninklijk
3 en 4 van bedoeld koninklijk besluit, en besluit overigens bepaalt wat dient te
daartoe voor recht zegt dat de bij worden verstaan onder elektrische
ministerieel besluit van 7 november 1978 machine of apparaat : « ieder toestel
verboden elektrische schilfertjeslampen bestemd tot het voortbrengen, omvorniet onder te brengen zijn onder de men, verdelen of gebruiken van elektrielektrische machines, apparaten of lei- ·sche energie »; de litigieuze schilfertjesdingen als bedoeld in een van de lampen zonder enige twijfel tot de aldus
artikelen 5 tot 9 van het koninklijk gedefinieerde elektrische machines of
besluit van 23 maart 1977,
apparaten behoren; door de nietterwijl het koninklijk besluit van mededeling van de ontledingsbulletins
23 maart 1977, krachtens hetwelk het dE; uitdrukkelijk bedongen verdedigingsministerieel besluit van 7 november 1978 mlddelen en rechten van eiser werden
houdende verbod elektrische schilfer- geschonden :
tjeslampen in de handel te brengen,
werd genomen, in artikel 11 uitdrukkeOverwegende dat het koninklijk
lijk bepaalt dat, indien bij het onder- besluit van 23 maart 1977 tot vastzoek, van de minister van Economische stelling van de veiligheidswaarborZaken, van op de Belgische markt genamen elektrische machines, apparaten en. gen welke bepaalde elektrische
leidingen, ten einde na te gaan of ze wel machines, apparaten en leidingen
overeenkomen met de voorschriften van moeten bieden, na in artikel 3 de
artikel 3, blijkt dat niet is voldaan aan hoofdelementen van de veiligheidsdie voorschriften, • bij een ter post doeleinden te hebben omschreven
aangetekende brief een met redenen in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 d~
omklede k~nn~~geving » word~ g~daan gevallen opsomt waarin de adminisaan he~ d1e een van d~. vernch.tmgen tratieve overheid oordeelt dat aan
van art1kel 4 verwezenhJkt; de m het , de voorschriften van artikel 3 is
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elektrische machines, apparaten en machines, apparaten en leidingen
leidingen beantwoorden aan de gebouwd overeenkomstig de bepageharmoniseerde normen waarvan lingen van de normen van toepasde lijst, zoals zij in het Publikatie- sing in de Lid-Staat van de
blad van de Europese Gemeen- Gemeenschap waarin zij worden
schappen is verschenen, door toe- vervaardigd, op voorwaarde dat ze
doen van de minister van Economi- de vereiste veiligheid bieden », hetsche Zaken in het Belgisch Staats- zelfde artikel 7, tweede lid, bepaalt :
blad is bekendgemaakt (artikel 5), « Op dat gebied beslist de minister
wanneer zij, voor zover nag geen van Economische Zaken omtrent
geharmoniseerde normen in de zin elk probleem dat hem wordt voorgevan artikel 5 zijn uitgewerkt en legd, na advies te hebben ingewongepubliceerd, beantwoorden aan de nen van de commissie ingesteld
veiligheidsbepalingen van de « Com- door artikel 13 >>;
mission internationale de reglemenOverwegende dat hieruit blijkt
tation en vue de !'approbation de dat, wanneer de elektrische machil'equipement electrique >> of van de nes, apparaten en leidingen niet
« Internationale Elektrotechnische vallen onder de in artikel 7, eerste
Commissie >>, waarvan de lijst, zoal_s lid, bedoelde categorie, namelijk die
zij in het Publikatieblad van de welke gebouwd zijn overeenkomstig
Europese Gemeenschappen is ver- de bepalingen van de normen die
schenen, door toedoen van de mi- van toepassing zijn in de Lid-Staat
nister van Economische Zaken is van de Gemeenschap waarin zij
bekendgemaakt (artikel 6), wanneer w~r.den. ver:raardigd en. d~ nodige
zij, bij ontstentenis van publikaties 1 ve1hghe~d b1eden, de mm1ste: ':'an
in de zin van de artikelen 5 en 6, Econom1sche ~ake-?: een be~hssmg
gebouwd zijn overeenkomstig de kan treffen, m1ts hlJ het adv1es. v~n
bepalingen van de normen van toe- de V~ste Raadgevende. Comr!us_s1e
passing in de Lid-Staat van de h~eft mgewonnen; dat d1e besl~ssmg
Gemeenschap waarin zij worden wteraard een verbod tot het m de
vervaardigd, op voorwaarde dat ze handel brengen kan betreffen;
de
vereiste
veiligheid
bieden
Ov~rwegende dat het ministerieel
(artikel 7, eerste lid), wanneer, hoe- beslmt van 7 november 1978 houwel niet is voldaan aan de voor- dende verbod elektrische schilferschriften of bepalingen van de tjeslampen in de handel te brengen
artikelen 5, 6 of 7, de fabrikant of naar bedoeld advies verwijst;
de invoerder een verslag kan voorOverwegende dat uit de in artileggen dat opgesteld is door een van kel 11 van het koninklijk besluit
de in artikel 12 bedoelde organen en van 23 maart 1977 gebruikte
ervan doet blijken dat zij aan de bewoordingen, namelijk « niettegenvoorschriften van artikel 3 beant- staande
het bepaalde
in
de
woorden (artikel 8), en wanneer artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 >>, « bij wijze
erop een kenmerk van overeen- van steekproef >> en << het in de
stemming is ~a:1gebracht of daar- handel. brengen verbieden >>, blijkt
voor een cert1f1caat van overeen- dat de m dat artikel bedoelde procestemming is afgegeven of, bij dure, meer bepaald de kennisgeving
gebreke daarvan en onder meer in aan de belanghebbende van de
geval van industriele elektrische resultaten van het onderzoek,
machines, apparaten en leidingen, slechts van toepassing is voor
wanneer door de fabrikant een ver- machines, apparaten en leidingen
klari_ng van. overeenstemming is uit- die vallen onder de categorieen
gere1kt (art1kel 9);
bedoeld in de artikelen 5 6 7
Overwegende dat, in verband met eerste lid, 8 en 9, maar ni~t ~00 ;
de gevallen omschreven door art1kel machines, apparaten en leidmgen
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van een met toepassing van (van 11 juli 1961) werd aan
artikel 7, tweede lid, uitgevaardigd beklaagde binnen de vijftien dagen
verbod, daar voor deze uiteraard van de vaststellingen een afschrift
reeds is beslist dat ·ze niet in de van het proces-verbaal toegezoncategorie van artikel 7, eerste lid, den »; dat het, bij ontstentenis van
vallen, omdat ze niet de nodige desbetreffende conclusie van eiser,
veiligheid bieden;
zijn beslissing dienomtrent niet
Overwegende derhalve dat het nader moest motiveren;
arrest dat constateert dat << de
Overwegende voor het overige dat
procedure voorzien bij artikel 11,
alinea 2, 3 en 4 van het koninklijk het onderzoek van het middel het
besluit van 23 maart 1977 enkel Hof zou verplichten tot een ondervereist wordt wanneer het verbod zoek van feiten waarvoor het niet
van het in de handel brengen zou bevoegd is;
betrekking hebben op elektrische
Dat het middel niet kan worden
machines, apparaten of leidingen
die beschouwd worden als aan de aangenomen;
voorschriften van artikel 3 te volEn overwegende dat de substandoen omdat ze onder toepassing W~le of op straffe van nietigheid
vallen van een van de artikelen 5, 6, voorgeschreven rechtsvormen in
7, 8 of 9 » en << dat de bij het acht zijn genomen en de beslissing
ministerieel besluit van 7 november overeenkomstig de wet is gewezen;
1978 verboden lampen niet onder te
brengen zijn onder de elektrische
machines, apparaten of leidingen
als bedoeld in een van de artikelen
Om die redenen, verwerpt de
5 tot 9 », de beslissing wettelijk
voorziening; veroordeelt eiser in de
verantwoordt;
Overwegende dat het middel voor kosten.
het overige opkomt tegen de feite8 december 1981 - 2• kamer - Voorlijke beoordeling van de rechter;
zitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitDat het middel niet kan worden ter - Verslaggever : de heer Boon Gelijkluidende conclusie van de heer
aangenomen;

Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
Over het tweede middel, afgeleid uit mr. G. Van de Vijver, Gent.
de schending van artikel 5, tweede lid,
van de wet van 11 juli 1961 betreffende
de onontbeerlijke veiligheidswaarborgen
welke de machines, de onderdelen van
machines, het materieel, de werktuigen,
de toestellen en de recipienten moeten Nr. 231
bieden,
doordat het arrest aanneemt dat aan
het voorschrift van bedoeld artikel,
2• KAMER - 8 december 1981
namelijk het toezenden van een afschrift
van het proces-verbaal aan de overtreder
VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFbinnen de vijftien dagen, is voldaan,
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
terwijl de loutere vermelding van deze
BESLISSING WAARBIJ DE BURGERLIJKE
mededeling in rande van het procesRECHTSVORDERING
NIET
ONTVANKELIJK
verbaal ten deze niet volstaat tot het
WORDT VERKLAARD - GERECHTELIJK WETleveren van het onweerlegbaar bewijs
BOEK, ART 774, TWEEDE LID - WETSBEPAdat dit op straffe van nietigheid bepaald
LING NIET TOEPASSELIJK (1).
vormvoorschrift effectief werd nageleefd ·

Overwegende dat hct arrest vaststelt << Overeenkomstlg artikel 5,

(1) cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226) met
voetnoot F.D.
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ARREST

RET HOF; _ Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1981 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen·
'
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 44, § 1, 1, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw,
doordat het arrest oordeelt dat er hier
geen sprake is van « een grond gebruiken voor het plaatsen van een vaste
inrichting >> omdat de kwestieuze silo
niet rechtstreeks steun neemt op of in
de grond, maar slechts via een bestaand
gebouw,
terwijl het door artikel 44, § 1, 1,
bedoelde verbod naar luid van het
tweede lid van dat artikel slaat op « een
inrichting, die in de grond is ingebouwd,
aan de grond is bevestigd of op de grond
steun vindt ten behoeve van de stabiliteit >>; nopens dit laatste punt in de
Kamercommissie werd gezegd « wat bij
afwezigheid van fixeermiddels aan de
grond vastzit door zijn eigen gewicht »;
het duidelijk is dat, wanneer een inrichting, hetzij met, hetzij zonder fixeermiddels, geplaatst wordt op een gebouw dat
zelf in de grond is ingebouwd, aan de
grond is bevestigd of op de grond steun
vindt ten behoeve van de stabiliteit, ook
« een grond gebruikt wordt voor het
plaatsen van een vaste inrichting >>, ten
deze de meelsilo; door een onderscheid
te maken tussen wat rechtstreeks steun
neemt op de grond en wat onrechtstreeks via een bestaand gebouw die
steun neemt, het hof van beroep de wet
overtreedt, er een verkeerde toepassing
van maakt en aan de wet toevoegt :
Overwegende dat het middel het
arrest niet aanvecht in zoverre het
beslist : « dat het evident is dat het
plaatsen en verder in stand houden
van een silo geen uitstaans heeft
met afbreken, herbouwen of verbouwen van een bestaande waning»;
Overwegende dat, nu de wet de
verschillende mogelijkheden in acht
neemt, zoals het bouwen, de grand
gebruiken voor het plaatsen van een
of meer vaste inrichtingen, het
afbreken, het herbouwen of het
verbouwen
van
een . bestaand
gebouw, elk van die uitdrukkingen

moet worden uitgelegd in de gebruikelijke zin van de woorden; dat het
1 middel ten deze het vraagstuk enkel
onderzoe~t vanuit het oogpunt van
het gebrmk van e~n .gro~d voor het
plaatsen van een mnc;htmg; ~at het
arrest dan oak wethg besllst dat
hiermede niet de inrichtingen worden bedoeld die enkel steun vinden
op een gebouw en niet rechtstreeks
op de grand;
Dat het middel faalt naar recht;

I

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 44, § 1, 1,
van de wet_ van 29 maart 1962 en 774 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het plaatsen van de
kwestieuze meelsilo niet als het oprichten van een constructie beschouwt en
oordeelt dat de kwestieuze silo eenvoudig geplaatst wordt waar hij moet blijven staan en dus niet « de tussenkomst
van een arbeider die niet enkel plaatst
maar ook ter plaatse voortbrengt ,,
veronderstelt,
terwijl het hof van beroep geen rekening ermede heeft gehouden dat eerst
twee draagbalken zijn moeten aangebracht worden van de achtergevel van
het gebouw naar een koermuur, ongeveer 30 em hoven een platform en dat de'
silo op die draagbalken is moeten gelast
en bevestigd worden, zodat het on be-·
twistbaar wei om een constructie gaat;
het hof van beroep hier manifest niet
voorgelicht was en de juiste toestand
niet kende; het bijgevolg, overeenkomstig artikel 774, ambtshalve de heropening van de debatten had moeten bevelen, althans een aanvullend onde~zoek;
door dit niet te doen en te oordelen
zonder over voldoende gegevens te
beschikken of partijen toe te Iaten
dienomtrent te besluiten, het hof van
beroep een door de wet voorgeschreven
vorm schendt :
Overwegende dat de in het
tweede lid van artikel 774 van het
Gerechtelijk Wetboek omschreven
regel niet toepasselijk is in strafzaken; dat de tekst zelf van die
wettelijke bepaling, waarin het gaat
over afwijzing van de vordering op
grand van een door de partijen
ingeroepen exceptie, erop wijst dat
zij geen betrekking heeft op de
procedure betreffende de strafvor• dering en bijgevolg evenmin op de

-483procedure betreffende de civielrech- 2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
telijke vordering die terzelfder tijd - STRAFVORDERING- MIDDEL WAARIN AAN
DE RECHTER WORDT VERWETEN DAT HIJ IN
en voor dezelfde rechters vervolgd
HET BESTREDEN ARREST HEEFT BESLIST DAT
wordt als de strafvordering; dat de
DE VERJARING RECHTSGELDIG WAS GESTUIT
verplichtingen van de strafrechter
DOOR EEN BEPAALDE HANDELING -VASTin verband met de heropening van
STELLING DOOR HET HOF DAT DIE VERJAde debatten bepaald worden door de
RING RECHTSGELDIG WAS GESTUIT DOOR
aard van het strafproces en door de
EEN ANDERE HANDELING - MIDDEL NIET
opdracht en de bevoegdheid van de
ONTVANKELIJK, BIJ GEBREK AAN BELANG (2).
rechter;
Overwegende dat de strafrechter 3° AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING - VERop onaantastbare wijze de noodzaKRACHTING - BEGRIP.
kelijheid of de raadzaamheid van
een bijkomende onderzoeksmaatre- 3" Verkrachting is een aanranding van
gel beoordeelt;
de eerbaarheid met evenwel bJjzondere bijkomende elementen die aan
Overwegende dat, voor het ovehet feit een verschillend strafrechtelijk
rige, uit de stukken waarop het Hof
karakter verlenen (3).
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
eiser de in het middel aangehaalde
feitelijke
omstandigheden
heeft
(P ... T. D. S ... , V. D. P ... )
aangevoerd; dat het arrest dienomtrent geen vaststellingen bevat; dat
ARREST
het onderzoek van het middel het
Hof bijgevolg zou verplichten tot
RET HOF; - Gelet op het bestreeen onderzoek van feiten waarvoor den arrest, op 9 april 1981 door het
het niet bevoegd is;
Hof van Beroep te Antwerpen geweDat het middel niet kan worden zen;
aangenomen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
Om die redenen, verwerpt de tegen eiser ingestelde strafvordevoorziening; veroordeelt de eisers in ring:
de kosten.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
8 december 1981 - 2• kamer - Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de heer Boon Gelijkluidende conclusie van de heer
Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Vanhuyse, Veurne.

Nr. 232
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1° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID
VAN HET HOF OM NATE GAAN OF ER EEN
REGELMATIG
OVERGELEGD
PROCESSTUK
BESTAAT WAARUIT BLIJKT DAT DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING IS GESTUIT
OF GESCHORST (1).

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 219).

schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
en 65 van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep eiser
schuldig bevindt aan aanranding van de
eerbaarheid op een kind van minder dan
16 jaar « op niet nader te bepalen data
tussen 1 oktober 1976 en 31 maart 1978,

(2) Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973, 409).
(3) Zie Cass., 24 juli 1916 (Bull. en Pas., 1917,
I, 72); 7 mei 1928 (ibid., 1928, I, 155); 13 mei
1942 (ibid., 1942, I, 125); BILTRIS, Rev. dr. pen.,
1925, 'biz. 1033 tot 1035; RIGAUX en TROUSSE;
dl. V, 337; NYPELS en SERVAIS, dl. II, art. 375, 1,
Rep. prat. dr. beige, v• Attentat Ja pudeur et
viol, nr. 3; DELVA, Preadvies, Vereniging vergeJijk. studie van het recht van Belgie en
Nederl., 1967, biz. 38; nr. 113, biz. 53, en
nrs. 162-164; A.P.R., Aanranding der eerbaarheid en verkrachting, biz. 108, nr. 215.

a
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werd dat verjaring van de strafvordering
gestuit is « door de behandeling ter
zitting van 12 maart 1981 "• zonder te
vermelden dat al de feiten de uiting
zouden zijn van eenzelfde misdadig
opzet, noch dat ze alle te situeren zijn
na 11 maart 1978,
terwijl artikel 22 van de voorafgaande
titel tot het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat de verjaring slechts gestuit
wordt « door daden van onderzoek of
van vervolging, verricht binnen de in het
vorige artikel gestelde termijnen "• dat is
in het huidige geval drie jaar te rekenen
vanaf de dag dat het misdrijf is
gepleegd, zodat de feiten gepleegd v66r
11 maart 1978 reeds definitief verjaard
waren op 12 maart 1981 en de verjaring
ervan op die dag dus niet meer gestuit
kon worden; daaruit volgt dat het hof
van beroep de vernoemde wetsartikelen
schendt, althans het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn controle uit te oefenen
over de verjaring van de strafvordering,
zonder een onderzoek naar de feiten zelf
(schending van artikel 97 van de Grondwet):

Overwegende dat het Hof, aan de
hand van de stukken van de procedure, vermag na te gaan of de
strafvordering al dan niet verjaard
was op de dag waarop de bestreden
beslissing gewezen werd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de telastlegging betrekking
heeft op de periode van 1 oktober
1976 tot 31 maart 1978;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat voor de ganse
periode van de telastlegging de verjaring van de strafvordering op
nuttige wijze gestuit werd door het
hoger beroep dat op 30 april 1979
door het openbaar ministerie tegen
de beslissing van de eerste rechter
werd ingesteld;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is bij gemis van belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde,
gehecht aan de definitieve uitspraak in
strafzaken, tevens vervat in de rechtsregel « non his in idem »,

doordat het hof van beroep eiser
veroordeelt om tussen 1 oktober 1976 en
31 maart 1978, op niet nader bepaalde
data, herhaalde malen aanranding van
de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een kind beneden 16 jaar te
hebben gepleegd, zonder daarbij uitdrukkelijk of impliciet te vermelden dat
de aldus bewezen verklaarde feiten
andere feiten zijn dan die welke, in de
oorspronkelijke telastlegging A omschreven als « verkrachting door de enkele
daad van vleselijke gemeenschap op de
persoon van een kind dat de leeftijd van
14 jaar niet had bereikt », welk feit
gesitueerd was « op niet nader te
bepalen data tussen 31 december 1976 en
22 april 1977, meerdere malen >> en dit
ofschoon eiser bij vonnis van 18 april
1979 voor deze telastlegging was vrijgesproken, tegen welke beslissing geen
hoger beroep werd ingesteld;
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep daarmee in het midden laat of de
feiten waaraan beklaagde schuldig
bevonden werd niet geheel of gedeeltelijke dezelfde zijn, daar toch de telastlegging van vleselijke gemeenschap op
een meisje beneden de 14 jaar de
telastlegging van aanranding van de
eerbaarheid mede omvat en slechts hetzelfde feit uitmaakt onder andere strafrechtelijke kwalificatie, namelijk met
bijvoeging van een aantal bestanddelen;
althans het Hof daarmee in de onmogelijkheid wordt gesteld zijn controle uit te
oefenen over de al of niet schending van
het gezag van gewijsde, zodat de motivering niet voldoet aan de vereisten van
artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
had voorgehouden « ter zitting van de
rechtbank heeft De Saeyere haar verklaring nogmaals gewijzigd : zij zegt dan
dat ze al 14 jaar geworden was toen ze
met P... optrok, wat dus zowel het feit
aan Fort 8 als feit a, b en c wegneemt.
Dit feit, manifest een "verkrachting ", is
trouwens ingevolge de vrijspraak definitief vervallen »; het hof van beroep
daarop geen passend antwoord geeft
daar het niet vermeldt of het betrokken
feit niet als een verkrachting beschouwt,
maar als een gewone aanranding van de
eerbaarheid, dan wei het bij de veroordeling voor « telastlegging B » buiten
beschouwing heeft gelaten :

Overwegende dat eiser bij een en
dezelfde dagvaarding voor de correctionele rechtbank werd vervolgd
wegens verkrachting met behulp

-485van geweld door de enkele daad van bedoelde nieuwe omschrijving; dat
vleselijke gemeenschap op de per- hij dan, uiteraard zonder miskensoon van een kind dat de valle ning van het gezag van gewijsde, de
leeftijd van veertien jaar niet had als verkrachting omschreven feiten
bereikt, op niet nader te bepalen in de reeds ten laste gelegde aandata tussen 31 december 1976 en randing van de eerbaarheid kan
22 april 1977, meerdere malen onderbrengen, voor zover, evenwel,
(telastlegging A), en wegens aan- de beklaagde niet bij conclusie heeft
randing van de eerbaarheid zonder aangevoerd dat de feiten van vergeweld of bedreiging op de persoon krachting ook niet als aanranding
of met behulp van de persoon van van de eerbaarheid kunnen worden
een kind van het mannelijke of aangemerkt;
vrouwelijke geslacht beneden de
Overwegende dat eiser, hoewel hij
valle leeftijd van zestien jaar, op
niet nader te bepalen data tussen in zijn conclusie aanstipte dat
1 oktober 1976 en 31 maart 1978, bepaalde feiten « als verkrachting
definitief vervallen » waren, daaruit
meerdere malen (telastlegging B);
geen enkel juridisch gevolg afleidde
Overwegende dat de verkrachting wat betreft de daarin begrepen
een aanranding van de eerbaarheid telastlegging van aanranding van de
is met evenwel bijzondere elemen- eerbaarheid; dat, bij ontstentenis
ten die aan het feit een verschillend van desbetreffende conclusie van
strafrechtelijk karakter verlenen, eiser, het arrest dan ook niet moest
een van die elementen zijnde de preciseren of het bewezen verpenetratie,
in
het
vrouwelijk klaarde misdrijf van aanranding
geslachtsdeel, van het mannelijk lid; van de eerbaarheid geheel of
Overwegende dat de rechter, gedeeltelijk de feiten betrof, die ook
indien hij oordeelt dat die bijzon- als verkrachting waren ten laste
dere elementen niet aanwezig zijn, gelegd;
moet nagaan of de louter wegens
Dat het middel niet kan worden
verkrachting vervolgde persoon zich
al dan niet schuldig heeft gemaakt aangenomen;
aan het in die telastlegging begreEn overwegende dat de substanpen misdrijf van aanranding van de tiele of op straffe van nietigheid
eerbaarheid; dat derhalve, indien de voorgeschreven rechtsvormen in
louter wegens verkrachting ver- acht zijn genomen en de beslissing
volgde persoon wordt vrijgesproken, overeenkomstig de wet is gewezen;
die vrijspraak impliceert dat hij
geen aanranding van de eerbaarII. In zoverre de voorziening
heid heeft gepleegd, aangezien gericht is tegen de beslissing op de
anders de rechter hem voor het door de verweerders tegen eiser
opnieuw omschreven feit had moe- ingestelde civielrechtelijke vordeten veroordelen;
ring:
Overwegende evenwel dat, wanOverwegende dat eiser geen bijneer iemand in een zelfde strafrech- zonder middel aanvoert;
telijke zaak en voor verkrachting en
voor aanranding van de eerbaarheid
op dezelfde persoon is vervolgd en
Om die redenen, verwerpt de
de periode bepaald voor de daden voorziening; veroordeelt eiser in de
van verkrachting begrepen is in de kosten.
periode bepaald voor de daden van
8 december 1981 - 2• kamer - Vooraanranding van de eerbaarheid, de
zitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitrechter, bij ontstentenis van bewijs ter
- Verslaggever : de heer Boon nopens de voor de verkrachting Gelijkluidende conclusie van de heer
vereiste bijkomende elementen, niet Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
gehouden is over te gaan tot mr. Boutmans, Antwerpen.
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4° en 5° Wanneer de rechter vaststelt dat
KAMER -

8 december 1981

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN- STRAFZAKEN- ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DRAAGWIJDTE.

2° ONVERDEELDHEID
SCHRIJVING -

3° ONVERDEELDHEID
SCHRIJVING -

BOEDELBE-

DOEL.

EED.

4° ONVERDEELDHEID
SCHRIJVING- MEINEED -

BOEDELBE-

I
I

BOEDELBE-~

BEG RIP.

5° MEINEED -

MEINEED BIJ HET OPMAKEN VAN DE BOEDELBESCHRIJVING VAN EEN
ONVERDEELDE MASSA- BEG RIP.

1o De voorziening van de burgerlijke

partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling is ontvankelijk, niet
aileen in zoverre dat arrest haar
veroordeelt
tot
schadevergoeding
jegens de verdachte, haar verwijst in
de kosten van de strafvordering of in
de kosten van de burgerlijke rechtsvordering, of een andere beschikking
bevat betreffende die burgerlijke
rechtsvordering, maar ook in zoverre
de voorziening gericht is tegen de
beslissing van buitenvervolgingstelling
zelf, welke op het verzet van de
burgerlijke partij is gewezen (1).
2° De boedelbeschrijving als bedoeld in
de artt. 1175 en 1183 Ger. W. strekt

ertoe alle baten en lasten van een
onverdeelde boedel vast te stellen en
de partijen behoorlijk in te lichten
zodat zij met valle kennis van zaken
een keuze kunnen doen.

een partij verklaart dat er door haar
nog andere goederen zijn aan te geven
en dat zij dit zal doen bij een tweede
vacatie, die door de notaris wordt
vastgesteld, leidt hij daaruit wettig af
dat, nu de boedelbeschrijving niet
geeindigd was, die partij zich niet
heeft onthouden van aangifte, en dat
de eed afgelegd bij het einde van het
voorlopige afgesloten proces-verbaal
van de notazis, dat die verklazing
inhoudt, geen valse eed is, in de zin
van art. 226, tweede lid, Sw. (2).
(GELDHOF T. VANDOORNE)

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1981 door het
Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, gewezen;
Overwegende dat de voorziening
van de burgerlijke partij tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling
ontvankelijk is, niet aileen in
zoverre dit arrest haar veroordeelt
tot schadevergoeding jegens de verdachte, haar verwijst in de kosten
van de strafvordering of in de
kosten van de burgerlijke rechtsvordering, of een andere beschikking
bevat betreffende die burgerlijke
rechtsvordering,
maar
ook
in
zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling zelf, welke op het
verzet van de burgerlijke partij is
gewezen;

Over de middelen,
het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 226, tweede lid, van het
3° De eed die bepaalde partijen bij het Strafwetboek, ingevoegd door artikel 3,
opmaken van de boedelbeschrijving 137°, van de wijzigingsbepalingen van de
van een onverdeelde boedel moeten wet van 10 oktober 1967 en toepasselijk
afleggen, is een waarborg voor de op de eed afgelegd ingevolge artikel
oprechtheid van de verklaringen van 1183, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek,
128, 136, 228, 229 van .het Wetboek van
de partijen.
Strafvordering en 1183 van het Gerechtelijk Wetboek,
(1) Cass., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 159)
met cone!. adv.-gen. Colard, in Bull. en Pas.,
1980, 299, 12 maart 1980 (A.C., 1980-81, nr. 444),
(2) Cass., 29 okt. 1973 met cone!. eerste
12 dec. 1980 (volt. ter.) (ibid., 1980-81, nr. 219)
adv.-gen. Mahaux (Bull. en Pas., 1974, I, 221).
met cone!. O.M.
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vering van de eerste rechter eigen te nieuwe vacatie of een uitdrukkelijke
maken, voorhoudt dat de inventaris, verwijzing ernaar, terwi.il de vermelding:
opgemaakt door notaris P. Soete op van de notaris in zijn inventaris
13 september 1979, nog niet afgesloten « Waarvan P.V. voorlopig afgesloten "• een
was, wat impliceert dat de afgelegde eed vergissing is en slechts zijn verkeerde
niet die is bedoeld door artikel 226, mening uitdrukt en niet geldt als een
tweede lid, van het Strafwetboek, vaststelling met authenticiteit bekleed;
« onder meer , omdat een van de derhalve moet worden geconcludeerd,
partijen bepaalde verklaringen had afge- dat er wel motivering is, zij het een
verkeerde, die bestaat in « vermits een
legd, welke - bij een tweede vacatie dienden aangevuld en verder omschre- van de partijen bepaalde verklaringen
ven te worden, waartoe trouwens de had afgelegd welke - bij een tweede.
instrumenterende notaris een datum vacatie - dienden aangevuld en nader
voor een tweede vacatie had vooropge- omschreven te worden » waarop de
steld, maar waartegen zich de andere notaris achteraf en buiten het procespartij verzette, omdat de eed reeds was verbaal inging, maar dat, de andere
afgelegd en omdat « uit de vaststaande vermeldingen, bepaald a) « onder meer ,
elementen van de strafbundel '' vol- en b) « Uit vaststaande elementen van.
doende blijkt dat de inventaris nog niet de strafbundel » ten opzichte van de in
was afgesloten op 13 september 1979,
conclusie aangehouden opwerpingen niet
terwijl eiseres in haar conclusie voor als een motivering kunnen gelden,
het hof van beroep precies voorhield dat omdat « onder meer , niet de andere
de inventaris wel degelijk was afgesloten redenen opgeeft waarop de rechter
en de afgelegde eed aldus wel degelijk steunt, en aldus belet dat het Hof het.
die was bedoeld door artikel 226, tweede juridisch gehalte van de gevoerde redelid, van het Strafwetboek en ten bewijze nering zou kunnen nagaan en niet
daarvan aanvoerde dat in de onderha- aangeeft op welke elementen, zelfs vastvige inventaris aile elementen aanwezig staande, wordt gesteund, te meer daar
waren die het slot uitmaken van de eiseres uit datzelfde strafdossier andere
boedelbeschrijving, met name, de eed, de elementen naar voor haalt die in de
aanwijzing van de persoon aan wie de tegenovergestelde zin pleiten, wat weer'
beschreven voorwerpen worden toever- de controle door het Hof, in de boven
trouwd en de voorlezing en onderteke- gegeven zin, uitsluit, en de gegeven'
ning en zelfs het uur van afsluiten, motivering (met name de aanvraag tot:
verder, dat geen enkele notule van de tweede vacatie en stellen van datum
boedelbeschrijving ervan laat blijken dat door notaris) niet volstaat om een antde voortzetting van de inventaris en een woord uit te maken op de door eiseres
tweede vacatie noodzakelijk waren en in conclusie geformuleerde opwerpingen,
geen enkele der in de inventaris opgege- omdat het door de rechter aangehaalde
ven redenen, met name, het niet klaar feit door eiseres in een context van
zijn van de precieze opgave, het niet feiten en recht wordt geplaatst die aan
aanwezig zijn van meester C. Gits en het de door de rechter ingeroepen feiten een:
niet Ianger aanwezig kunnen zijn van andere feitelijke en juridische betekenisi
meester L. Gheysens, welke redenen geven,
overigens drogredenen zijn, vallen binen doordat het arrest de inventaris
nen de gevallen door rechtsleer en
rechtspraak beschouwd als de aanleiding niet als beeindigd beschouwde, omdat
vormende voor een verdere vacatie, ter- een der partijen een tweede vacatie
wijl de notaris in stuk 8 van die aanvroeg, en de notaris daarop inging,
strafbundel niet zegt dat de inventaris
niet werd afgesloten om die redenen,
terwijl, om na te gaan of de afgelegde
maar dat hij de redenen aanvoert die R. eed werkelijk de eed is bedoeld bij
Vandoorne opgaf, en terwijl beklaagde, artikel 226, tweede lid, van het Strafwetnu verweerder, in de strafbundel als boek, dient uitgemaakt dat de boedelbeenige reden aanhaalde dat meester L. schrijving was beeindigd en dit blijkt uit
Gheysens geen tijd meer had, en ten het feit dat de eed werd afgelegd, het
slotte dat er geen tweede vacatie was proces-verbaal werd voorgelezen en
overeengekomen, vermits de eed toch ondertek~nd en de persoon werd aangewerd afgelegd, nadat in de inventaris wezen d1e de beschreven goederen zal
Vandoorne om een vacatie had gevraagd, bewaren, zodat h~t aangevochten arrest
welke door eiseres werd afgewezen, en I e~n ver~~er~ begnp heeft ':an het ~~ dan
vermits anders in de inventaris zelf dag met beemd1gen van de mventans en
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artikel 226, tweede lid, van het Strafwet- blijkt trouwens uit de getuigenis
boek,
van de instrumenterende notaris
het tweede middel, afgeleid uit de dat hij metterdaad datum heeft
schending van de artikelen 226, tweede gesteld, namelijk op 28 september
lid, van het Strafwetboek, ingevoegd 1979, voor deze tweede vacatie. Een
door artikel 3, 137", van de wijzigingsbepalingen van de wet van 10 oktober 1967 van de partijen liet echter bij
en toepasselijk op de eed afgelegd inge- monde van zijn raadsman weten dat
volge artikel 1183, 11 ", van het Gerechte- deze tweede vacatie overbodig was
lijk Wetboek, 128, 136, 228 en 229 van het " gezien de eed reeds afgelegd was ".
Wetboek van Strafvordering en 1183 van Het vergt geen betoog dat het
het Gerechtelijk Wetboek,
volledig wettelijk is verschillende
doordat het arrest, dat geacht wordt vacaties te voorzien en eveneens dat
de motieven van de eerste rechter aan te de eed slechts moet afgelegd worhalen, aanvoert « voor zover deze eed den bij het definitief afsluiten van
dan tach werd afgelegd, moet deze eed de inventaris. Uit de vaststaande
in verband gesteld worden met al de elementen van de strafbundel blijkt
gegevens van de inventaris, niet alleenlijk de positieve, doch ook de negatieve, afdoende dat de inventaris nog niet
namelijk deze waar de verdachte bekent afgesloten was op 13 september
dater nog goederen zijn welke hij bij de 1979, zodat het ten onrechte is dat
tweede vacatie zal opgeven >> en hem de notaris alsdan de eed liet aflegbuiten vervolging stelt, en aldus voor- gen door de partijen. Voor zover
houdt dat de onderhavige eed geen deze eed dan toch werd afgelegd,
meineed zou zijn, omdat hij verwijst moet deze eed in verband gesteld
naar elementen die zouden worden
worden met al de gegevens van de
opgegeven bij een tweede vacatie,
inventaris, niet aileen de positieve
terwijl de meineed, zoals bedoeld bij doch ook de negatieve, namelijk
artikel 226, tweede lid, van het Strafwetboek, precies hierin bestaat dat degene deze waar de verdachte bekent dat
die verklaart, er zich van onthoudt een er nog goederen zijn welke hij bij
deel van het actief of passief afhangende de tweede vacatie zal opgeven. De
van de gemeenschap aan te geven, en de burgerlijke partij is klaarblijkelijk
belofte dat zal aangegeven worden op te haastig geweest door haar weneen tweede vacatie, waarvan overigens sen voor werkelijkheid te nemen
niemand wist of ze werkelijk zou wor- waar zij weigert in te gaan op het
den gehouden, niet wegneemt dat de
houden van een tweede vacatie -verklaarder, in casu Vandoorne, zich
erop speculerend dat de rechtbank
onthoudt van aangifte :

Overwegende dat de middelen
niet aanduiden hoe of waardoor de
artikelen 128, 136, 228 en 229 van
het Wetboek van Strafvordering zijn
geschonden;
Dat de middelen in zoverre niet
ontvankelijk zijn·
0
d 'd t de beroepen
ve.rw~gen e
a
besch1kkmg, waarvan het arrest de
motieven tot de zijne maakt, oordeelt : « Het is afdoende bewezen
dat de inventaris opgemaakt door
notaris Paul Soete op 13 september
1979 nog niet afgesloten was, vermits onder meer een van de partijen bepaalde verklaringen had
afgelegd welke -- bij een tweede
vacatie -- dienden aangevuld en

· zal ingaan op de betichting van
valse eed, waardoor zij tevens, aan
de hand van een strafrechtelijk
onderzoek, in de gelegenheid zal
zijn bewijzen te leveren of bewijsmateriaal te verzamelen in het vooruitzicht van de burgerrechtelijke proceduur. De verdachte kan noch mag
het slachtoffer zijn van een vergis· b
door de notaris »'
smg egaan
•
Overwegende dat de rechter met
de aldus aangehaalde feitelijke
gegevens, waarop hij zijn beslissing
grondt, antwoordt op de conclusie
van eiseres, waarin deze met eerstbedoelde strijdige of andere gegevens aanvoerde;
Overwegende dat uit het gebruik
van de uitdrukking << onder meer »

-489GEFAILLEERDEN OM BEPAALDE AMBTEN,
geen gemis van motieven kan worBEROEPEN OF ACTIVJTEITEN UIT TE OEFENEN
den afgeleid, wanneer de enige aangevoerde omstandigheid, zoals ten - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL WAARBIJ OVEREENKOMSTIG ART.
deze, op zichzelf volstaat;
3BJS, § 3, K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 ZODANJG
Overwegende dat de boedelbeVERBOD WORDT
OPGELEGD
HOGER
BEROEP TEGEN DAT VONNIS - PROCEDURE
schrijving ertoe strekt alle baten en
IN HOGER BEROEP NEERGELEGD IN ART. 3BIS,
lasten van een onverdeelde boedel
§ 6, VAN HETZELFDE BESLUIT- GEEN AFWIJvast te stellen, zodat de behoorlijk
KING VAN DE GRONDWETSREGEL.
ingelichte partijen met volle kennis
van zaken een keuze kunnen doen;
dat de eed de waarborg uitmaakt
van de oprechtheid van de verkla- 2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - K.B.
ringen die de partijen hebben afgeNR. 22 VAN 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WET VAN
legd;
4 AUG.
1978
HOUDENDE VERBOD TEN
OPZICHTE VAN SOMMJGE VEROORDEELDEN
Overwegende dat de rechter die
EN VAN DE GEFAJLLEERDEN OM BEPAALDE
vaststelt dat een partij verklaart dat AMBTEN,
BEROEPEN OF ACTITIVEJTEN UIT TE
er door haar nog andere goederen OEFENENVONNIS VAN DE RECHTBANK VAN
zijn aan te geven en dat zij dit zal
KOOPHANDEL WAARBIJ OVEREENKOMSTIG
doen bij een tweede vacatie, die
ART. 3BJS, § 3, K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934
door de notaris wordt vastgesteld, ZODANIG VERBOD WORDT OPGELEGD daaruit wettelijk afleidt dat, nu de
HOGER BEROEP TEGEN DAT VONNJS - PROCEDURE IN HOGER BEROEP NEERGELEGD IN
inventaris niet beeindigd was, die
partij zich niet onthouden heeft van ART. 3BJS, § 6, VAN HETZELFDE BESLUIT aangifte en dat de eed die bij het GEEN AFWIJKING VAN DE GRONDWETSREGEL.
sluiten van het voorlopige afgesloten proces-verbaal van de notaris,
dat die verklaring inhoudt, werd
FAILLISSEafgelegd, geen valse eed is in de zin 3° FAILLISSEMENT,
van artikel 226, tweede lid, van het
MENTSAKKOORD EN GERECHTEStrafwetboek;
LIJK AKKOORD - K.B. NR. 22 VAN
24 OKT. 1934, GEW. BIJ WET VAN 4 AUG. 1978
Dat de middelen niet kunnen
HOUDENDE VERBOD TEN OPZICHTE VAN
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 december 1981 - 2' kamer - Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de heer Boon Gelijkluidende conclusie van de heer
Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Delafontaine, Kortrijk.
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1° GRONDWET -

ART. 96 - OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING- K.B. NR. 22
VAN 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WET VAN 4 AUG.
1978 HOUDENDE VERBOD TEN OPZICHTE VAN
SOMMIGE VEROORDEELDEN EN VAN DE

SOMMIGE VEROORDEELDEN EN VAN DE
GEFAILLEERDEN OM BEPAALDE AMBTEN,
BEROEPEN OF ACTIVITEITEN UIT TE OEFENEN - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL WAARBIJ OVEREENKOMSTIG
ART. 3BJS, § 3, K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934
ZODANIG VERBOD WORDT OPGELEGD HOGER BEROEP TEGEN DAT VONNJS - PROCEDURE IN HOGER BEROEP NEERGELEGD IN
ART. 3BJS, § 6, VAN HETZELFDE BESLUITGEEN AFWIJKING VAN DE GRONDWETSREGEL.

1°, 2° en 3° Het hoi van beroep is
verplicht toepassing te maken van de
regel van art. 96 Gw. betreffende de
openbaarheid van de terechtzittingen,
wanneer het krachtens art. 3, § 6, KB.
van 24 okt. 1934, gew. bij art. 87 wet
van 4 aug. 1978 kennis neemt van het
hager beroep van de gefailleerde of
van het openbaar ministerie tegen de
beslissing ingevolge art. 3 bis, - §§ 2
en 3, van voornoemd koninklijk besluit.
'

490stellen dat bepaalde proceshandelingen in raadkamer hebben plaatsgehad;
ARREST ( vertaJing)
Overwegende dat luidens artikel
96
van de Grondwet de terechtzitRET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1980 tingen van de rechtbanken opendoor het Hof van Beroep te Bergen baar zijn, tenzij de rechtbank bij
vonnis verklaart dat de openbaargewezen;
heid gevaar oplevert voor de orde of
Over het middel, ambtshalve (1) afge- de goede zeden;
leid uit de schending van de artikelen
Dat geen enkele bepaling het hof
3bis, § 6, van het koninklijk besluit van van beroep toestaat die grondwette24 oktober 1934, gewijzigd bij artikel 87
lijke regel buiten toepassing te
van de wet van 4 augustus 1978, en 96 laten, wanneer het krachtens artikel
van de Grondwet :
3bis, § 6, van het koninklijk besluit
Overwegende dat uit de geding- van 24 oktober 1934, gewijzigd bij
stukken blijkt dat ter uitvoering van artikel 87 van de wet van 4 augustus
het op 28 oktober 1980 door het Hof 1978, kennis neemt van het hoger
van Beroep te Bergen gewezen beroep dat de gefailleerde of het
arrest, de raadsman van eiser en de openbaar ministerie heeft ingesteld
personen die het hof van beroep tegen de door de rechtbank van
meende te moeten verhoren, in koophandel op grond van voorraadkamer werden gehoord en dat noemd artikel 3bis, §§ 2 en 3,
het openbaar ministerie er zijn gewezen beslissing;
advies heeft gegeven tijdens de op
Overwegende dat het hof van
10 en 12 november 1980 gehouden beroep ten deze, voor zover de
terechtzittingen van de raadkamer debatten in raadkamer hebben
van de eerste kamer van het Hof plaatsgevonden, niet bij arrest heeft
van Beroep te Bergen;
vastgesteld dat de openbaarheid
Overwegende dat op stuk 9 van gevaar opleverde voor de openbare
het dossier van de rechtspleging in orde of de goede zeden;
hoger beroep, dat de door de raadsOverwegende dat de nietigheid
man van appellant neergelegde con- van de in raadkamer verrichte proclusie bevat, weliswaar een vermel- ceshandelingen die aan het bestreding voorkomt welke is ondertekend den arrest van 19 november 1980
door de magistraat die voorzitter zijn voorafgegaan, leidt tot de verwas op de op 10 november 1980 nietiging van dit arrest en tevens
gehouden terechtzitting van de erste van alle handelingen welke aan die
kamer van het Hof van Beroep te nietigheid lijden, te beginnen vanaf
Bergen, en door de griffier, en de eerste nietige handeling;
volgens welke dat stuk in openbare
terechtzitting is neergelegd;
Om die redenen, rechtdoende met
Overwegende dat het niettemin
aan de hand van die vermeldingen, inachtneming van de vormvereisten
ook al zouden ze een tegenstrijdig- in strafzaken en overeen15;omstig
heid bevatten, mogelijk is vast te artikel 3bis, § 7, van het koninklijk
besluit van 24 oktober 1934, gewijzigd bij artikel 87 van de wet van
(1) Krachtens § 7 van art. 3bis, in K.B. 4 augustus 1978, vernietigt het
nr. 22 van 24 okt. 1934, ingelast bij art. 87 wet
van 4 aug. 1978, gelden de vormvoorschriften bestreden arrest; vernietigt alles
en termijnen in strafzaken voor het cassatie- wat aan dit arrest is voorafgegaan
beroep tegen een arrest van een hof van vanaf de eerste nietige proceshanberoep inzake een hoger beroep tegen een deling; beveelt dat van dit arrest
vonnis van de rechtbank van koophandel die
overeenkomstig §§ 2 en 3 van art. 3bis l;let melding zal worden gemaakt op de
daarin bepaalde verbod moet uitspreken.
kant van de vernietigde beslissing;
(WAUTHION)

-491laat de kosten ten laste van de 9° GRONDWET - ARTIKEL 14 MENINGSUITING - BEPERKING.
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
10° RECHTEN VAN DE MENS9 december 1981 -

2• kamer -

Voorzitter : de heer Legros, voorzitter Verslaggever : de heer Stranard Gelijkluidende conclusie van de heer
Krings, advocaat-generaal.
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1° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN
MOTIEF OF BESCHIKKING VAN EEN
ARREST VAN HET E.E.G.-HOF VAN JUSTITIEGEEN WET IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W. (1).

2° EUROPESE GEMEENSCHAPP~N
E.E.G.-VERDRAG, ART. 177 - ARRESTEN VAN
HET E.E.G.-HOF VAN JUSTITIE - GEZAG EN
GEVOLG VAN DIE ARRESTEN.

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - E.E.G.-VERDRAG,
ART. 177 - ARRESTEN VAN HET E.E.G.-HOF
VAN JUSTIT!E - GEZAG VAN GEWIJSDE DRAAGWIJDTE.

4° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN
- BELGISCHE WETTEN EN VERORDENINGEN
INZAKE DE UITZENDINGEN VIA TELEVISIE EN
KABELTELEVISIE VOOR HANDELSRECLAME GEEN DISCRIMINATIE.

5° MISDRIJF -

RECHTVAARDIGINGSGROND
- ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEG RIP.

6° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN VERMOGEN VAN DE RECHTER ERMEE REKENING TE HOVDEN DAT HET OPENBAAR
MINISTERIE IN BEPAALDE ZAKEN NIET HEEFT
VERVOLGD - GRENZEN.

7° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP K.B. VAN 24 DEC. 1966- HANDELSRECLAMEBEG RIP.

8° GRONDWET -

ARTIKEL 18 DRUKPERSVRIJHEID- DRUKPERS- BEG RIP.

(1) en (2) Zie cone!. proc.-gen. Dumon, toen
adv.-gen., Cass., 7 juni 1967, Journ. Trib., 1967,'
biz. 59, alsmede de cone!. van het O.M. in
Journ. Trib., 1983, biz. 133, en ook nog cone!.
proc.-gen. Ganshof van der Mecrsch v66r
Cass., 24 dec. 1970 (Bull. en Pas., 1911, I, 393).

VRIJE

VRIJE
MENINGSUITING EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 10 - BEPERKING.

11° EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

NATIONALE REGLEMENTERING INZAKE
DE HANDELSRECLAME IN DE UITZENDINGEN
VIA TELEVISIE OF KABELTELEVISIE - VERENIGBAARHEID MET DE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALING VEREIST.

2• en 3• De met toepassing van art. 177
E.E.G.- Verdrag gewezen arresten van
het Hot van Justitie hebben wei het
specifieke gezag en de specifieke uitwerking voortvloeiende uit de door het
verdrag aan het Hof van Justitie
toegekende bevoegdheid, doch niet het
gezag van het rechterlijk gewijsde, in
de zin van de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek (2).
4• De Belgische wetten en verordenin-

gen inzake door televisie en kabeltelevisie uitgezonden handelsreclame houden geen enkele discriminatie in naargelang van de Belgische of buitenlandse herkomst van de boodschap, de
nationaliteit van de dienstverrichter of
diens vestigingsplaats. (Art. 11 K.B.
van 24 dec. 1966.)
5• en 5• De rechter die kennis neemt van
vervolgingen wegens een misdrijf mag
zich b1j de beoordeling van de feiten
niet het recht toeeigenen om rekening
te houden met gevallen waarin het
openbaar ministerie o.g. v. zijn prerogatieven heeft gemeend niet te moeten
vervolgen, tenzij de veralgemeende
toepassing ervan voor de beklaagde
een geval van onoverkomelijke dwaling heeft doen ontstaan.
7• Onder handelsreclame, in de zin van
KB. van 24 dec. 1966, moet worden
verstaan elke informatie welke verspreid wordt met de rechtstreekse of
onrechtstreekse bedoeling de verkoop
van een produkt of een dienst bij het
publiek te bevorderen.
8• Art. 18 Gw. vindt geen toepassing op

de uitzendingen via televisie of kabeltelevisie, aangezien zij geen vormen
zijn van meningsuiting door middel
van gedrukte geschriften.
g•, 10• en 11• Art. 14 Gw., evenals art. 10
Europees Verdrag Rechten van de
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meningsuiting op elk gebied en verbiedt dat de overheid de uitoefening
van die vrijheid onderwerpt aan een
preventieve controle op die meningsuiting; die bepalingen waarborgen
evenwel die vrijheid niet onbeperkt en
verzetten zich met name niet tegen de
reglementering, ja zelfs het verbod
van handelsreclame in de uitzendingen via kabeltelevisie; zodanige reglementering of zodanig verbod moet
echter verenigbaar zijn met de
gemeenschapsrechtehjke bepalingen.
(DEBAUVE, CODITEL, WHEST, ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE T. RADIO TELEviSION
BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANc;::AISE; VIE
FEMININE V.Z.W. T. VOORNOEMDE EISERS)

ARREST ( vertaJing)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 juni 1980 door de
Correctionele Rechtbank te Luik
gewezen;
Gelet op het arrest, op 18 maart
1980 in deze zaak op verzoek van de
Correctionele Rechtbank te Luik
gewezen door het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen;
I. Op de cassatieberoepen van de
burgerlijke partijen :
Overwegende dat de eisers geen
enkel middel aanvoeren;

II. Op de cassatieberoepen van de
beklaagden en de burgerrechtelijk
aansprakelijke partijen :
1. Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de regels die het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geformuleerd in het op
18 maart 1980 in deze zaak gewezen
arrest, inzonderheid in het antwoord op
de eerste vraag, samengelezen met de
consideransen nrs. 10, 11, 13, 14 en 15 en
in considerans nr. 8 of althans schending van de artikelen 59, eerste lid, 60 en
62
van
het
bij
de
wet
van .
2 december 1957 goedgekeurde Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
« Verdrag van Rome », zoals ze door
het Hof van Just1t1e van de Europese
Gemeenschappen ZIJn Uitgelegd m voor-

meld arrest van 18 maart 1980, miskenning van het beginsel dat dit arrest
gezag van rechterlijk gewijsde heeft ten
aanzien van het antwoord op de eerste
vraag, dat moet worden samengelezen
met de consideransen nrs. 10, 11, 13, 14
en 15 en met considerans nr. 8, welk
beginsel onder meer is neergelegd in de
artikelen 177 van dat Verdrag van Rome,
65 van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen van
4 december 1974, gewijzigd op 12 september 1979, 23, 24, 25 en 28 van het
Gerechtelijk Wetboek en 1350 van het
Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel
nodig, schending van voornoemde artikelen 177 van het Verdrag van Rome, 65
van het reglement voor de procesvoering
voor het Hof, 23, 24, 25, 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1350 van het Burgerlijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het middel van de eisers ten betoge dat artikel
21, 1°, van het koninklijk besluit van
24 december 1966 in strijd is met de in
het middel vermelde bepalingen van het
Verdrag van Rome, zoals ze door het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen waren uitgelegd in het
op 18 maart 1980 in deze zaak gewezen
arrest, alsook met de in het uitleggingsarrest geformuleerde regel, afwijst op
grond dat het uitzendverbod van reclameboodschappen via televisie of radio en
via kabeltelevisie in BelgH~ niet zonder
discriminatie wordt toegepast op alle
zenders, vermits de R.T.B.F. (Radio Television beige d'Expression fran<;aise) zelf
reclameboodschappen uitzendt, onder
meer ten behoeve van bepaalde openbare instellingen met een industrieel,
commercieel en financieel doel of ook
omdat ze bij tal van gelegenheden, die
door de eisers worden beschreven, reclameboodschappen verspreidt in haar uitzendingen; dat het vonnis de afwijzing
van dat middel grondt op de overweging
dat die praktijken van de R.T.B.F. die
door de rechtbank niet werden betwist,
geschieden buiten en tegen de wettelijke
reglementering in, die vervat is zowel in
het statuut van de R.T.B.F. als in het
koninklijk besluit van 24 december 1966,
en door die regeling niet worden gedekt,
zodat die wettelijke regeling op zich niet
vatbaar is voor kritiek, dat het eenvoudigweg de taak van de overheid is ze te
doen naleven, dat enkel de teksten zelf
op hun overeenstemming met het
gemeenschapsrecht
moeten
worden
getoetst en dat bovendien de Belgische
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van het voordeel van de uitzendingen
waarin de R.T.B.F. evenzeer als de
buitenlandse prive-ondernemingen reclameboodschappen doorgeeft, dat het
niet bewezen is dat die ondernemingen
zich in een concurrentiepositie bevinden
ten opzichte van de openbare instellingen welke voordeel trekken uit de
reclame en dat ten slotte de Belgische
prive-ondernemingen de vrijheid hebben
reclameboodschappen via buitenlandse
zenders door te geven op voorwaarde dat
die reclame niet via kabeltelevisie wordt
verspreid,

terwijl, eerste onderdeel, uit het
op maart 1980 in deze zaak gewezen
arrest van het Hof van Justitie van de
Gemeenschappen (considerans nr. 8)
volgt dat de dienstverrichtingen welke
ten deze voor de toepassing van de
artikelen 59, 60 en 62 van het Verdrag
van Rome in aanmerking komen, de
televisie-uitzendingen zelf zijn e~ niet
de diensten die de televisieondernemingen verrichten ten behoeve van ondernemingen die met hen overeenkomsten
inzake handelsreclame sluiten, waaruit
volgt dat bij de beoordeling van de
eventuele discriminatie, waarvan sprake
in het arrest, rekening moet worden
gehouden met de uitzendingen via
kabeltelevisie en niet met de situatie van
de ondernemingen die met de radio- en
televisieomroep reclameovereenkomsten
sluiten;
tweede onderdeel, uit dit arrest van
het Hof van Justitie van de Gemeenschappen (antwoord op de eerste vraag
en consideransen nrs. 10, 11, 13, 14 en
15) volgt dat de in artikel 21 van het
koninklijk besluit van 24 december 1966
vervatte verbodsbepaling om uitzendingen die het karakter van handelsreclame
dragen, door te geven op de netten van
de kabeltelevisie aileen dan in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht,
wanneer er geen enkele discriminatie·
gebeurt op grand van de nationale of
buitenlandse herkomst van de boodschappen, de nationaliteit van de dienstverrichter of diens vestigingsplaats, en
dat die discriminatie van geval tot geval
en in feite moet worden beoordeeld en
niet uitsluitend op grand van de tekst
van de wet of de verordeningen;
waaruit volgt dat het bestreden vonnis, nu het op de hierbovcn vermelde
gronden het middel van de eisers afwijst
en geen acht slaat op mogelijke feitelijke
d1scnmmatles onder meer ten gunste

van de R.T.B.F., en nu het overigens de
situatie van de ondernemingen die handelsreclame kunnen doorzenden via de
televisie in aanmerking neemt, doch niet
de diensten die de televisieomroep zelf
of
de
kabeltelevisiemaatschappijen
verstrekken :
- de regel schendt die is neergelegd
in het door het Hof van Justitie op 18
maart 1980 in deze zaak gewezen arrest,
en die met name is verwoord in considerans nr. 8 van het arrest en het
antwoord op de eerste vraag juncto de
consideransen nrs. 10, 11, 13, 14, 15;
- in elk geval een schending inhoudt
van de artikelen 59, eerste lid, 60 en 62
van het Verdrag van Rome, zoals ze door
het Hof van Justitie van de Gemeenschappen zijn uitgelegd in voormeld
arrest (inzonderheid schending van die
bepalingen van het Verdrag van Rome);
in elk geval een miskenning
inhoudt van het gezag van het rechterlijk gewijsde van dat arrest en inzonderheid van considerans nr. 8 van het
antwoord op de eerste vraag juncto de
consideransen nrs. 10, 11, 13, 14 en 15
die bindend waren voor de feitenrechter
(inzonderheid schending van de artikelen 177 van het Verdrag van Rome, 65
van het reglement voor de procesvoering
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 4 december
1974, gewijzigd op 12 september 1979, 23,
24, 25 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek);
- de bewijskracht miskent van het op
18 maart 1980 in deze zaak gewezen
arrest van het Hof van Justitie van de
Gemeenschappen, althans voor zover de
feitenrechter moet worden geacht het
arrest van het Hof van Justitie aldus te
hebben uitgelegd dat enkel aan de hand
van de wetten en de verordeningen en
niet van de toepassing ervan moet
worden uitgemaakt of er sprake is van
discriminatie, welke bepalend is voor de
vraag of artikel 21 van het koninklijk
besluit van 24 december 1966 in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
a) In zoverre het cassatieberoep de
schending aanvoert van de regels die
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen als antwoord op de
door de Correctionele Rechtbank te
Luik gestelde vragen geformuleerd
heeft in het in onderhavige zaak
gewezen arrest van 18 maart 1980 :

-494Overwegende dat een motief of criminatie bestaan ingevolge de
een beschikking van een door het omstandigheid dat de Belgische
Hof van Justitie gewezen arrest televisie reclameboodschappen uitgeen wet is in de zin van artikel 608 zendt ten behoeve van openbare
van het Gerechtelijk Wetboek;
instellingen met een commercieel
Dat het cassatieberoep in dat doel en prive-ondernemingen waarvan de naam of het merk op het
opzicht niet ontvankelijk is;
scherm verschijnt ter gelegenheid
b) In zoverre het cassatieberoep de van bepaalde manifestaties of openmiskenning aanvoert van het begin- bare bijeenkomsten;
sel van het gezag van het rechterlijk
Overwegende dat het Hof van
gewijsde van voornoemd arrest van Justitie, in strijd met wat het mid18 maart 1980 :
del betoogt, in het arrest van
Overwegende dat de met toepas- 18 maart ·1980 niet beslist dat de
sing van artikel 177 van het discriminatie die leidt tot de onwetE.E.G.-Verdrag gewezen arresten tigheid van de verbodsbepalingen
van het Hof van Justitie het speci- inzake reclame-uitzendingen, van
fieke gezag en de specifieke uit- geval tot geval en in feite moet
werking hebben die voortvloeien uit worden beoordeeld en niet uitsluide door het verdrag aan het Hof tend in het licht van de wettelijke
van Justitie toegekende bevoegd- en verordenende teksten ter zake;
heid, doch niet het gezag van het
Dat immers de consideransen 10,
rechterlijk gewijsde in de zin van 12, 13, 14, 15 en 17 van het arrest
de in het middel aangewezen bepa- dienaangaande uitsluitend verwijlingen van het Gerechtelijk Wet- zen naar de wet, de verordeningen
hoek;
en de voorschriften van het natioDat het middel in dat opzicht nale recht; dat considerans 11 geen
faalt naar recht;
verband houdt met de in het middef
c) Over het overige van het middel : aangevoerde grief; dat considerans
16, die trouwens niet tot staving van
Wat het tweede onderdeel be- het tniddel wordt aangevoerd, welistreft :
waar spreekt van een « toegepaste »
Overwegende dat de Belgische reglementering zonder onderscheid,
wetten en verordeningen inzake doch dit enkel doet als besluit van
door televisie en kabeltelevisie uit- het voorgaande, zonder dat derhalve
gezonden
handelsreclame
geen daaruit kan worden afgeleid dat het
enkele discriminatie inhouden naar- Hof van Justitie de praktische toegelang van de Belgische of buiten- passing van de voorschriften heeft
landse herkomst van de boodschap, gesteld tegenover de voorschriften,
de nationaliteit van de dienstver- zelf; dat in considerans 15 trouwens
richter of diens vestigingsplaats;
de uitdrukking voorkomt « beperOverwegende dat de eisers noch- kingen of verbodsbepalingen ... in
tans doen opmerken dat luidens het dezelfde zin toegepast ... »;
arrest van 18 maart 1980 van het
Overwegende dat de Belgische
Hof van Justitie het bestaan van rechter voor wie vervolgingen wordiscriminatie niet zozeer moet wor- den ingesteld wegens verboden handen beoordeeld in het licht van delsreclame, zich bij de beoordeling
de teksten van de wetten en de van de feiten niet het recht mag
verordeningen als wel in het licht toeeigenen om rekening te houden
van de toepassing ervan in de met gevallen waarin het openbaar
praktijk;
ministerie op grond van zijn preroDat zij in dit verband erop wijzen gatieven meende niet te moeten
dat uit de vaststellingen zelf van het vervolgen, tenzij de veralgemeende
bestreden vonnis blijkt dat er toepassing ervan voor de beklaagde
bepaalde vormen van feitelijke dis- 1 een geval van onoverkomelijke dwa-

-495berust op een onjuiste uitlegging
van het arrest van 18 maart 1980
van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen;
Dat het in dat opzicht feitelijke
grondslag mist en voor het overige
niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge het
antwoord op het tweede onderdeel
van het middel, het eerste onderdeel
geen bestaansreden meer heeft en
derhalve niet ontvankelijk is;

ling had doen ontstaan of tenzij ze
een ongeoorloofd middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking vormde van de
betrekkingen tussen de Lid-Staten
van de Europese Gemeenschap;
Dat het niet instellen van vervolging in de door eiser opgesomde
gevallen enerzijds in het middel
niet wordt aangevoerd als een bron
van onoverkomelijke dwaling en
anderzijds niet wijst op willekeurige
discriminatie of enigerlei machtsafwending, doch een redelijke toepassing lijkt van de nationale wetten
en verordeningen welke als zodanig
in overeenstemming zijn met de
voorschriften van het E.E.G.-verdrag;
Overwegende dat de radio- en
televisieomroep
niet
meer
bij
machte zou zijn haar informatieve
opdracht te vervullen, indien, zoals
de eisers betogen, haar zonder enige
beperking en bij gelijk welke gelegenheid het verwijt van handelsreclame voor de voeten zou worden
geworpen
bijvoorbeeld reclame
voor bepaalde automerken naar
aanleiding van reportages van snelheidswedstrijden of de aankomst
per wagen van vooraanstaande personen of vedettes; reclame voor
uitgeverijen, kunstgalerijen, zalen
voor vertoningen naar aanleiding
van programma's over literatuur,
kunst, theater of bioscoop; reclame
voor bepaalde couturiers ter gelegenheid van modeshows, en in het
algemeen telkens wanneer een
reclamebord op de plaats van de
televisieopname toevallig op het
scherm zou verschijnen;
Overwegende dat onder handelsreclame in de zin van het koninklijk
besluit van 24 december 1966 moet
worden verstaan elke informatie
welke verspreid wordt met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoeling de verkoop van een produkt of
een dienst bij het publiek te bevorderen;
Overwegende dat uit de voorgaande consideransen blijkt dat het
tweede onderdeel van het middel

2. Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14, 18, 107
van de Grondwet, 16, 13 van de wet van
26 januari 1960 betreffende de taksen op
de toestellen voor het ontvangen van
radio-omroepuitzendingen en 21 van het
koninklijk besluit van 24 december 196fi
betreffende de netten voor distributie
van radio-omroepuitzendingen in de
woningen van derden,
doordat het bestreden vonnis de eisers
als beklaagden en civielrechtelijk aansprakelijke partijen veroordeelt wegens
overtreding van artikel 21 van het
koninklijk besluit van 24 december 1966,
o:p grond dat zij reclameboodschappen
met hebben weggelaten uit via kabeltelevisie doorgegeven buitenlandse televisie-uitzendingen, en de op dat misdrijf
gegronde vordering van de burgerlijke
partij R.T.B.F. toewijst,
terwijl de artikelen 14 en 18 van de
Grondwet zich verzetten tegen elke censuur, elke voorafgaande toestemming of
verbod op het uiten van een mening en
op de verspreiding ervan door enigerlei
middel (artikel 14 van de Grondwet) of,
inzonderheid, op de verspreiding ervan
door middel van de pers (artikel 18 van
de Grondwet) en bijgevolg artikel 21 van
het koninklijk besluit van 24 december
1966 ongrondwettelijk is, in zoverre het
de kabeltelevisiemaatschappijen verbiedt
uitzendingen die het karakter van handelsreclame dragen, door te geven, waaruit volgt dat de Correctionele Rechtbank
te Luik op grond van artikel 107 van de
Grondwet had moeten weigeren die
bepaling toe te passen :

a) In zoverre het middel zich
beroept op de schending van
artikel 18 van de Grondwet :
Overwegende dat noch de radioomroep noch de uitzendingen via
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televisie of kabeltelevisie vormen Nr. 236
van meningsuiting zijn door middel
•
van gedrukte geschriften;
Dat artike~ 18 van de ~ron?wet
daarop dus met van toepaSSlng lS;

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

Dat het middel in dat opzicht
faalt naar recht:
2° HOF VAN ASSISEN OVERRANDIGING DOOR DE VOORZITTER VAN HET HOF
b) Over het overige van het
VAN ASSISEN AAN DE JURYLEDEN VAN EEN
ONTWERP VAN VRAGEN, v66R DE SLUITING
middel:
VAN DE DEBATTEN - GEEN VERZET OF
OPMERKINGEN VANWEGE DE PARTIJEN Overwegende dat artikel 14 van
GEEN SCHENDING VAN DE ARTT. 335, 336 E.V.
de Grondwet evenals artikel 10 van
sv.
het Verdrag tot Bescherming van de
1"
en 2" Uit de enkele omstandigheid dat
Rechten van de Mens en de Fundade voorzitter van het hoi van assisen
mentele Vrijheden weliswaar de
krachtens de hem door art. 268 Sv.
vrijheid van meningsuiting op alle
toegekende bevoegdheden, bij ontstengebieden waarborgt en derhalve de
tenis van verzet of van opmerkingen
overheid verbiedt de uitoefening
aan de zijde van partijen, aan de
van die vrijheid te onderwerpen aan
juzyleden een antwerp van vragen
een preventieve controle op de
heeft overhandigd v66r de sluiting van
meningsuiting; dat die bepalingen
de debatten, valt geen schending at te
leiden van art. 6 Europees Verdrag
evenwel die vrijheid niet onbeperkt
Rechten van de Mens of van de artt.
waarborgen en zich met name niet
335, 336 e.v. van voormeld wetboek.
verzetten tegen de reglementering,
ja zelfs het verbod van handelsre(FERNANDEZ-VILLA)
clame in de uitzendingen via kabeltelevisie, wanneer die reglementeARREST ( vertaling)
ring of dat verbod verenigbaar zijn
met het supranationaal recht;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel binnen de hier- den arrest, op 9 oktober 1981 geweboven sub b aangegeven grenzen zen door het Hof van Assisen van
faalt naar recht;
Brabant;
Over het eerste middel, ...
3. En overwegende dat de subOver het tweede middel, afgeleid uit
stantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in de schending van de artikelen 6 van het
acht zijn genomen en de beslissing Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
overeenkomstig de wet is gewezen;
Vrijheden, 335, 336 en volgende van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat, na de pleidooien doch v66r de
replieken, die immers pas de volgende
Om die redenen, verwerpt de dag plaatsvonden, een ontwerp van de
cassatieberoepen; veroordeelt iedere vragen aan de juryleden werd overhaneiser in de kosten van zijn cassatie- digd, zodat zij aldus de gelegenheid,
hadden daarover met buitenstaanders te
beroep.
spreken v66r de beraadslaging zonder
dat laatstgenoemden op de hoogte waren
9 december 1981 - 2• kamer - Voor- van de overigt: vragen die op verzoek
zitter en verslaggever : de heer Legros, van eisers raadslieden aan de eerste
voorzitter Gelijkluidende conclusie werden toegevoegd :
van de heer Krings, advocaat-generaal
Overwegende dat het proces- Advocaten : mrs. Simont en Van
Ommeslaghe.
verbaal van de terechtzitting van

-4978 oktober 1981 luidt als volgt-: « ... acht zijn genomen en de beslissing
de voorzitter deelt in openbare overeenkomstig de wet is gewezen;
terechtzitting mede dat hij voornemens is het ontwerp van de vragen
die in deze zaak zullen worden
Om die redenen, verwerpt het
gesteld, te overhandigen aan de
cassatieberoep;
veroordeelt eiser in
werkende gezworenen en aan de de kosten.
overblijvende plaatsvervangende gezworene, ten einde ieder van hen
9 december 1981 - 2• kamer - Voorin staat te stellen het verloop van de zitter : de heer Legros, voorzitter debatten gemakkelijker te volgen. Verslaggever : de heer Kreit - GeHij voegt in het openbaar eraan toe Jijkluidende conclusie van de heer Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
dat hij volledig vrij blijft om dat Goblet
en Manet, Brussel.
stuk te wijzigen, rekening houdende
met de gegevens die uit de debatten
naar voren zullen komen. In dat
ontwerp is de vraag opgenomen
betreffende de wettelijke verschoningsgrond van uitlokking welke Nr. 237
verband houdt met het in de telastlegging A van de akte van beschuldiging omschreven misdrijf. De
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betrokken partijen maken geen
enkele opmerking daaromtrent. De
voorzitter beveelt krachtens zijn 1° VERJARING - STRAFZAKEN - VER- ONMOGELIJKHEID VOOR HET
discretionaire macht een exemplaar OORDELING
HOF NATE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL
van die tekst te overhandigen aan DAN NIET VERJAARD WAS - VERNIETIGING
aile werkende gezworenen en aan MET VERWIJZING.
de overblijvende plaatsvervangende
gezworene. Dit bevel wordt terstond 2° WETIEN, DECRETEN EN BESLUIten uitvoer gelegd »;
TEN - WERKING IN DE TIJD - VERJARING
- STRAFZAKEN- NIEUWE WET TOT VERLENOverwegende dat de enkele
GING VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN DE
omstandigheid dat de voorzitter van
STRAFVORDERING - ONMIDDELLIJKE TOEhet hof van assisen krachtens de
PASSING OP DE STRAFVORDERINGEN DIE OP
hem door artikel 268 van het WetDE DAG VAN INWERKINGTREDING NOG NIET
hoek van Strafvordering toegekende
ZIJN VERJAARD.
bevoegdheden, bij ontstentenis van
verzet of van opmerkingen van de 3° VERJARING - STRAFZAKEN - NIEUWE
zijde van de beschuldigde of diens WET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSraadsman, aan de juryleden een TERMIJN VAN DE STRAFVORDERING ontwerp van vragen heeft overhan- ONMIDDELLIJKE TOEPASSING OP DE STRAFdigd v66r de sluiting van de debat- VORDERINGEN DIE OP DE DAG VAN INWERKINGTREDING NOG NIET ZIJN VERJAARD.
ten, geen schending oplevert van
-artikel 6 van het Verdrag tot 4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBescherming van de Rechten van
STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
de Mens en de Fundamentele VrijDE BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR HEM BURheden of van de artikelen 335, 336 GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ en volgende van voornoemd wet- VERNIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN
hoek;
DE BEKLAAGDE- GEVOLG TA.V. DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

Dat het middel niet kan worden
1• Wanneer het Hot noch uit vaststellinaangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in

gen van de bestreden beslissing noch
uit de gedingstukken waarop het Hot
vermag acht te slaan, kan opmaken of
de strafvordering al dan niet verjaard

.:..:._ 498was, vernietigt het Hot de veroordeJende beslissing, met verwijzing (1).
2" en 3" Krachtens het beginsel volgens
hetwelk een nieuwe wet onmiddellijk
toepasselijk is, moet de nieuwe wet tot
verlenging van de verjaringstermijn
worden toegepast op aile strafvorderingen die v66r de dag van inwerkingtreding zijn ingesteld en op die dag
nog niet zijn verjaard (2).
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 burgerrechtelijk aansprakelijke partij gehouden is
tot betaling van de geldboete en de
kosten (3).

(VELKE, • INTERGARDE , P.V.B.A.)

ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1981 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 4 februari 1981 (4);
I. Op het cassatieberoep van eiser,
beklaagde:
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 9,
tweede lid, van de wet van 26 januari

(1) Cass., 26 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 189) ·
met voetnoot.
(2) Cass., 10 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 216).
(3) Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 170);
zie Cass., 7 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 333).
(4) A.C., 1980-81, nr 333

1951 betreffende de vereenvoudiging der
documenten waarva!l het bijhouden door
de sociale wetgeving opgelegd is, 15,
eerste lid, 29 van het koninklijk besluit
nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het
bijhouden van sociale documenten, 26,
28, 29 van het koninklijk besluit van
8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, 22, 23 en
25, eerste lid, van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser, met toepassing van artikel 4, 3", van de wet
van 26 januari 1951 betreffende de
vereenvoudiging der documenten
waarvan het bijhouden door de
sociale wetgeving opgelegd is, werd
veroordeeld ter zake dat hij << in
1977 en 1978, als werkgever, aangestelde of lasthebber, verzuimd heeft
de individuele rekeningen voor 261
werknemers juist op te maken voor
de jaren 1977 en 1978, welke feiten
de opeenvolgende uiting zijn van
hetzelfde strafbaar opzet »;
Overwegende dat noch uit het
arrest noch uit enig gedingstuk kan
worden opgemaakt op welke datum
de aan eiser verweten onregelmatigheden hebben opgehouden en op
welke datum de arbeidsovereenkomsten van die verschillende
werknemers beeindigd zijn, ofschoon krachtens artikel 9, tweede
lid, van de wet van 26 januari 1951
de bij artikel 9 op een jaar vastgestelde verjaringstermijn van de
strafvordering vanaf die data begint
te lopen : dat het Hof derhalve
onmogelijk kan nagaan of, gelet op
de schorsing van de verjaring gedurende de periode van 15 oktober
1980, dag waarop het Hof van
Beroep te Brussel zijn arrest heeft
gewezen, tot 4 februari 1981, op
welke dag het Hof die beslissing
heeft vernietigd, de verjaringstermijn al dan niet verstreken was op
1 januari 1981, op welke dag artikel 15, eerste lid, van het koninklijk
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten in werking rs getre-
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EERSTE RECHTER - INTREKKING VAN HET
den, welk artikel de verjaringsterUITSTEL DOOR DE APPELRECHTER - GEEN
mijn van een op drie jaar heeft
CONCLUS!E- REDENGEVING.
gebracht, en ingevolge het beginsel
dat de nieuwe wd onmiddellijk
uitwerking heeft, moet worden toe- Bij gebrek aan een conclusie desaangaande behoeft de appelrechter, die
gepast op aile rechtsvorderingen die
het door de eerste rechter verleende
zijn ontstaan v66r de dag van
uitstel intrekt, de redenen van zijn
inwerkingtreding en die op die dag
beslissing niet aan te geven (1)
nog niet verjaard waren;
II. Op het cassatieberoep van
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

(BOGAERT)

ARREST ( verta]ing)

Overwegende dat eiseres regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld
tegen het openbaar ministerie,
zodat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering leidt tot vernietiging
van de beslissing waarbij eiseres
voor eiser civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboeten en de kosten;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter verbetert door het voor de
t~nuitvoerlegging van de hoofdgevangemsstraffen verleende uitstel in te trekken, zonder daarbij de reden te vermelden waarom hij de beroepen beslissing
op dat punt wijzigt :

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
door de eisers voorgedragen middelen die niet kunnen leiden tot
ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwlJZmg,
vernietigt
het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de .kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.

Overwegende dat de appelrechter
het aan eiser verleende uitstel kan
intrekken en, wanneer dienaangaande geen conclusie is neergelegd, de redenen daarvoor niet dient
aan te geven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

9 december 1981 - 2• kamer - Voorzitter : de heer Legros, voorzitter Verslaggever : de heer Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Bi.itzler.

En overwegende dat de substanof op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
W~le

Nr. 238

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

2• KAMER - 9 december 1981

VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWOON UITSTEL DOOR DE

I

(1)

Zie Cass., 23 mei

1977 (A.C., 1977, 967).
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9 december 1981 - 2• kamer - Voorzitter : de heer Legros, voorzitter Verslaggever : de heer Bosly - GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Massart en Cruyplants, Brussel.

(D'HUYVETTER T. BOUCKAERT EA.)

ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1980 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Nr. 239
1• KAMER - 10 december 1981
1° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - TERMIJN - VERSCHEIDENE VERWEERDERS VOOR DE EERSTE RECHTER AFWIJZING VAN DE VORDERING - BETEKENING VAN HET VONNIS AAN DE ElSER OP
VERZOEK VAN EEN ENKELE VERWEERDERTERMIJN WAAROVER DE ElSER BESCHIKT OM
IN HOGER BEROEP TE KOMEN TEGEN DE
ANDERE VERWEERDERS.

2° TUSSENKOMST

BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
INGESTELD DOOR DE ElSER TOT CASSATIE ONTVANKELIJKE
VORDERING
VOORWAARDE.

1" Wanneer de eerste rechter de vorde-

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 31, 1051, 1053 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat het vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Oudenaarde van
17 januari 1978 aan eiser was betekend
op 2 maart 1978 ten verzoeke van de
samenwerkende vennootschap Melkinrichting Kruishoutem en Martine Bouckaert, en dat eiser hoger beroep had
ingesteld tegen bedoeld vonnis, bij verzoekschrift ter griffie neergelegd op
23 juni 1978, en na beslist te hebben dat
de betekening van het beroepen vonnis
niet rechtsgeldig was in zoverre ze
geschiedde ten verzoeke van Martine
Bouckaert, nu zij op het ogenblik van de
betekening overleden was en het geding
door haar erfgenamen was hervat, het
hoger beroep van eiser niettemin niet
toelaatbaar verklaart, om de reden dat
het beroepen vonnis rechtsgeldig aan
hem betekend was door de samenwerkende
vennootschap
Melkinrichting
Kruishoutem, en zijn hoger beroep derhalve laattijdig was,

ring van een eiser tegen verscheidene
verweerders heeft afgewezen en maar
een enkele van die verweerders het
vonnis aan de eiser heeft doen betekenen, doet die betekening, in de regel,
terwijl artikel 1051 van het Gerechtede termijn van hager beroep van de
eiser ten aanzien van de andere ver- lijk Wetboek bepaalt dat de termijn om
weerders, die het vonnis niet hebben 1· hoger beroep in te stellen .een ~aan~
doen betekenen, niet }open. (Art. 1051 bedraa~, vanaf de betekenmg, d1t Wll
Ger W )
zeggen een maand vanaf een rechtsgel. ·
dige betekening,
2" Een door de eiser tot cassatie inge-

stelde vordering tot bindendverklaring
van het arrest is niet ontvankelijk,
wanneer niet blijkt dat die eiser er
belang bij heeft het arrest bindend te
doen verklaren voor de tot tussenkomst opgeroepen partij (1).

(1) Cass., 7 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 13).

en terwijl krachtens artikel 1053 van
het Gerechtelijk Wetboek het hoger
beroep niet toegelaten wordt, indien het
niet gericht werd tegen aile partijen
wier belang in strijd is met dat van de
eiser in hoger beroep, doch deze regel,
overeenkomstig dezelfde wetsbepaling,
slechts
geldt
indien
het
geschil
« onsplitsbaar • is, dit wil zeggen wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging
van de onderscheiden besli~singen .w~a~~
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onmogelijk zou zijn (artikel 31 van het
Gerechtelijk Wetboek),
en terwijl een geschil niet « onsplitsbaar , is, indien, zoals ten deze het geval
was blijkens de stukken van de rechtspleging, de vordering ertoe strekt een of
meer partijen hoofdelijk, in solidum of
de ene bij gebreke aan de andere te
veroordelen tot betaling van een zeker
bedrag,

twee bovengenoemde overwegingen het
de beslissing steunt, door dubbelzinnigheid in de motivering is aangetast
(schending van artikel 97 van de Grondwet):
Overwegende dat de samenwerkende vennootschap Melkinrichting
Kruishoutem en Martine Bouckaert
door eiser D'Huyvetter werden
gedagvaard tot betaling van 500.000
frank meer de gerechtelijke interest
en de kosten;

zodat het arrest, door te beslissen dat
het hoger beroep, in zoverre het gericht
was tegen de rechtsopvolgers van Martine Bouckaert, niet toelaatbaar was,
Dat Martine Bouckaert op 29 mei
hoewel het tijdig was ingesteld, namelijk
v66r elke rechtsgeldige betekening door 1977 is overleden, en dat haar
deze partijen, de regels in verband met ouders Albert Bouckaert en Angele
de termijn om hoger beroep in te stellen, Maeyens, alsmede haar broer Jeanmiskent (schending van artikel 1051 van Baptiste Bouckaert, het geding hebhet Gerechtelijk Wetboek),
ben hervat; dat de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Oudenaarde bij
en zodat, indien deze beslissing zou vonnis van 17 januari 1978 de eis
steunen op bovenvermelde regel van verwerpt en eiser veroordeelt in de
artikel 1053 van het Gerechtelijk Wethoek, meer bepaald op de vaststelling kosten;
dat het hoger beroep niet tijdig werd
ingesteld tegen de samenwerkende venOverwegende dat het vonnis op
nootschap Melkinrichting Kruishoutem,
derhalve niet tijdig werd ingesteld tegen 2 maart 1978 aan eiser werd beteeen van de partijen wiens belang strijdig kend ten verzoeke van de samenwas met dat van eiser in hoger beroep, werkende vennootschap en van de
het arrest dan niet uitdrukkelijk het reeds overleden Martine Bouckaert;
onsplitsbaar karakter van het geschil .dat geen betekening werd gedaan in
vaststelt, hetzij in de mate dat het in naam van haar ouders en broer;
rechte geoordeeld heeft dat het onsplitsbaar karakter van het geschil irrelevant
is of geen vereiste is voor de toepassing
Overwegende
dat,
wanneer
van artikel 1053 van het Gerechtelijk slechts een van de partiJ"en, ten deze
Wetboek en dat zelfs in geval van
splitsbaarheid van het geschil, de in de samenwerkende vennootschap,
deze wetsbepaling neergelegde regel toe- ·het in eerste aanleg gewezen vonnis
passing vindt, schending inhoudt van laat betekenen aan de tegenpartij,
artikel 1053 van het Gerechtelijk Wet- ·ten deze D'Huyvetter, de termijn
boek, hetzij, in de mate dat het in feite voor het hoger beroep van deze
oordeelt dat het geschil ten deze niet · tegenpartij, D'Huyvetter,
gericht
« splitsbaar » was, schending inhoudt tegen de andere partijen, Albert
van artikel 31 van het Gerechtelijk Bouckaert, AngiHe Maeyens en
Wetboek, nu uit de stukken van de
B
d"
h
rechtspleging blijkt dat de vordering Jean-Baptiste
ouckaert,
1e
et
ertoe strekte partijen hoofdelijk, in soli- vonnis niet hebben laten betekenen,
dum of. de ene bij gebreke aan de in principe niet begint te lopen;
andere, te horen veroordelen tot betaling
van een bedrag en dat er derhalve
Overwegende dat het arrest van
geenszins materiele onmogelijkheid tot
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de deze regel afwijkt door de termijn
voor het hoger beroep van eiser
onderscheiden beslissingen bestond,
tegenover de verweerders Bouckaert
en zodat het arrest, in elk geval, door en Maeyens te doen ingaan bij de
in het midden te laten op welke van. de betekening van het vonnis enkel ten

-502verzoeke ~van de samenwerkende 2° VERENIGING ZONDER WINSTOOGvennootschap Melkinrichting KruisMERK OVEREENKOMST GESLOTEN
DOOR EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGhoutem;
MERK - OVEREENKOMST ONDERTEKEND IN
Overwegende dat het arrest de
NAAM VAN DE VERENIGING- RECHTSPERbedoelde regel schendt, door ervan
SOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING NIET
af te wijken om de enkele reden dat
TEGENWERPELIJK AAN DERDEN - GEVOLG
het beroepen vonnis << op 2 maart
VOOR DE ONDERTEKENAAR VAN DE OVER1978 rechtsgeldig aan de eiser werd
EENKOMST.
betekend door de samenwerkende
3° OVEREENKOMST - FOUT GEPLEEGD
vennootschap »;
BIJ HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMSTDat het middel in zoverre
VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING
gegrond is;
GRONDSLAG- QUASI-DELICTUELE FOUT.
Overwegende dat eiser niet aanBUITEN
toont dat hij belang heeft bij de 4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - FOUT GEPLEEGD
bindendverklaring van het arrest
BIJ HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST
ten aanzien van de samenwerkende
- VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING
vennootschap Melkinrichting Kruis- GRONDSLAG- QUASI-DELICTUELE FOUT.
houtem;
1o en 2o Hij die bij het sluiten van een

overeenkomst verklaard heeft zich te
verbinden in naam van een vereniging
Om die redenen, vernietigt het
zonder winstoogmerk is niet persoonbestreden arrest; verwerpt de vordelijk de wederpartij van de medeconring tot bindendverklaring van het
tractant; hij wordt zulks oak niet door
onderhavig arrest; beveelt dat van
het feit dat de medecontractant
het thans gewezen arrest melding
wegens het niet-neerleggen, door de
zal worden gemaakt op de kant van
vereniging, van haar jaarlijkse aanvulde vernietigde beslissing; veroorJende Jedenlijsten of wegens het nietbekendmaken van de benoeming van
deelt eiser in de kosten van de
nieuwe beheerders, niet ertoe gehouoproeping tot bindendverklaring en
den is de rechtspersoonlijkheid van de
van de memorie van antwoord;
vereniging te erkennen (1).
houdt de overige kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal 3° en 4o Hi} die door zijn schuldig optrebeslissen; verwijst de zaak naar het
den bij het sluiten van de overeenHof van Beroep te Antwerpen.
komst oorzaak van schade bij de
10 december 1981 1• kamer Voorzitter : de heer Wauters, eerste
voorzitter Verslaggever : de heer
Janssens, afdelingsvoorzitter - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Bayart.

medecontractant is, is tot herstel van
die schade gehouden; de rechtsvordering die hieruit ontstaat, steunt evenwei niet op een contractuele verhouding, maar op de quasi-delictuele !out
die de betrokkene, ter gelegenheid van
zijn optreden in de overeenkomst,
heeft begaan (2).
(< RANK XEROX> N.V. T. PIROUX)

Nr. 240
ARREST

1e

KAMER -

10 december 1981

1° OVEREENKOMST -

OVEREENKOMST
GESLOTEN DOOR EEN VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK - OVEREENKOMST ONDERTEKEND IN NAAM VAN DE VERENIGING RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING NIET TEGENWERPELIJK AAN DERDEN GEVOLG VOOR DE ONDERTEKENAAR VAN DE
OVEREENKOMST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) en (2) Zie ROUAST ANDRE, « La represen~
tation dans les actes juridiques », J.T., 1948,

biz. 341.
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van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan
de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, 1134,
1135, 1165, 1321, 1984 en 2003 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de door eiseres
tegen verweerder ingestelde vordering
tot betaling van een bedrag van 85.053
frank verwerpt op grond : dat de vereniging zonder winstgevend doel Belgische
Kamer van Grafici, die haar standregelen van 8 november 1952 en de identiteit
van haar beheerders op regelmatige
wijze in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 december 1952 publiceerde, als vereniging zonder winstgevend doel, rechtspersoonlijkheid heeft;
dat verweerder, die het huurcontract in
haar naam en voor haar rekening
afsloot, niet persoonlijk gebonden is
door de overeenkomst; dat hem ook
geen persoonlijke fout kan ten laste
gelegd worden; dat, zo de rechtspersoonlijkheid van de vereniging zonder winstgevend doel wegens het niet neerleggen
van haar jaarlijkse aanvullende ledenlijsten of van haar rekeningen of wegens
het niet benoemen van nieuwe beheerders, niet tegenstelbaar is aan eiseres,
als derde, het laatstgenoemde behoorde
haar vordering tegen al de leden van de
vereniging in te stellen en niet enkel
tegen verweerder, die in hun gezamenlijke opdracht gehandeld heeft; dat de
eis tegen verweerder aileen, derhalve,
ongegrond is,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder,
die de overeenkomst van huur van
materiaal met eiseres had gesloten, en
opgetreden was in naam en voor rekening van de vereniging zonder winstgevend doel, wel persoonlijk tegenover
eiseres verbonden was, daar de rechtspersoonlijkheid van de vereniging, zoals
het arrest zelf vaststelt, aan eiseres niet
tegenstelbaar was en derhalve verweerder de wederpartij was in de overeenkomst met eiseres (schending van de
artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 14 en 26 van de wet van
27 juni 1921);
tweede onderdeel, eiseres, aan wie de
rechtspersoonlijkheid van de vereniging
zonder winstgevend doel niet kon tegengesteld worden, gerechtigd was haar
vordering aileen in te steilen tegen
verweerder, die lid was van de vereniging en tevens de hoedanigheid had van
secretaris-schatbewaarder; dat zij geens-

zins gehouden was al de leden van de
vereniging te dagvaarden vermits deze
laatste geen rechtspersoonlijkheid had
en er dan ook geen rekening dient te
worden gehouden met het feit dat verweerder in opdracht van de leden der
vereniging
zou
gehandeld
hebben
(schending van de artikelen 14, 26 van
de wet van 27 juni 1921, 1134, 1135, 1984
en 2003 van het Burgerlijke Wetboek);
derde onderdeel, het feit dat verweerder in gezamenlijke opdracht van al de
leden van de vereniging zou gehandeld
hebben geenszins tot gevolg heeft dat
eiseres aile leden zou moeten dagvaarden; dat immers de overeenkomst gesloten tussen verweerder en die andere
leden, van wie hij opdracht gekregen
had op te treden, geen nadeel aan
eiseres die een derde is, mag toebrengen
(schending van de artikelen 1134, 1165,
1321 van het Burgerlijk Wetboek en 26
van de wet van 27 juni 1921) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel
gericht is tegen de beslissing die de
rechtsvordering van eiseres, in
zoverre zij tegen verweerder op
contractuele grondslag is ingesteld,
afwijst;
Overwegende dat het arrest releveert dat de rechtsvordering, door
eiseres tegen verweerder ingesteld,
ertoe strekt betaling te bekomen
van een bedrag van 72.081 frank,
verschuldigd voor het in huur
nemen van een copieermachine blijkens fakturen van 23 november 1973
tot 24 oktober 1974; dat het arrest
voorts vaststelt dat eiseres, bij
onderhandse overeenkomst
van
20-25 juli 1973, de copieermachine
in huur gaf aan de vereniging
zonder winstgevend doel Belgische
Kamer van Grafici, dat verweerder
het huurcontract in zijn hoedanigheid van secretaris-schatbewaarder
van genoemde vereniging namens
deze laatste ondertekende, en dat de
fakturen aan de vereniging werden
toegestuurd; dat het arrest ook vaststelt dat genoemde vereniging, die
haar standregelen en de identiteit van haar eersie beheerders
op regelmatige wijze publiceerde,
rechtspersoonlijkheid heeft;
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het sluiten van een overeenkomst schendt;
verklaard heeft zich te verbinden
Dat het onderdeel faalt naar
namens een veremgmg zonder recht;
winstgevend doel, niet persoonlijk
Wat het tweede en het derde
de wederpartij van de medecontraconderdeel
betreft :
tant is; dat hij zulks ook niet wordt
Overwegende dat de onderdelen
door het feit dat de medecontractant wegens het niet neerleggen, gericht zijn tegen het motief van
door de vereniging, van haar jaar- het arrest volgens hetwelk het aan
lijkse aanvullende ledenlijsten of eiseres behoorde, zo de rechtsperwegens het niet bekendmaken van soonlijkheid van de vereniging haar
de benoeming van nieuwe beheer- niet kon worden tegengeworpen,
ders, er niet toe gehouden is de haar rechtsvordering in te stellen
rechtspersoonlijkheid van de ver- tegen aile !eden van de vereniging
eniging te er kennen; dat hij zich en niet enkel tegen verweerder;
Overwegende dat nu het arrest
immers niet persoonlijk verbonden
vaststelt dat verweerder zich niet
he eft;
Overwegende
dat
weliswaar persoonlijk verbonden heeft en nu,
degene die door zijn schuldig optre- zoals blijkt uit het antwoord op het
den bij het sluiten van de overeen- eerste onderdeel, deze vaststelling
komst oorzaak van schade bij de volstaat om de beslissing dat de
medecontractant is geweest, tot her- rechtsvordering, in zoverre zij op
stel van die schade gehouden is; dat contractuele grondslag tegen verde rechtsvordering die hieruit ont- weerder is ingesteld, ongegrond is,
staat evenwel niet op een contrac- wettelijk te verantwoorden, de aantuele verhouding steunt, maar op de gevochten redengeving ten overquasi-delictuele fout die de betrok- vloede is gegeven;
Dat de onderdelen, derhalve, bij
kene, ter gelegenheid van zijn
optreden in de overeenkomst, heeft gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
begaan;
Overwegende dat noch artikel 14
noch artikel 26 van de wet van
Om die redenen, verwerpt de
27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en voorziening; veroordeelt eiseres in
aan de instellingen van openbaar de kosten.
nut rechtspersoonlijkheid wordt
10 december 1981 1" kamer verleend, bepalen dat in de gevallen Voorzitter : de heer Wauters, eerste
waarin de vereniging zich niet op voorzitter - Verslaggever : de heer
haar
rechtspersoonlijkheid
kan Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
beroepen tegenover derden, degene mevr. Liekendael, advocaat-generaal
die namens de vereniging verbin- Advocaat: mr. Houtekier.
tenissen heeft aangegaan, moet
geacht worden zich persoonlijk te
hebben verplicht;
Nr. 241
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest, door de rechtsvordering
1• KAMER - 10 december 1981
in zoverre zij tegen verweerder op
contractuele grondslag is ingesteld,
1° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING
als ongegrond af te wijzen op grond - WA.M.-WET 1 JULI 1956, ART. 3, EERSTE LID
dat verweerder niet persoonlijk
SCHADE
VEROORZAAKT
DOOR
DE
door de overeenkomst gebonden is,
BESTUURDER VAN HET VERZEKERDE VOERnoch de verbindende kracht van de TUIG - BEWERING VAN DE VERZEKERAAR
overeenkomst miskent noch de in DAT HET VOERTUIG GESTOLEN WAS- BEWlJS
het onderdeel vermelde J:>epalingen VAN DE DIEFSTAL- BEWIJSLAST.
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GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS)

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN BEWIJSLAST
WA.M.-VERZEKERING
W A.M.-WET 1 JULI 1956, ART. 3, EERSTE LID SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE BESTUURDER VAN RET VERZEKERDE VOERTUIG BEWERING VAN DE VERZEKERAAR DAT RET
VOERTUIG GESTOLEN WAS- BEWIJS VAN DE
DIEFSTAL - DE BEWIJSLAST BERUST BIJ DE
VERZEKERAAR.

ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1980 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schen-

1° en 2° Wanneer de burgerrechtelijke ding van

aansprakelijkheid waartoe een motorrijtuig aanleiding kan geven, gedekt is
door een verzekering overeenkomstig
de bepalingen van de WA.M-wet;
maar de verzekeraar weigert een vergoeding te betalen aan de getroffene
van het ongeval dat is veroorzaakt
door de bestuurder van het verzekerde
voertuig, omdat die bestuurder zich
door diefstal de macht over het motorrijtuig heeft verschaft, berust de
bewijslast bij de verzekeraar die zich
op de diefstal beroept (1) (2). (Art. 870
Ger.W.; artt. 2, § 1, eerste lid, en 3,
eerste lid, W.A.M.-wet.)

(1) Het geannoteerde arrest is o.a. gegrond
op de bepalingen van de W.A.M.-wet. Het
litigieuze ongeval heeft plaatsgehad op 25 mei
1976, d.i. v66r de inwerkingtreding van de
gemeenschappelijke bepalingen bij het Benelux-Verdral$ van 24 mei 1966, zodat die wettelijke bepalmgen toegepast zijn als nationale
rechtsregels en niet als voor de drie Ianden
gemeenschappelijke rechtsregels. De bepalingen van materieel recht hebben immers geen
terugwerkende kracht. (Zie Cass., 23 april
1980, A.C., 1979-80, nr. 538, met voetnoot 2.)

(2) Het geannoteerde arrest maakt toepassing van de regel van art. 870 Ger.W., volgens
welke iedere partij het bewijs moet leveren
van de feiten die zij aanvoert; die regel geldt
aileen voor de burgerlijke rechtspleging en
niet voor straf- of tuchtzaken (Verslag over de
Gerechtelijke Hervorming, namens de Commissie voor Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, opgemaakt door F. Hermans; zie comm. bij dat artikel in • Considerations sur le projet de Code judiciaire »,
plecht. openingsrede van proc.-gen. Hayoit de
Termicourt voor het Hof, van 1 sept. 1966,
nr. 4, biz. 11.)
In strafzaken behoeft de beklaagde niets te
bewijzen. Voert hij enig geloofwaardig gegeven aan, dan berust het bewijs, dat zijn
bewering onjuist is, bij de vervolgende partij
of de burgerlijke partij. Die laatste regel is
toepasselijk, zelfs m burgerlijke zaken, wanneer de vordering gegrond is op een overtreding van de Strafwet. (Cass., 23 jan. 1981, A.C.,
1980-81, nr. 302.)

de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig,
3, eerste lid, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
en 1 van het koninklijk besluit van
5 januari 1957 tot bepaling van de
toekenningsvoorwaarden en van de
omvang der rechten van de benadeelden
tegenover het gemeenschappelijk waarborgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiseres niet gegrond verklaart, onder
· meer op grond : « dat de eerste rechters
- om oordeelkundige motieven die het
hof bijtreedt en door (eiseres) geenszins
worden weerlegd - oordeelden dat de
thesis dezer laatste niet ten genoege van
recht bewezen is zodat ze " dan ook
dient in te staan voor de verplichtingen
van de aansprakelijke dader van kwestieus ongeval, zijnde de bestuurder van
de Volvo"· dat inderdaad overeenkomstig de alg~men~ rechtsprin,cipes en meer
bepaaldelijk artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, door (eiseres) dient bewezen te worden het feit dat zogezegd het
tenietgaan van haar verbintenis heeft
teweeggebracht, meer bepaaldelijk dat
" iemand zich door diefstal van het
rijtuig heeft meester gemaakt ", of
althans afdoende elementen dienen aangevoerd te worden die de door haar
ingeroepen exceptie als geloofwaardig
doet voorkomen, bewijs en elementen

I

die echter niet ten genoege van recht
voorhanden zijn; ( ...) dat deze oplossing,
overigens, volkomen overeenstemt met
het voorschrift van artikel 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan
iedere partij het bewijs moet leveren
van de feiten die zij aanvoert; dat,
· "d (
d ) N 1 b
· · st
enerZlJ s, verweer er
ou s ewiJ . wat ruimschoots volstaat - dat kwestieus ongeval werd veroorzaakt door
, voormelde wagen Volvo en dat de eige-
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laatstgenoemde in gebreke blijft het
bewijs te leveren van het feit dat zij
aanvoert, te weten dat het door haar
verzekerde voertuig ten tijde van kwestieus ongeval gestolen was, met het
gevolg dat ze aan haar verbintenissen
als verzekeraarster ontsnapt; ( ... ) dat
(verweerder) Nouls bewijst dat het ongeval werd veroorzaakt door de bestuurder
van de personenwagen Volvo en dat de
burgerlijke aansprakelijkheid van deze
bestuurder gedekt was door (eiseres),
zodat deze laatste, die een exceptie
inroept, het bewijs van de gegrondheid
hiervan moet leveren zoals bepaald door
voormeld artikel 1315, alinea 2, van het
Burgerlijk Wetboek, wat ze echter in
gebreke blijft te doen "•
terwijl, krachtens de artikelen 1315,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, het
slachtoffer van een verkeersongeval of
zijn rechthebbende die jegens de verzekeraar een recht op een betaling laat
gelden, niet enkel de schade moet bewijzen, doch ook de gebeurtenis die de
schade heeft veroorzaakt, en moet aantonen dat die gebeurtenis bepaald werd
in het verzekeringskontrakt, dat wil
zeggen dat het aangevoerde schadegeval
door genoemd kontrakt was gedekt;
luidens artikel 3, eerste lid, van voormelde wet van 1 juli 1956 de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegenen
die zich door diefstal of geweldpleging
de macht over het voertuig hebben
verschaft, niet wordt gedekt door de
verzekeraar, zoals ten deze eiseres, en,
luidens artikel 1 van voormeld koninklijk besluit van 5 januari 1957, de
benadeelden, zoals ten deze eerste verweerder, in dat geval slechts van het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, huidige tweede verweerder, vergoeding van de door hen geleden schade
kunnen vorderen, waaruit volgt dat het
ongeval veroorzaakt door de die£ van de
wagen een bij de wet uitgesloten risico
vormt, dat buiten het toepassingsgebied
van onderhavig verzekeringscontract valt
en derhalve, een geval van nietverzekering uitmaakt, waarbij, ten deze,
eerste verweerder de bewijslast had
moeten dragen van de omstandigheid
dat de bestuurder, die het ongeval had
veroorzaakt, zich niet door diefstal of
geweldpleging van de wagen meester
had gemaakt en diens burgerrechtelijke
aansprakelijkheid bijgevolg wei degelijk
:loor eiseres was gedekt; zodat, door
integendeel te overwegen dat eerste

verweerder « bewijst- wat ruimschoots
volstaat - dat kwestieus ongeval werd
veroorzaakt door voormelde wagen Volvo
en dat de eigenaar van deze laatste
burgerlijk verzekerd is bij (eiseres) ''• en
dat « laatstgenoemde in gebreke blijft
het bewijs te leveren van het feit dat zij
aanvoert, te weten dat het door haar
verzekerde voertuig ten tijde van kwestieus ongeval gestolen was, (... ) », het
arrest alle in het middel aangeduide
wetsbepalingen schendt, nu het aldus de
regels inzake bewijslast in burgerlijke
zaken miskent :

Overwegende dat artikel 870 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat iedere partij het bewijs moet
.leveren van de feiten die zij aanvoert; dat deze bepaling slechts de
veralgemening inhoudt van de regel
die is neergelegd in artikel 1315 van
het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, luidens artikel
3, eerste lid, van de wet van 1 juli
1956, de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de burgerrechtelijke aansprakelijheid moet dekken van de
eigenaar, van iedere houder en van
iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van hen die zich
door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig hebben
verschaft;
Dat, overeenkomstig artikel 2, § 1,
eerste lid, van dezelfde wet, de door
de verzekering gedekte aansprakelijkheid de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is waartoe het verzekerde motorrijtuig aanleiding kan
geven;
Dat ingevolge het reeds vermelde
artikel 3, eerste lid, de verzekering
een zeer wijde strekking heeft en,
in de regel, de aansprakelikheid
dekt van eidere bestuurder; dat het
slechts bij uitzondering op de regel
is dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hem, die zich door
diefstal of geweldpleging de macht
over het motorrijtuig heeft verschaft, van de verzekering is uitgesloten;

-507Overwegende dat het arrest, ener- (GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW T. WAUTERS)
zijds, vaststelt dat de benadeelde
ten deze bewijst : 1° dat het liti11 december 1981 1• kamer gieuze ongeval werd veroorzaakt Voorzitter
en verslaggever : de heer
door de bestuurder van een perso- Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijknenwagen Volvo, 2° dat de burger- Juidende conclusie van de heer Ballet,
rechtelijke aansprakelijkheid waar- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
toe bedoeld motorrijtuig aanleiding Asscherickx en Van Vaerenbergh, Bruskon geven, gedekt was door eiseres; sel.
dat het vervolgens oordeelt dat
dezelfde dag zijn elf arresten in dezelfde
bedoeld dubbel bewijs « ruimschoots zinOpgewezen,
op voorziening in cassatie van
volstaat >>; dat het, anderzijds, dezelfde gemeente Sint-Pieters-Leeuw tegen
beslist dat eiseres, die een exceptie beslissingen van 30 oktober 1980 van de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad
inroept, het bewijs van de gegrond- van
Brabant.
heid hiervan moet leveren;
Overwegende dat het arrest, door
zodoende de bewijslast tussen de
verzekeraar en de benadeelde te Nr. 243
verdelen, naar gelang zij respectie1• KAMER - 11 december 1981
velijk de regel van artikel 3, eerste
lid, van voormelde wet van 1 juli
BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 1956
of
de
uitzondering
op 1°BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN - BURGERgenoemde regel inroepen, de in LIJKE
ZAKEN- BEG RIP.
het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen niet schendt;
2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL GEGROND OP WETDat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

TELIJKE BEPALINGEN OF EEN RECHTSBEGINSEL DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH
MIDDEL DAT
GEWOON DWINGEND ZIJN NIET AAN DE FEITENRECHTER IS VOORGELEGD EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP
EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST - NIEUW
MID DEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

10 december 1981 1• kamer Voorzitter : de heer Wauters, eerste 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
voorzitter Verslaggever : de heer
ARRESTEN BURGERLIJKE ZAKEN
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
- DUBBELZINNIGE REDENEN- BEGRIP.
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
4° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR-

Nr. 242
1• KAMER -11 december 1981

GERLIJKE ZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMEND ONDERZOEK - BESLISSING WAARUIT
BLIJKT DAT DE RECHTER DIE MAATREGEL
NIET NOODZAKELIJK ACHTTE OM TOT ZIJN
OVERTUIGING TE KOMEN - GEEN SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
BEG RIP.

1° Uit de enkele omstandigheid dat de

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
DIRECTE
GEMEENTEBELASTINGEN
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
- BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN
VOORZIENING VORMVOORSCHRIFT OP
STRAFFE VAN VERVAL (1).

rechter niet heeft geantwoord op een
verweermiddel in een conclusie valt
niet af te Jeiden dat hij de bewijskracht van dat stuk heeft miskend (2).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
Nota's arrest nr. 243 :

Nota arrest nr. 242 ·
(1) Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 602).

(1) Cass., 23 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 124).
(2) Cass., 2 juni 1978 (A.C., 1978, 1174).

-5083" Dubbelzinnigheid van de motivering,
met schending van art. 97 Gw., kan
niet voortvloeien uit de enkele
omstandigheid dat een vonnis of een
arrest een reden, die de beslissing
mede kan staven, niet vermeldt, wanneer de rechter niet verplicht was
zulks te doen om een conclusie te
beantwoorden.
4" Noch het algemeen rechtsbeginsel van

het recht van verdediging, noch art. 3
Pachtwet 4 nov. 1969, krachtens hetwelk de pachter, bij gebreke van een
schriftelijke pachtovereenkomst, de
aanvangsdatum van de pacht door aile
middelen van recht mag bewijzen,
worden geschonden door de rechter
die niet oordeelt dat zodanige rechtsmiddelen niet mogen worden aangewend voor het bewijs van de aanvangsdatum van die pacht, maar
beslist dat een andere datum dan die
welke de pachter opgeeft, vaststaat op
grand van vermoedens waarop hij zijn
overtuiging grondt, zonder dat verder
getuigenverhoor of andere vermoedens
nog nut hebben (3).
(VAN MELLE J., VAN HAECKE
T. VAN OVERBEKE, VAN MELLE C.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 september 1980
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk in hoger beroep
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1181, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 7 van artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen, vormend afdeling III van boek III,
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de door
de verweerders op 22 december 1977 aan
de eisers betekende opzegging van pacht
tegen 25 december 1979 geldig en van

waarde verklaart betreffende te SintBaafs-Vijve gelegen weilanden, namelijk
het zuidelijk gedeelte van het perceel
gekadastreerd sectie C, nr. 286, het
perceel gekadastreerd sectie C, nrs. 284,
285/deel, 286/deel, en het perceel gekadastreerd sectie C, nr. 357, op grond : dat
pachtopzegging betreffende percelen,
welke eigendom zijn van de eisers,
nietig zou zijn omdat zij, bij ontstentenis
van geldige pachtovereenkomst daaromtrent, zonder voorwerp zou zijn; dat door
de eisers voor het overige ten onrechte
;wordt ingeroepen dat zij de verdelingsovereenkomst voorleggen waaruit blijkt
dat zij verder ook eigenaars zijn van de
percelen weiland welke gekadastreerd
zijn onder sectie C, nrs. 357, 284 en 285;
dat zij wat dit betreft de overeenkomst
slecht gelezen hebben,

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun op 27 mei 1980 neergelegde conclusie eveneens nog staande hielden dat de
verweerders geen geldige opzegging hadden kunnen geven omdat er conform de
akte van verdeling nog altijd geen akte
werd verleden; de eisers dus nog andere
verweermiddelen inriepen en het bestreden vonnis, door voor te houden dat
voor het overige de eisers slechts de
eigendom van bepaalde percelen aanvoerden, de bewijskracht dezer conclusie
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de verweerders volgeris de overeenkomst van verdeling van
4 april 1974 slechts in het genot van de
hen toegekende percelen C, nrs. 357, 284,
285 en het zuidelijk deel van nrs. 286 en
287 konden treden vanaf de ondertekening van de notariele akte der verdeling
en deze, zoals de eisers staande hielden,
toen de opzegging op 22 december 1977
gegeven werd, nog altijd niet verleden
was; dientengevolge de verweerders ook
geen opzegging konden geven daar zij
het genot dezer percelen niet hadden
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1181 van het Burgerlijk Wetboek en 7
van de wet van 4 november 1969);

derde onderdeel, het bestreden vonnis,
door aangaande dit vereiste van het
verlijden ener notariiHe akte niets te
beslissen, het Hof in de onmogelijkheid
stelt de wettigheid van de opzegging na
te gaan; het niet uit te maken is of de
rechters geoordeeld hebben dat de verweerders wei het genot hadden van de
(3) Zie Cass., 6 dec. 1979 (A.C., 1979-80, kwestieuze percelen dan wei of ze, ook
nr 227).
zonder dit genot, toch rechtsgeldig
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doordat het bestreden vonnis de door
de artikelen 97 van de Grondwet en 7 de verweerders op 22 december 1977 aan
van de wet van 4 november 1969) :
de eisers betekende opzegging van pacht
tegen 25 december 1979 geldig en van
Wat het eerste onderdeel betreft : waarde verklaart betreffende te SintOverwegende dat de ingeroepen Baafs-Vijve gelegen weilanden, namelijk
passage van de conclusie van de het zuidelijk gedeelte van het perceel
eisers luidt : « dat (verweerders) nog gekadastreerd sectie C, nro 286, het
steeds niet uiteenzetten welke gron- perceel gekadastreerd sectie C, nrso 284,
285/deel, 286/deel, en het perceel gekaden hun eigendom zijn .. o; dat het dastreerd sectie C, nro 357, op de volanderzijds juist is dat de rechtbank gende gronden : de eisers stellen dat de
de verdeling heeft bevolen overeen- pachtopzegging, die gegeven werd op
komstig de overeenkomst van 22 december 1977 tegen Kerstdag 1979,
4 april 19874; dat echter nog geen nietig is omdat de tweede pachtperiode
akte werd verleden omtrent deze eindigde op 30 juni 1979 en dus opzegverdeling »;
ging gegeven moest worden v66r 1 juli
19770
De
verweerders
antwoorden
Overwegende dat het vonnis, door terecht dat de eisers hun bewering,
het enkel niet beantwoorden van betreffende de vervaldag van de pacht,
het verweer, de bewijskracht van de verkeerd doen steunen op de datum ':a~
conclusie die dit verweer inhoudt, de over'_lame-overeenko~st van 1 J~h
niet miskent:
1961. H1erdoor wordt mderda~d 0 met
bewezen dat de pacht ook op 1 JUh 1961
Dat het onderdeel feitelijke begon te lopeno Ret is veel redelijker
grondslag mist;
aan te nemen dat de pacht eerst is
begonnen nadat door de vorige uitbater
Wat het tweede en het derde 1 al de staande vruchten werden geschoonderdeel betreft :
ren en· dat het dus gaat om een Kersto o
dagpachto Dit wordt trouwens voldoende
d
d
b
d
Overwegen e at e etwistmg bevestigd door de betalingen van de
omtrent het genot aan de rechtbank pachtprijs
die
omtrent
Kerstmis
niet is voorgelegd; dat de onderde- geschiedden,
len in zoverre nieuw zijn en derterwijl, eerste onderdeel, de eisers in
halve niet ontvankelijk;
hun op 27 mei 1980 neergelegde conclusie aangeboden hebben met alle middeOverwegende, voor het overige, len van recht, getuigenissen inbegrepen,
dat dubbelzinnigheid van motive- te bewijzen dat zij vanaf 1 juli 1961
ring, met schending van artikel 97 pachters van de kwestieuze hofstede
van de Grondwet, niet kan voort- waren geworden; de pacht niet schriftevloeien uit de enkele omstandigheid lijk was vastgesteld, zodat ten onrechte
dit bewijs aan de eisers ontzegd werd
dat een vonnis of arrest een reden (schending
van artikel 3 van de wet van
die de beslissing mede kan staven, 4 november 1969);
niet vermeldt, wanneer de rechters
tweede onderdeel, het feit dat het
niet verplicht waren zulks te doen redelijk
is aan te nemen dat het om een
om een conclusie te beantwoorden;
Kerstdagpacht gaat en de betalingen
de pachtprijs omtrent Kerstmis
Dat het tweede onderdeel in van
geschiedden, niet van aard zijn om het
zoverre niet ontvankelijk is;
bewijsaanbod van de eisers dat zij vanaf
Over het tweede middel, afgeleid uit juli 1961 de pacht hadden aangevangen,
de schending van de artikelen 3, 7, leden rechtmatig op voorhand te weigeren;
1, 2, 1•, 11, 2, van artikel I van de wet daardoor de rechten van de verdediging
van 4 november 1969 tot wijziging van van de eisers miskend worden (scherrde pachtwetgeving en van de wetgeving ding van artikel 3 van de wet van
betreffende het recht van voorkoop ten 4 november 1969 en van het algemeen
gunste van huurders van landeigendom- rechtsbeginsel);
men, vormend afdeling III van boek III,
derde onderdeeJ, het vonnis dan ook
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burger- ten onrechte de opzegging, die niet
lijk Wetboek, en van het algemeen gegeven was bij het verstrijken van de
rechtsbeginsel van de eerbiediging van pachtperiode en de termijn van twee
de rechten van de verdediging,
jaar niet geeerbiedigd heeft, ~~ldig ver-
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-510ldaart (schending van de artikelen 7,
leden 1, 2, 1", en 11, 2, van de wet van
'1 november 1969) :

SPLITST DAN IN DE VERGUNNING IS BEPAALD
- DOET NIET VERONDERSTELLEN DAT DIE
GRONDEN NIET MEER IN EEN VERGUNDE
VERKAVELING ZIJN GELEGEN.

Wat de eerste twee onderdelen
2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERbetreft :
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN ONOverwegende dat de rechtbank JUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BEniet oordeelt dat de eisers de aanSLISSING BERUST GEMIS AAN FEITEvangsdatum van de pachtovereenLIJKE GRONDSLAG (1).
komst niet door getuigen en vermoedens mogen bewijzen; dat de
WET RUIMTELIJKE
rechtbank impliciet doch zeker 3° STEDEBOUW ORDENING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962 beslist dat het feit dat de vorige
WIJZIGINGpachter de staande gewassen na VERKAVELINGSVERGUNNINGVEREISTEN.
30 juni 1979 heeft weggehaald en
dat de pachtprijs betaald werd
BURGERomtrent Kerstmis, vermoedens zijn 4° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN VAAGHEID MIDDEL
die de rechtbank overtuigen zonder
dat verder getuigenverhoor of WAARIN NIET WORDT VERMELD WAARIN DE
AANGEVOERDE WETTELIJKE
BEPALINGEN
andere vermoedens nog nut hebben;
ZIJN GESCHONDEN NIET ONTVANKELIJK
Dat de rechtbank zodoende noch
MIDDEL(2).
artikel 3 van de Pachtwet noch het
recht van de verdediging schendt;
1" Het enkele feit dat gronden gelegen
Dat de onderdelen niet kunnen
in een vergunde verkaveling later op
aangenomen worden;
een andere wijze worden gesplitst dan
in de vergunning is bepaald, heeft niet
Wat het derde onderdeel betreft :
tot gevolg dat die gronden niet meer
Overwegende dat het vonnis aanin een vergunde verkaveling zijn gelevaardt dat het om een Kerstdaggen; de verplichtingen van de instrupacht gaat;
menterende notaris ex art. 56 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
Dat het onderdeel feitelijke
slaan enkel op de verdeling van een
grondslag mist;
goed waarvoor geen verkavelingsvergunning is afgegeven.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in 3" Door het feit dat een grand gelegen is
in een goedgekeurde verkaveling, staat
de kosten.
11 december 1981 1' kamer Voorzitter en verslaggever : de heer
Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de heer Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.

Nr. 244
1'
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WET RUIMTELLJKE
ORDENING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962 VERKAVELINGSVERGUNNING EIGENAAR
DIE GRONDEN GELEGEN IN EEN VERGUNDE
VERKAVELING OP EEN ANDERE
WLJZE

de bestemming ervan, nl. woningbouw,
per definitie vast; al is het op een
andere wijze aanwenden van een
bouwperceel in se niet strijdig met de
stedebouwkundige bepalingen, toch
bewaren de samengevoegde percelen,
binnen de grenzen van een niet vervallen verkaveling, elk hun eigen statuut van afzonderlijke percelen, zolang
door de bevoegde overheid geen toelating wordt gegeven tot samenvoeging,
aangezien het opnieuw samenbrengen
van percelen een wijziging veronderstelt van de oorspronkelijke verkavelingsvergunning welke overeenkomstig
art. 57, § 2, Wet Ruimte]J;ke Ordeninf?

1° STEDEBOUW

(1) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1292).
(2) Zie Cass., 26 april 1976 (A.C., 1976, 965).

-511en Stedebouw of via een afwijking
het vierde afgeleid uit de schending
conform art. 51 van dezelfde wet dient van artikel 1 van de verordening van
te geschieden (3).
1 december 1978 van de gemeente Waasmunster, houdende heffing voor 1979
van een belasting op de niet bebouwde
percelen gelegen in een niet vervallen
(VAN LANDSCHOOT
verkaveling,
T. GEMEENTE WAASMUNSTER)
doordat de bestendige deputatie ten
onrechte beslist dat het besluit van de
gemeente Waasmunster van 1 december
ARREST
1978, stuk 4 van de bundel, houdende
het invoeren van een belasting op niet
bebouwde percelen gelegen in een goedHET HOF; - Gelet op de bestre- gekeurde en niet vervallen verkaveling,
den beslissing, op 24 oktober 1980 van toepassing zou wezen op het goed,
gewezen door de Bestendige Depu- namelijk het perceel bosgrond te Waastatie van de Provincieraad van munster, Bremstraat, gekadastreerd sectie A, dee! van nr. 1018/G, zijnde lot 1
Oost-Vlaanderen;
van het plan opgemaakt door landmeter
Verbeke, de 26e mei 1978, eigendom van
Over het eerste en het vierde middel,
het eerste afgeleid uit de schending verzoeker,
terwijl er voor dat goed geen verkavevan artikel 56, § 2, van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van lingsvergunning bestaat en de belasting
de ruimtelijke ordening en van de stede- slechts, overeenkomstig de gemeentebouw, gewijzigd door de wetten van raadsbeslissing van 1 december 1978,
van toepassing is op een perceel dat in
22 april 1970 en 22 december 1970,
een verkavelingsvergunning als bouwdoordat de bestendige deputatie ten perceel wordt aangeduid, wat hier niet
onrechte beslist dat ter zake van toepas- het geval is bij gebreke van een voor die
sing is gebleven de verkavelingsvergun- verdeling geldende verkavelingsvergunning afgeleverd op 16 maart 1978 door ning:
het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Waasmunster
Overwegende dat de middelen
(10.266.939V) aan de heer Gerard Waege- erop neerkomen, te stellen dat het
man te Hamme, betreffende een perceel litigieuze stuk grond, dat bestaat uit
grond te Waasmunster, hoek Sinaai- en anderhalf van de drie percelen voorBremstraat, gekadastreerd sectie A, nr. komende in de vergunde verkave1018/G en H, houdende verkaveling van
dit perceel grond sectie A, nr. 1018/G en ling, niet meer kan worden aangemerkt als « perceel gelegen in een
H, in drie percelen bouwgrond,
terwijl dit perceel in strijd daarmede niet vervallen verkaveling », omdat
in twee loten werd verdeeld, zoals aan- voor de nieuwe verkaveling van het
geduid op het plan opgemaakt door· geheel in twee loten in plaats van in
landmeter Verbeke te Sint-Niklaas, de drie loten geen verkavelingsvergun26e mei 1978, waarnaar verwezen wordt ning is verleend;
in de aankoopakte verleden voor notaris
Overwegende dat het enkele feit
Verlinden te Sint-Niklaas, de 6e september 1978, stuk 2 van de bundel, waarvoor dat gronden gelegen in een vergeen vergunning werd aangevraagd gunde verkaveling later op een
maar waarop artikel 56, § 2, van de wet andere wijze worden gesplitst dan
van 29 maart 1962 werd toegepast, dat in de vergunning is bepaald, niet tot
uitdrukkelijk voorziet dat bij de verde- gevolg heeft dat die gronden niet
ling van het goed waarvoor geen, val- meer in een vergunde verkaveling
gens die verdeling, afgegeven verkave- zijn gelegen; dat de bestendige
lingsvergunning bestaat, de instrumenterende nota.ris de opgelegde procedure deputatie, met de overweging dat de
dient te volgen en geen verkavelingsver- door eiser ingeroepen bepaling van
artikel 56, § 2, van de genoemde
gunning vereist is;
(3) Zie Cass., 20 nov 1975 (A.C.,
1 feb. 1980 (Ibid., 1979-80, nr 334).

Stedebouwwet de verplichtingen
van de instrumenterende notaris
1976, 363) en enkel omschrijft « bij verdeling van
een goed waarvoor geen verkave-
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lingsvergunning van 16 maart 1978,
Dat de middelen niet kunnen omvattende drie loten bij een verdeling
worden aangenomen;
op grand van artikel 56, § 2, in twee
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 2 van de wet
van 16 december 1851 betreffende de
voorrechten en de hypotheken,
doordat de bestendige deputatie ten
onrechte voorhoudt dat de verdeling van
het goed gelegen te Waasmunster, sectie
A, nr. 1018/G en H, slechts tussen
partijen zou gelden, alhoewel het ter
zake gaat om een overdracht van onroerende zakelijke rechten, waarvan door
het vervullen van de bij de wet ( artikel 2
van de wet van 16 december 1851)
opgelegde vormen en akten deze overdracht tegenstelbaar wordt gemaakt aan
iedere derde :

Overwegende dat de beslissing,
met de overweging « dat het desbetreffende opmetingsplan slechts tussen partijen kan gelden doch geenszins tegenstelbaar is of afbreuk kan
doen aan de bepalingen van de
goedgekeurde verkavelingsvergunning », enkel te kennen geeft dat
eiser zich ten aanzien van zijn
belastingschuld niet kan beroepen
op de door hem en zijn verkoper
overeengekomen andere verkaveling
en niet zegt dat een op het hypotheekkantoor overgeschreven akte
enkel tussen partijen geldt;
Dat het middel steunt op een
ver keerde lezing van de beslissing
en feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de bestendige deputatie ten onrechte
spreekt van een onverdeeldheid daar
waar de authentieke akte, welke regelmatig werd overgeschreven ten tweede
kantore van hypotheken te Dendermonde, de 22e september 1978, boek 1509,
nr. 7, geen medeeigendom bevat, doch
wel degelijk het voorwerp van de overdracht inhoudt van lot 1 van het verdelingsplan gehecht aan de verkoopakte en
niet van lot 1 en een deel van lot 2 van
het verkavelingsplan. Dat immers het
feit dat er een andere verdeling op
grond van artikel 56, § 2, wordt doorgevoerd, ten aanzien van een perceel
waarvoor een verkavelingsvergunning
werd afgeleverd, houdende een andere
indeling, hierdoor geenszms medeeigen-

loten met andere bestemming van toepassing zou blijven en zelfs medeeigendom zou in het leven roepen :

Overwegende dat, in zoverre het
middel bedoelt dat de beslissing het
bestaan van een onverdeeldheid
tussen eiser en zijn verkoper aanneemt, het berust op een verkeerde
lezing van de beslissing, waarin
aileen wordt vastgesteld dat eiser
« tevens medeeigenaar is van lot 2,
namelijk voor een deel dat met tien
meter aan de straat paalt >>, waarmee de beslissing te kennen geeft
dat eiser zulk een privatief deel van
lot 2 van de vergunde verkaveling
bezit;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor zover het
middel beoogt te doen aannemen
dat artikel 56, § 2, van de Stedebouwwet insluit dat een verkavelingsvergunning niet meer toepasselijk is wanneer de in een vergunde
verkaveling gelegen gronden later
anders worden verkaveld dan in de
verkavelingsvergunning is bepaald,
het niet kan worden aangenomen
om de reden vermeld in het antwoord op het eerste en het vierde
middel;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 56, §§ 1 en 2,
57 en 70bis, § 1, 1", van de genoemde
Stedebouwwet,
doordat verzoeker het verkregen perceel ingevolge akte verleden voor notaris
Verlinden te Sint-Niklaas, de 6e september 1978, overeenkomstig artikel 56, § 2,
van de wet van 29 maart 1962, gevoegd
heeft bij zijn reeds bebouwd perceel, op
zodanige wijze dat het er een harmonisch geheel mee vormt, zodat de
bestendige deputatie dan ook ten
onrechte aanvoert dat de aldus samengevoegde percelen, deel uitmakende van de
vroegere verkavelingsvergunning, doch
thans anders verdeeld dan de oorspronkelijke indeling met betrekking tot hun
statuut als bouwgrond, hun eigen statuut
van afzonderlijke kavel zouden bewaren
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zolang door de bevoegde overheid geen
toelating wordt gegeven tot samenvoe- zoverre zij ook schending aanvoeren
ging;
van de artikelen 28, 31, 67, 78, 97 en
en doordat de bestendige deputatie 107 van de Grondwet, niet nader
dan ook ten onrechte voorhoudt dat de aangeven waarin die schending zou
verkavelingsvergunning, afgeleverd over- bestaan;
eenkomstig artikel 56, § 1, van kracht is
Dat ze in zoverre wegens
gebleven voor de toepassing van artikel
70bis, § 1, 1•, en dit terwijl het door onnauwkeurigheid niet ontvankelijk
verzoeker verkregen perceel onmogelijk zijn;
kan worden beschouwd als een niet
En overwegende dat uit de regelbebouwde kavel, begrepen in een niet matig aan het Hof overgelegde stukvervallen verkaveling omdat op het door ken niet blijkt dat een middel dat
verzoeker, overeenkomstig artikel 56, de openbare orde raakt, ambtshalve
§ 2, ingevolge die verdeling verkregen
perceel geen verkavelingsvergunning moet worden opgeworpen;
werd afgeleverd of in acht genomen,
zodat het verworven perceel dient te
worden beschouwd als een bebouwd
Om die redenen, verwerpt de
perceel en dit wegens de samenvoeging voorziening; veroordeelt eiser in de
met het noordelijk aanpalend bebouwd kosten.
perceel van verzoeker :
11 december 1981 1• kamer
Overwegende dat de bestendige Voorzitter: de heer Janssens, afdelingsdeputatie oordeelt : « dat door het voorzitter - Verslaggever : de heer
- Gelijkluidende conclusie van
feit dat het belaste eigendom gele- Soetaert
gen is in een goedgekeurde verka- de heer Ballet, advocaat-generaal.
veling, de bestemming ervan, namelijk woningbouw, per definitie vaststaat; dat het op een andere wijze
aanwenden van een bouwperceel in
se niet strijdig is met de stedebouw- Nr. 245
kundige bepalingen; dat de aldus
samengevoegde percelen evenwel,
3• KAMER- 14 december 1981
binnen de grenzen van een niet
vervallen verkaveling, elk hun eigen ARBEIDSOVEREENKOMST - ONTSLAG
statuut van afzonderlijke percelen
DOOR DE WERKNEMER ZONDER OPZEGGING,
bewaren, zolang door de bevoegde
WEGENS DRINGENDE REDEN - DRINGENDE
overheid geen toelating wordt gegeREDEN AANGEVOERD FEIT GEPLEECD
DOOR EEN AANGESTELDE VAN DE WERKCEven tot samenvoeging; dat het
VER- FEIT DAT EEN DRINCENDE RED EN KAN
opnieuw samenbrengen van perceOPLEVEREN- BEG RIP.
len immers een wijziging inhoudt »
(lees
veronderstelt) « van de
oorspronkelijke verkavelingsvergunning welke overeenkomstig artikel
(BUTCH N.V. T. DUPUIS)
57, § 2, van de wet van 29 maart
1962 of via een afwijking conform
artikel 51 van dezelfde wet dient te
ARREST ( vertaJing)
gebeuren; dat een dergelijke wijziging tot op heden niet is geschied »;
RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1979
Overwegende dat de bestendige door het Arbeidshof te Luik gewedeputatie aldus haar beslissing wet- zen·
telijk verantwoordt;
Over het middel, afgeleid uit de schen.
.
ding van de artikelen 97 van de GrondDat het m1ddel met kan worden wet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
aangenomen;
Wetboek en 18 van de bij koninklijk

I '
I
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wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gewijzigd bij
artikel 48 van de wet van 21 november
1969,
doordat het arrest vaststelt dat verweerster caissiere was in een winkel van
eiseres te Luik, dat verweerster de
overeenkomst had beeindigd om een
beweerde dringende reden en schadevergoeding vorderde, dat eiseres betwistte
dat er een dringende reden bestond en
bij tegenvordering een beeindigingsvergoeding vroeg, dat de directie te Brussel
van eiseres de verkoopsdirectrice van de
Luikse succursale verweerster had doen
onctervragen over een tekort in de ontvangsten van de winkel te Luik, en dat
die directrice, volgens verweerster, op
9 december 1976, bij het aldus verrichte
onderzoek, verweerster van diefstal had
beschuldigd, haar eerlijkheid in twijfel
had getrokken en gezinspeeld had op
het verleden van haar gewezen echtgenoot, en oordeelt dat die feiten, gesteld
dat zij bewezen waren, ernstig waren en
de beeindiging van de overeenkomst
door verweerster wettigden, te meer
daar gebleken was dat er geen geld was
verduisterd doch bij de overschrijving
een vergissing was gemaakt, en beslist
dat eiseres gebonden was door hetgeen
haar verkoopsdirectrice te Luik zou
gezegd hebben, en verweerster toestaat
door alle rechtsmiddelen, met inbegrip
van getuigenissen, te bewijzen dat die
directrice zich beledigend had uitgelaten,
op grond dat die uitlatingen van de
onrechtstreekse en enige chef van ver-·
weerster te Luik kwamen naar aanleiding van een door de directie van
eiseres bevolen onderzoek,
terwijl, eerste onderdeel, zoals eiseres
terecht in haar conclusie voor het
arbeidshof aanvoerde, de dringende
reden als bedoeld in vorenvermeld artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet voor bedienden, waardoor een
bediende de overeenkomst, zonder
opzegging en onderminderd schadevergoeding, kan bei:Hndigen, een fout moet
zijn, in de zin van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, die
aan de werkgever zelf is toe te schrijven
of, als de werkgever een rechtspersoon
is, moet te wijten zijn aan een orgaan
ervan; ingeval de fout begaan is door
een aangestelde van de werkgever, de
bediende, om de dadelijke beeindiging:
van de overeenkomst te wettigen, zich
niet kan beroepen op het vermoeden van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek,

dat de werkgever aansprakelijk is; de
bediende in zodanig geval de dadelijke
beeindiging van de overeenkomst enkel
kan rechtvaardigen als de werkgever
door een fout, in de zin van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, de fout van de aangestelde goedgekeurd, vergemakkelijkt of mogelijk
gemaakt heeft en, zo niet, de bediende
de overeenkomst niet dagelijk mag
beeindigen zonder er eerst met de werkgever over te spreken,
tweede onderdeel, aan de hand van de
redenen van het arrest althans niet kan
worden uitgemaakt of de rechter beslist
heeft dat de verkoopsdirectrice niet
alleen een aangestelde met een zeker
gezag was, maar ook een orgaan van
eiseres, dan wel of hij beslist heeft dat
het enkele feit dat eiseres de verkoopsdirectrice opdracht heeft gegeven een
onderzoek in te stellen in verband met
het tekort in de ontvangsten van de
winkel te Luik, van harentwege een
grove fout was waardoor de overeenkomst dadelijk mocht worden beeindigd;
waaruit volgt dat die motivering het Hof
niet in staat stelt na te gaan of de
rechter voormelde artikelen van het
Burgerlijk Wetboek en van de Arbeidsovereenkomstenwet voor bedienden juist
heeft toegepast en dus niet in overeenstemming is met het vereiste van artikel
97 van de Grondwet :

Overwegende dat een dringende
reden, als bedoeld in artikel 18 van
·de Arbeidsovereenkomstenwet voor
bedienden, die ten deze van toepassing is, in de regel een fout is die is
toe te schrijven aan de werkgever of
aan de wer knemer zelf of, als de
werkgever een rechtspersoon is, te
wijten is aan een orgaan ervan; dat
de dringende reden evenwel kan
bestaan in een fout van een derde
die op verzoek van de werkgever
optreedt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door verweerster aangevoerde beledigingen uitlatingen zouden zijn van de verkoopsdirectrice
van de succursale van de eisende
vennootschap te Luik, die verweerster over een tekort in de ontvangsten moest ondervragen in het
kader van een onderzoek dat zij
instelde op bevel van de firma, en
dat die directrice de rechtstreekse
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en enige chef van verweerster te
Luik was;
Overwegende dat het arbeidshof,
op grond van die vaststellingen,
ondubbelzinnig en zonder de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen te schenden, beslist dat eiseres
aansprakelijk is voor hetgeen de
directrice zou gezegd hebben en dat
verweerster het bewijs mag leveren
van het door haar aangevoerde feit;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Hoge Militieraad, bij ontstentenis van
hager beroep van de provinciegouverneur, de beslissing van de militieraad,
dat de eiser uitzonderlijke redenen
deed gelden tot opheffing van het
verval, niet wijzigen zonder daarbij de
grenzen te overschrijden waarbinnen
de zaak bij hem aanhangig is
gemaakt. (Artt. 10, § 1, 1°, 20, § 3, en
28, § 4, Dienstplichtwet.)
(HILGER)

ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, verwerpt de
RET HOF; - Gelet op de bestrevoorziening; veroordeelt eiseres in den beslissing, op 6 oktober 1981
de kosten.
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherr14 december 1981 3" kamer Voorzitter: de heer Clason, waarnemend ding van de artikelen 20, § 3, en 28, § 4,
voorzitter Verslaggever : de heer van de gecoi:irdineerde dienstplicbtwetMahillon - Gelijkluidende conclusie van ten,
de beer Duchatelet, advocaat-generaal - . doordat de Hoge Militieraad heeft
Advocaat: mr. Bayart.
beslist dat de aanvraag van de dienstplichtige om uitstel op morele grand,
wegens kostwinnerschap, te laat ingediend en niet ontvankelijk was,
Nr. 246
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DIENSTPLICHT-

UITSTEL EN VRIJLATING
OP MORELE GROND - VERVALLENVERKLARING VAN DE AANVRAAG- OPHEFFING VAN
HET VERVAL DOOR DE MILITIERAAD- ZAAK
DOOR DE RAAD BIJ DE HOGE MILITIERAAD
AANHANGIG GEMAAKT OP GROND DAT ER
SPECIALE OMSTANDIGHEDEN ZIJN DIE VOOR
INWILLIGING VAN DE AANVRAAG PLEITEN,
HOEWEL DE DIENSTPLICHTIGE NIET VOLDOET
AAN DE VEREISTEN VAN ART. 10, § 1, 1°,
DIENSTPLICHTWET - GEEN HOGER BEROEP
VAN DE PROVlNCIEGOUVERNEUR ZAAK
AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE HOGE MILITIERAAD - GRENZEN WAARBINNEN DE HOGE
MILITIERAAD VAN DE ZAAK KENNIS NEEMT.

Wanneer de militieraad, nadat hij het
verval heeft opgeheven dat de dienstplichtige had opgelopen, wegens te
late indiening van zijn aanvraag, vaststelt dat de eiser niet voldoet aan de
vereisten van art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet, maar de zaak voor de Hoge
Militieraad brengt, omdat er speciale
omstandigheden zijn die voor inwilliging van de aanvraag pleiten, kan de

terwijl de militieraad van de provincie
Luik, die met eenparigbeid van stemmen
op 25 juni 1981 uitspraak heeft gedaan,
,bij de Hoge Militieraad enkel de vraag
aanhangig heeft gemaakt of er speciale
omstandigheden zijn die voor de inwilliging van de aanvraag pleiten, hoewel de
voorwaarden van artikel 10, § 1, 1", van
de gecoi:irdineerde dienstplicbtwetten
niet zijn vervuld; de beslissing waarbij
de militieraad bet verval van de dienstplichtige, wegens te late indiening van
zijn aanvraag, op grand van uitzonderlijke redenen opheft, bij ontstentenis
van hoger beroep, een eindbeslissing is :

Overwegende dat de beslissing
van de militieraad tot ontvankelijkverklaring wegens uitzonderlijke
redenen, van de aanvraag om uitstel
op morele grond, welke na het
verstrijken van de termijnen is
ingediend, definitief wordt indien de
·gouverneur geen hoger beroep
instelt;
Dat zulks niet ter beoordeling
stond van de Hoge Militieraad en
deze slechts kennis kon nemen van
de vraag die hem door de militie·raad met eenparigheid van stem-
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men was voorgelegd, namelijk of er
speciale omstandigheden waren die
voor inwilliging van de aanvraag om
uitstel
wegens
kostwinnerschap
pleitten, hoewel de voorwaarden
van artikel 10, § 1, 1°, van de
gecoordineerde
dienstplichtwetten
niet vervuld waren;
Dat het middel gegrond is;

als wanneer hij door die verzekeringsinstelling verwittigd wordt dat de
getroffene na een werkhervatting vergoed is voor een nieuwe arbeidsongeschiktheid die de getroffene aan het
ongeval toeschrijft. (Art. 63, §§ 1 en 2,
Arbeidsongevallenwet.)
(< LA BELGIQUE INDUSTRIELLE » T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE
LUIK, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIST!SCHE MUTUALITEITEN)

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
ARREST ( vertaling)
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
HET HOF; - Gelet op het bestrenaar de andere samengestelde Hoge den arrest, op 21 juni 1979 door het
Militieraad.
Arbeidshof te Luik gewezen;
14 december 1981 3' kamer Voorzitter : de heer Closon, waarnemend
voorzitter Verslaggever : de heer
Bosly - Gelijkluidende conclusie van de
heer Duchatelet, advocaat-generaal.

Nr. 247
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ARBEIDSONGEVAL -

WEIGERING VAN
DE VERZEKERAAR HET ONGEVAL TEN LASTE
TE NEMEN, IN DE ZIN VAN ART. 63 ARBEIDSONGEVALLENWET 1o APRIL 1g71 _ VERPLICHTING VOOR DE VERZEKERAAR OM BINNEN
TWEE WEKEN DE VERZEKERINGSINSTELLING,
WAARBIJ DE GETROFFENE IS AANGESWTEN
OF WAAR HIJ IS INGESCHREVEN OVEREENKOMSTIG DE WETGEVING BETREFFENDE DE
VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN
INVALIDITEIT, TE VERWITTIGEN- OMVANG.

De verzekeraar van de werkgever van de
getroffene van een arbeidsongeval die
weigert het ongeval ten Jaste te
nemen, in de zin van art. 63 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, moet, als
voorgeschreven bij die wetsbepaling,
binnen twee weken de verzekeringsinstelling, waarbij de getroffene is aangesloten overeenkomstig de wetgeving
betreffende de verplichte verzekering
tegen ziekte en invaliditeit, verwittigen dat hij weigert, en zulks zowel
wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar een ongevalsaangifte ontvangt
van de werkgever van de getroffene,

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 63, §§ 1 en 2,
inzonderheid lid 1, 2, 3 en 4, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat de
aangeslotene van tweede verweerder een
arbeidsongeval is overkomen waardoor
hij vanaf 11 oktober 1973 een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 5 pet. heeft
opgelopen, zoals de Arbeidsrechtbank te
Luik, bij vonnis van 2 juni 1976 had
beslist, en dat verweerder als verzekeringsinstelling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering hem vanaf
5 maart 1975 heeft vergoed VOOr een
arbeidsongeschiktheid waarvan het verband met het ongeval niet vaststaat, en
de vordering van verweerder tegen eiseres, de arbeidsongevallenverzekeraar, tot
terugbetaling van de door hem van
5 maart tot 11 april 1975 uitgekeerde
vergoedingen gegrond verklaart en die
beslissing hierop laat steunen dat, bij
hervalling na werkhervatting, toepassing
moet worden gemaakt van de bepalingen
van artikel 63, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, waarin
sprake is van de mogelijkheid dat
de arbeidsongevallenverzekeraar weigert
het ongeval als een arbeidsongeval te
erkennen, en zulks op grond van de
· bewoordingen van die bepalingen,
waarin geen onderscheid wordt gemaakt
tussen het begin van de ongeschiktheid
en het gevolg ervan, alsmede van de
parlementaire voorbereiding van die wet,
en van de uitdrukkelijke wil van de
wetgever die « door de arbeidsongevallenverzekeraar te verplichten de weigering binnen de twee weken ter kennis te
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ingediende verklaring van arbeidsongeschiktheid, en evenmin dat, in geval van
te laat gedane kennisgeving, de uitkeringen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar zouden komen; waaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat eiseres, die had aangenomen dat het ongeval van 11 oktober
1973 door haar zou worden gedekt, aan
tweede verweerder vergoedingen moet
terugbetalen die hij aan de getroffene
had uitgekeerd voor een op 5 maart 1975
gebleken arbeidsongeschiktheid, omdat
zij hem niet binnen twee weken had
medegedeeld dat die nieuwe ongeschiktheid geen verband houdt met het ongeval, niet naar recht is verantwoord
(schending van de in het middel verterwijl de bepalingen van de Arbeids- melde wettelijke bepalingen) :
ongevallenwet van 10 april 1971 waarvan
Overwegende dat uit de vaststelhet arrest melding maakt, enkel zeggen
dat de arbeidsongevallenverzekeraar de lingen van het arrest blijkt dat
krachtens de verplichte ziekte- en inva- Baronheid, nadat hij op 11 septemliditeitsverzekering bepaalde arbeidson- ber 1973 door een arbeidsongeval
geschiktheidsvergoedingen zelf verschul- was getroffen en het werk had
digd is, indien hij
de verzeke- hervat, opnieuw arbeidsongeschikt
ringsinstelling niet verwittigt binnen de
twee weken die volgen op de verklaring is geworden van 5 maart tot 3 april
van het ongeval; de arbeidsongevallen- 1975 en dat tweede verweerder, die
verzekeraar, aan de hand van die verkla- hem voor die periode heeft vergoed,
ring, oordeelt dat er twijfel bestaat eiseres ervan verwittigd heeft dat
inzake de toepassing van de wet op het haar
aangeslotene
die
nieuwe
ongeval of weigert het ongeval ten laste arbeidsongeschiktheid
aan
het
te nemen (artikel 63, § 2, eerste en derde ongeval van 11 september 1973 toelid, van voormelde wet van 10 april 1971) schreef;
en de kennisgeving aan de verzekeringsDat het arrest beslist dat eiseres
instelling, in beide gevallen, als een
verklaring van arbeidsongeschiktheid bij de voor die ongeschiktheid verde verzekeringsinstelling geldt (arti- schuldigde vergoedingen aan tweede
kel 63, § 2, tweede lid, van dezelfde wet); verweerder moet terugbetalen, op
zoals blijkt uit de aanvang van de grond dat zij verweerder niet bintermijn
waarover
de
verzekeraar
beschikt om ter kennis te brengen dat nen de termijn van twee weken,
hij weigert het ongeval als een arbeids- voorgeschreven bij artikel 63, § 2,
ongeval te erkennen, door die weigering van de Arbeidsongevallenwet van
bedoeld wordt de op basis van de 10 april 1971, heeft verwittigd, dat
ongevalsverklaring door de arbeidsonge- zij weigerde het ongeval ten laste te
vallenverzekeraar genomen beslissing, nemen, hoewel haar wel was
dat hij geen dekking wil verlenen, maar bekendgemaakt dat haar aangesloniet op de beslissing van de verzekeraar, tene opnieuw een arbeidsongedie had aangenomen dat het ongeval
door hem diende te worden gedekt, dat schiktheid had opgelopen;
Overwe_gende dat, volgens artieen nieuwe ongeschiktheid niet het
gevolg is van het ongeval; uit de verkla- kel 63, ~ 1, eerste lid, v66r de
ringen bij de totstandkoming van de wet wi.iziging ervan bij het koninklijk
van 10 april 1971 en evenmin uit enige ; besluit nr. 18 van 6 december 1978,
bepaling van die wet blijkt dat het in de indien de verzekeraar, ·op grond van
bedoe!ing lag van de wetgever dat, in dit
laatste geval, de kennisgeving van de de ongevalsverklaring, oordeelde dat
beslissing van de verzekeraar aan de er twijfel bestond inzake de toepasverzekeringsinstelling ook zou gelden als sing van de wet op het ongeval, hij
brengen van de verzekeringsinstelling "•
welke kennisgeving geldt als een verklaring van arbeidsongeschiktheid die tijdig
bij die verzekeringsinstelling is ingediend, de getroffene die ten onrechte
meent dat zijn toestand ten laste van de
arbeidsongevallenverzekeraar zal komen,
« evenzeer wil beschermen, ingeval de
hervalling wordt betwist, als bij de
aanvang, ingeval het ongeval wordt
betwist; de wettelijke termijn van twee
weken waarbinnen de arbeidsongevallenverzekeraar diende ter kennis te
brengen dat hij weigerde de hervalling
te zijnen laste te nemen, natuurlijk
slechts kan beginnen te lopen vanaf de
dag waarop hem die aanspraak werd ter
kennis gebracht " en dat die termijn ten
deze niet in acht is genomen,

-518de arbeidsinspecteur verwittigde andere reden weigert het ongeval
binnen de twee weken die volgden als een arbeidsongeval te erkennen;
op de ontvangst van de verklaring;
Dat het arbeidshof, door aldus te
Dat § 2 van hetzelfde artikel beslissen, artikel 63 van de Arbeidsbepaalt dat in het geval bedoeld in ongevallenwet van 10 april 1971 niet
§ 1, of zo de verzekeraar weigert het schendt; dat het middel in dat
ongeval als een arbeidsongeval te, opzicht naar recht faalt;
erkennen, deze binnen dezelfde tijd
Dat het middel, voor het overige,
de verzekeringsinstelling verwittigt niet nader bepaalt waarin het arrest
waarbij de getroffene is aangesloten
of waar hij is ingeschreven overeen- artikel 97 van de Grondwet zou
komstig de wetgeving betreffende hebben geschonden; dat het, in
de verplichte verzekering tegen zoverre, niet ontvankelijk is;
ziekte en invaliditeit; dat die kennisgeving geldt als een verklaring
Om die redenen, verwerpt de
van arbeidsongeschiktheid die tijdig voorziening;
veroordeelt eiseres in
werd ingediend bij de verzekerings- de kosten.
instelling; dat de vergoedingen
wegens arbeidsongeschiktheid, be14 december 1981 3• kamer paald door de verplichte verzeke- Voorzitter en verslaggever : de beer
ring tegen ziekte en invaliditeit, Closon, waarnemend voorzitter - Gedoor de verzekeraar die nalaat de Jijkluidende conclusie van de heer
Duchatelet,
advocaat-generaal
verklaring, bedoeld in het eerste lid, Advocaat
: mr. Simont.
tijdig te doen, verschuldigd zijn,
vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid tot en met de dag van de
verklaringen, aan de werknemer
die, buiten de aangifteformaliteit, de Nr. 248
voorwaarden vervult om ze te bekomen;
2• KAMER- 15 december 1981
Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat de verzekeraar, 1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFr krachtens § 1 van artikel 63, binnen
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZAtwee weken na de verklaring, stelKEN - PROCES-VERBAAL MET DE VERKLAling moet nemen inzake de toepasRING VAN EEN PARTIJ- BESLISSING WAARBIJ AAN DIE VERKLARING VAN EEN PARTIJ
sing van de wet op het ongeval van
EEN DRAAGWIJDTE WORDT TOEGEKEND DIE
zijn aangeslotene en dat hij, overERMEE NIET TE VERENIGEN IS - MISKENeenkomstig § 2, het ziekenfonds
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
waarbij zijn verzekerde is aangeslo(1).
ten, moet verwittigen, wanneer hij
weigert het ongeval als een ar- 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENbeidsongeval te erkennen;
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE Overwegende dat voormeld artikel
63 toepasselijk is zowel als de
arbeidsongevallenverzekeraar ervan
verwittigd wordt dat zich een ongeval heeft voorgedaan, als bij een
nieuwe arbeidsongeschiktheid na de
werkhervatting;
Dat § 2 immers niet enkel het
geval voorziet bedoeld in § 1, maar
de verzekeraar ook de verplichting
oplegt om het ziekenfonds te verwittigen, wanneer hij om een I

VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING - BRENGT VERNIETIGING
MEDE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING,
WELKE BESLISSING HET GEVOLG IS VAN DE
EERSTE BESLISSING,
NIETTEGENSTAANDE
AFSTAND, ZONDER BERUSTING, VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (2).

(1) Cass., 22 sept. 1981.
(2) Cass., 25 maart
nr. 425).

1981

(A.C.,

1980-81,

-5193° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN- met uitstel gedurende een termijn
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA- van drie jaar VOOr het gedeelte
TIE VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE- boven 100 frank, en tot verval van
RING TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE - het recht te Sturen VOOr een duur
CASSATIE DIE VERNIETIGING MEEBRENGT van vijftien dagen; dat het de civielVAN DE BESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE rechtelijke vorderingen van De
RECHTSVORDERING VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN DE VOOR Brouwer en de personenvennootHEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE, SChap met beperkte aansprakelijkWANNEER DE BESLISSINGEN OP DEZELFDE heid De Dijcker tegen Marc De
ONWETTELIJKE RED EN ZIJN GEGROND (3).
Winter en de naamloze vennootschap De Volksverzekering ongegrond verklaart;
(DE DIJCKER P.V.BA. T. DE WINTER, " LES
Dat het vonnis Lodewijk De
~~~~:;E~. rog:u~~~~
::~~~~:~ Brouwer vrijspreekt van de telastBERGH, DE WINTER M., , LES ASSURANCES leggingen B en C en hem veroorPOPULAIRES >, , DE DIJCKER > P.V.BA.)
deelt wegens de telastleggingen A
en D samen tot een geldboete van
50 frank; dat het aan de burgerlijke
ARREST
partijen, personenvennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
De
HET HOF;- Gelet op het bestre- Dijcker en De Winter-Van Rampelden vonnis, op 28 april 1981 in bergh, voorschotten toekent, de verhoger beroep gewezen door de Cor- dere behandeling op burgerrechterectionele Rechtbank te Dender- lijk gebied uitstelt en de beslissing
monde;
over de kosten aanhoudt;
Overvvegende dat Marc De Winter
door het openbaar ministerie werd
I. Op de voorziening van de
vervolgd wegens overtreding van de personenvennootschap met beperkte
artikelen 8.3, eerste lid, 16.3, tweede aansprakelijkheid De Dijcker :
lid, 16.4,1 °, van het Wegverkeersreglement (telastleggingen A, B en C)
A. In zoverre de voorziening
en 30, 1°, van de Wegverkeerswet
(telastlegging D); dat de echtgeno- gericht is tegen de beslissing op de
ten De Winter-Van Rampelbergh, civielrechtelijke vordering van eisehandelende in hun hoedanigheid res tegen Marc De Winter en de
van wettige beheerders van de per- naamloze vennootschap De Volksverzekering :
soon en van de goederen van hun
Overwegende dat eiseres geen
minderjarige zoon Marc, Lodewijk
De Brouwer, rechtstreeks dagvaard- middel aanvoert;
den wegens overtreding van de
artikelen 19.1, 13, 19.3, 1°, van het
B. In zoverre de voorziening
Wegverkeersre~lement (telastleggin- gericht is tegen de beslissing op de
gen A. B en C), 418 en 420 van het civielrechtelijke vordering van eiseStrafwetboek (telastlegging D);
res tegen Lodewijk De Brouwer :
Overwegende dat het vonnis Marc
Overwegende dat het vonnis aan
De Winter vrijspreekt van de telast- eiseres een voorschot toekent, de
leggingen A, B en C en hem, met verdere behandeling van haar vorbevestiging van het beroepen von- dering uitstelt en de beslissing over
nis, veroordeelt wegens telastlegging de kosten aanhoudt;
D tot een geldboete van 500 frank,
Overwegende dat zodanige beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
(3} Cass., 21 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 294); Strafvordering; dat zij evenmin uitzie Cass., 19 en 26 mei 1981 (ibid., 1980-81, spraak doet over een geschil inzake
nrs. 535 en 555).
bevoegdheid;

··:..E

-520Dat de voorziening mitsdien niet bruikers, rekening houdende met de
vertragingsmogelijkheden van de achterontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Lodewijk De Brouwer:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door het openbaar ministerie tegen
Marc De Winter ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, rechtstreeks gedaagde en burgerlij ke
partij die niet in kosten van die
vordering is veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering waarbij eiser wordt
vrijgesproken van de telastleggingen
Ben C:
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

liggers) en van onopzettelijk slagen en
verwondingen te hebben toegebracht
aan Marc De Winter, naar eis van recht
bewezen zijn en eiser derhalve veroordeelt tot een geldboete van 50 frank,
evenals tot het vergoeden van de schade
veroorzaakt door de val van medebeklaagde Marc De Winter, zoon van de
verweerders sub II, 1, op grond dat :
« De eigen politionele verklaring van De
Brouwer aantoont dat hij alvorens zijn
richtingsverandering uit te voeren, zich
niet heeft vergewist van het mogelijke
gevaar voor andere weggebruikers, in
casu een inhalende achterligger "• en,
anderzijds,
de
telastleggingen
die
betrekking hebben op het rijgedrag van
medebeklaagde Marc De Winter niet
bewezen verklaart en bijgevolg de burgerrechtelijke vordering van eiser tegen
deze verweerder en tegen de vrijwillig
tussengekomen partij, de naamloze vennootschap De Volksverzekering, afwijst,

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij het
verhoor door de politie van Aalst afgenomen op 23 november 1979 verklaarde :
« Ik had ongeveer 40 meter voor
het kruispunt mijn linkerrichtingsaanwijzer doen werken. Ik heb dan in mijn
achteruitkijkspiegel gekeken om te zien
of ik iemand kon hinderen; daar ik geen
C In zoverre de voorziening verkeer zag, ben ik langzaam naar het
gericht is tegen de beslissing op de midden van de rijbaan gekomen. Ik was
strafvordering waarbij eiser wordt pas begonnen met naar links af te
veroordeeld wegens de telastleggin- zwenken toen er van achter mij een
motorfietser mij vooraan links aanreed.
gen A en D en op de civielrechte- Ik
had die vooraf niet opgemerkt »;
lijke vorderingen tegen hem inge- ongetwijfeld
uit deze verklaring voortsteld door de echtgenoten De Win- vloeit dat eiser, alvorens naar links af te
ter-Van Rampelbergh qualitate qua draaien, zich ervan heeft vergewist zulks
en door de personenvennootschap te kunnen doen zonder gevaar voor de
met beperkte aansprakelijkheid De andere weggebruikers, bepaaldelijk de
achterliggers, en dat Marc De Winter
Dijcker:
• zijn inhaalmaneuver slechts heeft aangeOver het middel, afgeleid uit de schen- vangen op het moment dat eiser reeds
ding van de artikelen 97 van de Grond- naar links l;lan het draaien was, na eerst
wet, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het naar het midden van de weg te zijn
Burgerlijk Wetboek, 19.1 van het Weg- gereden en zijn richtingsverandering (op
verkeersreglement, 418 en 420 van het 40 meter van het kruispunt) te hebben
Strafwetboek,
aangegeven, zodat het vonnis de termen
doordat het vonnis, enerzijds, oordeelt miskent van de geakteerde verklaring
dat ten laste van eiser, rechtstreeks van eiser door voor te houden dat uit die
gedaagde partij, de telastleggingen van verklaring zou blijken dat eiser zich niet
overtreding van artikel 19.1 van het ervan heeft vergewist, alvorens naar
Wegverkeersreglement (als bestuurder links te beginnen indraaien, of een
van een voertuig die naar rechts of naar eventuele achterligger reeds een inhaallinks wil afslaan om de rijbaan te maneuver had aangevangen (schending
verlaten, zich niet vooraf ervan verge- van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
wist te hebben dat hij dit kan doen het Burgerlijk Wetboek);
zonder gevaar voor de andere wegge-

-521Wat het eerste onderdeel betreft : ~- ~~ng veroor~eelt en d~ civielrechteOverwegende
dat
eiser
op hJke vordermg van e1se~ tegen de
23 november 1979 aan de politie te verweerders Marc De Wmter en de
Aalst de in het middel weergegeven naamloz~ venn<;>?t~c1_1-ap De Volksverklaring heeft afgelegd;
verzekermg, vnJwilhg .tussengeko. d
men verzekeraar van d1ens burgeroverwegende dat h e t vonn1s, oor
·
ke
vast te stellen dat « de eigen rec hte1~~-·ke_ aanspra k__ e 1·~J"khei·d mza
politionele verklaring van (eiser) I motornJtmgen, afwiJSt,
aantoont dat hij alvorens zijn rich-~ Dat daaruit blijkt dat de beslistingsverandering uit te voeren, zich sing op de civielrechtelijke vordeniet heeft vergewist van het moge- ring van eiser tegen de evengelijke gevaar voor andere weggebrui- noemde verweerders op dezelfde
kers, in casu een inhalende achter- onwettigheid berust als de beslisligger », van die verklaring een sing op de tegen eiser ingestelde
uitlegging geeft die ermee onver- strafvordering·
enigbaar is;
'
Dat de vernietiging van de beslisDat het onderdeel gegrond is;
sing op de strafvordering tegen
Overwegende dat de vernietiging eiser zich derhalve uitstrekt tot de
van de beslissing op de tegen eiser beslissing op de civielrechtelijke
ingestelde strafvordering de vernie- vordering van eiser tegen voormelde
tiging meebrengt van de niet defini- verweerders, tegen wie hij regelmatieve beslissingen op de tegen hem tig cassatieberoep heeft ingesteld;
ingestelde civielrechtelijke vorderingen die het gevolg zijn van de
beslissing op de strafvordering,
Om die redenen, zonder acht te
zulks
niettegenstaande
eisers
afstand, welke geen berusting slaan op de andere onderdelen van
het door eiser aangevoerde middel
inhoudt;
die niet tot ruimere cassatie kunne~
D. In zoverre de voorziening leiden, vernietigt het bestreden vongericht is tegen de beslissing op de nis in zoverre het uitspraak doet op
civielrechtelijke vordering van eiser de tegen Lodewijk De Brouwer
tegen Marc De Winter en de naam- iifg:estelde s_t_rafvordering en op de
loze vennootschap De Volksverzeke- civwlrechtehJke vorderingen door
hem en tegen hem ingesteld, en in
ring:
Overwegende dat het vonnis Marc zoverre het eiser in kosten veroorDe Winter vrijspreekt van de hem deelt; verwerpt de voorziening van
ten laste gelegde verkeersovertre- De Brouwer voor het overige; verdingen onder meer op grond « dat werpt de voorziening van de persoDe Winter links mocht inhalen ver- nenvennootschap met beperkt~ aanmits de eindstand van de auto De sprakelijkheid De Dijcker; bC:weelt
Brouwer duidelijk uitwijst dat dit dat van dit arrest melding zal worvoertuig zich onvoldoende naar den gemaakt op de kant van de
links had begeven » en « dat er gedeeltelijk vernietigde beslissing;
inderdaad twijfel bestaat nopens de veroordeelt De Brouwer in een
vraag of De Brouwer tijdig de vierde van de kosten van zijn voorlinkerrichtingsaanwijzer van zijn ziening en laat de overige kosten
auto in werking heeft gesteld »; dat ervan ten laste van de Staat; veroorhet vonnis vervolgens, na de £out te deelt de personenvennootschap met
aansprakelijkheid
De
hebben aangewezen die het ten beperkte
laste van eiser bewezen acht, beslist Dijcker in de kosten van haar
verwijst de aldus
« dat alleen De Brouwer causale voorziening;
schuld heeft aan het ongeval »; dat beperkte zaak naar de Correctionele
het dienvolgens eiser tot een straf Rechtbank te Oudenaarde, zitting
en tot betaling van schadevergoe- houdende in hoger beroep.

-522overweging : « dat de feiten ten
15 december 1981 2• kamer Voorzitter : de heer Chatel, afdelings- laste van De Witte Monique bewevoorzitter Verslaggever : de heer zen zijn gebleven als inbreuk op de
Vervloet- Gelijkluidende conclusie van in het bestreden vonnis aangede heer Declercq, advocaat-generaal
haalde wetsbepalingen en de uitgeAdvocaat : mr. De Bruyn.
sproken straf wettelijk is en oordeelkundig werd bepaald »;
Overwegende dat het vonnis aldus
het bestaan niet vaststelt van de
bestanddelen van de misdrijven die
Nr. 249
het ten laste van eiseres bewezen
verklaart; dat het derhalve niet met
2• KAMER - 15 december 1981
redenen is omkleed naar het voorREDENEN VAN DE VONNISSEN EN schrift van artikel 97 van de Grandwet;
ARRESTEN -

STRAFZAKEN - VEROORDELENDE BESLISSING- BESLISSING WAARIN
NIET WORDT VASTGESTELD DAT ALLE
BESTANDDELEN VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJF VERENIGD ZIJN - NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING (1).

(DE WITTE T. VEYS,' LA BELGO NORDIQUE , N.V.,
' ROYALE BELGE » N.V.)

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juli 1981 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiseres door de eerste
rechter werd veroordeeld tot een
geldboete uit hoofde van overtreding van « artikels 19.1 en 19.3, 1• en
2•, a, K.B. 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer (onregelmatig afslaan) »; dat het vonnis die
veroordeling bevestigt met als enige
(1) Cass.,
nr. 402).

11
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(A.C.,

1980-81,

III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerders ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat het cassatieberoep voor eiseres zonder belang is
in zoverre het gericht is tegen de
beslissing waarbij wordt vastgesteld
dat verweerder Veys geen vergoeding vordert; dat de voorziening op
dat punt niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, wat de civielrechtelijke vorderingen van La
Belgo Nordique en Royale Belge
betreft, de op de niet beperkte
voorziening van eiseres, beklaagde,
uitgesproken vernietiging van de
beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de
beslissing op de tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vorderingen,
welke beslissing het gevolg is van
de beslissing op de strafvordering;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiseres aangevoerde middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, ver-·
nietigt het bestreden vonnis in
zoverre het eiseres strafrechtelijk
en civielrechtelijk veroordeelt en
uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat ten laste van eiseres
de kosten van de betekening van

-523in art. 32, eerste lid, wet van 24 juli
haar voorziening; veroordeelt eise1921 op de ongewilde buitenbezitstelres in een derde van de overige
ling van titels aan toonder (2).
kosten en laat twee derde ervan ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Leuven, zitting hou- (PERSOONS A. T. PERSOONS M., PERSOONS J.B.,
PERSOONS L.)
dende in hoger beroep.
15 december 1981 2. kamer Voorzitter : de heer Chatel, afde!ingsARREST
Verslaggever : de heer
voorzitter Caenepeel Gelijkluidende conclusie
HET HOF; - Gelet op de bestrevan de heer Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Butzler en De den arresten, op 18 december 1980
en 26 maart 1981 door het Hof van
Troyer, Oudenaarde.

Beroep te Brussel gewezen;

I. Wat de voorziening tegen het
arrest van 18 december 1980 betreft :
Overwegende dat de substantii:~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 250

2• KAMER- 15 december 1981

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING CLUSIE- BEG RIP.

CON-

II. Wat de voorziening tegen het
arrest van 26 maart 1981 betreft :

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

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

ARRESTEN -

STRAFZAKEN -

CONCLU-

SIE- BEGRIP.

3° EFFECTEN AAN TOONDER -

WET
VAN 24 JULI 1921 OP DE ONGEWILDE BUITENBEZITSTELLING VAN DE TITELS AAN TOONDER MOREEL BESTANDDEEL VAN HET
MISDRIJF- BEG RIP.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 32 van de wet
van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder,
doordat het arrest overweegt dat het

1" en 2" Geen door de rechter te beant- volstaat vast te stellen dat eiser vrijwillig

het bezit van de effecten aan zijn
moeder had overgedragen en dat hij wist
dat de burger!ijke partijen na haar
overlijden dit bezit hadden overgenomen, zonder dat hier sprake was van
diefstal, verdwijning of oplichting, om
daaruit af te leiden dat eiser ten
onrechte verzet aantekende overeenkomstig de wet van 24 juli 1921 op de
3" Wanneer de rechter zegt dat het ongewilde buitenbezitstelling van de
eisers bedoeling was om het genot van titels aan toonder,
zijn medeerfgenamen over effecten te
storen en te beletten, stelt hij wettig
de kwade trouw vast, d.i. een moreel
(2) Volgens het verslag namens de Kamerbestanddeel van het misdrijf, bedoeld

woorden conclusie is een niet getekende en ter zitting neergelegde pleitnota, met een loutere bewering, als uit
geen.. el}kel .gedingstuk blijkt dat de
partJ; m die noot een middel wou
aanvoeren tot staving van een vordering, weer of exceptie (1).

commissie is « kwade trouw », een bestanddeel
van het misdrijf, een algemene uitdrukking
voor elk initiatief, in de ruime betekenis van
(1) Zie Cass., 9 nov. 1977 en 3 jan. 1978 . het woord, van iemand die de be doe ling heeft
(A.C., 1978, 299 en 517) alsmede noot A.T.
kwaad te stichten (Pas., 1921, biz. 445).
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legd, had betoogd dat de erfgenamen in te beletten »;
ieder geval de effecten weigerden terug
Dat het arrest op grond van deze
te geven,
vaststellingen wettig beslist dat het
zodat het arrest, zonder zich uit te door artikel 32, eerste lid, van de
spreken over de vraag of de erfgenamen
de effecten weigerden terug te geven, wet van 24 juli 1921 op de ongewilde
niet kan vaststellen dat een inbreuk was buitenbezitstelling van titels aan
gepleegd op de wet van 24 juli 1921 op toonder vereiste moreel bestanddeel
de ongewilde buitenbezitstelling van de van kwade trouw ten deze aanwezig
titels aan toonder :
was;
Overwegende dat het hof van
Dat het middel niet kan worden
beroep niet ertoe gehouden was in aangenomen;
zijn redengeving te betrekken eisers
En overwegende dat de substanbewering dat de verweerders, erfge- tiele of op straffe van nietigheid
namen van wijlen zijn moeder, wei- voorgeschreven rechtsvormen in
gerden de effecten terug te geven, acht zijn genomen en de beslissing
nu die bewering enkel geuit werd in overeenkomstig de wet is gewezen;
een door eisers raadsman tijdens de
debatten neergelegde, niet onderteB. In zoverre de voorziening
kende pleitnota, terwijl uit het gericht is tegen de beslissing op de
arrest noch uit enig ander proces- door de verweerders tegen eiser
stuk blijkt dat eiser met die nota ingestelde civielrechtelijke vorderinbedoelde een conclusie bevattende gen:
zijn verweer te nemen;
Overwegende dat eiser geen bijDat het middel faalt naar recht;
zonder middel aanvoert;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 32 van de wet van
Om die redenen, verwerpt de
24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder,
voorziening; veroordeelt eiser in de
doordat het arrest, om eiser te veroordelen, overweegt dat uit de vaststelling
dat hij vrijwillig het bezit van de effecten aan zijn moeder had overgedragen
en dat hij wist dat de burgerlijke
partijen na haar overlijden dat bezit
hadden overgenomen, blijkt dat eiser
met een kwade bedoeling handelde,
terwijl artikel 32 van de wet van
24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder voor de
strafbaarheid een bijzonder opzet vereist,
zodat het arrest uit de loutere vaststel- .

kosten.
15 december 1981 -

2" kamer

Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de heer
Rauws - Gelijkluidende conclusie van
de heer Declercq, advocaat-generaal Advocaten : mrs. van Heeke en De
Baeck.
Nr. 251
2" KAMER- 15 december 1981

BUITEN
ling dat eiser vrijwillig een handeling 1° AANSPRAKELIJKHEID
stelde waarvan hij wist dat ze 'door de
OVEREENKOMST - RAMING VAN HET
wet verboden was, niet kon afleiden da~
SCHADEBEDRAG - VERPLICHTING VOOR DE
eiser te kwader trouw handelde :
RECHTER DE RAMING TE DOEN OP HET

Overwegende dat het arrest niet
enkel de in het middel weergegeven
vaststellingen bevat, maar ook zegt
dat er ter zake geen sprake was van
diefstal, verdwijning of oplichting,
en dat « het (eisers) bedoeling (was)

TIJDSTIP VAN ZIJN BESLISSING (1) (2). (ARTT.
1382 EN 1383 B.W.)

(1) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1082).
(2) en (3) Over het principiele onderscheid
tussen het tijdstip waarop het bedrag van de
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OVEREENKOMST
VAN DE SCHADE -

BUITEN

VASTSTELLING
LATERE GEBEURTENIS-

SEN WAARMEE REKENING MAG
GEHOUDEN- VOORWAARDE.

WORDEN

2° Hoewel de rechter, om de vergoeding

van de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade te bepalen (3), bij
de beoordeling van die schade geen
rekening mag houden met Jatere
gebeurtenissen die aan de ontrechtmatige daad en aan de schade zelf
vreemd zijn en die de toestand van de
schadelijder verbeterd of verergerd
hebben (4), dient hij echter bij die
beoordeling wei rekening te houden
met Jatere gebeurtenissen, die, hoewel
zij vreemd zijn aan de onrechtmatige
daad, de hierdoor veroorzaakte schade
bei"nvloeden (5). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(LOCCUFIER M., LOCCUFIER H. T. CASlER BELGISCHE LLOYD N.V., DESART N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestre- I
den arrest op 30 juni 1981 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent·
'
Overwegend~ dat J:et arrest de
verweerders In sohdum wegens
inkomstenverlies
veroordeelt
tot
betaling van 386.105 frank aan de
eisers in hun hoedanigheid van
erfgenamen van Madeleine Dewulf
en van 39.999 frank aan ieder van
.
.
hen m e1gen naam, zulks tot ver- .
goeding van de schade veroorzaakt
door het dodelijk ongeval waarvan
wijlen Albert Loccufier, echtgenoot
van Madeleine Dewulf en vader van
de eisers, op 29 augustus 1978 het
slachtoffer was :
Over het middel, hieruit afgeleid dat :
de eisers in hun hoedanigheid van
(Vervolg nota van vorige biz.)

erfgenamen van wijlen hun moeder,
Madeleine Dewulf, overleden bij ongeval
op 1 februari 1979 te Brugge-Lissewege,
het geding hebben hervat dat de overledene had ingesteld naar aanleiding van
het dodelijk ongeval overkomen aan
haar echtgenoot, wijlen Albert Loccufier,
vader van de eisers; immers op
2 november 1978 Roger Casier door de
Correctionele Rechtbank te Brugge werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
8 maanden, met uitstel voor een termijn
van drie jaar, en een geldboete van 200
frank of twee maanden vervangende
gevangenisstraf, en vervallen werd verklaard van het recht te sturen voor de
categorieen A tot Fvoor een periode van
een jaar; bij voormeld vonnis aan de
burgerlijke partij Dewulf een provisie
van een frank op alle schade werd
toegekend; de totale schade van weduwe
Dewulf begroot werd op 2.763.233 frank;
de eisers stellen dat zij aanspraak kunnen maken op vergoeding van deze
schade en voorhouden dat het overlijden
van hun moeder, vijf maanden na het
ongeval van hun vader, geen invloed
heeft op deze schade; omtrent dit punt
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge en het Hof van Beroe~ te Gent
anders hebben geoordeeld; de e1sers hun
vordering in rechte menen te kunnen
staven op de rechtspraak van het Hof
van Cassatie; dit Hof heeft beslist dat bij
de toekenning van de vergoeding voor
de ten gevolge van een misdrijf geleden
schade geen rekening mag worden
gehouden met latere gebeurtenissen die
vreemd zijn .aan dit misdrijf of aa.r;. de
schade zelf~ m elk geval het overhJden
van Madeleme Dewulf volkomen vreemd
is aan de ten laste van verweerder
gelegde feiten· zo het overlijden van het
slachtoffer ter{ gevolge van een vreemde
oorzaak bij de beoordeling van de
schade kan spelen, dit zeker niet het
geval is voor het overlijden van de
weduwe van het slachtoffer; dit overlijden immers volkomen vreemd is aan het
misdrijf en aan de schade; hierover
anders oordelen immers een voordeel
zou betekenen voor verweerder :

Overwegende dat het middel
enkel gericht is tegen de beslissing
waarbij aan de eisers « ex haerede »
schadevergoeding wordt toegekend
wegens inkomstenverlies van de
(3) Zie nota 2 vorige blz.
weduwe van het slachtoffer;
(4) Cass., 3 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 224).
Overwegende dat de rechter, om
(5) Zie Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1079) de vergoeding van de door een
en noot 1 op biz. 1080.
onrechtmatige daad veroorzaakte

schadevergoeding wordt geraamd en dat
waarop de schade wordt vastgesteld, raadpl. de
cone!. van proc.-gen. Dumon, Cass., 20 sept.
1979 (Bull. en Pas., 1980, I, 69).
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schade te bepalen, zich moet plaatDat het middel niet kan worden
sen op het tijdstip van zijn beslis- aangenomen;
sing; dat bij de beoordeling van die
schade geen rekening mag worden
gehouden met latere gebeurtenissen
die aan de onrechtmatige daad en
Om die redenen, verwerpt de
aan de schade zelf vreemd zijn en voorziening; veroordeelt de eisers in
die de toestand van de schadelijder de kosten.
verbeterd of verergerd hebben; dat
15 december 1981 2" kamer echter wei rekening dient te worden
gehouden, bij die beoordeling, met Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsVerslaggever : de heer
een latere gebeurtenis die, hoewel voorzitter
Vervloet- Gelijkluidende conclusie van
zij vreemd is aan de onrechtmatige de heer Declercq, advocaat-generaal
daad, de hierdoor veroorzaakte Advocaat : mr. Huys, Brugge.
schade bei:nvloedt;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat wijlen
Madeleine Dewulf aanspraak kon Nr. 252
maken op vergoeding van het
gedeelte van het inkomen van het
2" KLAMER - 15 december 1981
slachtoffer waaruit zij een persoonlijk voordeel trok en dat door het VOORZIENING IN CASSATIE
overlijden van haar echtgenoot voor STRAFZAKEN - VORM - JEUGDBESCHERhaar verloren ging, beslist dat ter MING - CASSATIEBEROEP VAN DE VADER
zake de schade wegens inkomsten- VAN DE MINDERJARIGE- GEEN BETEKENING
verlies van de weduwe beperkt blijft AAN RET OPENBAAR MINISTERIE - NIET
tot de periode gelegen tussen de ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1).
datum van het ongeval waarbij haar
echtgenoot om het leven kwam en
(V... )
de datum van haar overlijden, dit is
een periode van vijf maanden;
ARREST
Dat het arrest die beslissing doet
HET HOF; - Gelet op het bestresteunen op de volgende gronden :
« Alle schade dient echter in de den arrest, op 12 augustus 1981 door
mate van het mogelijke in concreto het Hof van Beroep te Gent, jeugdte worden bepaald. Het is dan ook kamer, gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
vanzelfsprekend dat bij het bepalen
van de schade van de weduwe waarop het Hof vermag acht te
wegens inkomstenverlies er reke- slaan, niet blijkt dat eiser zijn
ning dient gehouden te worden met 1 - - - - - - - - - - - - - - - haar overlijden in de loop van het
(1) De jeugdrechter had overeenkomstig art.
geding. Het valt immers niet te 52 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, zonder
enig
debat, een voorlopige maatregel genomen.
betwisten dat vanaf het ogenblik
het hager beroep van het openbaar minisvan het overlijden van de weduwe Op
terie had de appelrechter de terechtzitting
deze laatste geen inkomstenverlies gehouden in aanwezigheid van de minderjameer ondergaat. Anders gezegd : rige, de grootouders en de personen aan wie
vanaf het overlijden van de weduwe de minderjarige was toevertrouwd en die
zijn verschenen. De vader was noch
heeft de schade opgehouden te vrijwillig
gehoord, noch opgeroepen. Hij was nochtans
bestaan. In strijd met hetgeen de in het geding betrokken, als bedoeld in de artt. '
eisers in conclusie voorhouden, 46 en 58, eerste lid, van vorenbedoelde wet.
Het arrest van de appelrechter, dat t.a.v. de
heeft het overlijden van de weduwe vader
bij verstek was gewezen, was hem nooit
na de onrechtmatige daad dus wei betekend geworden. Het cassatieberoep van de
vader,
dat v66r het verstrijken van de verzetinvloed op de schade zelf ... »;
was ingesteld, was dus voorbarig en
Dat het arrest aldus de beslissing termijn
had dus ook om die reden niet ontvankelijk
wettelijk beantwoordt;
, kunnen verklaard worden.
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ken was, schuldig aan << opzettelijk
aan . het openbaar ministerie tegen
toebrengen van letsels » (3) .
wi~ ze gericht is;
. Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
(DE BOCK T. VERHELLE, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

Om die redenen, verwerpt de

voorziening; veroordeelt eiser in de
k:osten~

ARREST

'HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1981 door het
Hofvan Beroep te Gent gewezen;

15 decEimber 1981 2• kamer
Voorzitter : de heer Chatel, afdelingsI. In zoverre de voorziening
voorzitter : Verslaggever : de heer
D'Haenens - Gelijkluidende conclusie gericht is tegen de beslissing op de
van de heer Declercq, advocaat-generaal tegen eiser ingestelde strafvordering:
7 ' Advocaat: rr1r. Tytgat, Gent.

Nr, 253

2• KAMER - 15 december 1981

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MID DEL DAT KRITIEK OEFENT OP.EE:N TEN
OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN ~NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

Overwegende dat eiser veroordeeld werd ter zake van opzettelijke
verwondingen of slagen te hebben
toegebracht aan eerste verweerder
en vier andere personen, met de
omstandigheid dat de slagen of
verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid voor eerste verweerder ten gevolge hadden :

Over het middel, hieruit afgeleid : het
hof van beroep heeft ten onrechte de
2° VOORZIENING IN -~ slagen toegebracht aan eerste verweerder gei:nterpreteerd als opzettelijke slaTERMIJN - STRAFZAKEN BURGERLIJKE
gen toegebracht aan de persoon die zal
RECHTSVORDERING ARREST DAT GEEN
worden
aangetroffen
of
ontmoet.
UITSPRAAK .DOET OVER EEN GESCHIL INZAKE
Immers, de persoon die zal worden
BEVOEGDHEID, MAAR ZICH BEPERKT TOT
TOEKENNING VAN EEN VOORSCHOT EN TOT aangetroffen of ontmoet, is het geval van
de misdadiger die de eerstkomende
VEBWIJZ!NG VAN DE ZAAK NAAR DE EERSTE
voorbijganger
aanvalt. Dit was ter zake
RECHTER .,..- VOORZIENING V66R DE EINDBEniet het geval, eiser wierp glazen in de
SLISSING (2). (ART. 416 SV.)
richting van welbepaalde personen,
3° OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN waaronder eerste verweerder zich niet
bevond. Eerste verweerder kwam echter
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK binnen in de plaats waar alles zich
DODEN- DADER DIE ZICH HEEFr VER- voordeed en werd getroffen door een
GIST OMTRENT DE PERSOON DIE HET glas
dat uiteraard niet voor hem
SLACHTOFFER VAN DE AANRANDING IS bestemd was. Het is verkeerd te stellen
GEWORDEN BEGRIP.

STRAFWETBOEK, ART. 392 -

3" In de zin van de artt. 392 en 398 Sw.
· is hij die,. naar s rechters vaststellingen, slagen wilde. toebrengen aan personen die in een knokpartij betrokken
' waren !{eweest, maar in Ieite iemand

-----------------------------------(3) I.e. was de toepassing van de artt. 392 en
398 Sw. op twee redenen gegrond : ten eerste

was het slachtoffer de persoon die zou worden
aangetroffen of ontmoet, in de zin van art. 392
Sw,. en ten tweede heeft de beklaagde, die de
personen wilde treffen, die aan het vechten
waren gegaan, eigenlijk diegene getroffen die
-~-----------------------------! niet erbij betrokken was. Die tweede reden
betrof een geval van • Aberratio ictus •, dat
art. 392 Sw. ook beoogt. Het middel was enkel
· (1) Cass., 22 sept. 1981.
tegen de eerste reden gericht, zodat de veroor(2) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, deling in ieder geval naar recht verantwoord
nr. 516).
,
bleef door de tweede reden.

-528II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de door de verweerders tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat het arrest eerste
verweerder een voorschot toekent
en eiser in de kosten van hoger
beroep veroordeelt; dat het arrest
het voorschot toegekend aan tweede
verweerder verhoogt en eiser in de
kosten van beide instanties veroordeelt; dat het ten slotte de zaak voor
verdere ·afdoening terugwijst naar
de eerste rechter;
Overwegende dat zodanige beslissingen geen eindbeslissingen zijn in
de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering en dat
zij evenmin uitspraak doen over een
geschil omtrent de bevoegdheid;
Dat de voorziening derhalve niet
Overwegende dat het arrest vast- ontvankelijk is;
stelt : « De dancing was nog open.
Wanneer (eerste verweerder) er binnen kwam juist op het ogenblik dat
de (eiser) ingevolge een pas geeindigde vechtpartij bezig was glazen
naar de verbruikers, die erin
Om die redenen, verwerpt de
betrokken geweest waren, te wer- voorziening; veroordeelt eiser in de
pen en een glas hem, die er niets kosten.
mee te maken had, trof, waardoor
15 december 1981 2• kamer
hij gekwetst werd »; dat deze vast- Voorzitter
: de heer Chatel, afdelingsstelling volstaat om de beslissing voorzitter Verslaggever : de heer
dat het toebrengen door eiser van Rauws - Gelijkluidende conclusie van
verwondingen of slagen aan eerste de heer Declercq, advocaat-generaal
verweerder opzettelijk gebeurde, Advocaat: mr. De Roeck, Gent.
wettelijk te verantwoorden; dat de
considerans dat eerste verweerder
op grond van voormelde vaststelling
« een persoon (was) die zal worden
aangetroffen of ontmoet », zoals
bedoeld bij artikel 392 van het Nr. 254
Strafwetboek, derhalve geen invloed
heeft op de wettigheid van de
2• KAMER - 15 december 1981
beslissing;
Dat het middel, dat opkomt tegen VOORZIENING IN CASSATIE - TEReen ten overvloede gegeven consi- MIJN - STRAFZAKEN - ARREST DAT, OP HET
derans, bij gebrek aan belang niet VERZET VAN HET OPENBAAR MINISTERIE,, DE
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT VERontvankelijk is;
En overwegende dat de substan- WIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECHTBANK TENIETDOET IN
tiele of op straffe van nietigheid RECTIONELE
ZOVERRE ZIJ DE INVRIJHEIDSTELLING VAN
voorgeschreven rechtsvormen in DE
VERDACHTE HEEFT BEVOLEN, EN BESLIST
acht zijn genomen en de beslissing DAT DE BEKLAAGDE IN VOORLOPIGE HECHovereenkomstig de wet is gewezen; . TENIS BLIJFT NA ZIJN VERWIJZING NAAR DE

dat dit de persoon is, die zal worden
aangetroffen of ontmoet. Bij conclusie
stelde eiser : « Het is duidelijk dat
concluant geen slagen heeft willen toebrengen aan Verhelle ». Het hof van
beroep geeft dit toe, met de overweging
dat eiser, hoewel hij niet het oogmerk
had welbepaald (eerste verweerder) aan
te randen, schuldig is aan het opzettelijk
toe brengen van letsel a an deze persoon,
vermits deze de persoon is die zal
worden aangetroffen of ontmoet. Het
arrest interpreteert aldus de intentie
verkeerd : « de persoon die zal worden
aangetroffen of ontmoet », houdt in het
afwachten van om het even welke persoon die zal komen. Dit was ter zake
niet het geval, vermits eiser niet kon
weten dat er plots iemand zou binnenkomen. Diegene die onverwacht binnenkomt terwijl glazen naar anderen geworpen worden, is niet de persoon die zal
worden aangetroffen of ontmoet :
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CORRECTIONELE RECHTBANK - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE ONMIDDELLIJK
ONTVANKELIJK (1). (IMPLICIET.)
(FIERS)
ARREST

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1981
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
(1) Tenzij de raadkamer beslist heeft over
een geschil inzake bevoegdheid, kan de verdachte geen verzet doen tegen de beschikking
waarbij hij naar de correctionele rechtbank
wordt verweien. Hij zal immers de gelegenheid hebben al zijn verweermiddelen voor te
dragen voor het vonnisgerecht. Doet hij verzet,
dan verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling dat rechtsmiddel niet ontvankelijk.
Cassatieberoep tegen dat arrest is evenmin
ontvankelijk, indien het wordt ingesteld v66r
de eindbeslissing. (Cass., 23 sept. 1980, A.C.,
1980-81, nr. 55).
Wanneer de verdachte zich, bij het regelen
van de procedure, in voorlopige hechtenis
bevindt, wordt de voorlopige hechtenis, in
principe, per se gehandhaafd door de verwijzingsbeslissing. Maar sinds de wet van
6 maart 1963 is het onderzoeksgerecht
bevoegd om te bevelen dat de verdachte in
vrijheid wordt gesteld op het ogenblik zelf van
de verwijzing naar de correctionele rechtbank.
Indien de raadkamer geen gebruik maakt van
dat recht, blijft de beklaagde in hechtenis. Het
is niet vereist dat de raadkamer zulks uitdrukkelijk beveelt, hoewel meestal in de beschikkingen wordt gezegd dat de verdachte in staat
van hechtenis wordt verwezen. In dat stadium
van de procedure kan de raadkamer natuurlijk
ook over de invrijheidstelling beslissen op
verzoek van de verdachte of van zijn raadsman.
In die gevallen is de handhaving van de
voorlopige hechtenis een normaal gevolg van
de verwijzingsbes!issing. Het gaat niet om een
andere procedure. De beslissing, zij het impliciet of expliciet, om geen invrijheidstelling te
bevelen, is slechts een wijze van tenuitvoerlegging van de verwijzingsbe11Iissing (Cass.) 9 mei
1972, A.C., 1972, 840, en voetnoot 1 . Het
cassatieberoep van de beklaagde tegen de
verwijzingsbeslissing, inzonderheid van de
kamer van inbeschuldigingstelling, v66r de
eindbeslissing, is niet ontvankelijk, niet alleen
in zoverre het betrekking heeft op de verwijzing zelve, maar ook op het dispositief van de
beschikking betreffende de voorlopige hechtenis. (Cass., 30 nov. 1977, A.C., 1978, 365.)
De wet verleent bovendien aan de beklaagde
niet het recht om verzet te doen tegen de
implictete of expliciete beslissing die de voorlopige hechtems, b1j de verwijzing, handhaaft

Overwegende dat het arrest de
beschikking van de raadkamer,
waarbij eiser wegens het hem ten
laste gelegde misdrijf naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, tenietdoet in zoverre ze de
invrijheidstelling van eiser, tegen
wie door de onderzoeksrechter een
bevel tot aanhouding was verleend,
heeft bevolen;
Overwegende dat de voorziening
van eiser beperkt is tot de beschikking van het arrest, waarbij met
of die handhaving ten gevolge heeft. (Sv., art.
135, gew. bij de wet van 6 maart 1963.) Stelt de
kamer van inbeschuldigingstelling vast dat
verzet tegen zodanige beslissing niet ontvankelijk is, dan is haar arrest evenmin vatbaar
voor onmiddellijk cassatieberoep. (Cass., 9 mei
1972, vorenvermeld.)
De wet van 6 maart 1963 heeft een derde lid
toegevoegd aan art. 135 Sv. in verband met het
recht van de raadkamer om de verdachte op
het ogenblik van zijn verwijzing naar de
correctionele rechtbank in vrijheid te stellen;
de procureur des Konings heeft het recht
verzet aan te tekenen tegen de vrijlating van
de verdachte die de raadkamer had bevolen.
Het is eigenlijk een recht op hoger beroep,
waardoor het geschil aan de kamer van
inbeschuldigingstelling wordt overgelegd.
De draagwijdte van dat hoger beroep heeft
enkel betrekkin.g op de vrijlating van de
verdachte en n.iet op de verwijzing naar de
correctionele rechtbank.
De beslissing die de kamer van inbeschuldigingstelling aldus moet nemen, heeft enkel
betrekking op de vrijheidsberoving, ook a!
wordt de materie niet geregeld door de Wet
Voorlopige Hechtenis, maar we! door art. 135
Sv., aangevuld bij art. 2 wet van 6 maart 1963.
Het probleem van de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep van de beklaagde tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, op het verzet van de ptocureur des
Konings, beslist dat de beklaagde in hechtenis
blijft bij zijn verwijzing door de raadkamer,
kan van uit twee standpunten worden bezien.
Enerzijds zou men kunnen zeggen dat de
kamer van inbeschuldigingstelling, a! was het
ten dele, uitspraak doet over het voorwerp zelf
van de beschikking van de raadkamer en dat
de aard van een beslissing niet verschillend is
naargelang zij uitgaat van de rechter van
eerste aanleg of van de appelrechter.
Naar die zienswijze blijft de voorlopige
hechtenis bijzaak van de verwijzing en is het
cassatieberoep van de beklaagde tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk.
Volgens die redenering bestaat er geen
wezenlijk verschil tussen het geval waarin het
(Zie vervolg nota volgende biz.)

-530eenparigheid van stemmen wordt DOET EN VERSCHENEN IS OP DE EERSTE
beslist dat eiser bij zijn verwijzing DIENENDE ZITTING - ZAAK OP EEN LATERE
naar de correctionele rechtbank DATUM VERDAAGD - BEKLAAGDE OP DEZE
NIET VERSCHENEN - VER«
onder bevel tot aanhouding TERECHTZI'ITING
ZET ONGEDAAN VERKLAARD - ONWE'ITIGE
blijft »;
BESLISSING (1).
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge(SENTE)
schreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenARREST ( vertaling)
komstig de wet is gewezen;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1981 door het
Om die redenen, verwerpt de Hof van Beroep te Luik gewezen;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat het arrest eisers
kosten.
verzet tegen het arrest van 4 maart
1981, waarbij hij bij verstek werd
15 december 1981 2" kamer
Voorzitter : de heer Chatel, afdelings- veroordeeld wegens weerspannigvoorzitter Verslaggever : de heer heid, bedreigingen door gebaren of
Matthijs - Gelijkluidende conclusie van zinnebeelden en het opzettelijk toede heer Declercq, advocaat-generaal.
brengen van slagen, ongedaan verklaart wegens het niet verschijnen
van eiser;
Over het middel, ambtshalve afgeNr. 255
1 leid uit de schending van de artikelen 151, 188 en 208 van het Wetboek
2" KAMER- 16 december 1981
van Strafvordering :
Overwegende dat uit de stukken
VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDELEND
VERSTEKARREST - BEKLAAGDE DIE VERZET waarop het Hof vermag acht te
(Vervolg nota van vorige biz.)
openbaar ministerie zich verzet heeft tegen de
door de raadkamer bevolen invrijheidstelling
en het geval waarin de beklaagde via hoger
beroep of cassatieberoep poogt de bes!issing te
doen veranderen die hem bij de verwijzing
niet vrijlaat.
Het cassatieberoep tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling is dan in
beide gevallen niet ontvankelijk. In die zin
heeft het Hof beslist in een arrest van 15 april
1981. (A.C., 1980-81, nr. 475.)
Anderzijds bestaat er een opvatting waarop
het geannoteerde arrest zou gebaseerd ZlJn.
Die opvatting is te rechtvaardigen door de
volgende redenen :
Voor de raadkamer gaat het hoofdzakelijk
om de verwijzing en in de tweede plaats om
de hechtenis, of juister, om de mogelijkheid
voor het onderzoeksgerecht, pp dat ogenblik,
vrijlating te bevelen. Maar door het verzet van
het openbaar ministerie tegen een beslissing
tot invrijheidstelling welk rechtsmiddel
inzonderheid is neergelegd in art. 2 wet van
6 maart 1963, ingelast in art. 135 Sv. - is het
aan de kamer van inbeschuldigingstelling
voorgelegde geschil niet meer van dezelfde
aard als het geschil dat voor de raadkamer
was gebracht. De beslissing van de appelrechter tot handhaving van de hechtenis is geen
bijzaak meer van de verwijzing. Volgens het

specifieke stelsel van de wet slaat het geschil
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
uitsluitend op de voortzetting van de voorlopige hechtenis. Zoals in zoveel andere gelijkaardige gevallen, moet het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling derhalve
worden « gelijkgesteld met een eindbes!issing,
d.w.z. een beslissing waarbij de voorlopige·
hechtenis definitief, voor een bepaalde periode
wordt geregeld » (noot 3, Cass., 18 dec. 1950,
Bu}l. en Pas., 1951, I, 258). 'fegen dat arrest·
kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld, zoals zulks het geval is voor de arresten
tot bevestiging van het bevel tot aanhouding
(art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis) of tot
handhaving van de voorlopige hechtenis (art.
5), alsmede de arresten tot verwerping van een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (art.
7), (zie Cass., 4 mei en 17 aug. 1976, A.C., 1976,
988 en 1238), de arresten tot gevangenneming,
hetzij na de verwijzing naar het hof van
assisen (art. 9 Wet Voorlopige Hechtenis,
Cass., 23 mei 1979, A.C., 1979-80, 1116), hetzij
op het ogenblik zelf van het arrest tot
verwijzing naar het hof van assisen (arresten
waarvan sprake is in de cone!. adv.-gen.
Colard, v66r het arrest van 23 mei 1979 in Rev.
dr. pen., 1979, biz. 690).
R.D.

Nota arrest nr 255 :
(1) Cass., 4 jum 1974 (A.C., 1974, 1090).

-531slaan, blijkt dat eiser, na tegen het
arrest van 4 maart 1981 verzet te
hebben gedaan met dagvaarding
voor de terechtzitting van 20 mei
1981, op die terechtzitting verschenen is, vertegenwoordigd door zijn
advocaat,
die
verklaarde
dat
beklaagde zich voor zijn werk in het
buitenland bevond; dat wegens
overbelasting van de rol de zaak op
die terechtzitting werd verdaagd tot
19 juni 1981 en dat eiser op die
datum niet verschenen is en de
zaak voor uitspraak van het arrest
werd verdaagd tot 24 juni 1981;
Overwegende dat het rechtscollege dat uitspraak moet doen over
een verzet, op grond van de artikelen 151, 188 en 208 van het Wetboek
van Strafvordering, dat verzet niet
ongedaan mag verklaren, wanneer
eiser in verzet verschenen is op de
eerste
dienende
terechtzitting
waarop het rechtscollege van dat
verzet kennis neemt, en hij niet
meer verschijnt op een latere
terechtzitting waarnaar de zaak
werd verdaagd;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre eisers
verzet ongedaan wordt verklaard;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
16 december 1981 2• kamer Voorzitter : de heer Legros, voorzitter Verslaggever : de heer Kreit - Gelijkluidende conclusie van de heer Charles,
eerste advocaat-generaal.

SOONLIJK ZIJN BEKEND EN WAAROVER PARTIJEN GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN
VOEREN.

De strafrechter kan, om tot zijn overtuiging te komen, uitgaan van algemeen
bekende feiten of ervaringsregels,
maar hij mag niet steunen op feiten
die hem persoonlijk bekend zijn en
waarover partijen geen tegenspraak
hebben kunnen voeren (1).
(HAMRI ABO ELKADER T. HUYSMANS,
< L'URBAINE • N.V., • U.A.P. • N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest Paul Huysmans
vrijspreekt van de telastleggingen a en b
(doodslag en onopzettelijke slagen en
verwondingen) en zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de
civielrechtelijke vordering, op grond dat
de telastleggingen c en d (sturen in staat
van dronkenschap en alcoholintoxicatie)
« na het voor het hof gevoerde onderzoek bewezen zijn gebleven; ... dat beklaagde heeft toegegeven dat hij ongeveer
70 kilometer per uur reed ... ; dat mevrouw Aharchi volgens de gerechtelijke
deskundige, bij het oversteken van de
rijbaan een afstand van drie tot vier
meter had afgelegd toen zij werd aangereden en dat op dat ogenblik reeds ten
minste drie seconden verlopen waren
sedert het begin van het oversteken; dat
volgens het hof een voetganger, die de
leeftijd heeft van het slachtoffer, nochtans meer dan een meter aflegt in een
seconde, zodat het juister zou zijn te
zeggen : hoogstens drie seconden; ... dat
beklaagde, indien hij met de maximum
toegelaten snelheid van 60 kilometer per
uur had gereden, theoretisch 21,75 meter
en 2,6 seconden zou nodig gehad hebben
om te stoppen (vgl. de tabel gevoegd bij
het verslag van de technische raadsman

Nr. 256
(1) Zie Cass., 25 sept. 1959 (A.C., 1960, 89) en
25 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 53); zie • Over
de Rechtsstaat •, plecht. openingsrede van
BEWIJS STRAFZAKEN BESLISSING proc.-gen. Dumon voor het Hof van 3 sept.
GEGROND OP FElTEN DIE DE RECHTER PER- 1979, (A.C., 1979-80, blz. 55-57, §§ 23 en 24).
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-532van de verzekeraar van de beklaagde),
de reactietijd en bijgevolg de in die
reactietijd afgelegde afstand buiten
beschouwing gelaten; dat daaruit volgt
dat beklaagde, zelfs al was hij nuchter
geweest en al had hij bijna met de
maximum toegelaten snelheid gereden,
hij onmogelijk de aanrijding had kunnen voorkomen, gelet op de omstandigheid dat, indien hij wat minder vlug was
gaan rijden, mevrouw Aharchi zich ook
een eind verder op de bijbaan zou hebben
bevonden »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest beslist dat mevrouw Aharchi volgens de
gerechtelijke deskundige « bij het oversteken van de rijbaan een afstand van
drie tot vier meter had afgelegd » toen
zij werd aangereden en dat op dit
ogenblik reeds « ten minste drie seconden » verlopen waren sedert het begin
van het oversteken; dat volgens het hof
een voetganger, die de leeftijd heeft van
het slachtoffer, nochtans meer dan een
meter aflegt in een seconde, zodat het
juister zou zijn te zeggen : hoogstens
drie seconden; (...) dat beklaagde, indien
hij met de maximum toegelaten snelheid
van 60 kilometer per uur had gereden,
theoretisch 21,75 meter en 2,6 seconden
nodig gehad hebben om te stopoen ( ... ),
de reactietijd en bijgevolg de in die
reactietijd afgelegde afstand buiten
beschouwing gelaten; dat daaruit volgt
dat beklaagde, zelfs al was hij nuchter
geweest en al had hij bijna met de
maximum toegelaten snelheid gereden,
hij onmogelijk de aanrijding had kunnen voorkomen, gelet op de omstandigheid dat, indien hij wat minder vlug was
gaan rijden, mevrouw Aharchi zich ook
een eind verder op de rijbaan zou hebben
bevonden >>; het arrest aldus uit de vastgestelde feiten een gevolgtrekking maakt
die niet in logisch verband staat met de
feiten, en zijn beslissing grondt op een
vermoeden dat niet voldoet aan de in artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek vermelde voorwaarden (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek);

voor bewezen houdt dat hij niet grondt
op een bekend feit doch op een persoonlijke overweging (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het verslag van de
gerechtelijke deskundige op bladzijde 12
en 13 luidt als volgt : « Wat Aharchi
betreft ... ; volgens Huysmans droeg zij
haar kind van drie jaar. Zij was zes tot
zeven maanden zwanger. Zij stapte dus
niet vlug en kon zich niet zo vlug uit de
voeten maken. Men kan dan ook haar
snelheid ramen op iets minder dan 4
kilometer per uur (1,11 meter per
seconde), dat is waarschijnlijk om en bij
de een meter per seconde. Op het
ogenblik van de aanrijding had zij bij
het oversteken van de rijbaan een
afstand van drie tot vier meter afgelegd
.en waren er dus sedert het begin van
het oversteken ten minste drie seconden
verlopen »; het verslag de snelheid dus
niet heeft geraamd, uitgaande van de
snelheid van « een voetganger die de
leeftijd heeft van het slachtoffer », doch
van de snelheid waarmee een vrouw kan
gaan die zes tot zeven maanden zwanger
is en een kind van drie jaar op de armen
draagt (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters bij hun beslissing dat een
voetganger, die de leeftijd heeft van
het slachtoffer, meer dan een meter
aflegt in een seconde, niet zijn
uitgegaan van algemeen bekende
feiten of ervaringsregels, doch van
feiten
welke
hun
persoonlijk
bekend zijn, feiten waarvan niet
bewezen is dat zij aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen en die niet los van aile
overige omstandigheden kunnen
worden beschouwd;
Dat het tweede onderdeel van het
tweede onderdeel, het arrest, nu het middel gegrond is;

de overweging dat beklaagde, « zelfs al
was hij nuchter geweest en al had hij
ongeveer met de maximum toegelaten
snelheid gereden, onmogelijk de aanrijding had kunnen voorkomen •, grondt
Om die redenen, en zonder dat er
op het feit dat « volgens het hof een
voetganger die de leeftijd heeft van bet grond bestaat tot onderzoek van de
slachtoffer ( ...) meer dan een meter overige onderdelen van het middel
aflegt in een s~conde », een vermoeden die niet kunnen leiden tot ruimere
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(CEUPPENS T. MULLER, CLIMAN)
cassatie, vernietigt het bestreden
arrest, in zoverre daarbij uitspraak
wordt gedaan over de btirgerlijke
ARREST ( vertaling)
rechtsvordering; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
RET HOF;- Gelet op het bestreop de kant van de gedeeltelijk den arrest, op 21 september 1981
vernietigde beslissing; veroordeelt door het Hof van Beroep te Brussel
verweerder in de kosten; verwijst de gewezen;
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
A. In zoverre het cassatieberoep
16 december 1981 2• kamer - gericht is tegen de beslissing op de.
strafvordering :
Voorzitter : de beer Legros, voorzitter -

Verslaggever : de beer Screvens Over het eeTste middel, afgeleid uit de·
Gelijkluidende conclusie van de beer
Velu, advocaat-generaal - Advocaten : miskenning van het algemeen beginsel

van bet recht van verdediging, scherrding van de artikelen 182 van bet
Wetboek van Strafvordering, 7 van de
Grondwet en 6, inzonderheid derde lid,
a, van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
Nr. 257
doordat bet arrest eiser veroordeelt
wegens feiten van heling gepleegd tus2• KAMER- 16 december 1981
sen 5 oktober 1977 en 31 juli 1978,
RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFZAteiWijl, eerste ondeTdeel, de aan
KEN _ VERVOLGING WEGENS EEN STRAF- beklaagde (thans eiser) oorspronkelijk
BAAR FElT VAN V66R EEN VEROORDELING- ten laste ge)egde diefstallen blijkens de
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OF FElTEN dagvaarding hadden plaatsgevonden in
AL DAN NIET EEN ENKEL STRAFBAAR FElT de nacht van 6 op 7 oktober 1977 en de
OPLEVEREN _ VEREISTEN EN GEVOLG.
door beklaagde (thans eiser) ter zitting
van 2 september 1981 neergelegde conWanneer de feitenTechteT vaststelt dater clusie
de verweermiddelen bevatte
vooJ" misdrijven vroeger al een defini- betreffende een geval van heling van
tieve strafrechtelijke veTOordeling is dezelfde datum, terwijl het arrest ten
uitgespToken en dat andere als mis- onrechte erop wijst dat « beklaagde ter
dl"ijf aangemerkte feiten, die bij hem terechtzitting van 6 mei 1981 werd
aanhangig zijn gemaakt, v66T die v~rzo~h~ zijn verweer te voeren en op
beslissing zijn gepleegd, dient hij, d1e z1ttmg en ook later werkelijk veralvorens te beslissen of de feiten al weer heeft gevoerd over de subsidiaire
dan niet een enkel strafbaal" feit telastlegging van heling, welke slaat op
opleveTen, na te gaan of de dadeT met 'dezelfde feiten als die welke in de
een en hetzelfde opzet heeft gehan- oorspronkelijke telastlegging zijn omdeld; alleen als de feitenrechteT vast- schreven en tussen 5 oktober 1977 en 31
stelt dat de gezamenlijke feiten juli 1978 zijn gepleegd »; aan de met de
wegens de eenheid van opzet een h_ax:d geschreven vermeldingen op het
enkel strafbaar feit opleveren, mag hij zlttmgsblad van 6 mei 1981 immers na
wegens het rechtedijk gewijsde van de schrapping van de laatste twee woorden,
vroegere beslissing en wegens het met de schrijfmachine, dus kennelijk na
verval van de strafvoTdering die eT het het in beraad nemen, de woorden wergevolg van is, niet beslissen of de den toegevoegd « die dezelfde feiten, op
dader van de feiten die voor hem zijn dezelfde plaats gepleegd tussen 5 oktogebracht, zich al dan niet daaraan ber 1977 en 31 juli 1978, kwalificeert »
schuldig heeft gemaakt (1).
en eiser aldus kennelijk niet op d~
--------------------!. rijke
hoogte werd gebracht van die belangwijziging van de datum van de
(1) Zie Cass., 9 mei 1972 (A.C., 1972, 835) en hem ten laste gelegde feiten;
26 maart 1973 (ibid., 1973, 745); zie R. Scru;.
VENS, • Autorite de Ia chose jugee au penal .,
tweede onderdeel, bet aan eiser ten
in Rapports bt;Jlges au IX Congres de J'Acade- laste gelegde feit, na de wijziging van de
mie internationale de droit compare.
omschrijving door het hof van beroep,
mrs. Ansiaux en Simont.
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in de tijd of althans niet uitsluitend in
de nacht van 6 op 7 oktober 1977 te zijn
gepleegd, vermits in het proces-verbaal
van de terechtzitting van 6 mei 1981 van
het hof van beroep de schrapping van de
woorden « en datum » na « op dezelfde
plaatsen gepleegd >> niet op een ondubbelzinnige manier werd goedgekeurd
door de voorzitter en de griffier en de in
het proces-verbaal opgenomen toevoeging « die dezelfde feiten, op dezelfde
plaats gepleegd tussen 5 oktober 1977 en
31 juli 1978, kwalificeert ,, evenmin werd
goedgekeurd zodat ze als onbestaande
moet worden beschouwd :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel betoogt dat valsheid
in geschrifte is gepleegd in het
proces-verbaal van de op 6 mei 1981
gehouden terechtzitting van het hof
van beroep; dat het niet ontvankelijk is daar het stuk niet als valsheid is beticht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het door de
voorzi tter en de griffier ondertekende proces-verbaal van 6 mei
1931 vermeldt dat de schrapping van
<< 6 nietige woorden » werd goedgekeurd; dat boven de woorden << en
datum >>, welke in het procesverbaal waren geschrapt, de cijfers
5 en 6 werden geschreven, wat erop
wijst dat het hier gaat om het vijfde
en het zesde geschrapte woord;
Dat de in het middel bedoelde
toevoeging te zamen met de overige
tekst van het proces-verbaal van de
terechtzitting authenticiteit heeft
verkregen door de handtekening
van de voorzitter en de griffier;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
eiser wegens heling veroordeelt en daartoe beslist dat de hem ten laste gelegde
heling niet voortkomt uit dezelfde opzet
als de feiten waarvoor het vonnis op
29 november 1978 een straf had uitgesproken, en zulks op grond dat het, om

van eenheid van opzet te ·kunn:en · spreken, niet voldoende is dat bewezen is
dat er meerdaadse samenloop bestaat
tussen de feiten waarover reeds uitspraak is gedaan en die waarover nog
moet worden beslist, dat zelfs de
omstandigheid dat het misdrijven met
dezelfde
strafrechtelijke
kwalificatie
betreft geen voldoende voorwaarde kan
zijn, dat gelijkaardig opzet niet volstaat
om te kunnen gewagen van eenheid van
opzet en dat in feite de heling ten deze
een heel ander misdrijf is dan de' feiten
waarover vroeger reeds uitspra:ak is
gedaan,
·'

terwijl eiser in zijn conclusie betoogde
dat hij voor het hem verweten feit dat
was omschreven als heling van andermans eigendom, welk feit was gepleegd
in de nacht van 6 op 7 oktober 1977 te
Brussel, reeds veroordeeld was bij het
vroeger vonnis waarbij hij tot een
enkele gevangenisstraf van vier jaar
werd veroordeeld wegens verschiilende
feiten, waaronder heling van andermans
eigendom, welke feiten te Brussel waren
gepleegd tussen 24 april 1975 en
11 maart 1978, en dat het dus ging om
dezelfde feiten; het arrest het gezag van
het rechterlijk gewijsde miskent van het
vonnis van 29 november 1978 waarbij
was beslist dat aile te Brussel tussen
24 april 1975 en 11 maart 1978. gepleegde
feiten de uitvoering waren van een
zelfde opzet, zodat zij aile een enkel
misdrijf opleverden;
tweede onderdeel, het arrest. zich ter
verantwoording van zijn antwoord op de
vraag of al dan niet deielfde opzet ten
grondslag lag aan de feiten waarove~ .het
hof van beroep nog uitspraak ·· moest
doen en die waarover het. reeds uitspraak had gedaan, beroept ·. op de
onaantastbare beoordeling van de feitenrechter, zonder evenwel een antWoord te
geven op de conclusie waarin eiser de
redenen uiteenzette waarom het hier
ging om dezelfde feiten :

Wat de beide onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat, wanneer. de feitenrechter vaststelt dat er voor niisdrijven reeds vroeger een · d.efinitieve strafrechtelijke. veroordeling is
uitgesproken en dat andere als misdrijf aangemerkte feiten die bij hem
aanhangig
zijn
gemaakt,
zijrt
gepleegd v66r die . beslissipg, hij,
alvorens te beslissen of de feiten al
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zijn, dient na te gaan of de dader al ZI]n; dat ten slotte gelijkaardig
dan niet met een en dezelfde opzet opzet niet volstaat ... (vereist is) dat
het volgens de rechter bewezen is
heeft gehandeld;
dat
er eenheid van opzet bestaat; ...
Dat de feitenrechter enkel in het
geval hij vaststelt dat het geheel dat ten deze een dergelijke eenheid
van de feiten wegens de eenheid van opzet niet kan worden aangenovan opzet bij de dader een enkel men; dat immers uit het vonnis van
strafbaar feit oplevert, gebonden is 1978 en het daarbij gevoegde dossier
door het gezag van het rechterlijk blijkt dat die vroegere vervolgingen
gewijsde van de vorige beslissing tegen Ceuppens waren ingesteld
dat het verval van de strafvordering wegens vervalsing van identiteitsheeft teweeggebracht, en niet kaarten, het opmaken van valse
bevoegd is om te beslissen of de cheques, het gebruik van die chedader van de feiten waarvan hij ques (oplichting), de vervalsing van
thans kennis neemt, zich daaraan al rijbewijzen, valse handtekeningen
op postwissels, een geval van diefdan niet heeft schuldig gemaakt;
stal (van een portefeuille) en, ten
Overwegende dat het arrest, na slotte, een gehele reeks gevallen van
erop te hebben gewezen dat eiser heling, welke evenwel uitsluitend
werd aangezocht om verweer te identiteitskaarten, chequeboekjes en
voeren en werkelijk verweer heeft rijbewijzen betroffen; dat volgens
gevoerd over de subsidiaire telast- het hof (van beroep) de aldus
legging van heling, welke betrek- gepleegde feiten zo sterk verschillen
king heeft op dezelfde feiten als de van de feiten waarover uitspraak
tussen 5 oktober 1977 en 31 juli 1978 moet worden gedaan, dat de aangegepleegde feiten van de oorspronke- voerde eenheid van opzet tussen
lijke telastlegging, vermits « een beide reeksen feiten niet kan wordeel van de etiketten die waren den aangenomen »;
aangebracht op de aan de burgerlijke partij (thans verweerster) ontDat, in strijd met wat het tweede
stolen voorwerpen ... werd terugge- onderdeel van het middel stelt, het
vonden in een kelder waar aileen hof in zijn arrest aangeeft op welke
Ceuppens toegang had », beslist « gronden het meent de eenheid van
dat . de vraag of aan de feiten opzet niet te kunnen aannemen;
w(uirover thans uitspraak moet worden gedaan, ja dan neen dezelfde
Overwegende dat uit de vooropzet ten grondslag ligt als aan de gaande consideransen blijkt dat
feiten waarvoor bij vonnis van naar recht is verantwoord de beslisnovember 1978 een veroordeling sing van het arrest volgens welke er
was uitgesproken, een loutere fei- geen eenheid van opzet bestaat
tenkwestie is; dat een dergelijke tussen de feiten waarover de Coreenheid van opzet weliswaar veel- rectionele Rechtbank te Brussel bij
vuldig wordt aangenomen, doch dat het op 29 november 1978 gewezen
het, om van eenheid van opzet te vonnis uitspraak heeft gedaan en de
kunnen spreken, niet voldoende is feiten die bij het hof van beroep
dat het, zoals ten deze, bewezen is aanhangig waren gemaakt;
dat er meerdaadse samenloop
bestaat tussen de feiten waarover
Dat het middel niet kan worden
reeds uitspraak is gedaan en die aangenomen;
waarover nog moet worden beslist,
zo niet dan zouden de artikelen 59
En overwegende dat de substanen 60 van het Strafwetboek elke zin tiEHe of op straffe van nietigheid
missen; dat zelfs de omstandigheid voorgeschreven rechtsvormen in
dat het misdrijven van dezelfde acht zijn genomen en de beslissing
strafrechtelijke kwalificatie betreft, , overeenkomstig de wet is gewezen;

-536B. In zoverre het cassatieberoep VINCIEGOUVERNEUR NIET NEERGELEGD TER
gericht is tegen de beslissingen op GRIFFIE VAN HET HOF BINNEN DE BIJ ARTIKEL 420BIS, TWEEDE LID, VAN HET WETBOEK
de burgerlijke rechtsvorderingen :
VAN STRAFVORDERING BEPAALDE TERMIJN
Overwegende dat het arrest eiser - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1).
veroordeelt om aan de verweerders (ARTT. 45 EN 68 WET 5 JULI 1956 BETREFFENDE
provisionele schadevergoedingen te DE WATERINGEN; ART. 4 WET 22 JAN. 1849; ART.
betalen en beslist dat het hof van 2 WET 22 JUNI 1865.)
beroep de burgerlijke rechtsvorderingen verder zal behandelen; dat (WATERING, DE VREENEBEEK » T. BELGISCHE
STAAT- MIN. V. LANDSVERDEDIGING)
die beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het
ARREST
Wetboek van Strafvordering en geen
uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil;
RET HOF;- Gelet op de bestreDat het cassatieberoep te vroeg is den beslissing, op 29 mei 1980 door
ingesteld en mitsdien niet ontvan- de Bestendige Deputatie van de
kelijk is;
Provincieraad van Limburg gewezen;
Over het middel van nietontvankelijkheid, ambtshalve tegen
de voorziening opgeworpen en hierOm die redenen, verwerpt het uit afgeleid dat de voorzitter van
cassatieberoep; veroordeelt eiser in het bestuur van eiseres niet overde kosten.
eenkomstig artikel 45 van de wet
van 5 juli 1956 betreffende de wate16 december 1981 2" kamer
Voorzitter : de heer Legros, voorzitter ringen werd gemachtigd om het
Verslaggever : de heer Screvens cassatieberoep in te stellen :

Gelijkluidende conclusie van de heer
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :
Overwegende dat, met toepassing
mr. Vanderveeren, Brussel.
van artikel 420 bis van het Wetboek

Nr. 258
1" KAMER- 18 december 1981

1° POLDERS

EN

WATERINGEN

WATERING EISERES IN EEN ANDERE RECHTSPLEGING DAN BEZITSVORDERINGEN EN VORDERINGEN IN KORT GEDING - WET VAN 5
JULI 1956 BETREFFENDE DE WATERINGEN,
ART. 45- MACHTIGING VAN DE VOORZITTER
VAN HET BESTUUR VAN DE WATERING DOOR
DE ALGEMENE VERGADERING EN DOOR DE
PROVINCIEGOUVERNEUR VEREIST.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM- WATERINGSBELASTINGEN- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE OP EEN
BEZWAAR CASSATIEBEROEP DOOR DE
WATERING - CASSATIEBEROEP INGESTELD
DOOR DE VOORZITTER VAN HET BESTUUR
VAN DE WATERING - MACHTIGING VAN DE
VOORZITTER DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WATERING EN DOOR DE PRO-

van Strafvordering, het Hof geen
acht vermag te slaan op stukken,
andere dan akten van afstand of
hervatting van het geding of akten
waaruit blijkt dat de voorziening
doelloos is geworden, die werden
ingediend na verloop van twee
maanden sedert de dag waarop de
zaak door de griffier op de algemene rol is ingeschreven;
Overwegende dat binnen de
bedoelde termijn van twee maanden
sedert 12 november 1980, dag
waarop de zaak op de algemene rol
werd gebracht, geen machtiging
door de algemene vergadering en
door de gouverneur, als door artikel
45 van de wet van 5 juli 1956
voorgeschreven voor andere rechtsgedingen, als eiser, dan de bezitsvorderingen en de vorderingen in
kort geding, is ingediend;

1----------------(1) Raadpl. Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 381).

~
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Dat de voorziening derhalve niet 1849, dat toepasselijk is in zaken
ontvankelijk is;
van directe provincie- en gemeentebelastingen ingevolge de artikelen 2;
van de wet van 22 juni 1865, 13 van'
Om die redenen, verwerpt de de wet van 5 juli 1871 en 16 van de
wet van 22 juni 1877, de verklaring
voorziening; veroordeelt eiseres in
van beroep in cassatie wordt gedaan
de kosten.
« in persoon of door een gevolmach-·
tigde »;
18 december 1981 1• kamer Voorzitter : de heer Janssens, afdelingsOverwegende dat de lasthebber'
voorzitter Verslaggever : de heer van zijn volmacht moet doen blijken
Boon - Gelijkluidende conclusie van de
en te dien einde, indien de volmacht
heer Tillekaerts, advocaat-generaal.
niet aan de akte van cassatieberoep
is gehecht, ze ter griffie van het Hof
moet neerleggen binnen de bij artikel 420 bis, tweede lid, van het'
Nr. 259
Wetboek van Strafvordering be-.
paalde termijn, ten einde het Hof in
1• KAMER - 18 december 1981
de mogelijkheid te stellen de geldig-'
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM heid en de draagwijdte ervan te
- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - beoordelen;
DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - VOOR0verwegende dat, nu deze rechtS-•
ZIENING INGESTELD DOOR EEN GEVOLMACH·
TIGDE, ZELFS ADVOCAAT, TEGEN EEN BESLIS- VOrm niet werd nageleefd, de VOOr-.
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN ziening niet Ontvankelijk is;
DE PROVINCIERAAD - VOLMACHT TE HECHTEN AAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING
OF TER GRIFFIE VAN HET HOF NEER TE
LEGGEN BINNEN DE BIJ ART. 420BIS, TWEEDE
LID, SV. BEPAALDE TERMIJN (1).
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
(BRAECKMAN T. GEMEENTE WETTEREN)
kosten.
18 december 1981 1• kamer
ARREST
Voorzitter : de heer Janssens, afdelings1
voorzitter - Verslaggever : de heer Sury
HET HOF; - Gelet op de bestre- - Gelijkluidende conclusie van de heer
den beslissing, op 5 december 1980 Tillekaerts, advocaat-generaal - Advodoor de Bestendige Deputatie van caat : mr. Clerens, Dendermonde.
de
Provincieraad
van
OostVlaanderen gewezen;
Over het middel van nietontvankelijkheid van de voorziening, ambtshalve opgeworpen en Nr. 260
hieruit afgeleid dat de verklaring
van voorziening namens eiser op
1e KAMER - 18 december 1981
14 januari 1981 werd gedaan op de
griffie van de Provincieraad van 1° CASSATIEMIDDELEN
BURGEROost-Vlaanderen door een advocaat,
LIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR ELK
zonder dat een VOlmacht te dien VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK DE WETTEeinde WOrdt OVergelegd :
LIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAARVAN
Qverwegende dat, naar luid van
DE SCHENDING WORDT AANGEVOERD (1).
artikel 4 van de wet van 22 januari (ART. 1080 GER.W.)

l

Nota arrest nr. 259 :
{1) Cass., 16 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 282).

Nota arrest nr. 260 :
(1) Cass., 11 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 223).

-5382° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLUKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING
VAN EEN WETIELIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER TE VERMELDEN WAARIN
DIE SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKELIJK !VIIDDEL (2). (ART. 1080 GER.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE EN TEGEN W... ,

v ...)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
het arrest de echtscheiding op grond van
bepaalde feiten toelaat ten nadele van
verweerster, na te hebben aangenomen
dat de voorliggende gegevens van d1e
aard zijn dat zij tot de rechtsbekwaamheid van verweerster moeten doen
besluiten, zulks op grond : « dat blijkt
uit een verklaring van de directrice van
de vereniging zonder winstoogmerk Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen van 13 oktober 1980 dat ge'intimeerde (thans verweerster) van 26
september 1977 tot 23 augustus 1978, met
een onderbreking van enkele weken, en
van 18 juli 1979 tot aan de datum van
het attest in voornoemde inrichting werd
verzorgd in de open afdeling; ... dat de
verklaring van Dr. Suy van 21 oktober
1980 vermeldt dat ge'intimeerde is opgenomen als niet gekollokeerde patiente; ...
dat bijgevolg de rechtsbekwaamheid van
ge'intimeerde in rechte niet is gewijzigd;
... dat de procedure reeds in 1974 werd
ingeleid; dat ge'intimeerde steeds haar
verdediging heeft waargenomen en ook
de procedure tot echtscheiding bij tegenvordering heeft gevoerd; dat alle nuttige
rechtsmiddelen werden aangewend; ...
dat ge'intimeerde verschijnt door haar
raadsman en dat die de rechtsbekwaamheid van zijn cliente zelfs niet in discussie stelt; ... dat bijgevolg mag aanvaard
worden dat ge'intimeerde rechtsbekwaam is de procedure te voeren "•
terwijl:
- de voorliggende gegevens van die
aard zijn dat zij de rechtsbekwaamheid
(2) Cass., 12 jan. en 19 maart 1981 (A.C.,
1980-81, nrs. 274 en 416).

van verweerster precies in twijfel moeten doen trekken, namelijk : 1o het
jarenlange verblijf in een psychiatrische
afdeling (de directrice van het Psychiatnsch Centrum vervulde er een zuiver
administratieve rol en is
zonder
bevoegdheid om zich uit te spreken over
de
rechtsbekwaamheid
van
haar
patiente; uit het verblijf in een « open
afdeling » van de inrichting kan vanzelfsprekend geen argument getrokken worden, aangezien algemeen geweten is dat
in een dergelijke afdeling, om zuiver·
medische, sociale en financiele redenen
naast gewone zenuwpatienten, ook gees~
tesgestoorden en zwakzinnigen worden
ondergebracht); 2° de verklaring van
Dr. S., die op verzoek van het hof van
beroep werd bijgebracht, welke bevestigt
dat verweerster als niet gekollokeerde
patiente is opgenomen in de psychiatrische instelling, doch nietszeggend is
betreffende haar geestestoestand; het
hof van beroep derhalve op grond van
deze documenten niet met zekerheid
kon besluiten dat de « rechtsbekwaamheid van ge'intimeerde in rechte niet
gewijzigd >>was;
- verweerster voor het eerst opgenomen werd in het Psychiatrisch Centrum
te Munsterbilzen op 26 september 1977;
de akte van hoger beroep dateert van
27 september 1977; bij tussenarrest van
3 januari 1979 het getuigenverhoor,
waartoe verweerder bij tussenvonnis van
de Rechtbank te Tongeren van 28
november 1975 toegelaten werd, heropend werd en uit stuk 13 van de
tussenkaft 11 blijkt dat verweerster ten
tijde van het getuigenverhoor op hoofdeis doofstom was en in de stichting
Kempenhaege te Heeze in Nederland
verbleef; hieruit mag worden besloten
dat zij in geen enkele mate betrokken
.werd bij deze procedure, evenmin overigens als bij de tegenverhoren die
plaatsgrepen op 24 oktober en 7 november 1979; het dan ook ten onrechte is dat
het hof van beroep voorhoudt dat ze
steeds haar verdediging heeft waargenomen; overigens de rechtsbekwaamheid
tijdens de ganse duur van de procedure
moet voortbestaan;
- de regelmatige vertegenwoordiging
van verweerster tijdens de debatten in
twijfel kan worden getrokken vanaf en
tijdens haar verblijf in een psychiatrische instelling; de debatten op 21 mei
1980 voor het hof van beroep precies aan
het Iicht hebben gebracht dat zij sedert
geruime tijd en herhaaldelijk in een
psychiatrische inrichting vertoefde; het

-539tot de laatste grief, in globo een
reeks
wetsbepalingen
vermeldt
waarvan << de verkeerde interpretatie met schending ervan tot gevolg »
wordt aangevoerd;
Dat aldus met betrekking tot de
andere grieven geen wetsbepalingen
zijn vermeld; dat het middel niet
voldoet aan de regel volgens welke
voor iedere grief afzonderlijk de
wettelijke bepalingen, waarvan de
schending wordt aangevoerd, moeten worden aangewezen;
Overwegende dat, wat de laatste
grief betreft, het middel nalaat voor
elkeen van de vermelde wetsbepalingen te preciseren waarin de verkeerde interpretatie bestaat die het
hof van beroep, door te beslissen
zoals het doet, ervan zou hebben
gegeven en derhalve niet verduidelijkt waarin de aangevoerde schending juist bestaat;
Dat het middel derhalve onnauwkeurig is en de grond van nietontvankelijkheid moet worden aangenomen;

hof van beroep alsdan terecht de debatten in voortzetting stelde om partijen toe
te Iaten meer duidelijkheid te brengen
omtrent de rechtsbekwaamheid van verweerster; het beoordelen van die rechtsbekwaamheid niet tot de exclusieve
bevoegdheid
van
haar
raadsman
behoort, maar desgevallend ambtshalve
moest onderzocht worden door het hof
van beroep; de op zijn verzoek voorgelegde documenten niet van die aard
waren dat zij de bestaande twijfel konden wegwerken en tot de rechtsbekwaamheid van verweerster doen besluiten;
- het strikt persoonlijk karakter van
de vordering tot echtscheiding het voorzetten van de procedure belet tegen
iemand die zich in de onmogelijkheid
bevindt zijn wil te uiten; de langdurige
en herhaalde opnamen van verweerster
in een psychiatrische inrichting en haar
verblijf in deze instelling op het ogenblik van de debatten, gevoerd ten P,ronde
voor het hof van beroep, van die aard
waren dat zij een onderzoek naar de
geestestoestand van verweerster wettigden; door hieraan voorbij te gaan en
arrest te verlenen ten grande, het hof
van beroep het bijzonder karakter van
de procedure in echtscheiding heeft
miskend; het zodoende een verkeerde
interpretatie heeft gegeven van de artikelen 229 tot en met 231 van het
Burgerlijk Wetboek en van die welke het
hoofdstuk XI, boek IV, deel IV van het
Gerechtelijk Wetboek vormen, inzonderheid van de artikelen 1255, 1257 tot en
met 1267, met schending ervan tot
gevolg:

Over de
grond
van
nietontvankelijkheid, door verweerder
tegen het middel opgeworpen en
afgeleid uit zijn onduidelijkheid
doordat het onvoldoende nauwkeurig de wetsartikelen aanwijst die
zouden geschonden zijn en bovendien nalaat voldoende precies aan te
voeren op welke wijze en in welke
mate de beslissing enige wetsbepaling zou schenden :
Overwegende dat het middel verschiilende grieven inhoudt, die in
werkelijkheid onderscheiden middelen uitmaken;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
18 december 1981 1• kamer Voorzitter: de heer Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de heer
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van
de heer Tillekaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Butzler.

Nr. 261
3•

KAMER-

21 december 1981

1° SOCIALE ZEKERHEID -

Overwegende dat het middel
aileen in fine en volgens zijn.
bewoordingen aileen met betrekking 1

WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN
DIE ARBEID VERRICHTEN IN GELIJKAARDIGE
VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST- VERVOERDERS VAN GOEDEREN.

-540doordat het arrest beslist dat artikel 3,
5°, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 niet toepasselijk is en
bijgevolg de vordering van eiser afwijst
en hem in de kosten veroordeelt op
grond : « dat voor de toepassing van dit
artikel vereist is dat de onderaannemers
het opgedragen vervoer doen met voertuigen die hen niet toebehoren, ofwel de
1° Onder de sociale zekerheid voor aankoop van deze voertuigen gefinanwerknemers vallen niet de personen cierd of gewaarborgd wordt door de
die vervoer van goederen verrichten hoofdondernemer, ten deze ge'intimeerde
dat hun door een onderneming wordt (thans verweerster); dat niet wordt
opgedragen, door middel van een trek- betwist dat de contractanten eigenaars
ker waarvan zij eigenaar zijn en zijn van de trekkers waarmede zij de
waarvan de aankoop niet wordt gefi- opleggers, eigendom van ge'intimeerde,
nancierd of de financiering niet wordt slepen; dat het probleem rijst of de
gewaarborgd door de ondernemer, opleggers als voertuigen, bedoeld in
noch die ondernemer, ook a! is hij artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit
eigenaar van de oplegger (2). (Art. 3, van 28 november 1969, moeten worden
5°, K.B. 28 nov. 1969.)
beschouwd; dat op zichzelf een oplegger,
uiteraard ontdaan van een vooras, niet
(RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE kan worden beschouwd als een voertuig
ZEKERHEID T. TRANSPORT COULIER N.V.)
en dit zeker niet het geval is wanneer
1deze oplegger bovendien ontdaan is van
ARREST
banden; dat immers, zoals blijkt uit de
HET HOF; - Gelet op het bestre- slepingscontracten, de opleggers van
den arrest, op 8 september 1980 gei:ntimeerde ter beschikking werden
gesteld " zonder banden "; dat de wetgedoor het Arbeidshof te Gent gewe- ver
in artikel 3, 5°, van het koninklijk
zen;
besluit van 28 november 1969 zeker
Over het tweede middel, afgeleid uit dergelijke opleggers niet bedoeld heeft
de schending van de artikelen 1, § 1, wanneer hij de benaming voertuigen
tweede lid, 1°, b, en 2°, b, 2, § 1, 1o, van de heeft gebruikt; dat het eigenlijke voerwet van 27 juni 1969 tot herziening van tuig de trekker is die de oplegger
de besluitwet van 28 december 1944 vervoert en ten deze moet aanvaard
betreffende de maatschappelijke zeker- worden dat de onderaannemers met hun
heid der arbeiders en 3, 5°, van het eigen voertuigen .de vrachten vervoeren,
koninklijk besluit van 28 november 1969 zodat artikel 3, 5°, van het koninklijk
tot uitvoering van de wet van 27 juni besluit van 28 november 1969 niet toe1969 tot herziening van de besluitwet pasbaar is »,
van 28 december 1944 betreffende de
terwijl artikel 3, 5", van het koninklijk
maatschappelijke zekerheid der arbei- besluit van 28 november 1969 bepaalt, in
ders, gewijzigd bij koninklijk besluit van algemene termen, dat de wet op de
15 juni 1970, en, bij samenhang, van de sociale zekerheid der werknemers van
artikelen 2, 8°, van het koninklijk besluit toepassing is « op de personen die
van 14 maart 1968, 2, 13°, van het vervoer van goederen verrichten dat hun
koninklijk besluit van 1 december 1975 door een onderneming opgedragen
houdende algemeen reglement op de wordt, door middel van voertuigen waarpolitie van het wegverkeer, 1 van de wet van zij geen eigenaar zijn ... »; artikel
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 2.13 van het koninklijk besluit van
aansprakelijkheidsverzekering
inzake 1 december 1975 houdende algemeen remotorrijtuigen, 1, nrs. 2, 3, 10, 11, 2°, 13 glement op de politie van het wegveren 14, en 2 van het koninklijk besluit keer bepaalt dat een « voertuig » elk
van 15 maart 1968 houdende algemeen middel van vervoer te land, alsmede aile
reglement op de technische eisen waar- verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmateaan de auto's en hun aanhangwagens rieel is; dezelfde bepaling uit het koninkmoeten voldoen,
lijk besluit van 14 maart 1968, dat
hetzelfde onderwerp heeft, werd overge(1) Cass., 22 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 52) nomen; in de wetgeving, zowel betrefen het hierna volgende arrest.
fende de verplichte aansprakelijkheids(2) Zie Cass., 9 april 1979 (A.C., 1978-79, 944). verzekering als de technische eisen
2° CASSATIE -

TAAK VAN HET HOF BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE REDEN BEVOEGDHEID
VAN HET HOF DEZE TE VERVANGEN DOOR
EEN RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE RECHTVAARDIGT (1).

-541waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen, de aanhangwagen
of oplegger ook als « voertuig » wordt
voorzien; in werkelijkheid artikel 3, 5•,
niet alleen op autovoertuigen betrekking
heeft, maar op ieder voertuig dat tot
transport van goederen wordt gebruikt;
. de aanhangwagen of oplegger tot het
vervoer van goederen bestemd is in
dezelfde mate, en zelfs op een beter
daartoe geschikte wijze, als de trekker;
zodat het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat, naar de zin van
artikel 3, 5•, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969, alleen de trekker
moet worden beschouwd als het voertuig
waarmede het vervoer dat opgedragen
was, door verweerster moest worden
verricht en dat om deze reden de
vordering van eiser afgewezen moest
worden:
Overwegende dat, luidens artikel
3, 5•, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 wordt
verruimd tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat
hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar
zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer,
alsmede tot die ondernemer;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vervoerders « eigenaars
zijn van de trekkers waarmede zij
de opleggers, eigendom van (verweerster), slepen »;
Dat het middel niet opkomt tegen
de beslissing dat verweerster de
aankoop van de trekkers niet financiert of de financiering ervan niet
waarborgt;
Overwegende dat een trekker een
voertuig is; dat aan het bepaalde in
genoemd artikel 3, 5•, derhalve niet'
is voldaan, wanneer de vervoerder
het vervoer verricht door middel
van een trekker waarvan hij eigenaar is en waarvan de ondernemer
de aankoop niet financiert of de
financiering ervan niet waarborgt;

van de sociale zekerheid is uitgesloten, ook al is de ondernemer eigenaar van de oplegger; dat het dan
ook zonder belang is of de oplegger
al dan niet een voertuig is;
Dat, nu de beslissing door de
voornoemde
vaststellingen
naar
recht verantwoord is, het middel
niet tot cassatie kan leiden, zelfs
indien het gegrond was;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
Over het eerste middel, ...
Dat het middel, bij gebrek a an
belang, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 december 1981 3' kamer
Voorzitter : de heer Meeus, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de heer Sury
- Gelijkluidende conclusie van de heer
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMELDING VAN DE WEITELIJKE BEPALINGEN.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- NIET ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
- GEEN WET IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W.

3° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIET ALGEMEEN VERBINDEND
VERKLAARDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- GEEN WET IN DE ZIN VAN ART.
608 GER.W.

4° OVEREENKOMST -

UITLEGGING COLLECTIEVE ARBElDSOVEREENKOMST.

Dat, wanneer de vervoerder het
vervoer met zijn trekker in die 5° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENvoorwaarden verricht, de toepassing
KOMST - UITLEGGING.
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6° WERKSTAKING,

die niet door een representatieve vakorganisatje is erkend (6).

UITSLUITING

RECHT VAN STAKING- BEGRIP.

7° WERKSTAKING, UITSLUITING

(S I B P N.V. T. DE BRUYNE)

RECHT VAN STAKING- NIET ERKENDE STAKING- GEVOLGEN.

ARREST

8° CASSATIE -

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1980 op
verwijzing
gewezen
door
het
Arbeidshof te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof
van 26 november 1979 (7);

TAAK VAN HET HOF BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKR!TISEERDE REDEN BEVOEGDHEID
VAN HET HOF DEZE TE VERVANGEN DOOR
EEN RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE RECHTVAARDIGT (1).

1"

In burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrift voor elk middel
afzonderlijk de wettelijke bepalingen
vermelden waarvan schending wordt
aangevoerd (2). (Art. 1080 Ger.W.)

2" en 3" De bepalingen van een niet

algemeen verbindend verklaarde colJectieve
arbeidsovereenkomst zijn
geen wet in de zin van art. 608 Ger. W.
(3).
4" en 5" De uitlegging die de feitenrech-

ter aan een niet algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst geeft, is in cassatie onaantastbaar, wanneer zij o.m. de bewijskracht
van de akte niet miskent (4).
6" De werknemer heeft het recht om de
contractueel bedongen arbeid wegens
staking niet te verrichten (wet 19 aug.
1948) en derhalve, met afwijking van
art. 1134 B. W., de door de arbeidsovereenkomst opgenomen verplichtingen
niet ten uitvoer te brengen; dienvolgens is deelneming aan een staking op
zichzelf geen onrechtmatige daad (5).

Geen wetsbepaling verbiedt de werknemers deel te nemen aan een staking
----------------(1) Cass:, 22 :ept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 52)
en het vonge arrest.
(2) Cass., 24 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 310).
7"

(3) Raadpl. Cass., 14 april 1980 (A.C.,
1979-80, nr. 511) met conclusie van het openbaar ministerie in R. W, 1980-81, 112. Raadpl.

eveneens de conclusie van het openbaar
ministerie in onderhavige zaak, in R. W,
1981-82, kol. 2525.
(4) Raadpl. Cass., 9 okt. 1978 en 22 maart
1979 (A.C., 1978-79, 156 en 860).
(5) en (6) Raadpl. de cone!. van het O.M. in
R. W, 1981-82, kol. 2525.

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1102, 1108, 1134, 1317, 1319,
1320, 1322, 1984 van het Burgerlijk
Wetboek, 5, 19 van de wet van 5 december 1968 betreffende de coll<>ctieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, 6, 8, 5", 16 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei
1971, 10, 11 van de collectieve arbeids7
overeenkomst van 9 maart 1949 betreffende het statuut der vakbondsafvaardiging, gesloten in het nationaal paritair
comite van het petroleumbedrijf, en,
voor zoveel nodig, 10, 12 en 13 van de
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comites,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat het initiatief tot de
staking uitging van de uitgebreide vakcommissie, sektor petroleum, van de
Algemene Centrale (A.B.V.V.) en dat
verweerder niet aileen de hoedanigheid
van werknemer had, doch ook die van
vakbondsafgevaardigde, van lid van het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen en van lid
v~_n de ondernemi~gsraad, aannee~t dat
hlJ .de . werkstakmg heeft . ~ele1d ~n
gecoordmeerd; dat het enerZlJdS beshst
dat : « de overeenkomst van 9 maart
1949 werd goedgekeurd in het nationaal
paritair comite van het petroleumbedrijf
in uitvoering van en overeenkomstig de
Nationale Overeenkomst van 17 juni
1947 van de Nationale Conferentie van
de Arbeid betreffende de algemene principes van het statuut der syndicale
afvaardigingen van het personeel der
ondernemingen; dat zij, overeenkomstig
artikel 28 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 van de
Nationale Arbeidsraad betreffende het

I

(7) Niet gepubliceerd.
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van het personeel der ondernemingen,
in 1976 nog van kracht is, aangezien
geen nieuwe overeenkomst werd gesloten. ter uitvoering van de CA.O. nr. 5
voormeld; dat zij niet algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk
besluit en dat zij, naar luid van artikel
71 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
ondeiworpen blijft aan de wets- en
reglementsbepalingen die van kracht
waren toen zij werd afgesloten, dus
inzonderheid aan de besluitwet van
9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut der paritaire comites; dat die
<;ollectieve arbeidsovereenkomst van 9
maart 1949 niet bij koninklijk besluit
algemeen bindend werd verklaard, zodat
zij slechts bindend is voor de contracterende partijen en voor het overige
slechts eeri zedelijke waarde bezit; dat
(verweerder) terecht staande houdt dat
de bepalingen betreffende de vredes- en
verzoeningsplicht, bepaald door de ter
zake geldende collectieve arbeidsovereenkomsten, de rechten en plichten der
ter zake contracterende partijen regelden; dat (verweerder) geen contracterende partij l;>ij deze collectieve overeenkomsten was, zodat hij door deze clausules niet gebonden was; dat (verweerder)
in geen enkele van zijn hoedanigheden,
als arbeider, als lid van de ondernemingsraad en van het comite voor
gezondheid, veiligheid en verfraaiing van
de werkplaatsen of als vakbondsafgevaardigde, gebonden was door de clausules der collectieve arbeidsovereenkomsten, waardoor de rechten en de plichten
van de contracterende partijen worden
geregeld; dat (verweerder} derhalve niet
gebonden was door de vooropzeg en de
stillegtijd bepaald bij artikel 3, b, van de
overeenkomst van 9 maart 1949 inzake
prestaties in vredestijd, noch door de
voorafgaande verzoening bepaald door
artikel 19 van de collectieve overeenkomst van 9 maart 1949 inzake vakbondsafvaardiging, noch door de procedure . bepaald door artikel 26 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 24
mei 1971 inzake vakbondsafvaardiging,
zodat (eiseres) ten onrechte de staking
vari 16 februari 1976, die niet aan deze
regelen · beantwoordde, als " wilde " staking heeft bestempeld en als grove fout
aangezien heeft; dat, zoals blijkt uit
artikel 5 van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
een collectieve arbeidsovereenkomst

enerzijds individuele en collectieve normatieve bepalingen omvat, die de relaties tussen werknemers en werkgevers
regelen, en anderzijds bepalingen die
ook de rechten en de verplichtingen van
de contracterende partijen, te weten de
werkgevers of de werkgeversorganisaties
en de werknemersorganisaties, regelen;
dat dit laatste gedeelte het obligatoire of
verbindend gedeelte van de overeenkomst is, dat de werknemers als dusdanig niet verbindt; dat de bepalingen van
de verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten en conventies, waarop (eiseres) steunt om te stellen dat het hier om
een wilde staking gaat, klaarblijkelijk
behoren tot het obligatoire gedeelte van
deze overeenkomsten, zodanig dat deze
niet van toepassing zijn op (verweerder)
zelf, maar alleen op de vakorganisaties
en de werkgevers in hun wederzijdse
verplichtingen; dat de reeds vermelde
artikelen, namelijk artikel 3 van de
conventie van 9 maart 1949 betreffende
de prestaties van algemeen belang, artikel 19 van de collectieve overeenkomst
van 9 maart 1949 betreffende het statuut
van de vakbondsafvaardiging en de pracedure, bepaald bij artikel 26 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5
van 24 mei 1971 betreffende het statuut
van de syndicale afvaardiging, aile obligatoire bepalingen uitmaken die uitsluitend de contracterende partijen betreffen, contracterende partijen waartoe
(verweerder) duidelijk niet behoort; dat
het obligatoire gedeelte van de collectieve arbeidsovereenkomsten aileen de
contracterende partijen zelf betreft en
niet de individuele werknemers; dat,
zelfs indien men zou aannemen dat de
stakingsaanzeggingsprocedure een collectief normatieve bepalin~ is, dan nog
vaststaat dat het een bepahng betreft die
niet overgaat in de individuele arbeidsovereenkomsten; dat het dan ook ten
onrechte is dat (eiseres) voorhoudt dat,
ten gevolge van het feit dat de verzoeningsprocedures bepaald bij die collectieve overeenkomsten ter zake niet
gevolgd werden, het hier zou gaan om
een wilde en onwettelijke staking, waaruit de zwaarwichtige fout van (verweerder) wordt afgeleid; dat, nu het vaststaat
dat deze obligatoire gedeelten van de
collectieve arbeidsovereenkomsten • niet
van toepassing zijn op (verweerder), ook niet wanneer het collectief normatieve bepalingen zouden zijn - men ook
niet kan besluiten tot de wilde en
onwettelijke staking en de zwaarwichtige fout, ten laste van (verweerder) •;

-544dat het arbeidshof anderzijds beslist «
dat het statuut van vakbondsafgevaardigde aan verweerder in de onderneming niet het statuut van een lasthebber
van zijn vakbond geeft »,

sen dat de door de in het arrest
vermelde coilectieve arbeidsovereenkomsten opgelegde vredes- en verzoeningsplicht tot het obligatoire gedeelte van die
overeenko!Usten behoren en derhalve
niet verweerder doch enkel de contracteterwijl, ...
1 rende partijen, met name de vakbonden
derde onderdeel, het tegenstrijdig is, en de organisaties van de werkgevers,
enerzijds, te beslissen dat het initiatief · verbinden, vermits de vredes- en verzoetot de staking uitging van de uitgebreide ningsplicht ertoe strekken de coilectieve
vakcommissie, sektor petroleum, van de betrekkingen in een onderneming te
Algemene Centrale (A.B.V.V.) e~ .d<:t regelen, aldus kennelijk behoren tot de
verweerder, gevolg gevend aan d1t m~- coilectief normatieve bepalingen van een
tiatief, de staking niet aileen orgam- coilectieve arbeidsovereenkomst en derseerde maar ook leidde, en an~erzij_~s halve, daar zij, zoals door het arbeidshof
aan te nemen dat verweerder, m ZIJn althans impliciet doch zeker wordt vasthoedanigheid van vakbondsafgevaar- gesteld,
voorkomen
in
coilectieve
digde, niet zijn vakbond vertegenwoor- arbeidsovereenkomsten die het statuut
digde, vermits uit de door het arbeidshof van de vakbondsafvaardiging regelen,
in aanmerking genomen feiten blijkt dat verbindend waren voor verweerder in
verweerder zich tijdens de staking als de zijn hoedanigheid van vakbondsafgevertegenwoor~iger van zijn va~bond vaardigde; zodat het arrest niet wettelijk
gedroeg en Zich volgens het arbe1dshof is verantwoord nu het arbeidshof aanaldus ook mocht gedragen; luidens arti- neemt dat ve~eerder in geen enkele
kel 10 van de overeenkomst van 9 maart hoedanigheid is gebonden door de vre1949 de bij die overeenkomst betrokken des- en verzoeningsplicht, opgenomen in
vakverenigingen een onderling akkoord de coilectieve arbeidsovereenkomsten
moeten treffen om de effectieve en die door eiseres werden ingeroepen,
plaatsvervangende vakbondsafgevaardig- vermits verweerder in zijn hoedanigheid
den door hun leden te laten verkiezen, van vakbondsafgevaardigde niet aileen
bepaling die door artikel 8, 5", van de de vertegenwoordiger van zijn vakorgacoilectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 nisatie is, maar, onder meer volgens
van 24 mei 1971 wordt hernomen en de artikel 6 van de coilectieve arbeidsovervakorganisatie, zowel luidens artikel 11 eenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, ook de
van de overeenkomst van 9 maart 1949 ·vertegenwoordiger is van de bij een
als luidens artikel 16, in fine, van de vakbond aangesloten werknemers in een
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5, de onderneming en aldus verplicht is de
mogelijkheid heeft om de vakbondsafge- coilectief normatieve bepalingen van die
vaardigde af te zetten, zodat, 1• het coilectieve arbeidsovereenkomsten na te
arrest, dat door een tegenstrijdigheid in leven (schending van de artikelen 1101,
de motivering is aangetast, niet regelma- 1108, 1134, 1984 van het Burgerlijk
tig is gemotiveerd (schending van artikel Wetboek, 5, 19 van de wet van 5
97 van de Grondwet) en 2" het arbeidshof december 1968, 6 van de coilectieve
niet wettig kon beslissen dat verweerder arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei
in zijn hoedanigheid van vakbondsafge- 1971 en, voor zover nodig, 10, 12 en 13
vaardigde niet kon worden beschouwd· van de besluitwet van 9 juni 1945) en
als de vertegenwoordiger van zijn vakor- evenmin regelmatig is gemotiveerd, verganisatie, vermits over zijn aanduiding mits het tegenstrijdig is te beslissen
en zijn gebeurlijke afzetting door die enerzijds dat de coilectief normatieve
vakorganisatie wordt beslist en hij der- bepalingen van een collectieve arbeidshalve als vertegenwoordiger van de vak-· overeenkomst de verhouding tussen
organisatie eveneens verplicht is tot werknemers en werkgevers regelen, en
naleving van de ingevolge de coilectieve. anderzijds dat een door coilectieve
arbeidsovereenkomsten op zijn vakbond arbeidsovereenkomsten ingestelde verrustende verplichtingen;
zoeningsprocedure, opgelegd om een
conflict tussen werknemers en werkgevierde onderdeel, nu door het arbeids- vers te vermijden, behoort tot het obligahof wordt vastgesteld dat de collectief toire gedeelte van de collectieve arbeidsnormatieve bepalingen an een collectieve overeenkomst (schending van de artikearbeidsovereenkomst de relaties tussen len 97 van de Grondwet, 5 en 19 van de
werknemers en werkgevers regelen, het wet van 5 december 1968) :
arbeidshof niet meer wett1g kon beslis-

-545Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zonder tegenstrijdigheid beslist, eensdeels, dat het initiatief tot de staking uitging van de uitgebreide
vakcommissie en dat verweerder,
nadat de werknemers van eiseres
hadden besloten te staken, de Ieiding van de staking opnam, en
anderdeels, dat de hoedanigheid van
vakbondsafgevaardigde
aan verweerder in de onderneming niet het
statuut van een lasthebber van zijn
vakbond geeft en dat, zelfs indien
zulks het geval zou zijn, verweerder
in aile geval als arbeider gerechtigd
was mee de staking te organiseren;
Dat de beslissing derhalve regelmatig is gemotiveerd;
Dat het onderdeel in dit opzicht
feitelijke grondslag mist;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel
het arbeidshof ook verwijt te hebben beslist dat de door vermelde
collectieve arbeidsovereenkomsten
opgelegde vredes- en verzoeningsplicht tot de obligatoire en niet tot
de collectief normatieve bepalingen
van die overeenkomsten behoren;

Overwegende dat geen van de
vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend is
verklaard;
Dat de uitlegging die de feitenrechter geeft van een niet algemeen
verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst in cassatie onaantastbaar is, in zoverre zij de
bewijskracht van de akte niet miskent;
Dat het onderdeel, dat zulke misOverwegende dat het onderdeel,
kenning
aanvoert, in da t
in zoverre het de wettigheid van de opzicht nietniet
ontvankeljjk is;
beslissing aanvecht, geen wettelijke
bepaling vermeldt waarvan de
schending wordt aangevoerd;
Over het zevende middel, afgeleid uit
Dat weliswaar melding wordt de schending van de artikelen 97 van de
gemaakt van collectieve arbeids- Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1184, 1317,
overeenkomsten die evenwel niet 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
algemeen verbindend zijn verklaard; Wetboek, 1, 3, 7, 16, 3°, 19, 19bis, 20, 22,
24, 24ter van de wet van 10 maart 1900
Dat een niet algemeen verbin- op de arbeidsovereenkomst, 52 van de
dend verklaarde collectieve arbeids- wet van 5 december 1968 betreffende de
overeenkomst geen wet is in de zin collectieve arbeidsovereenkomsten en de
van artikel 608 van het Gerechtelijk paritaire comites, 204, 216 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
Wetboek en de schending ervan tot uitvoering van de wet van 9 augustus:
derhalve niet als grond voor een cas- 1963 tot instelling en organisatie van een'
satieberoep kan worden ingeroepen; regeling voor verplichte ziekte- en inva15 van het koninkDat het onderdeel in dat opzicht liditeitsverzekering,
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
niet ontvankelijk is;
betreffende het rust- en overlevingspen: sioen voor werknemers, 41, f, van de bij
Wat het vierde onderdeel betreft : koninklijk besluit van 19 december 1939
gecoordineerde wetten betreffende de
Overwegende dat uit de omstan- kinderbijslag voor loonarbeiders en de
digheid dat de collectief normatieve koninklijke besluiten krachtens een
bepalingen van een collectieve latere wetgevende delegatie genomen, 16,
arbeidsovereenkomst de verhoudin- 14°, 36, 41, 14°, 60 van het koninklijk
gen tussen werknemers en werkge- besluit van 30 maart 1967 tot bepaling
vers regelen, niet volgt dat een van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
verzoeningsprocedure niet tot het van de wetten betreffende de jaarlijkse
der loonarbeiders, 10 en 11 van
obligatoire gedeelte van zulke over- vakantie
het koninklijk besluit van 18 april 1974
eenkomst kan behoren;
tot bepaling van de algemene wijze van
Dat de aangeklaagde tegenstrij-l uitvoering van de wet van 4 januari 1974
betreffende de feestdagen,
digheid niet bestaat;

-546doordat het arbeidshof vooreerst vaststelt dat het initiatief tot de staking
uitging van de uitgebreide vakcommissie, sektor petroleum, van de A!gemene
Centrale en dat de door de ter zake
toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten opgelegde vredes- en verzoeningsplicht voor verweerder in geen
enkele hoedanigheid verbindend waren;
dat het vervolgens aanneemt, enerzijds,
dat de omstandigheid dat verweerder de
Ieiding van de staking nam, een fout kan
uitmaken indien hij het recht tot deelneming aan een dergelijke staking niet
bezit, en anderzijds, « dat het opzettelijk
niet verrichten van de bedongen arbeid
uiteraard een onrechtmatige daad is,
aangezien de werknemer de door hem
aangegane verbintenis niet te goeder
trouw ten uitvoer brengt, zoals is voorgeschreven door artikel 1134, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek , en dat
<< het recht op staking derhalve maar
kan bestaan in zoverre de wet dit
erkent »; dat het arbeidshof desondanks
beslist « dat het stakingsrecht echter
ongetwijfeld deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde; dat, alhoewel het stakingsrecht tot hiertoe als dusdanig door
de Belgische wetgever niet uitdrukkelijk
is geregeld, het volgens de huidige
rechtsleer en rechtspraak toch een recht
is dat de arbeiders ter verdediging van
hun collectieve arbeidsbelangen kunnen
uitoefenen; dat men juridisch enkel kan
vaststellen dat de wet staking in algemene zin noch verbiedt noch reglementeert, maar dat een aantal gevolgen
ervan op wettelijke basis kunnen ondervangen worden; dat men de erkenning
van het recht om te staken ook vindt in
internationale oorkonden : in het verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten, aangenomen door de,
algemene vergadering van de Verenigde
Naties op 16 december 1966 en in het
Europees Sociaal Handvest, ondertekend
te Turijn op 18 oktober 1961 door de
leden van de Raad van Europa, dus ook
door Belgie; dat dit handvest op 26
februari 1965 van kracht geworden is
doch niet in Belgie, dat het nog niet
bekrachtigd heeft; dat dit zelfde verdrag
weliswaar nog niet tot de Belgische
rechtsorde behoort maar dat het er tach
op duidt dat het stakingsrecht niet
vreemd is aan de Belgische rechtsorde »
en daaraan toevoegt « dat het stakingsrecht geen monopolie uitmaakt van de
vakboncien, maar ook een recht van de
arbeiders zelf is; dat het stakingsrecht
door de wet aan de arbeiders als dusda-

nig niet ontnomen werd; dat (verweerder), als arbeider in de onderneming van
(eiseres), dan ook het recht heeft om,
samen met zijn andere werkmakkers,
een staking te houden in de onderneming zelf, ter verdediging van hun
collectieve belangen tegenover de werkgever; dat immers, ten gevolge van het
feit dat het stakingsrecht niet gereglementeerd is, door de wetgever dit recht
van staking ook niet uitgeschakeld
wordt voor de werknemers van een
bepaalde onderneming, buiten aile
beslissingen van een vakbond; dat, zo de
staking dient om collectieve arbeidsbeIangen te verzekeren (zoals ter zake het
geval is), en zij gevoerd wordt door de
arbeiders van een fabriek, die met een
beduidende
meerderheid
daarvoor
gestemd hebben (zoals ten deze eveneens het geval i~). het gaat om het recht
van uitoefenen van de staking, per
onderneming, dat door de wetgever
geenszins is verboden en dat niet is
geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten die de werknemer zelf binden;
dat nergens enige wet bestaat, die
bepaalt dat de werknemers zelf aileen
stakingen mogen voeren volgens de verzoeningsprocedure bepaald door de collectieve overeenkomsten en ondersteund
door de vakbonden; dat het recht van
staking ook dient te bestaan per onderneming, afgezien van de steun van de
vakbonden, en dat dergelijke staking
bestempelen, zoals (eiseres) doet, als een
wilde en onwettelijke staking en het
deelnemen eraan beschouwen als een
dringende reden van ontslag niet kan
aangenomen worden »; dat het arbeidshof hieruit afleidt dat, in aile geval, zelfs
indien zou worden aangenomen dat
verweerder in zijn hoedanigheid van
vakbondsafgevaardigde diende te worden beschouwd als lasthebber van zijn
vakbond, « de hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde geenszins aan (verweerder) die van arbeider in de onderneming ontneemt, zodat hij, te dien titel,
in aile geval gerechtigd is, in het kader
van de onderneming en ter verdediging
van de collectieve belangen van de
arbeiders, mee een schokstaking van 48
uur te organiseren, wanneer de arbeiders dit hebben beslist, ook buiten en
eventueel tegen de wensen van de vakbond in (wat ten deze, zoals beslist, niet
het geval was); dat de vrijheid van
staking, de verdediging van de collectieve belangen van de arbeiders, die
onbetwistbaar in de huidige stand van
het recht is erkend, en ten gevolge van
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wetgever, dit vermogen impliceert; dat
(eiseres) derbalve ten onrecbte de boedanigbeid van vakbondsafgevaardigde
ten laste van (verweerder) als zwaarwichtige reden of als verzwarende
omstandigheid aanrekent "•
terwijl, eerste onderdeel, bet tegenstrijdig is enerzijds te beslissen dat de
werknemer die opzettelijk de bedongen
arbeid niet verricbt, zicb aan een
onrechtmatige daad schuldig maakt
omdat die werknemer, in strijd met
artikel 1134, derde lid, van bet Burgerlijk Wetboek, de door hem aangegane
verbintenis niet te goeder trouw ten
uitvoer brengt en anderzijds te aanvaarden dat elke werknemer het recht beeft
om een schokstaking te organiseren en
eraan deel te nemen, wanneer een
beduidende meerderbeid van de werknemers daartoe, ter verdediging van collectieve belangen, heeft besloten, gebeurlijk
tegen de wensen van de vakbond in,
omdat de wet staking in algemene zin
noch verbiedt nocb regelt, aangezien
artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek een wetsbepaling is die,
zoals door het arbeidshof wordt vastgesteld, tot gevolg heeft dat een staking
als een onrecbtmatige daad wordt
beschouwd, wat derhalve bet bestaan
van een stakingsrecbt uitsluit, zodat het
arrest, waarvan de motivering door een
tegenstrijdigheid is aangetast, niet regelmatig is gemotiveerd (scbending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het niet verrichten
van de bedongen arbeid wegens staking
en de weigering de arbeid te hervatten
dienen te worden beschouwd als tekortkomingen van de werknemer aan contraduele verplicbtingen die hij aanging
door het sluiten van een arbeidsovereenkomst, zodat bet arrest, nu geen enkele
wetsbepaling het individueel stakingsrecht heeft ingesteld en het ingeroepen
verdrag inzake economiscbe, sociale en
culturele recbten alsmede bet Europees
Sociaal Handvest, niet door Belgie werden geratificeerd, niet wettig kon beslissen dat er een individueel stakingsrecbt
bestaat dat door elke werknemer ,kan
worden uitgeoefend, wanneer, ter verdediging van collectieve belangen, door de
werknemers met beduidende meerderbeid tot staking wordt beslist - gebeurlijk zelfs tegen de wensen van de
vakbonden in - om bieruit af te leiden
dat verweerders deelneming aan een
dergelijke staking niet als een dringende
reden kon worden beschouwd (schen-

ding van de artikelen 1134, 1135, 1142,
1184 van bet Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 7,
16, 3", 19, 19bis, 20, 22, 24, 24ter van de
wet van 10 maart 1900 en 51 van de wet
van 5 december 1968);
derde onderdeel, nocb de vaststelling
dat een aantal gevolgen van de staking
op wettelijke basis kunnen worden
ondervangen, nocb de in bet arrest
opgesomde internationale, docb door
Belgie niet geratificeerde verdragen, bet
besluit recbtvaardigen dat er een individueel stakingsrecbt bestaat dat door elke
werknemer kan worden uitgeoefend,
wanneer, ter verdediging van collectieve
belangen, door de werknemers met
beduidende meerderbeid tot staking
wordt beslist, zelfs tegen de wensen of
ordewoorden van de vakbonden in, aangezien, enerzijds, de diverse sociale wetten die de staking voor de individuele
werknemer als een scborsingsgrond van
de arbeidsovereenkomst bescbouwen en
de stakingsdagen met effectieve arbeidsdagen assimileren, als toepassingsvoorwaarden stellen dat de conventioneer
uitgewerkte verzoeningsprocedures worden nageleefd en de representatieve
vakorganisaties de werkstaking bebben
uitgeroepen, en anderzijds, de tekst van
die overigens door Belgie niet geratificeerde verdragen bet stakingsrecbt
enkel aan vakorganisaties toekennen,
zodat, in zoverre bet arrest bet zogenaamd individueel stakingsrecbt, los van
de erkenning van de staking door een
vakbond, heeft afgeleid uit de omstandigbeid dat een aantal gevolgen van de
staking op wettelijke basis werden geregeld, zonder die wetsbepalingen aan te
duiden, en uit de twee vermelde internationale, door Belgie niet geratificeerde
verdragen, bet niet aileen wegens
onnauwkeurigbeid niet regelmatig is
gemotiveerd (scbending van artikel 97
van de Grondwet), maar ook de wetsbepalingen scbendt die de staking als een
grand tot scborsing van de arbeidsovereenkomst bescbouwen en de assimilatie
van de stakingsdagen met effectieve
arbeidsdagen toelaten op voorwaarde dat
de conventioneer uitgewerkte verzoeningsprocedures worden nageleefd en de
representatieve vakorganisaties de werkstaking bebben uitgeroepen (scbending
van de artikelen 204 en 21e van bet
koninklijk besluit van 4 november 1963,
15 van bet koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967, 41, f, van de bij
koninklijk besluit van 19 december 1939
gecoordineerde wetten, 16, 14", 36, 41, 14",
60 van het koninklijk besluit van
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dezelfde wet bepaalt wie de werknemers aanwijst die deze werkzaamheden moeten verrichten; dat uit
deze wettelijke regeling volgt dat
stakende werknemers aileen ertoe
gehouden zijn de krachtens de wet
opgelegde arbeid te verrichten;
Dat de wet van 19 augustus 1948
aldus de erkenning inhoudt van het
recht van de werknemer om de
' contractueel
bedongen
arbeid
wegens staking niet te verrichten en
Wat het eerste onderdeel betreft : om derhalve, met afwijking van
Overwegende dat het arrest eerst artikel 1134 van het Burgerlijk Wetenkel als principe vooropstelt dat hoek, de door de arbeidsovereenhet opzettelijk niet-verrichten van komst opgenomen verplichting niet
de bedongen arbeid een onrechtma- ten uitvoer te brengen;
tige daad is, gelet op het voorschrift
Dat de deelneming aan een stavan artikel 1134, derde lid, van het king op zichzelf dus geen onrechtmatige daad is;
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat voor het overige
Dat het arbeidshof vervolgens
omstandig de redenen aangeeft geen wetsbepaling de werknemers
waarom het oordeelt dat ten deze verbiedt deel te nemen aan een
verweerders deelneming aan de sta- staking die niet door een representatieve vakorganisatie is erkend;
king geoorloofd was;
Overwegende dat, ook al is het
Dat het aldus, zonder tegenstrijdigheid, zijn beslissing regelmatig stakingsrecht als zodanig niet uitdrukkelijk door de wet erkend, de
motiveert;
aangevochten beslissing op de voornoemde gronden naar recht verantWat het tweede en het derde woord is;
onderdeel betreft :
Dat de in het derde onderdeel
Overwegende dat de onderdelen bekritiseerde
rechtsoverwegingen
gericht zijn tegen de beslissing dat dienvolgens niet tot cassatie van de
een werknemer het recht heeft deel beslissing kunnen leiden;
te nemen aan een in de onderneDat het middel niet kan worden
ming uitgeroepen staking die niet
aangenomen;
door een representatieve vakorganisatie is erkend;
Overwegende dat de wet van
19 augustus 1948 betreffende de
prestaties van algemeen belang in
vredestijd regelt hoe de maatregelen, prestaties en diensten worden
bepaald « die moeten verzekerd
Om die redenen, verwerpt de
worden in geval van collectieve en voorziening; veroordeelt eiseres in
vrijwillige stopzetting van de arbeid, de kosten.
ten einde het hoofd te bieden aan
21 december 1981 3• kamer ~
zekere vitale behoeften, sommige Voorzitter
: de heer Meeus, afdelingsdringende werken uit te voeren aan voorzitter Verslaggever : de heer
de machines of aan het materiaal, Vervloet- Gelijkluidende conclusie van
sommige taken te volbrengen die de heer Lenaerts, advocaat-generaal geboden zijn, door een geval van Advocaten: mrs. Simont en Houtekier.
30 maart 1967, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 18 april 1974) en ten
slotte ook de bewijskracht miskent die
toekomt aan de tekst van de artikelen 8
van het verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten van 16
december 1966 en 6 van het Europees
Sociaal Handvest van 18 oktober 1961
door aan die stukken een interpretatie
te geven die onverenigbaar is met hun
inhoud, hun zin en hun draagwijdte
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) :
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

HANDELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERBEWIJS DAT DE VERTEGENGOED!NG WOORDIGER GEEN NADEEL HEEIT GELEDEN
-BEGRIP.

De omstandigheid dat de handelsvertegenwoordiger na de beeindiging van
de
arbeidsovereenkomst
dezelfde
clienteel bezoekt voor een concurrerende onderneming die dezelfde of
gelijksoortige produkten verkoopt,
impliceert niet noodzakelijk dat uit de
beeindiging van de overeenkomst geen
enkel nadeel voortspruit voor de vertegenwoordiger {1). {Art. 15 wet van
30 juli 1963 {2).)
(CELLIER T. SOMMER BELGIUM N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1980 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 15, eerste lid, van de
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het
statuut der handelsvertegenwoordigers,
thans artikel 101 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest, met betrekking tot
de al dan niet aan eiser verschuldigde
uitwinningsvergoeding, vaststelt dat de
oude en de nieuwe werkgeefster
« gelijke of gelijkaardige produkten » op
de markt brengen (met verwijzing naar
een arrest van het Hof van Beroep te
Gent van 9 november 1978 dat op een
« bitsige concurrentiestrijd » tussen
beide firma's wijst) en dat de sector,
door de nieuwe werkgeefster toegewezen, de sector, toegekend door de vroegere werkgeefster, insluit; het arrest
verwijst m~car « al de omstandigheden
van onderhavige zaak », doch uit het
arrest geen enkel ander feitelijk element, door het arbeidshof in aanmerking genomen, kan worden afgeleid; het
arrest, na te hebben gesteld dat slechts
(1) Zie Cass., 31 okt. 1973 (A.C., 1974, 258) en
26 juni 1978 (ibid., 1978, 1254).
(2) Thans art. 101 Arbeidsovereenkomsten-

wet.

moest worden onderzocht of eiser de
clienteel « in zijn nieuwe betrekking
heeft kunnen behouden », beslist dat
verweerster het bewijs geleverd had dat
eiser bij zijn nieuwe werkgeefster
« werkzaam is gebleven bij dezelfde
clienteel en met gelijke of gelijkaardige
produkten » en hieruit afleidt dat eiser
« geen nadeel heeft geleden in de zin
van artikel 15 van de wet van 30 juli
1963 >>,
terwijl de omstandigheid dat een handelsvertegenwoordiger in dienst genomen werd door een concurrerende
onderneming die gelijkaardige produkten in dezelfde sector verkoopt, niet
noodzakelijk impliceert dat de handelsvertegenwoordiger geen enkel nadeel
heeft geleden, doch uit deze omstandigheid slechts het ontbreken van nadeel
kan worden afgeleid, wanneer uit de
vaststellingen van de feitenrechter volgt
dat de handelsvertegenwoordiger erin
zou geslaagd zijn aan zijn nieuwe werkgever de clienteel te verschaffen die hij
vroeger bij zijn vroegere werkgever had
aangebracht; zodat het arrest, op grond
van de enkele omstandigheid dat eiser
onmiddellijk in dienst genomen werd
door een concurrerende onderneming en
hem onder meer dezelfde sector voor de
verkoop van gelijke of gelijkaardige
produkten werd toegewezen, en op
grond van « al de omstandigheden van
de zaak >> die nochtans nergens in het
arrest worden bepaald en derhalve zonder te wijzen op feitelijke vaststellingen
waaruit zou volgen dat eiser erin
geslaagd was aan zijn nieuwe werkgever
de clienteel te verschaffen die hij vroeger bij verweerster had aangebracht,
niet wettig heeft kunnen beslissen dat
eiser geen nadeel heeft geleden in de zin
van artikel 15 van de wet van 30 juli
1963 en derhalve de in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de rechtsvordering van eiser, onder meer, strekt
tot het bekomen van een vergoeding
wegens uitwinning als gevolg van
de beeindiging zonder dringende
red en, door verweerster, van de
arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers die tussen partijen bestond; dat het arrest aan
eiser de gevorderde vergoeding ontzegt;
Overwegende dat, krachtens ar'tikel 15 van de ten deze toepasse-
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ding wegens uitwinning, als gevolg verschaffen; dat alleen in zodanig
van de beeindiging van de arbeids- geval kon worden beslist dat eiser
overeenkomst zonder dringende geen nadeel in de zin van artikel 15
reden door de werkgever, verschul- van de wet van 30 juli 1963 heeft
digd is aan de handelsvertegen- geleden;
woordiger die een clienteel heeft
Overwegende dat het arrest deraangebracht, tenzij de werkgever halve de rechtsvordering van eiser
bewijst dat uit de beeindiging van op grond van de redenen die het
de overeenkomst geen enkel nadeel aangeeft, niet wettig afwijst;
volgt voor de handelsvertegenwoorDat het middel gegrond is;
diger;
Overwegende dat het arrest
overweegt : dat alleen moet worden
nagegaan of eiser de clienteel, die
hij verweerster had aangebracht, in
zijn nieuwe betrekking heeft kunnen behouden; dat de oude en de
nieuwe werkgeefster van eiser een
bitsige concurrentiestrijd voeren en
dat zij op de markt een publiciteitscampagne voeren voor identieke en
gelijkaardige produkten; dat, gelet
op de sector die eiser door zijn
nieuwe werkgeefster werd toegewezen en die de sector insluit die hem
door verweerster werd toevertrouwd, verweerster, gelet op alle
omstandigheden van de zaak, het
bewijs heeft geleverd dat eiser bij
zijn nieuwe werkgeefster werkzaam
is gebleven bij dezelfde clienteel en
met gelijke of gelijkaardige produkten, zodat hij geen nadeel heeft
geleden in de zin van artikel 15 van
de wet van 30 juli 1963;
Overwegende dat het arrest, hoewei het aldus de vraag die moet
worden onderzocht, correct stelt, te
weten of eiser de clienteel, waarvan
het vaststelt dat hij ze bij verweerster had aangebracht, in zijn
nieuwe betrekking heeft kunnen
« behouden », nochtans die vraag
niet oplost, nu het aileen, op grond
van de gegevens die het vermeldt en
van alle omstandigheden van de
zaak, tot het besluit komt dat eiser
bij dezelfde clienteel en met gelijke
of gelijkaardige produkten « werkzaam is gebleven »; dat dit besluit
immers niet noodzakelijk impliceert
dat eiser de clienteel, die hij is
blijven bezoeken, heeft kunnen
behouden, dH wil zeggen aan zijn

Om die redenen, vernietigt ·het
bestreden arrest in zoverre het de
rechtsvordering van eiser tot het
bekomen
van
een vergoeding
wegens uitwinning als ongegrond
afwijst en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen;
verwijst
de
aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
21 december 1981 3• kamer --,Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Dassesse.

Nr. 264
3• KAMER- 21 december 1981
1° ARBEIDSONGEVAL
BEG RIP_ VERDRINKING.

-

ONGEVAL

2° VOORZIENING IN CASSATIE BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - MEMORIE
VAN ANTWOORD - TARDIEVE INDIENING GEVOLG.

1" De werknemer die op de weg naar of

van het werk door verdrinking overlijdt, wordt, behoudens tegenbewijs, .

-551vermoed door een arbeidsongeval te dood, zijnde het letsel, volstaat niet om
zijn omgekomen (1). (Art. 9 Arbeidson- de plotselinge gebeurtenis te doen vermoeden, daar niet aileen deze laatste
gevallenwet.)
uitdrukkelijk moet worden aangetoond
2" In burgerlijke zaken slaat het Hoi (artikel 9), maar daar ook hoger
geen acht op een memorie van ant- genoemd letsel opzettelijk zou kunnen
woord die ter griffie is ingediend na veroorzaakt zijn, hetgeen elke aanspraak
de termijn die op straffe van verval bij op vergoedingen uitsluit (artikel 48). Bij
art. 1093 Ger. W. is vastgesteld (2).
een volkomen afwezigheid van enig feitelijk element waardoor een plotselinge
(DESSERANO T. DE FEDERALE VERZEKER!NGEN) gebeurtenis ZOU kunnen worden vermoed, kan niet anders dan besloten
ARREST
worden dat oorspronkelijke eiseres in
. gebreke is gebleven in rechte het bewijs
RET HOF;- Gelet op het bestre-~· te leveren van de plotselinge gebeurtenis
den arrest op 18 december 1980 welke de verdrmkmg heeft veroor'
.
door het Arbe1dshof
te G ent gewe- zaakt >> '
zen;
terwijl, eerste onderdeel, een letsel
Over het middel, afgeleid uit de scherr- een aantasting is van de fysieke integriding van de artikelen 7, inzonderheid teit van de werknemer en derhalve niet
eerst.e lid, 9, 48, inzonderheid eerste lid, kan bestaan uit de dood (die het gevolg
van het letsel), noch uit de verdrinvan de
Arbeidsongevallenwet
van is
king (die de gebeurtenis is die het letsel
10 april 1971 en 97 van de Grondwet,
heeft veroorzaakt); zodat het arrest, door
doordat het arrest, na te hebben te beslissen dat het letsel ten deze de
vastgesteld dat de echtgenoot van eise- « dood of verdrinking » of nog de
res op 14 maart 1978, rond vijf uur, zijn « verdrinkingsdood >> is geweest en door
woonplaats te Ursel had verlaten om te overwegen dat eiseres de plotselinge
zich per fiets naar zijn werk te Aalter te gebeurtenis die de verdrinking heeft
begeven en dat zijn lichaam rond 10 uur veroorzaakt, had moeten bewijzen, het
uit de Brugsevaart werd opgehaald, de begrip « letsel >>, in de zin van de
rechtsvordering van eiseres, die ertoe Arbeidsongevallenwet, miskent en bijgestrekte te laten erkennen dat haar volg het wettelijk begrip « arbeidsechtgenoot het slachtoffer was geweest ongeval » (schending van de artikelen 7,
van een arbeidsongeval, ongegrond ver- eerste lid, en 9 van de wet van 10 april
klaart en om tot deze beslissing te 1971);
komen hoofdzakelijk steunt op de volgende redenen : « Het letsel, de dood of
tweede onderdeel, het bestaan van een
verdrinking van de getroffene is bewe- plotselinge gebeurtenis blijkt uit het feit,
zen. Het is aldus ten onrechte dat de vastgesteld door het arrest, dat het
eerste rechter de dood of verdrinking slachtoffer verdronken is in het kanaal
aanstipt als de plotselinge gebeurtenis. dat het moest oversteken om zich van
De fysische of materiiHe afscheiding zijn verblijfplaats naar de plaats van zijn
tussen het slachtoffer en zijn, vooral werk te begeven; zodat het arrest, door
onbeschadigde en normaal tegen de te wijzen op de afwezigheid van enig
reling van de brug geplaatste fiets, ver- element, waardoor een val zou kunnen
hindert elk vermoeden van een plotse- worden vermoed en waardoor zou kunlinge gebeurtenis tijdens de verplaatsing nen worden bepaald op welke plaats het
per fiets. De afwezigheid van enig spoor slachtoffer in het water terecht kwam,
op de brug of langs de waterkant laat om te beslissen dat eiseres in gebreke
ook niet toe een val te vermoeden. Zelfs was gebleven het bestaan te bewijzen
geen enkel feitelijk gegeven geeft enige van de plotselinge gebeurtenis die de
aanwijzing op welke plaats en hoe het verdrinkingsdood had veroorzaakt, de
slachtoffer in het water terecht kwam. regel miskent, volgens welke het slachtHet loutere feit van de verdrinkings- offer of zijn rechthebbenden slechts,
naast het bestaan van een letsel, het
bestaan van een plotselinge gebeurtenis
(1} Zie Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79; moeten bewijzen opdat het letsel zou
1127) met concl. O.M.; Cass., 17 maart 1980
(ibid., 1979-80, nr. 449), 16 feb. en 27 april 1981, worden vermoed te zijn veroorzaakt
door het ongeval, en derhalve ook
3 arresten (ibid., 1980-81, nrs. 353 en 486).
opnieuw het wettelijk begrip « arbeids(2} Cass., 6 april 1973 (A.C., 1973, 786}.
ongeval >> miskent (schending van de
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van 10 april 1971);
derde onderdeel, het in elk geval
tegenstrijdig is, enerzijds, vast te stellen
dat het slachtoffer thuis is vertrokken
om zich naar zijn werk te begeven en
dat enige uren later zijn lichaam uit het
kanaal werd opgehaald (wat noodzakelijk impliceert dat er ZlCh tussen d1e
twee ogenblikken een plotselinge
gebeurtenis heeft voorgedaan) en, anderzijds, te beslissen dat het bestaan van
een plotselinge gebeurtenis niet is bewezen (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
vierde onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat, om de eventualiteit van
een vrijwillig veroorzaakt letsel uit te
sluiten, het bewijs van de plotselinge
gebeurtenis moest worden geleverd door
het slachtoffer of zijn rechthebbenden,
de artikelen 9 en 48 van de Arbeidsongevallenwet schendt, vermits naar bet
aangehaalde artikel 9 dit bewijs immers
alleen geleverd wordt om te kunnen
genieten van het wettelijk vermoeden
dat het letsel zijn oorsprong vindt in een
ongeval, en artikel 48 van dezelfde wet
de last van het bewijs dat het ongeval
niet opzettelijk veroorzaakt werd, niet
legt op bet slachtoffer of zijn rechthebbenden; zelfs in de veronderstelling dat
het arbeidshof wou laten verstaan dat
het ten deze de hypothese van de
zelfmoord aanhield, het zich ter zake
beperkt tot een loutere affirmatie, die de
conclusies van eiseres niet beantwoordt,
nu deze laatste, ten einde aan te tonen
dat dergelijke eventualiteit uitgesloten
was, precieze elementen naar voren had
gebracht, zoals : « betrokkene had een
goed huwelijk en gezin; hij was altijd
optimistisch, zowel thuis als op het
werk; hij was onder zijn werkmakkers
een graag geziene figuur >> (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

ongeval dat zich voordoet op de weg
naar en van het werk; dat, krachtens artikel 9 van de wet, wanneer
de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van het
letsel, een plotselinge gebeurtenis
aanwijzen, het letsel, behoudens
b ··
d
dt d
tegen ewiJS, vermoe
wor
oor
een ongeval te zijn veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest releveert dat de getroffene rond 5 uur
per fiets zijn verblijfplaats te Ursel
had verlaten om zich te begeven
naar de plaats van het werk, Brug
Zuid 29 te Aalter, alwaar hij om
k
h
6 uur het wer zou ervatten, en
dat rond 10 uur zijn lichaam opgehaald werd uit de Brugsevaart
tegenover het huis nr. 13 van Brug
Zuid; dat het vaststelt dat de getroffene overleden is door verdrinking;
dat het nochtans oordeelt dat de
verdrinking niet de plotselinge
gebeurtenis, bedoeld bij artikel 9
van de wet, kan zijn, maar aileen
het letsel uitmaakt ten gevolge
waarvan de getroffene is overleden;
dat het overweegt dat een plotselinge gebeurtenis een feit is waarvan zowel de oorsprong als de
datum met zekerheid te bepalen
zijn en waarvan de duur zich
beperkt tot een korte tijdsspanne,
dat ten deze de feitelijke gegevens
elk vermoeden van zodanig feit
tijdens de verplaatsing per fiets
verhinderen en ook niet toelaten
een val te vermoeden, en dat het
niet uitgesloten is dat het letsel
opzettelijk werd veroorzaakt; dat
het beslist dat « bij volkomen afwezigheid van enig feitelijk element
Wat het tweede onderdeel be- waardoor een plotselinge gebeurtenis zou kunnen worden vermoed »
treft :
het
ongeval
«
overeenkomstig
Overwegende dat, krachtens ar- artikel 9 van de wet, als niet
tikel 7, 1•, van de Arbeidsongeval- bewezen moet worden aangezien »;
lenwet, voor de toepassing van de
Overwegende dat de vaststelling
wet als arbeidsongeval aangezien
wordt elk ongeval dat een werkne- dat de getroffene overleden is door
mer tijdens en door het feit van de verdrinking impliceert, niet aileen
uitvoering van de arbeidsovereen- dat hij een letsel heeft opgelopen
komst overkomt en dat een letsel ten gevolge waarvan hij is overleveroorzaakt; dat, krachtens arti- den, maar tevens dat dit letsel is
kel 8, § 1, van de wet, eveneens als ontstaan door het terechtkomen in
arbeidsongeval aangezien wordt het het water;

-553Overwegende dat het terechtko- TWIJFEL ZOUDEN DOEN ONTSTAAN OVER DE
men van de getroffene in het water JU!STHEID VAN BEPAALDE VASTSTELLINGEN
een plotselinge gebeurtenis kan uit- WAARUIT DE RECHTER HET MISDR!JF
GEEN OMKERING VAN DE BEWIJSmaken in de zin van artikel 9 van AFLEIDTLAST (1).
de wet, onverschillig of de oorzaak
daarvan en het precieze moment 2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
waarop dit plaatsvond, zijn gekend; - MIDDEL GEGROND OP EEN ONJUISTE UITdat de mogelijkheid dat de gebeur- LEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSINGtenis aan een opzettelijke daad zou GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG (2).
kunnen te wijten zijn, het vermoe3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
den van artikel 9 niet teniet doet;
DOOR DE FEITENRECHTER
Overwegende dat het arrest derSTRAFZAKEN - NOODZAAK OF WENSELIJKhalve, door te beslissen dat het feit
HEID VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSvan de dood door verdrinking niet
DAAD ONAANTASTBARE BEOORDELING
kan volstaan om het bestaan van
ONDER VOORBEHOUD DAT HET RECHT VAN
een ongeval in de zin van de
VERDEDIGING IN ACHT WORDT GENOMEN (3).
artikelen 7 en 9 van de wet te doen
vermoeden, deze wetsbepalingen 4° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOschendt;
MENDE ONDERZOEKSDAAD WEIGERING
Dat het onderdeel gegrond is;
OMDAT DE RECHTER ZULKS NIET NOD!G
ACHT OM TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN
- OP ZICHZELF GEEN SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING (4).

Om die redenen, en zonder acht (DE VOS, COMMON MARKET ACTIVITIES P.V.BA.,
te slaan op de memorie van ant- MUSSCHE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
woord die buiten de wettelijke termijn werd ingediend, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
ARREST
arrest melding zal worden gemaakt
HET HOF;- Gelet op het bestreop de kant van de vernietigde
beslissing; gelet op artikel 68 van de den arrest, op 1 april 1981 gewezen
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt door het Hof van Beroep te Gent;
verweerster in de kosten; verwijst
I. Op de voorziening van De Vos
de zaak naar het Arbeidshof te
en de personenvennootschap met
Brussel.
beperkte aansprakelijkheid Com21 december 1981 3" kamer
mon Market Activities :

Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe Over het eerste middel, afgeleid uit de
Gelijkluidende conclusie van de h. schending van de artikelen 154, 189, 211
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca- van het Wetboek van Strafvordering,
1234, 1235, 1289 van het Burgerlijk
ten : mrs. Bi.itzler en Simont.
Wetboek, 24 7 van de algemene wet van
26 augustus 1922 betreffende douane en
accijnzen, zoals gewijzigd door de wet
van 6 april 1843, en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
Nr. 265
2"

KAMER-

22 december 1981

(1) Zie Cass., 17 april 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 526).
(2) Cass., 11 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 344).

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN VASTSTEL(3) Zie Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919).
LING VAN DE RECHTER DATER GEEN DOCUMENTEN NOCH VAN EEN DERDE UITGAANDE
(4) Zie Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919)
BRIEFWISSELING VOORHANDEN ZIJN DIE en noot 2, F.D.

-554doordat het arrest eiser wegens feit A dering en 247 van de wet van 26 augusveroordeelt tot een gevangenisstraf van tus 1822, en van het algemeen rechtsbevier maanden, voorwaardelijk voor een ginsel);
duur van vijf jaar, tot betaling van een
tweede onderdeel, de eisers in hun
geldboete van 3.242.918 frank en tot eerste conclusie in hoger beroep staande
betaling van de bedragen van 275.649 hielden dat de vereffening van de koopfrank en 1.621.459 frank, en eiseres prijzen niet alleen gebeurde door betarechtstreeks
aansprakelijk verklaart lingen vanwege de koper, maar door
voor deze boeten en rechten, op de verrekening van "creditering "; het
volgende gronden : de 242 kartons jeans- arrest ten onrechte deze verrekening als
broeken werden door eiseres in Thailand . betaling verwerpt (schending van de
aangekocht voor de prijs van 41.974,08 artikelen 1234, 1235 en 1289 van het
Amerikaanse dollars; de invoer in Belgie Burgerlijk Wetboek) :
geschiedde in transit blijkens transitoformulier van 2 september 1975; eiser
beweert nu dat hij deze partij kledingWat het eerste onderdeel betreft :
stukken verkocht aan de naamloze vennootschap Contexor te Geneve; ten einde
Overwegende dat het arrest, na te
de realiteit van deze verkoop te bewij- hebben gezegd dat de invoer in
zen, wordt een factum· overgelegd van Belgie van de partij jeansbroeken
16 september 1975 met vermelding van geschiedde in transit, vaststelt .
onder meer de verkoopprijs (1.788.956 << (Eiser) beweert nu dat hij deze
frank); wat betreft deze uitvoer werd partij kledingstukken verkocht aan
geen enkel document teruggevonden;
vandaar de betichting van sluikinvoer; de naamloze vennootschap Contexor
aan de hand van een ganse reeks te Geneve - die zelf geen textielelementen zal worden aangetoond dat de handelaar is doch zich onder meer
beweerde verkoop aan de naamloze ven- zou belasten met het uitvoeren van
nootschap Contexor een loutere schijn- mandaten van bepaalde opdrachtgeverrichting is en dat deze koopwaar vers waarvan zij de namen echter
eenvoudigweg werd ingevoerd zonder niet zou mogen noemen ... - ; ten
betaling der verschuldigde rechten; zelfs einde de realiteit van deze verkoop
indien men de creditnota van 3 decem- te bewijzen, wordt een factuur overber 1975 voor waar zou aanvaarden en ~elegd van 16 september 1975
indien ze betrekking heeft op de kwesk 25)
d
k
tieuze factuur, vindt men in het dossier stu
waarop naast e vcr oopslechts een betaling van Contexor aan prijs (1.788.956 frank) nog volgende
eiseres en dit ten belope van 374.000 vermeldingen staan
"valeur
frank; de vraag blijft hoe het saldo van payer sur la Banque Credit Lyon878.269,20 frank betaald werd, hetgeen nais Gand, compte 694-4500474-38,
door eiser toch gemakkelijk zou moeten marchandises destinees
l'export,
kunnen worden aangetoond indien men marchandises livrees a la societe
ter zake zou staan voor een werkelijke Intertrucking Gent". De personenverkoop; daarbij zou de naamloze ven- vennootschap met beperkte aannootschap Contexor een copie van de op
haar naam opgestelde douanedocumen- sprakelijkheid Intertrucking was.
ten kunnen voorleggen; hetgeen ook een grensexpediteur en de tweede
onmiddellijk opvalt is het ontbreken van beklaagde Mussche was hiervan de
enige briefwisseling,
zaakvoerder. Wat betreft deze uitterwijl, eerste onderdeel, de eisers in voer werd geen enkel document
hun eerste conclusie in hoger beroep teruggevonden; vandaar de betichstaande hielden dat verweerder het ting van sluikinvoer. De verdediging
bewijs van de hun ten laste gelegde van (eiser) komt hierop neer : hij
feiten diende te leveren en dat verweer- houdt voor dat hij deze goederen
der geen enkel onderzoek bij de naam- " in transit" heeft verkocht aan zijn
loze vennootschap Contexor had uitge- Zwitserse klant en dat hij zich om
voerd; het arrest, door te beslissen dat de aflevering niet diende te bekomde eisers de stukken van de naamloze meren, doch dat het de koper was
vennootschap Contexor dienden voor te
brengen, de bewijslast ten onrechte die ~an de grensexpediteur Interomkeert (schending van de artikelen 154, truckmg te Gent de opdracht gaf
189, 211 van het Wetboek van Strafvor-, om deze goederen te verzenden. Bij

a

a

-555ondervraging van Mussche blijkt naam opgestelde douanedocumendeze echter van deze welbepaalde ten zou kunnen voorleggen, waarzending niets af te weten en schijnt door geenszins enig beroepsgeheim
hij evenmin op de hoogte van het zou kunnen geschonden worden en
bestaan van een naamloze vennoot- waardoor tegelijkertijd alle moeischap Contexor; hij weet enkel te lijkheden voor de personenvennootverklaren in het algemeen steeds schap met beperkte aansprakelijkgehandeld te hebben in opdracht heid Common Market Activities
van de naamloze vennootschap zouden opgelost worden. Hetgeen
Intertrucking-Zwitserland »; dat het ten deze ook onmiddellijk opvalt is
arrest verder, na te hebben gezegd het ontbreken van enige briefwissedat aan de hand van een ganse ling uitgaande van Contexor, onder
reeks elementen zal worden aange- meer in verband met de zogezegde
toond dat de beweerde verkoop aan gebreken welke deze goederen zoude naamloze vennootschap Contexor den vertoond hebben, alsmede met
een loutere schijnverrichting is, de grensexpediteur, die belast zou
releveert : « Zoals hierboven reeds worden met de verzending; het is
gezegd werden deze broeken door- toch volledig uitgesloten en in strijd
verkocht
aan
Contexor
voor met alle normale handelspraktijken
1.788.956 frank, althans zoals zou dat de personenvennootschap met
moeten blijken uit de desbetref- beperkte aansprakelijkheid Comfende factuur; weliswaar vind~ men mon Market Activities deze partij
in de bundel een " kredietnota " goederen, die een belangrijke
gedateerd 31 december 1975, aan waarde vertegenwoordigen, zo maar
de verbalisanten overhandigd op zou hebben toevertrouwd aan de
17 juni 1976; zelfs indien men deze personenvennootschap met beperkte
kredietnota voor waar zou aanne- aansprakelijkheid Intertrucking zonmen en indien men zou aanvaarden der geschreven toelating van de
dat ze betrekking heeft op kwes- nieuwe eigenaar »;
tieuze factuur, vindt men in het·
dossier slechts een betaling van
Overwegende dat het arrest uit de
Contexor aan de personenvennoot- voormelde gegevens waarover de
schap met beperkte aansprakelijk- eisers tegenspraak hebben kunnen
heid Common Market Activities en voeren, afleidt dat ten genoegen van
dit ten belope van 374.000 frank recht bewezen is dat geen reele
(stuk 29). Indien men dan met veel verkoop aan de naamloze vennootgoede wil nog zou kunnen aanne- schap Contexor heeft plaatsgehad
men dat deze betaling betrekking en dat de litigieuze goederen door
zou hebben op voormelde factuur- eiseres op sluikse wijze in Belgie
vermits er toch nog andere leverin- werden ingevoerd;
gen zouden geweest zijn - blijft de
vraag hoe het niet betwiste saldo
van 878.269,20 frank betaald werd,
Dat het arrest met de weergegehetgeen door (eiser) toch gemakke- ven redengeving alleen bedoelt dat
lijk zou moeten kunnen worden geen documenten of briefwisseling,
aangetoond indien men ter zake zou onder meer uitgaande van de naamstaan voor een werkelijke verkoop. loze vennootschap Contexor, voorDaarenboven is het zo dat, indien handen zijn, die de juistheid van
de naamloze vennootschap Contexor de vaststellingen .v~n verw~erder
mogelijk de namen van haar klan- betreffende de slmkmvoer, d1e het
ten niet zou mogen bekendmaken, als bewezen beschouwt, in twijfel
..
h
h
h d 1 rt
d 1kunnen doen trekken; dat het
ZIJ toe aan aar an e spa ner, e zodoende geenszins beslist dat de
personenv~~noo_tschap met beperkte eisers documenten van de naamloze
aansprakehJkhetd Common Market vennootschap Contexor dienden
Activities, een kopij van de op haar over te leggen;

I

I
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anderzijds, eiseres rechtstreeks aansprabewij slast aan de eisers oplegt noch kelijk
voor deze boeten en
hun recht van verdediging miskent; rechten,verklaart
op de volgende gronden : « In
Wat het tweede onderdeel be- casu gaat het om vier beweerde "verkopen " aan Contexor waarvoor wel T 1
treft :
Overwegende dat het hof van documenten (transit) bestaan, die echter
beroep oordeelt dat, hoewel een valselijk blijken te zijn aangezuiverd. ( ...)
Voormelde T 1 documenten, die bestemd
factuur van 1.788.956 frank werd waren voor Como (Italii~}. werden terugovergelegd, niet is bewezen dat de gevonden en zij waren op de keerzijde
litigieuze goederen werkelijk wer- bekleed met vaststellingen en stempels
den verkocht aan de naamloze ven- blijkbaar aangebracht door deze laatste
nootschap Contexor, zelfs indien douane. Uit een onderzoek a posteriori
aangenomen wordt dat de credit- van de Italiaanse douane naar de
nota van 13 december 1975 en de authenticiteit der aantekeningen op deze
betaling van 374.000 frank door documenten zou gebleken zijn dat de
aangebrachte aantekeningen niet terug
voormelde vennootschap aan eiseres te
brengen zijn tot douaneverrichtingen
betrekking hebben op die factuur, en bijgevolg als vals te veronderstellen
omdat dan nog de vraag open blijft zijn. De afdrukken van de douanestemhoe het niet betwiste saldo ervan pels, met dewelke de T 1 documenten
aangezuiverd werden, schijnen overeen
(878.269,20 frank) werd betaald;
te komen met de officieel gebruikte
Dat daaruit niet volgt dat het stempels
van de betrokken douanekanarrest de betaling door creditverre- toren, evenals de namen van de ambtekening verwerpt;
naren doch deze herkennen hun handteDat het onderdeel op een onjuiste keningen niet. Omtrent dit alles zou in
Italii~ een strafrechtelijk onderzoek hanlezing van het arrest berust;
gende zijn. Het fictief karakter van deze
Dat het middel niet kan worden documenten blijkt echter ook uit andere
aangenomen;
gegevens : (... ). Wat nu de door de beide
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 189,
tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, ondertekend te Rome op
25 maart 1956, goedgekeurd door de wet
van 2 december 1957, 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, goedgekeurd door de wet van
13 mei 1955, 36, 37, 62 van de Verordening (E.E.G.) nr. 222177 van 13 december
1976 van de Raad van Ministers betreffende de communautaire doorvoer, 25bis
van de Grondwet, en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest, enerzijds, eiser
veroordeelt wegens het feit A tot een
gevangenisstraf van 4 maanden, voorwaardelijk voor een termijn van 5 jaar,
tot betaling van een geldboete van
3.242.918 frank en tot betaling van de
bedragen van 275.649 frank en 1.621.459
frank, en wegens het feit B tot een
gevangenisstraf van 4 maanden, voorwaardelijk voor een duur van 5 jaar, tot
betaling van een geldboete van 7.466.840
frank en tot betaling van de bedragen

beklaagden opgeworpen onbevoegdheid
van de Belgische rechtbanken betreft
op grond van de E.E.G.-verordening
nr. 222/77 van 13 december 1976, het is
precies op basis van artikel 36, § 1, van
deze verordening dat de Belgische rechtbanken ter zake bevoegd zijn vermits de
overtredingen onbetwistbaar in Belgie
werden begaan : hier werden de documenten opgesteld om aan een schijnbare
doorvoer te doen geloven, het is in
. Belgie dat de goederen aan de doorvoer
onttrokken werden en hetgeen in Italie
is geschied, gebeurde slechts om te
trachten de reeds begane fraudes verborgen te houden; de handelwijze van de
beklaagden is noch min noch meer dan
een bedrieglijke invoer van goederen
vermits de kwestieuze goederen, die in
het land werden binnengebracht onder
het transitregime, niet als dusdanig werden uitgevoerd, hoewel zulks valselijk
door de beklaagden werd verklaard. Tot
slot dient gezegd dat het in Italie
gevoerde strafonderzoek, wegens onder
meer valsheid in geschriften, niet van
aard is om enige invloed te hebben op
de huidige telastleggingen sub A en/of
sub B, vermits deze feiten reeds bewezen zijn, ongeacht de mogelijk gepleegde
valsheden in Italie »,
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uitdrukkelijk in hun eerste conclusie in
hoger beroep staande hielden dat het
dossier onvolledig was en er belangrijke
stukken ontbraken, namelijk de brief
van 13 februari 1978 van de Italiaanse
douane van Como, het rapport van de
Belgische douane van 8 september 1978
en het Italiaanse dossier van vervolgingen, uit de voorlegging waarvan zou
blijken dat de goederen naar Italii:\
werden vervoerd; voor de toepassing van
de communautaire regelen inzake bevoegdheid deze stukken en het Italiaanse dossier volledig moeten voorgebracht worden; immers zoniet de toepassing van de bevoegdheidsregeling niet
regelmatig en wettig kan geschieden en
de eisers het risico !open vervolgd en
gestraft te worden zowel voor de Belgische als de Italiaanse rechtbank, hetgeen de communautaire regeling wil
van
de
voorkomen
(schending
artikelen 36, 37 en 62 van de Verordening nr. 222177 van 13 december 1976);
tweede onderdeel, het feit dat gebeurlijk ook uit andere elementen zou blijken dat de communautaire documenten
T 1, volgens welke de goederen naar
Italii:\ werden uitgevoerd, fictief zouden
zijn, niets afdoet aan de verplichting van
verweerder om het volledig dossier voor
te brengen en meer bepaald de hoger
bedoelde documenten, ten einde een
regelmatige toepassing te kunnen maken
van de communautaire bevoegdheidsregeling; deze regeling voorgaat op de
binnenlandse wetten en de eisers
gerechtigd zijn deze rechtstreeks in te
roepen (schending van de artikelen 36,
37, 62 van de Verordening nr. 222/77 van
13 december 1976, 189, tweede lid, van
het verdrag van 25 maart 1956 en 25bis
van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest, door de
eisers te veroordelen zonder de overlegging te bevelen van de litigieuze documenten, de rechten van de verdediging
van de eisers miskent (schending van
het algemeen rechtsbeginsel en van
artikel 6 van het verdrag van 4 november 1950) :

Overwegende dat de eisers bij
conclusie de onbevoegdheid van de
Belgische
rechtbanken
inriepen
op grond van artikel 36, lid 2, letter e, van de E.E.G.-verordening
nr. 222/77, dat bepaalt : « Indien
niet kan worden vastgesteld waar
de overtreding of de onregelmatig-

heid is begaan, wordt zij geacht te
zijn begaan - wanneer de overtreding of de onregelmatigheid na
afloop van het communautair douanevervoer wordt vastgesteld - in
de Lid-Staat waar de vaststelling
heeft plaatsgevonden »; dat de
eisers tot staving van hun verweer
voorhielden dat de onregelmatigheden betreffende de T 1 documenten
met betrekking tot de vier verkopen
aan de naamloze vennootschap Contexor werden vastgesteld in Italii:\,
en de overlegging van de in het
middel vermelde stukken vroegen
waaruit volgens hen zou blijken dat
de litigieuze goederen naar ltalii:\
werden uitgevoerd;
Overwegende dat het arrest, na
de gegevens te hebben geprecizeerd
waaruit het afleidt dat de T 1 documenten fictief zijn en de daarop
vermelde goederen Belgie niet hebben verlaten, releveert dat ter zake
de overtredingen in Belgie werden
gepleegd vermits de T 1 documenten
alhier werden opgesteld om aan een
schijnbare doorvoer te doen geloven, de goederen in Belgie aan de
doorvoer werden onttrokken en de
valse aanzuiveringen van de documenten in Italie slechts gebeurden
om de reeds in Belgie begane
fraude verborgen te houden; dat het
arrest dienvolgens beslist dat de
Belgische rechtbanken ten deze
bevoegd
zijn
op
grond
van
artikel 36, lid 1, van voormelde
E.E.G.-verordening, luidens hetwelk,
wanneer wordt vastgesteld dat bij
communautair douanevervoer in
een bepaalde Lid-Staat een overtreding of onregelmatigheid is begaan,
de actie tot invordering van de
eventuele opeisbare rechten en
andere heffingen - onverminderd
eventuele strafvervolging door
deze Lid-Staat wordt ingesteld volgens zijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen; dat het
arrest bovendien vaststelt dat het in
Italie gevoerde strafonderzoek niet
van die aard is dat het enige invloed
kan hebben op de onderwerpelijke
telastleggingen A en/of B, vermits

-558deze feiten reeds bewezen zijn,
2. waarbij eiser wordt veroordeeld
ongeacht de mogelijk in Italii:~ wegens de telastlegging B :
gepleegde valsheden;
Overwegende dat de substantiele
Dat het arrest aldus de redenen of op straffe van nietigheid voorgeaangeeft waarom het hof van schreven rechtsvormen in acht zijn
beroep de door de eisers gevraagde genomen en de beslissing overeenoverlegging van stukken en van het komstig de wet is gewezen;
Italiaans strafdossier onnodig acht
om te komen tot de overtuiging dat
B. In zoverre de voorziening,
ten deze, overeenkomstig de com- gericht is tegen de beslissing waar-'
munautaire regelingen, << de Belgi- bij eiser tot betaling van ontdoken
sche rechtbanken bevoegd zijn »;
invoerrechten wordt veroordeeld :
Overwegende dat de feitenrechter
Overwegende dat eiser geen mid~
in feite en derhalve op onaantast- del aanvoert;
bare wijze de noodzaak of de wenselijkheid van een bijkomende
onderzoeksmaatregel, met name de
overlegging van stukken, beoordeelt;
dat het Hof uit de enkele omstanOm die redenen, verwerpt de
digheid dat de rechter een verzoek voorzieningen; veroordeelt de eisers
om een aanvullende onderzoeks- in de kosten van hun respectieve
maatregel afwijst omdat hij die voorziening.
maatregel niet nodig acht om tot
zijn overtuiging te komen, niet kan
22 december 1981 2• kamer afleiden dat het recht van verdedi- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Vervloetging is miskend;
Gelijkluidende conclusie van de h. BalDat het arrest met de zoeven let, advocaat-generaal - Advocaten
vermelde
redengeving,
zonder mrs. Houtekier, en Fazzi, Gent.
schending van de in het middel
aangegeven verdrags- en verordeningsbepalingen en zonder miskenning van het recht van verdediging,
zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Nr. 266
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
2• KAMER- 22 december 1981
En overwegende, wat de strafvordering betreft, dat de substantiele of PREJUDICIEEL GESCHIL - OVERTREop straffe van nietigheid voorge- DING VAN ART. 557, 4°, SW. - AANVOERING
schreven rechtsvormen in acht zijn DOOR DE BEKLAAGDE VAN EEN ONROEREND
ZAKELIJK RECHT (RECHT VAN OVERGANG)genomen en de beslissing overeen- PREJUDICIELE
VRAAG DIE TCYr DE BEVOEGDkomstig de wet is gewezen;
HEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTER
BEHOORT.

II. Op
Mussche :

de

voorziening

van

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
1. waarbij eiser wordt vrijgesproken van de telastlegging A :
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Wanneer een beklaagde, die vervolgd
wordt wegens overtreding van art. 557,
4°, Sw., zich beroept op een onroerend
zakelijk recht, moet de strafrechter,
b1j wie die prejudiciele exceptie aanhangig is, hetzij de exceptie verwerpen
indien blijkt dat zij niet gegrond is op
een deugdelijk schijnende titel of op
welbepaalde leiten van bezit van dien
aard dat het feit waarop de vervolging
gegrond is, elk karakter van misdrijl
verliest, hetzij de exceptie toelaten en
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Overwegende dat eiser aldus een
verwijzen; de rechter mag niet zelf het prejudiciele exceptie in de zin van
geschil beslechten (1). (Art. 17 wet artikel 17 van de wet van 17 april
1'1 ~pril 1878, art. 557, 4", Sw.)
1878 opwierp; dat de rechtbank
(D,E KERP~L T. F~NCKE)

ARREST

· HE;T HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 mei 1981 in hoger
beroep gewezen . door de Correction,ele Rechtbank te Oudenaarde;
.. I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 17 van de
wet .van 17 april 1878 :

Overwegende dat eiser vervolgd
werd wegens
overtreding van
artikel 557, 4", van het Strafwetboek;
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie in hoger beroep zijn in
eerste aanleg genomen conclusie
overnam, waarin hij had doen gelden, . enerzijds, dat het Hof van
Beroep te Gent bij arrest van
1 februari. 1980 had gezegd dat hij
geen eige:haar was maar, als hij een
recht van overgang vroeg, « een
dergelijk recl:lt hem natuurlijk zou
worden erkend », en anderzijds, dat
het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt . dat diegene die een
erfdienstbaarheid van
overgang
beiit, de· aardebaan mag verharden;
dat hij . in hoger beroep voorts
aanvoerde : « De feitelijkheden zijn
gepleegd door geintimeerden, die
concluanten zijn komen storen in
· het · rustig bezit van een toegangsweg tot hun woning, welke zij
sedert tientallen jaren bezaten »,
en : <I· :het is duidelijk dat, om te
kunnen oordelen over het recht van
uitweg, de beslissing van de burgerlijke -. rechter dient te worden
afgewacht ){;
·

,.--...,..--------------1
- (1) Zie-. Cass., _14. feb. 1966 (Bull en Pas.,
1966', I, '768), ~1 Jum 1976 (A.C., 1976, 1181) en
28 JUnl 1•978 (1b1d., 1978,' 1269). . .

hetzij de exceptie moest verwerpen
indien bleek dat zij niet gegrond
was op een deugdelijk schijnende
titel of op welbepaalde feiten van
bezit van dien aard dat het feit
waarop de vervolging gegrond was,
elk karakter van misdrijf verloor,
hetzij de exceptie moest toelaten en
de partijen naar de burgerlijke
rechter moest verwijzen; dat de
rechtbank zelf het geschil niet
mocht beslechten;
Overwegende dat het vonnis
beslist : « dat appellant niet bewijst
dat hij een recht van overgang bezit
over het terrein dat onbetwistbaar
eigendom is van de burgerlijke partij; dat hij in die omstandigheden
niet gerechtigd was een greppel te
dichten ten einde een berijdbare
doorgang te maken »;
Overwegende dat het vonnis
aldus, met schending van artikel 17
van de wet van 17 april 1878, beslist
over een geschil over een onroerend
zakelijk recht, waarvan het niet
ontkent dat het ernstig voorkomt;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder:
Overwegende dat het vonnis het
beroepen vonnis bevestigt, dat eiser
veroordeelt tot betaling van een
frank als voorschot en de zaak voor
verdere behandeling uitstelt; dat
zodanige beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering; dat
het vonnis ook geen uitspraak doet
over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende echter dat de vernietiging van de veroordeling van
eiser op de strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing op de civielrechtelijke vorde-
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sing het gevolg is van de veroorde- VAN JUSTITIE VAN DE E.E.G. TE WENDEN
VOOR EEN VRAAG OM INTERPRETATIE OF
ling van eiser;

OVER DE GELDIGHEID O.A. VAN EEN VERORDENING VAN EEN E.E.G.-INSTELLING BESLISSING VAN EEN ANDERE RECHTERLIJKE
INSTANTIE DAN DIE VERMELD IN ART. 177,
DERDE LID, E.E.G.-VERDRAG-RECHT, MAAR
GEEN VERPLICHTING OM ZODANIGE VRAAG
VOOR DAT HOF OP TE WERPEN ~ BESLISSING
VAN DE RECHTER EEN VRAAG OM INTERPRETATIE OF OVER DE GELDIGHEID AL DAN NIET
AAN HET E.E.G.-HOF VOOR TE LEGGEN, IN DE
REGEL, NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde, zitting houdende in 4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN hoger beroep.
E.E.G.-VERDRAG, ART. 177- VRAAG OM INTERPRETATIE

OF

OVER

DE

GELDIGHEID

-

BEG RIP.
22 december 1981 2e kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - Gelijkluidende conclusie van de h. E.E.G.-VERDRAG, ART. 177, LAATSTE LID AMBTSHALVE OPWERPING
STRAFZAKEN Ballet, advocaat-generaal.
DOOR HET HOF VAN CASSATIE VAN EEN
VRAAG OM INTERPRETATIE OF OVER DE GELDIGHEID, IN DE ZIN VAN HET ARTIKEL PRINCIPIELE VERPLICHTING VAN HET HOF DE
VRAAG VOOR TE LEG.GEN AAN HET E.E.G.-HOF.

6° VOORZIENING

Nr. 267
2e KAMER - 22 december 1981

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
MIDDEL WAARIN SCHENDING VAN EEN
WETTELIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD,
ZONDER DAT NADER WORDT BEPAALD
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

2° BEWIJS -

ALCEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN RECHTVAARDIGINGSGROND
AANGEVOERD DOOR DE BEKLAAGDE - VEROORDELINGSBESLISSING
WAARIN
WORDT
VASTGESTELD DAT DIE RECHTVAARDIGINGSGROND NIET DOOR ENIG GELOOFWAARDIG
GEGEVEN WORDT GESTAAFD EN DAT, ZELFS
AL WAS DAT HET GEVAL, DAN NOG TEN DEZE
AAN DE TOEPASSINGSVEREISTEN VAN DE
AANGEVOERDE
RECHTVAARDIGINGSGROND
NIET IS VOLDAAN- GEEN SCHENDING VAN
DE REGELS INZAKE BEWIJSLEVERING (2).

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD- BESLISSING VAN

----------------1
(1) Cass.,
nr. 528).

17

april

1980

(A.C.,

IN

CASSATIE

-

VORM - STRAFZAKEN - NEERLEGGEN VAN
MEMORIES- VOORZIENING VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN CASSATIE- NOODZAKELIJKE
MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ DIT
HOF (3). (ART. 425 SV.)

4• Uit de enkele omstandigheid dat een

andere E.E.G.-Lid-Staat dan die van
de rechter, die a.m. over een strafrechtelijke telastlegging uitspraak moet
doen, « afwijkingen » van de bepalingen van E.E.G.-verordeningen heeft
toegelaten, waardoor de concurrentieregels kunnen verdraaid worden, valt
niet at te leiden dat die rechter zich
voor een vraag om interpretatie of
over de geldigheid van een verordening bevindt, in de zin van art. 177
E.E.G.-verdrag.
(COIGNE, GROUP POMME P.V.B.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 juni 1981 in boger

1979-80,1-----------------

(2) Cass., 7 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 258).

(3) Zle Cass., 28 maart 1979 (A.C., 1978-79,
890); Cass., 20 me1 1980 (1b1d., 1979-80, nr. 598).

-561beroep gewezen door de Correctio- E.E.G.-normen ter zake de globale verlamming van het bedrijf zou meebrennele Rechtbank te leper;
gen met als noodzakelijk gevolg het
faillissement van het bedrijf; individueel
1. Op de voorziening van eiser :
iedere beklaagde met dit onmiddellijk
dagelijks zijn taak aanvat, zodat
Over het eerste middel, afgeleid uit de besef
hij
dan
ook niet anders kan dan de
schending van de artikelen 71 van het
vervoeropdrachten af te werken zoals hij
Strafwetboek, 1320, 1322 van het Burger- ze aangeboden krijgt door de werkgever
lijk Wetboek, 154, 189 van het Wetboek en geen andere oplossingen kan kiezen,
van Strafvordering en, voor zoveel als wel wetende dat het niet-naleven van de
nodig, 97 van,de Grondwet,
opgelegde reisroute noodzakelijk leidt
doordat het vonnis vooreerst beslist tot het faillissement van het bedrijf van
dat de voorwaarden voor de toepassing eiseres, met onmiddellijk verlies voor de
van artikel 7l van het Strafwetboek niet beklaagde van zijn bestaanszekerheid;
aanwezig zijn, op de volgende gronden : de ernst en de zekerheid van het kwaad
« Het bewijs ligt ter zake niet voor dat derhalve wel degelijk vaststaan en noodde ,ten laste gelegde misdrijven noodza- zakelijkerwijze de vrije wil van de dader
kelijkerwijze dienden gepleegd te wor- uitsluiten :
den om het bedrijf van de burgerlijk
verantwoordelijke voor onmiddellijke
Overwegende dat het middel, in
economische ondergang of faling te
behoeden, nc.ich dat het plegen van de zoverre het de schending van de
m~sdrijven de enige mogelijke uitweg artikelen 1320 en 1322 van het
was om het bedrijf in stand te houden. Burgerlijk Wetboek aanvoert, niet
De ernst en de zekerheid van het kwaad preciseert waarin die schending zou
of het gevaar als onmiddellijke oorzaak bestaan;
van de misdrijven met volledige uitschaDat het derhalve in zoverre niet
keling van de vrije wil van de dader zijn
niet bewezen. Zoals reeds overwogen ontvankelijk is;
volstaat het overigens zelfs niet dat de
Wat het eerste onderdeel betreft :
dader ernstige moeilijkheden ondervond
Overwegende dat het vonnis
om de wettelijke voorschriften na te
t t lt
(D
·
)
11
d
e elsers ste en at
!even of dat de vrije wil verminderd vas s e : «
werd ,,
zij de concurrentiEHe positie en ver, terwijl, eerste onderdeel, de eisers, dere economische bestaansmogelijkalhoewel de materialiteit van de feiten heid op de markt der vervoeronderbewezen is, zich beroepen op overmacht nemingen zouden verliezen indien
en, aangezien deze bewering niet ont- ze de voor hen al te strikte en
bloot is van elk element van geloofwaar- onrechtvaardige wetgeving zouden
digheid, alsdan op het openbaar minis- naleven. Zij voeren aan dat dit
terie rust de onjuistheid ervan te bewij- dringend en prangend gevaar hen
zen; het openbaar ministerie zeker aan dwingt tot onmiddellijke wetsoverdeze bewijslast niet heeft voldaan, zodat treding ten einde hun economische
de rechters dan ook niet konden beslissen dat het bewijs door de eisers niet , en sociale positie te vrijwaren en
geleverd werd dat de misdrijven noodza- zich verder in stand te houden. Zij
kelijk dienden gepleegd te worden, te roepen dus de subjectieve rechtmeer daar de. bewijslast op dit ogenblik vaardigingsgrond van de onweerbij het openbaar ministerie berustte, dat staanbare morele dwang in. De
in gebreke bleef;
morele dwang maakt aileen dan een
, tweede onderdeel, trouwens ten over- grond van rechtvaardiging uit, wanvloede uit de processen-verbaal vol- neer de vrije wil van de dader
doende blijkt dat .het bedrijf van eiseres vernietigd, uitgeschakeld werd of
enkH en alleen in !even kan gehouden wanneer voor de dader tegenover
worden voor zover het de dagelijkse, een ernstig en dreigend kwaad of
geplande trajecten kan realiseren; de gevaar geen andere weg openstond
werkelijkheid anderzijds leert dat deze ter beveiliging van de belangen die
trajecten niet kunnen uitgevoerd worden
binnen het strikte kader van de hij bij voorrang boven alle andere
E.E.G.-normen ter zake; met andere verplicht en gerechtigd was te
woorden,
het
naleven
van
de beveiligen. De vrije wil moet der-
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halve volledig uitgeschakeld ZIJn
opdat het onweerstaanbaar karakter
van de morele dwang zou voorhanden zijn. Het is niet voldoende dat
de dader ernstige moeilijkheden
ondervond om zich te schikken naar
de wettelijke voorschriften. Een zuivere dreiging volstaat niet en er
moeten ernstige redenen aanwezig
zijn om aan het bestaan van het
kwaad te geloven. Het kwaad of het
gevaar moet zeker zijn en een
overdreven schrik voor mogelijke
gebeurtenissen komt niet in aanmerking »;
Dat het vonnis vervolgens oordeelt zoals in het middel weergegeven;

verkeersveiligheid; verder ·vaststelt :
« Hoe het ook zij, al' bebbert bepaalde
Lid-Staten gebruik gemaakt van de
mogelijkheid l?epaalde ~fwijkingen van
de communautaire voorschriften in te
voeren en al zouden de bedrijven van de
beklaagden . en van de . burgerlijke
verantwoordelijken hierdoor. bepaalde
moeilijkheden ondervinden, hetgeen niet
eens voldoende vaststaat, stand het de
Belgische wetgever vrij van die mogelijkheid tot afwijken geen gebruik te
maken en de bedoelde verordeningen in
het nationale recht ·op te rtemen. De
rechtbank kan'alleen ter zake het nationaal recht toepassen »;

terwijl, eerste onderdeel, het argument
van de verkeersveiligheid uiteraard ook
speelt en met eve;nveel intensiteit in. de
Lid-Staten waar de afwijkingen wei
Overwegende dat het vonnis, ook doorgevoerd zijri, .zodanig dat het .nietal maakt het gewag van een niet relevant is ter zake van de discriminaties;
voorliggend bewijs, met het geheel
van die motieven te kennen geeft
tweede onderdeel, .de rechters, alhoedat de ingeroepen morele dwang wel zij vaststellen. dat er duidelijke
niet door enig geloofwaardig gege- afwijkingen inandere Lid:-Staten van de
ven is gestaafd en dat, zelfs indien E.E.G. aanwezig zijn, ten orirechte naladit wel het geval was, dan nog ten ten de conformiteit van de dt:!'sbetrefdeze de toepassingsvoorwaarden fende E.E.G.-verordeningen • met de
van het E.E;G:-verdrag zelf
van de aangevoerde rechtvaardi- basisteksten
na te· gaan (onder meer : artil!:el 3, c,
gingsgrond niet zijn vervuld;
nopens het verwijderen' tussen de LidDat het zodoende, zonder de Staten van hinderpalen voor het vrije
regels van de bewijsvoering in straf- verkeer van diensten; · artikel 3, e,
nopens het gemeenschappelijk vervoerzaken te miskennen, zijn beslissing 'beleid; artikel 3, · I, nopens de niet
regelmatig motiveert en wettelijk vervalste mededinging; artikel 75, lid 1,
nopens de gemeenschappelijke <regels
verantwoordt;
van internationaal vervoer; artikel 76
Wat het tweede onderdeel be- nopens de :niet toelaatbare afwijkingen
treft :
in de diverse Lid-Staten en artikel 78
nopens de vetvoervoorwaarden waarbij
Overwegende · dat het onderdeel rekening dient te worden gehouden met
opkomt tegen de onaantastbare de economische toestand \ran de ver'voerbeoordeling van de feiten door de ondernemingen), daarbij louter refere~
rechter en derhalve niet ontvanke- rend naar het principe dat zij ter zake
aileen het nationaal recht kunnen toepaslijk is;
Dat het middel niet kan worden sen, terwijl het maar al te vaststaand is
dat het nationaal recht in casu, met name
aangenomen;
de overgenomen E.E.G.-verordeniJ:.lgen,
niets a'nders is dan de emanatie van het
Over het tweede middel, afgeleid uit E.E.G.-verdrag zelf, waarmee de kwes;
de schending van de artikelen 3, c, e en tieuze E.E.G.-verordeninge;n in elk geval
1, 75, lid 1, 76, 78 van het Verdag van in concordantie moeten zijn op grand van
25 maart 1957 tot oprichting van de dit E.E.G.-verdrag ~elf;
·
·
·
Europese Economische Gemeenschap
derde onderdeel het derhalve de
en, voor zover als nodig, 97 van de nationale rechter behoort in elk geval
E.E.G ..;.verordeningen, waarvim bij herGrondwet,
doordat het von11is, nadat het zich .haling blijkt dat zij strijdig zijn met het
eerst beroept op het argument van de E.E.G.-verdrag .zelf;,,met toe te .pa'ssen,

I
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altbans daarover een prejupicii:He ,vraag derstelling dat voor de rechter vast-=
te ricbten tot b~t- Europese· -.Hof .van staat dat de E.E.G.-verordeningen
Justitie:
met het E.E.G.-verdrag strijdig zouden
zijn;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat
het onderdeel feitelijke
Overwegende dat het on:derdeel
geen verband houdt met de gekriti- grondslag mist;
seerde motieven van het vonni~;
Overwegende, overigens, 'dat het
Over het .derde middel, afgeleid uit de
vonnis, wat de verkeersveiligheid scbending van de artikelen 177, 184 van
betreft, .zich ertoe beperkt te over- bet Verdrag van 25 maart 1957 tot
wegen « dat dergelijke overtreding opricbting van de Europese Economi(van de · E.E.G,-verordening en scbe Gemeenscbap en, voor zover als
koninklijke besluiten) de verkeers- nodig, 97 van de Grondwet,
veiligheid, trouwens ook een van de
doordat bet vonnis bovendien weigert
c:loelstellingen van de kwestieuze een prejudiciele vraag te stellen aan bet
·
·
1-. t
Hof van Justitie te Luxemburg omdat
E. ·E ·G .-verord emngen,
In· ~~e ge- « Overigens bet Hof niet kan verzocbt
drang brengt, hoeft geen betoog », worden via de prejudiciele procedure
zonder verder te gewage·n ·van een uitleg te geven ·over de toepassing van.
« discriminatie 1>.;
communautaire voorscbriften op conDat het onderdeel feitelijke crete situaties en evenmin over de
grondslag mist;
verenigbaarbeid en onverenigbaarbeid·
van intern recbt met communautair
Wat het tweede onderdeel be- recbt », verder zegt « De geldigbeid van
treft :
de door de Raad ter zake opgestelde
Overwegende, enerzijds; dai c:le verordeningeri wordt niet betwist », en
correctionele · rechtbarik geenszins uiteindelijk beslist : << Vermits de ter
zake toepasselijke communautaire verorde verplichting k(m hebben .een deningeh zelf mogelijkbeid tot afwijkinvraag van interpretatie of be_tref- gen voorzien voor de Lid-Staten en
fende · de << geldigheid » van een bedoelde verordeningen integraal of
verordening van de Europese instel- quasi-integraal in ons nationaal recbt
lingen tot het Hof van Justitie te werden opgenomen, is er geen prejudirichten, vermits artikel 177, tweede cieel gescbil aan de orde »,
lid, van het E.E.G.-verdrag h~ar
terwijl, eerste onderdeel, voldoende
slechts de mogelijkheid toekent en duidelijk blijkt uit bet tweede middel dat
geenszins de verplichting oplegt dat de gesuggereerde prejudiciele vraag
Hof te raadplegen; dat een beslis- zeker niet bedoelt uitlegging te geven
over de toepassing van communautaire
sing van de rechter, .een' probleem voorscbriften op concrete situaties of de
van interpretatie. of van geldigheid verenigbaarbeid na te gaan tussen
al dan niet aan dat Hof voor te intern recbt en communautair recht,
leggen, in de regel niet vatbaar is docb enkel en aileen voor ogen heeft de
voor cassatieberoep.
,
eigen conformiteit van de kwestieuze
Overn'egende, ander~ijds, dat uit verordeningen nrs. 543/69 en 1463/70 na
de enkele omstandigheid dat andere te . gaan met bet E.E.G.-verdrag; de
onduidelijkbeid ter zake dus enkel het
Lid-Staten « afwijkingen » van de communautaire recbt in se betreft,
bepalingen van E.E.G.-verordenin- waarvoor bet Hof van Justitie uiteraard
gen hebben toegelaten) niet voort- en exclusief bevoegd is;
vloeit dat er een probleem van
tweede onderdeel, de recbters verder
interpretatie of· van ;, geldigheid » onjuist motiveren door te zeggen dat de
van die verordeningen rijst;
··
eisers de geldigbeid van de door de
Dat het onderdeel niet kan·wor- Raad opgestelde verordeningen niet zouden betwisten, aangezien niets minder
den aangenomeri; .
waar is, te meer daar bet onderzoek
w at het derde onderdeel betreft ·: rtaar · de geldigbeid van een verordening
van de Raad bij wijze van prejudicieel
.Overwegende . dat dit onderdeel gescbil niet enkel beperkt wordt ten
~en 'onrec)'lte uitgaat van de vero;n- · aanzien van de gronden waarop de
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duidelijkheid niet ontvankelijk is;

ongeldigheid wordt ingeroepen, doch ook
kan betrekking hebben op de schending
van het E.E.G.-verdrag als dusdanig;
derde onderdeel, de rechters al te
gemakkelijk het verzoek tot prejudiciele
vraag afwimpelen door te zeggen dat de
communautaire verordeningen ter zake
afwijkingen voorzien, die in het nationaal recht integraal of quasi-integraal
werden overgenomen, daar waar de
ongebreidelde afwijkingen in de diverse
Lid-Staten, juist wegens gebrek aan
nauwkeurige instructies in de verordeningen ter zake van de graad van
afwijkingen alsmede de daaraan noodzakelijk te koppelen compensatoire maatregelen, een schending betekent van het
E.E.G.-verdrag zelf, die ten minste
onderzocht dient te worden door de
enige bevoegde rechter ter zake, met
name het Europese Hof van Justitie te
Luxemburg; zodoende de nationale rechters zich ten onrechte in de plaats
stellen van de communautaire rechter,
wat kennelijk niet toegelaten is :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zelfs in de veronderstelling dat een cassatieberoep
tegen een weigering door de rechtbank, een probleem van interpretatie of van geldigheid van een verordening aan het Hof van Justitie
voor te leggen, ontvankelijk zou
zijn, er geen grond zou bestaan tot
het stellen van een vraag aan het
Europees Hof, nu uit het antwoord
op het tweede onderdeel van het
tweede middel blijkt dat de eisers
geenszins aan deze rechtbank
« gesuggereerd » hebben een prejudiciele vraag in de zin van
artikel 177 van het E.E.G.-verdrag te
stellen;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
zonder daartoe schending van enige
wetsbepaling aan te voeren of zelfs
!outer een onwettigheid naar voren
te brengen, zich ertoe beperkt te
betogen dat het « niet waar is » dat
de eisers « de geldigheid van de
door de Raad opgestelde verordeningen niet zouden hebben
betwist »;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
steunt tegelijk op feiten die door
het vonnis niet worden vastgesteld
en op een verkeerde lezing van deze
beslissing;
Overwegende immers, enerzijds;
dat het voor de rechter geenszins in.
feite vaststaat dat andere LidStaten « ongebreideld » afgeweken
zouden zijn van de E.E.G.-veror"'
deningen en, anderzijds, dat het
vonnis zich geenszins ertoe beperkt
te overwegen dat « de communatitaire verordeningen ter zake afwijkingen voorzien », maar vaststelt ~
zonder in dit opzicht gekritiseerd te
worden - dat de eisers « vorderen
dat de diverse toepassingen in de
afzonderlijke Lid-Staten in het
kader van. een algemene rechtszekerheid zouden voorgelegd worden
aan
het
Europees
Hof
te
Luxemburg >> en dat die vordering
geen betrekking heeft op een vraag
inzake interpretatie of geldigheid
als bedoeld door artikel 177 van het
E.E.G.-verdrag;
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Over het vierde middel, afgeleid uit
de gebeurlijke schending van de
artikelen 177 en184 van het Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
doordat artikel 177 van dat verdrag
expliciet bepaalt dat indien een vraag te
dien aanzien (prejudiciele vraag) wotdt
opgeworpen bij een nationale rechterlijke instantie, waarvan de beslissingen
volgens het nationale recht niet vatbaar
zijn voor hoger beroep, deze instantie
gehouden is zich tot het Hof van Justitie
te wenden,
terwijl het thans weigeren van het
aanhangig maken van het prejudicieel
geschil een fundamentele schen:ding zou
uitmaken van de bescherming van de
rechten, als particulier, van de eisers die
in hun verdedigingsrechten gecompenseerd worden met artikel 177 van het
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II. 9r de voo~~iening van e!~e
beperkte bescherming van artikel 173 res, .. clvlelrechteh]k aansprakeh]ke
van dat verdrag :
partlJ :
.
Overwegende dat eiseres in haar
:!·· In ~e veronderstellmg dat het verklaring van beroep in cassatie
m1ddel d~ent .~e w?rden besch~mwd geen middel heeft aangevoerd en
als een e1genhJk m1ddel, dat. gneven dat zij geen gebruik heeft gemaakt
tegen het bestreden vonms naar van het recht dat haar bij
voren brengt :
artikel 422 van het W etboek van
Overwegende dat, vermits, zoals Strafvordering wordt verleend;
reeds is gezegd in het antwoord op
Dat het Hof niet vermag acht te
het tweede onderdeel van het slaan op de memorie die op
tweede middel, . de correc~ion.ele 28 augustus 1981 zonder de ambterechtbank geenszms .de verphchtmg lijke medewerking van een advocaat
had .een. vraag om mtleg of o~er de bij het Hof van Cassatie ter griffie
geld1ghe1d van onder meer ve10rde- van het Hof is neergelegd ·
ningen van instellingen van de
'
gemeenschap aan het Hof van Justitie voor te leggen, het bestreden
vonnis niet door onwettigheid is
aangetast om de enkele reden dat
Om die redenen, verwerpt de
de rechtbank geweigerd heeft een
dergelijke vraag bij dat hoger voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
rechtscollege aanhangig te maken;
22 december 1981 - 2• kamer Dat het middel in zoverre naar
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorrecht faalt;
zitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. BalB. In de veronderstelling dat het let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
zogezegde middel dient geinterpre- Windels, Brugge.
teerd te worden als een verzoek tot
het Hof gericht opdat het een prejudezelfde dag zijn achtenvijftig arresten
diciele vraag aan het Hof van Justi- in Opdezelfde
zin gewezen op voorziening in
tie zou voorleggen :
cassatie tegen vonnissen van dezelfde datum
Overwegende dat, enerzijds, uit en van dezelfde correctionele rechtbank.
het antwoord op de middelen blijkt
dat het, om ze te beantwoorden,
niet noodzakelijk is een vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor te leg- Nr. 268
gen. en, anderzijds, dat uit het
2• KAMER - 23 december 1981
bestreden vonnis en de andere stukken waarop het Hof vermag acht te VOORZIENING IN CAS SATIE
slaan, evenmin blijkt dat het Hof TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE
het opwerpen van ambtswege van KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
een middel in overweging zou kun- HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN
nen nemen dat thans het stellen BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
van een vraag als bedoeld in CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANartikel 177 van het E.E.G.-verdrag KELIJK VERKLAART - GEEN illTSPRAAK
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID
zou kunnen verantwoorden;
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOREn overwegende dat de substan- ZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE EINDtiele of op straffe van nietigheid BESLISSING - NIET ONTVANKELIJK CASSAvoorgeschreven rechtsvormen in TIEBEROEP {1).
acht zijn genomen en dat de beslissing geen onwettelijkheid bevat die
(1) Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79, 1005),
16 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 231).
eiser kan grieven;

I
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23 december 1981 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - GeJijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 269
2• KAMER- 23 december 1981

VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN- STRAFZAKEN- BESL!SSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ WAARIN ENKEL EEN DESKUNDIGE WORDT AANGESTELD EN DE ZAAK VOOR
ONDERZOEK OP EEN LATERE DATUM WORDT
UITGESTELD - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1).
(ROUSSEAU)

23 december 1981 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 270
2• KAMER - 23 december 1981

1° WEGVERKEER

RICHTINGSVERWEGVERKEERSREGLEMENT
ANDERING
14 MAART 1968, ART. 25.2 - BESTUURDER DIE
NAAR LINKS WIL AFSLAAN OM DE RIJBAAN TE
VERLATEN - VERPLICHTING ZICH VOORAF
ERVAN TE VERGEWISSEN OAT Hll ZULKS KAN
OOEN ZONDER GEVAAR VOOR DE ACHTERLIGGERS GEEN VERPLICHTING VAN DIE
BESTUURDER, NADAT Hll ZDN VOORNEMEN
OM AF TE SLAAN, KENBAAR HEEFT GEMAAKT
EN ZICH NAAR LINKS HEEFT BEGEVEN, OM
ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT GEEN
ANDERE BESTUURDER HEM LINKS TRACHT IN
TE HALEN, ZELFS AL IS HIJ GESTOPT.

~

2° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKEN - ·
BURGERLDKE
RECHTSVORDERINGEN
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSINGEN .OP
DE WEDERZIJDSE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN DE ElSER EN VAN EEN MEDEGEMEENSCHAPPELDKE
BEKLAAGDE
ONWETTIGHEID VAN B~IDE BESLISSINGEN ...:._
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP EISERS
RECHTSVORDERING - LEIDT TOT VERNIETJC
GING VAN DE BESLISSING OP VERWEERDERS
ZELFS INDIEN DE
RECHTSVORDERING ElSER AFSTAND HEEFt GEDAAN VAN ZIJN
VOORZIENING
TEGEN
LAATSTGENOEMDE
BESLISSING ZONDER ERIN TE BERUSTEN (1).

3° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKENBURGERLDKE · RECHTSVORDERINGEN
BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKc
HElD Bll HELFTEN WORDT VERDEELD TUSSEN DE TWEE BEKLAAGDEN - CASSATIE OP
DE VOORZIENING VAN EEN VAN BEIDE
BEKLAAGDEN VAN DE BESLISSINGEN OP DE
WEDERZIJDSE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN CASSATIE DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESCHIKKING WAARBIJ HET
DEEL IN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
ANDERE BEKLAAGDE OP TEN MINSTE DE
HELFT WORDT VASTGESTELD (2).

4° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKENBURGERLDKE
RECHTSVORDERINGEN
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTDEN TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE DOOR
HAAR INGESTELDE RECHTSVORDERINGEN GEEN EINDBESLISSING TA.V. Ej;:N VAN DIE
PARTDEN, WEL EEN EINDBESLISSING TA.V.
DE ANDERE PARTD - GEMEENSCHAPPELIJKE:
ONWETTIGHEID VAN DIE BEIDE BESLISSINGEN - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING LEIDT TOT VERNIETIGING VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING.

1• De bestuurder die naar links wil

afslaan om de rijbaan te verla.ten,
moet zich vooraf ervan vergewissen of
hij dit kan doen zonder gevaar, rekening houdende met de ve.ftragingsmogelijkheden van de achterliggers, ·en
moet zich bijgevolg ervan vergewissen
dat geen ander bestuurder op het punt
staat hem in te halen; wanneer hij, na
zijn voornemen duidelijk en tijdig
genoeg kenbaar te hebben gemaakt
om elk eventueel ongeval te vermijden, zich naar Jinks heeft begeven, is
hij niet meer verplicht zich, alvorens
de beweging met matige ·snelheid uit

1----------------..;..........;
Nota's arrest nr. 270 :

Nota arrest nr. 269 :
(1) Cass., 13 dec,. 1976 (A.C., 1977, 417).

(1) Cass., 8 maart 1977 (A.C.,1977, 743)...
(2) Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 930). · :'
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achterom te kijken om te zien of er een
voertuig naderde; dat hij heeft toegegeven dat hij op dat ogenblik zijn voornemen om naar links af te slaan, niet te
kennen heeft gegeven en dat hij verklaard heeft dat de aanrijding is gebeurd
toen hij ongeveer een meter had afge4° Wanneer
verscheidene burgerlijke legd nadat hij zijn voertuig opnieuw in
partijen zich in cassatie hebben voor- beweging had gebracht; dat verweerster
zien, leidt cassatie van de eindbeslis- heeft toegegeven dat zij de eiser Frerotte
sing op de door een van die partijen met zijn bromfiets op de rechterrijstrook
ingestelde rechtsvordering tot vernieti- had zien rijden voor de twee wagens die
ging van de niet definitieve beslissing zij voor het kruispunt links heeft ingeop de rechtsvordering van de andere, haald; dat zij naar haar zeggen niet
die aan dezelfde onwettigheid lijdt (4). heeft gezien dat Frerotte te kennen gaf
op het kruispunt naar links te willen
afslaan om de rijbaan te verlaten; ... dat
(FREROTTE, • DE BELGISCHE BIJSTAND • N.V.
.
T. BAUDU!N)
eiser anderzijds zijn voornemen om naar
links af te slaan we! degelijk te kennen
had gegeven door de linkerarm uit te
ARREST (vert aling)
, steken, en zich naar het midden van de
rijbaan had begeven; dat hij te kennen
HET HOF; - Gelet op het bestre- heeft gegeven naar links te zullen afden arrest, op 25 juni 1981 door het slaan vooraleer verweerster de twee voor
haar uitrijdende wagens had ingehaald;
Hof van Beroep te Luik gewezen;
dat uit die consideransen volgt dat het
I. Op het cassatieberoep van ongeval is veroorzaakt door de samengevoegde fouten van de twee beklaagden,
Frerotte
dat verweerster twee wagens heeft ingehaald zonder zich vooraf ervan te hebA. In zoverre het cassatieberoep ben vergewist dat de weg over een
gericht is tegen de beslissing op de voldoende afstand vrij was om elk
door eiser tegen verweerster inge- ·gevaar voor ongevallen te voorkomen;
stelde burgerlijke rechtsvordering : dat eiser naar links is afgeslagen om de
rijbaan te verlaten, zonder zich vooraf
Over het middel, afgeleid uit de schen- ervan te hebben vergewist dat hij zulks
ding van de artikelen 21.1, tweede lid, kon doen zonder gevaar voor de achter21.2 en 25.2 van het koninklijk besluit Jiggers en nadat hij uit stilstand was
van 14 maart 1968 houdende algemeen weggereden; dat het met het oog op het
reglement op de politie van het wegver- belang en de ernst van die fouten billijk
keer,
is de aansprakelijkheid bij helften te
doordat het arrest de aansprakelijk- verdelen,
heid op civielrechtelijk gebied bij helften
terwijl, eerste onderdeel, eiser het
verdeelt tussen eiser en verweerster, en eerst zijn voornemen om naar links af te
aldus verweerster veroordeelt om aan slaan te kennen heeft gegeven door zijn
eiser een :Schadevergoeding van 1.000.137 linkerarm uit te steken en zich naar het
frank (lees 1.399.186 frank) te betalen, midden van de rijbaan te verplaatsen,
diens rechtsvordering voor het overige zodat verweerster eiser niet meer links
afwijst en eiser veroordeelt om aan mocht inhalen doch hem rechts moest
verweerster een provisionele schadever- voorbijrijden; het feit dat eiser een
goeding van 2.000 frank te betalen, op ogenblik stilstond, nadat hij naar het
grond : dat eiser aan de politieagenten midden van de rijbaan was gereden, en
verklaard heeft dat hij, ofschoon voor- het feit dat hij zich niet ervan had
ranggerechtigd, gestopt is om een van vergewist dat hij op dat ogenblik kon
rechts komende bus door te laten en dat afslaan zonder gevaar voor verweerster,
hij vervolgens, toen de bestuurder van die achter hem reed, niets afdoet aan de
die .bus hem teken gaf om verder verplichting van verweerster,
tweede onderdeel, eiser het eerst zijn
·(3) Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1172); zie voornemen om naar links af te slaan te
Cass., 15 mei 1973 (ibid., 1973, 886).
kennen heeft gegeven door zijn linker(4) Cass., 9 maart 1976 (A. C., 1976, 782).
arm uit te steken en zich naar het

·te voeren, opnieuw ervan te vergewissen dat geen ander bestuurder tracht
in te halen zelfs al is hij na die
verplaatsing naar links gestopt om een
tegenligger niet te hinderen (3).
(Art.
25.2
Wegverkeersreglement
14 maart 1968.)
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verweerster hem niet meer links mocht begaan waardoor hij aansprakelijk
inhalen, eiser derhalve links mocht af- werd voor het ongeval, toen hij bij
slaan, zonder zich andermaal ervan te
moeten vergewissen dat hij dit kon doen het uit stilstand wegrijden, zich niet
zonder gevaar voor verweerster, die opnieuw ervan heeft vergewist dat
achter hem reed; het feit dat eiser in het hij zonder gevaar voor achterliggers
midden van de rijbaan gestopt was om naar links kon afslaan om de rijeen andere weggebruiker door te laten, baan te verlaten;
niets afdoet aan de verplichtingen van
Dat het middel gegrond is;
verweerster :

Wat de beide onderdelen samen
B. In zoverre het cassatieberoep
betreft :
gericht
is tegen de beslissing op de
Overwegende dat, wanneer de
bestuurder die naar links wil af- door verweerster tegen eiser ingeslaan om de rijbaan te verlaten, zich stelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand
vooraf ervan vergewist heeft dat
geen achteropkomend bestuurder heeft gedaan van zijn cassatiebeeen inhaalmaneuver heeft ingezet roep;
en zijn voornemen duidelijk en
Overwegende evenwel dat, ook al
tijdig genoeg te kennen heeft gege- heeft eiser afstand gedaan van zijn
ven en zich naar links heeft bege- cassatieberoep, de vernietiging van
ven, bij de uitvoering van zijn de beslissing op de burgerlijke
maneuver niet meer opnieuw dient rcchtsvordering van eiser tegen verna te gaan of geen bestuurder poogt weerster leidt tot de vernietiging
hem in te halen, zelfs als hij, na die van de beslissing op de rechtsvordeverplaatsing naar links, gestopt is ring van verweerster tegen eiser,
om een tegenligger niet te hinderen; daar die beslissing op dezelfde
Overwegende dat het arrest ver- onwettigheid berust;
meldt dat « de eerste rechters
terecht hebben beslist dat volgens
de getuigen Delvaux en Pinsmaye,
II. Op het cassatieberoep van de
Frerotte (thans eiser) zijn voorne- verzekeringsmaatschappij De Belgimen om naar links af te slaan wel sche Bijstand :
degelijk te kennen had gegeven
Overwegende dat eiseres in haar
door de linkerarm uit te steken, en conclusie in hoger beroep heeft
zich naar het midden van de rijbaan aangevoerd « dat (zij) als provisiohad begeven; dat Delvaux ook ver- nele schadevergoeding het niet
klaard heeft dat hij te kennen heeft betwiste bedrag van 779.715 frank
gegeven naar links te zullen afslaan heeft gekregen, hetgeen helemaal
vooraleer Bauduin (thans verweer- niet meer overeenkomt met het
ster) de twee voor haar uitrijdende werkelijk bedrag van haar uitgaven;
wag ens had ingehaald »;
dat zij, om de zaken te bespoedigen,
Dat het arrest tevens erop wijst het hof verzoekt de beroepen beslisdat eiser « ofschoon voorrangge- sing, zelfs wat de civielrechtelijke
rechtigd, gestopt is om een van doch
voorlopige
beschikkingen
rechts komende bus door te laten betreft, te bevestigen, onder het
en dat hij vervolgens, toen de voorbehoud evenwel dat het definibestuurder van die bus hem teken tieve schadebedrag later moet worgaf om voor te rijden, opnieuw den vastgesteld »;
aanzette zonder achterom te kijken
Dat het hof van beroep, na << de
om te zien of er een voertuig aansprakelijkheid bij helften te
naderde »;
hebben verdeeld », aan eiseres het
Dat het hof van beroep uit die provisioneel bedrag van 389.857
consideransen ten onrechte heeft 1 frank en de kosten van eerste
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toegewezen;
1• KAMER- 24 december 1981
Overwegende dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
RECHTERLIJK GEWIJSDE - BURartikel 416 van het Wetboek van IoGERLIJKE
ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE
$trafvordering; dat zij geen uit- BEGRIP.
spraak doet over de bevoegdheid;
2o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

Dat het cassatieberoep te vroeg is
ingesteld en mitsdien niet ontvankelijk is;

BURGERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDEBESLISSING
OVER
VORDERINGEN
DIE
GEGROND ZIJN OP VERSCH!LLENDE OORZAKEN- GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE.

Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de 3° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF burgerlijke
rechtsvordering van
VERJARINGSTERMIJNEN GESTELD BIJ DE
eiser tegen verweerster leidt tot de
VOORAFGAANDE TITEL VAN HET WETBOEK
vernietiging van de niet definitieve
VAN STRAFVORDERING.
beslissing op de rechtsvordering van
eiseres tegen verweerster, nu deze
Het gezag van het rechterlijk
beslissing op dezelfde onwettigheid 1" gew~jsde
is beperkt tot wat de rechter
berust;
heeft beslist over een punt dat in
betwisting was en tot wat, ten gevolge
van het geschil dat voor de rechter
was gebracht en waarover de partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren,
de noodzakelijke grondslag, al was het
impliciet, van die beslissing uitmaakt
(1). (Art. 23 Ger.W.)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van eisers cassatieberoep, in zoverre ze gericht is 2" De oorzaak van de vordering op
grand van aansprakelijkheid wegens
tegen de beslissing op de burgereen overtreding van art. 8 Wegverlijke rechtsvordering van verweerkeersreglement door een van de
ster tegen eiser; vernietigt het
vrachtwagenbestuurders van een venbestreden arrest, behalve in zoverre
nootschap en de oorzaak van de vordaarbij wordt beslist dat verweerdering op grand van aansprakelijkheid
ster een fout heeft begaan waardoor
wegens de tout van andere aangestelden van dezelfde vennootschap, die de
zij ten minste voor de helft aangevaarlijke toestand ontstaan uit de
sprakelijk is; beveelt dat van dit
bedoelde overtreding niet hebben verarrest melding zal worden gemaakt
holpen, zijn verschillend; de beslissing
op de kant van de gedeeltelijk
op een van de vorderingen kan dervernietigde beslissing; veroordeelt
halve geen gezag van gewijsde hebben
eiser in de kosten van de beteket.a. v. de andere vordering. (Art. 23
ning van zijn cassatieberoep aan
Ger.W.)
het openbaar ministerie; veroordeelt
De verjaringstermijnen van de wet
zowel eiseres als verweerster in de 3~ van
17 april 1878 houdende de voorafhelft van de overige kosten; verwijst
gaande titel van het Wetboek van
de aldus beperkte zaak naar het
Strafvordering zijn toepasselijk op een
Hof van Beroep te Bergen.
vordering tot schadevergoeding uit
23 december 1981 -

2• kamer

onrechtmatige daad, wanneer deze
een inbreuk op de strafwet is (2).

Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui(1) Cass., 24 april 1981 (A.C., 1980-81,
dende conclusie van de h. Janssens de nr. 483).
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca(2) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1980-81,
ten : mrs. Houtekier, Simont en Kirkpanr. 330) en cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1981, I,
trick.
626.
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VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
VAN
DE
SCHELDE » N.V. T. TREFOIS, IN AANWEZIGHEID
VAN " ENTREPRISES GENERALES DUCHENE •
N.V., GEMEENTE SAMBREVILLE; < ENTREPRISES
GENERALES DUCHENE • T. TREFOIS, IN AANWEZIGHEID VAN • VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
VAN DE SCHELDE » N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de cassatieberoepen, ingeschreven onder de
nummers 6402 en 6465 van de
algemene rol, tegen hetzelfde arrest
zijn gericht en dat zij bijgevolg
moeten samengevoegd worden;

I. Wat het cassatieberoep betreft
van de naamloze vennootschap
Verzekeringsmaatschappij van de
Schelde :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1249, 1251,
1252 van het Burgerlijk Wetboek en 70,
inzonderheid § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een verplichte regeling
van ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gewijzigd bij artikel 1, 1", van het
koninklijk besluit van 4 december 1978,
doordat het bestreden arrest, ter verwerping van het middel waarin de
verjaring wordt aangevoerd op grond
van artikel 10 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
om te zeggen dat niet meer kan worden
betwist dat eiseres in haar brief van
15 november 1971 heeft ingestemd met
de vergoeding van de schade en om
eiseres, als verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de eerste tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, te veroordelen om de door
verweerster geleden schade te vergoeden, erop wijst « dat de mutualiteit.
(verweerster) op 26 april 1971 een
rechtsvordering op grond van de beginselen van de burgerlijke aansprakelijkheid heeft ingesteld tegen de beide tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, nu de mutualiteit die in
de rechten van de getroffene (verweerster) is getreden ten provisionele titel
geldsommen vordert; dat (de eerste tot,

bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) (eiseres) in vrijwaring
heeft opgeroepen en dat het geschil door
een arrest van 26 maart 1975 van dat hof
is beslecht, waarbij (de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) en de . (tweede tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij) tot betaling van de door de
mutualiteit (verweerster) gevorderde
bedragen werd.en veroordeeld, nu (efseres), anderzijds, is veroordeeld tot vrijwaring van haar verzekerde en van de
(tweede tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij); dat aile partijen, .ook (eiseres), in dat arrest hebben
berust en dat het zonder voorbehoud is
uitgevoerd; dat het door geen van de
partijen wordt betwist; dat 's hcifs arrest
gezag van gewijsde heeft (behoudens ten
aanzien van L... die geen partij was in
het geschil, noch persoonlijk, noch bij
subrogatie); dat het arrest dus geldt voor
aile partijen in dit geding, hierop gelet
dat de aangevoerde feiten, het voorwerp
(vergoeding van de schadelijke gevolgen
van het ongeval van 30 november 1968)
en de toepasselijke normen identiek
zijn; dat, bij toepassing van de wettelijke
indeplaatsstelling, (verweersters) geneeskundige uitgaven die door de mutualiteit
zijn betaald, teruggevorderd zijn van de
voor het ongeval aansprakelijke personen, de genoemde (verweerster) was
aldus " in het geding " dat heeft geleid
tot de beslissing waarvan zij het gezag
van gewijsde aanvoert, nu dat geldt voor
de gesubrogeerde en voor de oorspronkelijke schuldeisers bij subrogatie, zoals
de eerste rechters op grond van een
oordeelkundige
motivering . hebben
beslist; dat uit die overwegingen volgt
dat het vaststaat dat in de brief van
15 november 1971 de instemming van
(eiseres) met de vergoeding van de
schade is vastgesteld en, a fortiori, het
bestaan van onderhandelingen die de
door genoemde (eiseres) aangevoerde
driejarige verjaring hebben gestuit; dat
hetzelfde gezag van gewijsde een nieuwe
discussie belet over het beginsel van de
aansprakelijkheid van (eiseres), vastgelegd in 's hofs arrest van 26 maart 1975
dat uit de bewoordingen van de
genoemde brief heeft afgeleid dat (eiseres) met de vergoeding van de schade
had iilgestemd »,

terwijl, opdat een beslissing in een
eerste .zaak gezag van gewijsde zou
hebben, de gevorderde · zaak dezelfde
moet zijn, dat zij , op dezelfde oorzaak
berust en tussen dezelfde partijen
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in dezelfde hoedanigheid gedaan is het gezag van gewijsde van het arrest
(artikel 23 van het Gerechtelijk Wet- van 26 maart 1975 van het Hof van
hoek); in strijd met hetgeen in het Beroep te Luik verhindert dat eiseres
bestreden arrest wordt gezegd, de verde- kan afzien van haar tussenkomst dat de
ring van verweersters mutualiteit, die in verjaring van verweersters rechtsvordehaar rechten is getreden, en waarover ring wordt aangevoerd of dat zij geheel
-het arrest van 26 maart 1975 van het Hof of gedeeltelijk aansprakelijk wordt
van Beroep te Luik uitspraak heeft gesteld voor het litigieuze ongeval
gedaan, niet hetzelfde voorwerp had als (schending van de artikelen 23 tot 28 van
verweersters rechtsvordering aangezien het Gerechtelijk Wetboek); het arrest
zij strekte tot terugbetaling van de door bovendien, door te zeggen dat verweerde genoemde mutualiteit gedane uitga- ster door de indeplaatsstelling « in het
ven terwijl verweerster, ten deze, de geding , zou zijn geweest, dat op ververgoeding vraagt van de schade die zoek van haar mutualiteit is ingesteld,
door haar mutualiteit niet wordt gedekt; de wetsbepalingen inzake de indeplaatsanderzijds de mutualiteit, zo zij in het stelling schendt, nu de toepassing daargeding dat tot het arrest van 26 maart van impliceert dat die indeplaatsstelling
1975 heeft geleid, op grond van de enkel gebeurt tot beloop van de bedrawettelijke indeplaatsstelling in verweer- gen die zij werkelijk heeft betaald aan
sters rechten was getreden, zulks even- de persoon die zij vertegenwoordigt
wei slechts geldt tot beloop van haar (schending van de artikelen 1249, 1251,
eigen uitgaven en niet voor de rechten 1252 van het Burgerlijk Wetboek en 70,
die het voorwerp van verweersters inzonderheid § 2, vierde lid, van de wet
rechtsvordering tegen eiseres hebben van 9 augustus 1963) :
gevormd, zodat het onjuist is te beweren
dat verweerster in dezelfde hoedanigOverwegende dat het gezag van
heid partij zou zijn geweest in de zaak
waarover het arrest van 26 maart 1975 gewijsde enkel geldt voor hetgeen
heeft beslist; er, ten slotte, in de zaak waarop, met betrekking tot de
die tot het arrest van 26 maart 1975 betwisting gebracht voor de rechter
heeft geleid, tussen verweersters mutua- en waarover de partijen tegenliteit en eiseres geen geding aanhangig spraak hebben kunnen voeren, de
was; eiseres, op grond van een oproeping beslissing noodzakelijk, zij het
tot vrijwaring van de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepert impliciet, berust;
partij, welke oproeping gesteund was op
de bij haar gesloten polis « burgerlijke
Overwegende dat uit de stukken
aansprake!ijkheid motorrijtuigen », is waarop het Hof vermag acht te
veroordeeld om genoemde tot bindend- slaan, blijkt dat in het arrest van
verklaring van het. arrest opgeroepen 26 maart 1975 van het Hof van
partij te vrijwaren voor aile veroordelin- Beroep te Luik is gezegd dat de
gen die tegen haar en ten voordele van
de mutualiteit zijn uitgesproken; terwijl rechtsvordering gegrond was waarverweersters rechtsvordering tegen eise- bij het Nationaal Verbond van
res zowel steunt op artikel 6 vai). dewet Socialistische Mutualiteiten, dat in
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte de rechten is getreden van Eva
aansprakelijkheidsverzekering
inzake Trefois, die op 30 november door
motorrijtuigen, waarbij aan de getrof7 een ongeval is getroffen, de terugbefene een eigen recht wordt toegekend . taling van haar uitgaven vroeg, en
tegen de verzekeraar van de aansprake- die was gericht tegen de vennootlijke dader, als op de zogezegde verbin- schap Entreprises Duchene en de
t_enis van eiseres om verweersters gemeente Sambreville, die in solischade te vergoeden; dat de twee rechtsvorderingen tegert eiseres _dus door ver- dum aansprakelijk ZlJn voor de
schillende person(m zijn ingesteld · en schadelijke gevolgen van het ongetegen haar zijn gericht in verschillende val; dat het de rechtsvordering tot
hoedanigheden; zij noch hetzelfde voor- vrijwaring van de vennootschap
WE!rp, noch dezelfde oorzaak hebben; Duchene tegen haar verzekeraar, de
daaru.it vol-~ .dat .het ~estreden _ arrest, II Verzekeringsmaat~~happij van de
met schendmg van de m de aanhef van Sthelde, gedeeltehJk gegrond heeft
het middel vermelde- wetsbepalingen . verklaard;
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de vennootschap Duchene, zijn belet dat het beginsel van de aan~
beslissing hierop heeft laten steu- sprakelijkheid van de maatschappij
nen dat, enerzijds, zij << niet tijdig de Schelde jegens de verweerster
de gevaarlijke toestand heeft ver- Eva Trefois opnieuw in het geding
holpen die door haar toedoen (op de komt, dat gezag van gewijsde uitrijbaan) was ontstaan >> en, ander- breidt tot een aansprakelijkheid die
zijds, dat haar vrachtwagenbestuur- op een andere oorzaak steunt dan
der modder op de openbare weg, die welke de noodzakelijke grond
met overtreding van artikel 8 van had gevormd van de beslissing
het Wegverkeersreglement, heeft waarnaar het verwijst;
Iaten vallen;
Dat het middel dienaangaande
Dat het arrest, met betrekking tot
de maatschappij de Schelde, enkel gegrond is;
heeft beslist dat het schadegeval,
« dat te wijten is aan de modder die
II. Wat het cassatieberoep betreft
van de vrachtwagen is gevallen » van de naamloze vennootschap
onder toepassing viel van artikel 1 Entreprises generales Duchene :
van de verzekeringspolis waarbij,
overeenkomstig de wet van 1 juli
Over het tweede middel, afgeleid uit
1956, de burgerlijke aansprakelijkheid van de vennootschap Duchene de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
is gedekt voor de schade veroor- Wetboek,
van het Strafwetboek
zaakt door haar motorrijtuig, en dat en 26 van418,de420wet
van 27 april 1878
de maatschappij de Schelde in haar houdende de voorafgaande titel van het
brief van 15 november 1971 had Wetboek van Strafvordering,
ingestemd met de vergoeding van
doordat het bestreden arrest had vastde schade;
gesteld dat het litigieuze ongeval op
Dat daaruit volgt dat de veroorde- 30
november 1968 te Auvelais was
ling van die partij noodzakelijker- gebeurd en dat verweerster op 24 oktowijze aileen gegrond is op haar ber 1975 een rechtsvordering tegen eiseaansprakelijkheid als verzekeraar, res had ingesteld « om de vergoeding
op grond van de wet van 1 juli 1956, van de schadelijke gevolgen van het
van de vennootschap Duchene voor ongeval te bekomen », erop had gewezen
de schade veroorzaakt door haar dat verweerster ten gevolge van dat
ongeval kwetsuren had opgelopen (aan
motorrijtuigen;
de knieschijf), waardoor de bevestiging
Overwegende dat uit de vaststel- van het door de eerste rechter bevolen
lingen van het bestreden arrest geneeskundig
deskundigenonderzoek
volg-c oat de rechtsvordering van de werd verantwoord, het beroepen vonnis
verweerster Eva Trefois tegen de wijzigt in zoverre het heeft beslist dat
eiseres maatschappij de Schelde tot « de rechtsvordering 'tegen (eiseres) is
vergoeding van haar schade, niet verjaard, nu meer dan vijf jaren zijn
tussen de dag waarop ·het
steunt op een overtreding van verlopen
misdrijf is gepleegd en de dag waarop de
artikel 8 van het Wegverkeersregle- dagvaarding aan hem is betekend », eri
ment door de vrachtwagenbestuur- het middel verwerpt waarin eiseres
ders van de vennootschap Duchene, betoogde dat ten deze de vijfjarige
doch « op de fout van andere verjaring van artikel 26 van de wet van
aangestelden van de genoemde ven- 17 april 1878 moest toegepast worden,
nootschap, meer bepaald de direc- de gronden « dat in dit geval blijkt dat
teuren of de werfleiders die nagela- een strafrechtelijk vooronderzoek is
geopend wegens overtreding van het
ten hebben de gevaarlijke toestand toen
vigerend artikel 8 van het Wegverdie was ontstaan, te verhelpen »;
keersreglement, tegen de vrachtwagenOverwegende dat daaruit volgt bestuurders van (eiseres), om op de
dat het bestreden arrest, door te openbare weg stoffen te hebben Iaten
beslissen dat het gezag van gewijsde vallen d1e het verkeer onveilig maken;

op
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gesteund op de fout van andere aangestelden van de genoemde vennootschap,
meer bepaald de directeuren of werfleiders die nagelaten hebben te verhelpen
aan de veroorzaakte onveilige toestand;
die nalatigheid geen misdrijf is maar
een miskenning van de regels inzake de
burgerlijke aansprakelijkheid van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek; dat de bepalingen van
artikel 26 van de wet van 30 mei 1961
dus niet van toepassing zijn "•

terwijl, eerste onderdeel, de fout
onvoorzichtigheid, voor zover daardoor
aan een persoon lichamelijk letsel is
toegebracht, precies een van de bestanddelen vormt van het misdrijf dat bij de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek wordt beteugeld; daaruit volgt dat
het bestreden arrest, door te beslissen
dat de aan de aangestelden van de
eisende vennootschap ten laste g<~legde
nalatigheid « geen misdrijf is maar een
miskenning van de regels inzake de
burgerlijke aansprakelijkheid van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek "• terwijl het vaststelt dat die
nalatigheid de oorsprong van verweersters lichamelijk letsel heeft gevormd,
het begrip onvrijwillige slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid miskent (schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en
420 van het Strafwetboek) of, althans,
steunt op motieven die zo tegenstrijdig
en duister zijn dat zij gelijkstaan met
het ontbreken van motieven zodat het
Hof zijn toezicht niet kan uitoefenen
(schending van artikel 97 van de Grond- I
wet);
tweede onderdeel, de vaststelling van
het arrest dat verweersters rechtsvordering gesteund is op de fout van andere
aangestelden dan diegenen waartegen
een strafrechtelijk vooronderzoek was
geopend,
wegens
overtreding
van
artikel 8 van het Wegverkeersreglement,
geen wettig beletsel vormt voor de
toepassing van de vijfjarige verjaring
van artikel 26 van de wet van 17 april
1878; voor de toepassing van die verjaring enkel vereist is dat de burgerlijke
rechtsvordering steunt op feiten die een
misdrij£ uitmaken, waarbij niet als
voorwaarde wordt gesteld dat die feiten
aanleiding hebben gegeven tot vervolging of tot een strafrechtelijk vooronderzoek (schending van artikel 26 van de
wet van 17 april 1878 houdende de

voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
rechtsvordering steunt op een nalatigheid van de directeurs of de
werfleiders van eiseres, welke fout
het ongeval van 30 november 1968
heeft veroorzaakt waardoor verweerster lichamelijke letsels heeft
opgelopen;
Overwegende dat het arrest, ter
verwerping van de door eiseres
opgeworpen vijfjarige verjaring van
artikel 26 van de wet van 17 april
1878, hierop steunt dat die fout geen
misdrijf is;
Overwegende dat, volgens de
vaststellingen van het arrest, de
schade, die vernreerster vergoed wil
zien, veroorzaakt is door slagen en
verwondingen aan verweerster ten
gevolge van fouten van personeelsleden van eiseres; dat aldus de
onvoorzichtigheid of nalatigheid
bedoeld bij de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek ten
deze een van de wezenlijke
bestanddelen uitm.aakt van het misdrijf beteugeld bij de artikelen 418
en 420. van het Strafwetboek;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, voegt de zaken
samen ingeschreven onder de
nummers 6402 en 6465 van de
algemene rol; 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; verklaart het arrest bindend voor de gemeente Sambreville;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
24 december 1981 2' kamer Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Geiljk-

-574Juidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn, Kirkpatrick en Houtekier.

Nr. 272
1' KAMER- 24 december 1981

1° BENELUX -

BENELUX-OVEREENKOMST
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE OVEREENKOMST, ART. 10, DERDE
LID STUITING VAN DE VERJAEl.ING ONDERHANDELINGEN- BEGRIP.

2° VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERING
- W.A.M.-WET, ART. 10, § 3 - STUITING VAN DE
VERJARING
ONDERHANDELINGEN
BEGRIP.

1" en 2" Zelfs herhaalde aanvragen strek-

Over het middel, afgeleid uit de schen~
ding van de artikelen 6, 10, derde lid,
van de wet van 1 juli 1956 betreffen'de de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen en · 97 van de
Grondwet,
.
·.
doordat het arrest beslist dat de
rechtsvordering van eiser tot betaling·
van het door hem uitgekeerde . bedrag
van 8.286 frank voor geneeskundige verzorging en van 53.271 frank voor vergoedingen verjaard is, op grond dat eiser op
15 oktober 1973 verweerster verzocht om
de litigieuze bedragen terug te betalen,
en zulks op 14 november 1973, 7 jahuari
1974, 22 augustus 1974, en op 13 september 1974 it?- herinnering bracht, terwijl
volgens d1e laatste rappelbrief op
dezelfde dag een telefoongesprek had
plaatsgehad; dat v66r 11 juli 1974, dit is
de datum waarop de termijn van
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956
verstreek, verweerster aan eiser geen
antwoord had gegeven; dat niet kan
worden aangenomen dat een verzoek,
zelfs als er nadien rappels werden
gezonden, zonder dat er enig antwoord
is gegeven, een onderhandeling uitmaakt; dat dit een minimum aan dialoog
vereist,

kende tot terugbetaling van gestorte
bedragen zijn geen onderhandelingen,
in de zin van art. 10, § 3, WA.M.-wet
en van art. 10, derde lid, ,gemeenschappelijke bepalingen behorende bij
terwi)1, eerste onderqeel, de herhaalde
de Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverze- verzoeken van eiser aan verweerster om
de door hem uitbetaalde bedragen terug
kering inzake motorrijtuigen (1).
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCV\LISTISCHE
MUTUALITEITEN T. • ROYALE BELGE • N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1978
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 30 oktober 1980 (2);
Gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 9 juli 1981 (3);
(1) Zie CASSART-BonsoN-PARDON, £'assurance
automobile obligatoire de responsabilite civile,
Brussel, 1957, biz. 183; E. BEYENS, • L'assurance
des vehicuies automoteurs "• in Les Novelles,
Droit commercial, dl. V, I, 1966, nr. 145.

(2) A.C., 1980-81, nr. 138.
(3) • La jurisprudence de Ia Cour de Justice
Benelux », 1980-81, biz. 89 e.v., in J.T., 1982
biz. 91 e.v., met cone!. A.G. Neve.

te betalen een onderhandeling tussen de
partijen zijn, zelfs wanneer op die verzoeken niet is geantwoord; ze · derhalve
de verjaring kunnen stuiten (schending
van de artikelen 6, 10, derde lid, van de
wet van 1 juli 1956);
tweede onderdeel, de stuitende · werking van de door eiser ingezette onderhandeling niet ophoudt door het ontbreken van een antwoord van verweerster
doch alleen door de kennisgeving dat zij
de onderhandeling a:(breekt; de. bekritiseerde motivering het beschikkende
gedeelte niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 6, 10, derde
lid, van de wet van 1 juli 1956 en 97 van
de Grondwet) :
·

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat .het BenelliiGerechtshof in zijn arrest van 9 juli
1981, dat antwoordt op de vraag die
bij arrest van 30 oktober , 1980 is
l;{esteld, voor recht heeft gezegd dat
e{m of meer tot de .verzekeraar
gerichte, doch onbeantwoord gela:..
ten aanvragen om vergoedirig van
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Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdevormen als bedoeld in artikel 10, lingsvoorzitter
- Verslaggever : de h.
derde lid, van de gemeenschappe- Raymond-DecharneuxGelijkluidende
lijke bepalingen behorende bij de conclusie van de h. Declercq, advocaatBenelux-Overeenkomst betreffende generaal - Advocaten : mrs. Houtekier
de verplichte aansprakelijkheidsver- en Simont.
zekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat eiser tot verweerster, verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de
voor het ongeval aansprakelijke Nr. 273
dader, een verzoek had gericht
strekkende tot terugbetaling van
3• KAMER- 4 januari 1982
een door hem naar aanleiding van
ARBEIDSONhet ongeval uitgekeerd bedrag, dat 1° ARBEIDSONGEVAL hij dat verzoek verschillende malen GEVALLENWET 10 APRIL 1971, ART. 63- VERDE VERZEKERAAR VAN DE
heeft herhaald, dat verweerster die PLICHTING VOOR
OM DE VERZEKERINGSINSTEL-.
verzoeken niet heeft beantwoord WERKGEVER
LING WAARBU DE GETROFFENE IS AJ\.NGEv66r het verstrijken van de in SLOTEN OF WAAR HU IS INGESCHREVEN, TE
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956 VERWITTIGEN VAN ELKE WUZIGING VA."' DE
bepaalde termijn;
ONGESCHIKTHEIDSGRAAD- OMVANG.
Dat bijgevolg het arrest, dat
ARBEIDSONbeslist dat de genoemde aanvragen, 2° ARBEIDSONGEVAL 10 APRIL 1971, ART. 63- VERaangezien zij geen onderhandeling GEVALLENWET
ZUIM VANWEGE DE VERZEKERAAR VAN DE
uitmaken, de verjaring niet hebben WERKGEVER, BINNEN DRIE DAGEN NA DE
kunnen stuiten en dat de rechtsvor- GENEZING VAN DE GETROFFENE, DE VERZEdering op de datum van het ge- KERINGSINSTELLING WAARBIJ DE GETROFdinginleidend exploot door verjaring FENE IS AANGESLOTEN OF WAAR HIJ IS
was vervallen, de in het middel INGESCHREVEN, TE VERWITTIGEN- GEVOLG.
aangewezen wetsbepalingen niet 1° De verzekeraar van de werkgever van
schendt;
de getroffene van een arbeidsongeval
moet de instelling voor verzekering
Dat dit onderdeel van het middel
tegen ziekte en invaliditeit waarbij de
naar recht faalt;
getroffene is aangesloten of waar hij is
Wat het tweede onderdeel beingeschreven, verwittigen binnen de
treft :
drie dagen die volgen op de dag
waarop de wijziging van de ongeOverwegende dat het arrest niet
schiktheidsgraad zich voordoet; die
beslist dat aan de onderhandeling
verplichting rust op de verzekeraar
een einde werd gesteld voor het
van de werkgever zelfs in geval van
uitblijven van een antwoord vangenezing van de getroffene. (Art. 63,
wege verweerster, maar dat er geen
§ 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet
onderhandeling is geweest;
10 april 1971.)
Dat dit onderdeel van het middel
op een onjuiste uitlegging van het 2° Wanneer de verzekeraar van de werkgever van de getroffene van een
arrest berust en dus feitelijke
arbeidsongeval nalaat de verzekeringsgrondslag mist;
instelling waarbij de getroffene is

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

aangesloten, overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, te
verwittigen dat de getroffene genezen
is, en zulks binnen drie dagen na
de genezing, is hij de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid,
bedoeld in de wet van 9 aug. 1983,
verschuldigd tot op de dag dat die
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die wet, is verwittigd van de wijziging << eveneens , vereist dat de algemene en
die in de gezondheidstoestand van de samenhangende opzet van § 2 van
getroffene is opgetreden. (Art. 63, § 2, artikel 63 wordt geeerbiedigd; dat de
derde en vierde lid, Arbeidsongeval- vordering dus gegrond is, daar eiseres de
lenwet.)
vereiste kennisgeving niet binnen de
termijn van drie dagen heeft gedaan,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 63,
(BELGIE INDUSTRIE T. NATIONAAL VERBOND
§ 2, vierde lid, van de wet van 10 april
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
1971, waarin wordt bepaald dat, zo een
wijziging optreedt in de graad van
ARREST ( vertaJing)
arbeidsongeschiktheid die aan de getrof£ene is toegekend, de arbeidsongevallenHET HOF; - Gelet op het bestre- verzekeraar de verzekeringsinstelling
den arrest, op 17 april 1980 door het verwittigt binnen de drie dagen die
volgen op de dag waarop de wijziging
Arbeidshof te Luik gewezen;
van de ongeschiktheidsgraad zich voorOver het middel, afgeleid uit de schen- doet, enkel betrekking heeft op het geval
ding van de artikelen 63, § 2, inzonder- dat de ongeschiktheid groter of kleiner
heid derde en vierde lid, en § 4, van de is geworden, waarbij de getroffene in elk
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 geval enige ongeschiktheid ten gevolge
van het arbeidsongeval behoudt; dit
en 97 van de Grondwet,
geval niet kan worden gelijkgesteld met
doordat eiseres, arbeidsongevallenver- het geval waarin, zoals ten deze, de
zekeraar, de aangeslotene van verweer- verzekeraar vaststelt dat de getroffene
der had vergoed voor de arbeidsonge- genezen is en dat hij dus helemaal niet
schiktheid die hij ten gevolge van een meer ongeschikt is; hieruit volgt dat het
arbeidsongeval had geleden tot 18 juni arrest, door te beslissen dat eiseres,
1976, en van oordeel was dat hij dan krachtens artikel 63, § 2, vierde lid, van
opnieuw arbeidsgeschikt was geweest, de Arbeidsongevallenwet van 10 april
daar de door het ongeval veroorzaakte 1971, verplicht was verweerder daarvan
letsels genezen waren, en het arrest, met te verwittigen, die wetsbepaling alsmede
bevestiging van de beslissing van de artikel 97 van de Grondwet schendt;
eerste rechter, de vordering van vertweede onderdeel, het derde lid van
weerder tot terugbetaling van de door
hem vanaf 19 juni 1976 aan zijn aange- artikel 63, § 2, van de wet van 10 april
slotene betaalde vergoedingen wegens 1971 bepaalt dat de vergoedingen van de
arbeidsongeschiktheid
gegrond
ver- verplichte verzekering tegen ziekte en
klaart, op grond : dat de bepaling van invaliditeit verschuldigd zijn door de
artikel 63, § 2, vierde lid, van voor- verzekeraar << die nalaat de verklaring
noemde wet van 10 april 1971 be- bedoeld in het eerste lid tijdig te doen »;
trekking heeft op het geval waarin hieruit volgt dat die vergoedingen enkel
volgens de arbeidsongevallenverzekeraar te zijnen laste kunnen worden gebracht
een wijziging is opgetreden in de graad wanneer hij bij de ontvangst van de
van arbeidsongeschiktheid die aan de verklaring van het ongeval nalaat bingetroffene is toegekend; dat een wijzi- nen de twee weken de verzekeringsinging van die graad zowel impliceert dat stelling te verwittigen dat er twijfel
hij tot nul komt als dat hij gedeeltelijk bestaat inzake de toepassing van de wet
vermindert; dat krachtens voormelde op het ongeval, of dat hij weigert het
bepaling eiseres verweerder dus moest ongeval als een arbeidsongeval te erkenverwittigen binnen de drie dagen die nen; artikel 63, § 2, vierde lid, die sanctie
volgden op de dag waarop zich volgens niet oplegt als hij nalaat de verzekehaar een wijziging in de ongeschikt- ringsinstelling te verwittigen dat er een
heidsgraad had voorgedaan; dat de wet- wijziging is opgetreden in de graad van
gever de sanctie voorgeschreven in de arbeidsongeschiktheid die aan de getroftwee gevallen waarvan sprake is in het fene is toegekend; in dit laatste geval de
derde lid, in het vierde lid van artikel 63, vergoedingen van de verzekering tegen
§ 2, niet behoefde te herhalen, nu hij in ziekte en invaliditeit derhalve niet te
het vierde lid het woord « eveneens , zijnen laste kunnen komen; hieruit volgt
gebruikt en daardoor een wijziging van dat het arrest, door te beslissen dat
de ongeschiktheidsgraad gelijkstelt met eiseres aan verweerder de door hem aan
de twee vorige gevallen, met dit ver- zijn aangeslotene betaalde vergoedingen
schil dat een termijn van drie dagen wegens ongeschiktheid moet terugbeta-
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dat er een wijziging was opgetreden m ongeval en met het geval dat de
de graad van arbeidsongeschiktheid die verzekeraar weigert het ongeval als
aan de getroffene was toegekend, een arbeidsongeval te erkennen;
artikel 63, § 2, vierde lid, van de
Overwegende dat het arrest aldus
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
alsmede de overige voornoemde bepalin- zijn beslissing naar recht verantgen .van dit artik:el 63 en artikel 97 van woordt;
de Grondwet schendt :
Dat, in geen enkel onderdeel, het
middel, dat slechts grieven aanvoert
Wat het eerste onderdeel betreft : die niets te maken hebben met
Overwege!nde dat het arrest artikel 97 van de Grondwet, kan
beslist dat eiseres, krachtens het worden aangenomen;
vierde lid van § 2, van artikel 63
van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, verweerder moest
Om die redenen, verwerpt de
verwittigen · binnen de drie dagen voorziening; veroordeelt eiseres in
die volgen op de dag waarop de de kosten.
wijziging van de ongeschiktheids- ·
1982 - 3• kamer - Voorzitgraad zich yoordoet, op grond, ener- ter4 :januari
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter zijds, dat een · wijziging zowel de Verslaggever
: de h. Kreit - Gelijkluf.vermindering van die graad tot nul dende conclusie van de h. Duchatelet,
als een gedeeltelijke vermindering advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
impliceert, en, anderzijds, dat die Simont en Houtekier.
korte termijn noodzakelijk is om
verweerder in staat te stellen de
nodige medische controle op doeltreffende wijze te verrichten om
eventueel een einde te maken aan Nr. 274
de vergoedfng als de ongeschikt2• KAMER- 5 januari 1982
heidsgraad voorgeschreven bij artikel 56 van de wet van 9 augustus BANKBREUK
BEDRIEGLIJK
EN
1963 tot instelling en organisatie
ONVERMOGEN - EENVOUDIGE BANKvan een regeling voor verplichte
BREUK FElTEN OMSCHREVEN IN DE
ziekte- en invaliditeitsverzekering
ARTI. 573, 5o, EN 574, 4o, KH. - TOEPASSELIJKE
niet mee'r is bereikt;
STRAF.
Overwegende dat het arrest met Onwettig is de beslissing die wegens
die overwegingen voormeld artifeiten van eenvoudige bankbreuk,
kel 63, § 2, vierde lid, niet schendt;
omschreven in de artt. 573, 5", en
574, 4°, Kh. (Faillissementswet van
Wat het tweede onderdeel be18 april 1851), buiten een gevangenistreft:
straf van een maand tot twee jaar, nag
Overwegende dat het arrest, dat
een geldboete uitspreekt (1). (Art. 489,
wijst op de samenhang van § 2 van
eerste en tweede lid, Sw.)
artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet, waarbij de wetgever een nauwe (VAN DER POEL T. MR. VAN DOOSSELAERE samenwerking tussen arbeidsonge- CURATOR IN HET FAILLISSEMENT • EURO
vallenverzekeraar en ziekenfonds
STUDIO'S • P.V.BA.)
heeft willen verzekeren, oordeelt dat
de wetgever de sanctie van het
5 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitderde lid niet behoefde te herhalen ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter iri het vierde lid, omdat hij in dit Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelaatste lid het woord « eveneens » Jijkluidende conclusie van de h. Tillegebruikt en daardoor een wijziging kaerts, advocaat-generaal - Advocaat .
van de ongeschiktheidsgraad gelijk- mr. Biitzler.
stelt met het geval dat er volgens de
verzekeraar twijfel bestaat inzake
(1) Zie Cass., 9 mei 1972 (A.C., 1972, 835).
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Nr. 275

2' KAMER - 5j'anuari 1982

controleren, een. gevaar voor :de maatschappij oplevert (2). (Artt. 1 en 7 Wet
Bescherming Maatschappij.).
•
(MICHIELS)

BEWIJS-

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

5 januari 1982 .~ 2• kamex: - Voorzit~.:
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter ..-... .
Verslaggever : de h. Matthijs - GeWanneer, in strafzaken, de wet geen lijkluidende conclusie van de h. Tillebijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor- kaerts,. advocaat-generaal - Ac(vocaat :
deelt de rechter in feite en derhalve mr. Mehnes, Antwerpen.
onaantastbaar de bewijswaarde van de
verklaringen van de getuigen en van
de beklaagden, mits hij de bewijskracht niet miskent van de akte Nr. 277
waarin zij zijn opgenomen (1).
(FRANSEN, • FRANSEN J. , P.V.BA. T. NUYTS,
TENIERS, < ROYALE BELGE ' N.V.)

5 januari 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Moors, Mechelen.

2'

KAMER -·6

januari 1982

BEWIJS -

STMFZAKEN BESLISSING.
GEGROND OP FElTEN WAAROVER .. PARTJJ.EN ;
GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN VOEREN EN WAARVAN DE RECHTER BUITEN DE.
TERECHTZITTING KENNIS HEEFT GEKREGEN
- ONWETTIGE BESLISSING (1).

(BONHEMME R., BONHEMME G, T. BOURDOUXHE,
HALLEUX)
..
ARREST ( vertafing)

Nr. 276

HET HOF; ~ Gelet op'hetbestreden vonnis, op 27 maart 1981 iri
2' KAMER - 5 januari 1982
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik; ·
1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPI.J INTERNERING VERI. Op het cassatieberoep van de '
DACHTE DIE ZICH AL DAN NIET IN EEN beklaagde Rene Bonhemme :
ERNSTIGE STAAT VAN GEESTESSTOORNIS OF
VAN ZWAKZINNIGHEID BEVINDT DIE HEM
ONGESCHIKT MAAKT TOT BET CONTROLEREN
VAN ZJJN DADEN ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER (1).

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ INTERNERING VERDACHTE DIE EEN GEVAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJ BETEKENT - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

2° De rechter beoordeelt op onaantast-

A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de

1-----------------Nota arrest nr. 276 :
(2) Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 90); het ·
Hof moet evenwel nagaan of het rechtsbegrip ,
• gevaar voor de maatschappij • niet miskend ·
is.
Nota arrest nr. 277 :

bare wijze, in feite, of de verdachte,
(1) Cass., 18 jan. 1971 (A.C., 1971, 479),
die ongeschikt is om zijn daden te 10 juni 1974 (ibid., 1974, 1112) en 8 sept. 1980

------------------1 (ibid.,
1980-81, nr. 14); zie Cass., 2 juni en
22 juli 1975 (A.C., 1975, 1039 en 1181); 10 nov.
Nota arrest nr. 275 :

(1) Cass., 22 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 303).

Nota arrest nr. 276 :
(1) Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 482).

1975 (ibid., 1976, 318), 1 feb. 1977 (ibid., 1977,
610), 25 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 53), 23 jan.
1980 (ibid., 1979-80, nr. 306); zie ook « Over de
Rechtsstaat •, plecht. openingsrede van .
proc.-gen. Dumon voor het Hof, van 3 sept. ·
1979 (A.C., 1979-80, nrs. 20 tot 24).

-,-c579 rtegen de verweerder Marc BourOverwegende derhalve dat het
vonnis de veroordelende beslissing
douxhe ingestelde strafvordering :
Oyerwegende dat eiser geen hoe- niet naar recht verantwoordt;
d'an:igheid heeft om cassatieberoep
in, t,e stellen ·tegen die beslissing,
welke ten aanzien van een medebeII. Op het cassatieberoep van
klaagde is gewezen;
Gilbert Bonhemme :
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing waarbij 'eiser vrijgesproken wordt van de
overtt'edingen van de artikelen 16.4,
16.5 (m · 17.2, 4", van het Wegverkeersreglement : .
Om die redenen, vernietigt het
· ,Qverwegende dat eiser geen bestreden vonnis, in zoverre de
belang heeft om tegen die beslissing eisers daarbij veroordeeld worden
cassatieberoep in te stellen;
op de rechtsvordering van het openDat de voorziening niet ontvanke- baar ministerie en op de tegen hen
ingestelde burgerlijke rechtsvordelijk is;
ringen; verwerpt de cassatieberoepen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
C. In··. zoverre het cassatieberoep gemaakt op de kant van de gedeelgei"icht is tegen de beslissing waar- telijk vernietigde beslissing; veroorbij eiser wordt veroordeeld wegens deelt iedere eiser in een vierde van
de andere misdrijven :
de kosten en verweerster in de
overige
kosten; verwijst de aldus
. Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de miskenning van het recht van beperkte zaak naar de Correctionele
.verdediging en de schending van de Rechtbank te Hoei, zitting houartikelen 6, §§ 1 en 2, van het Verdrag dende in hoger beroep.
tot Bescherming van de Rechten van de
6 januari 1982 - 2• kamer - Vool'ZitMens en de Fundamentele Vrijheden, en
1~4 ':an net .. Wetboek van Straf- ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag. gever : de h. Bosly - GelJjkluidende
Vdrdermg:
conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn
Overwegende dat het vonnis en Manon Biar, Luik.
beslist dat uit de situatietekening
niet kan worden opgemaakt waar
het voertuig van· Bourdouxhe stond,
op grond · dat die situatietekening
·slechts ee.p lengte van 2,80 meter
opgeeft voor het voertuig en dus
Nr. 278
onjuistis;
I

Overwegende dat de rechter zijn
2• KAMER- 6 januari 1982
beslissing aldus niet heeft gegrond
op eeli stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan, doch op feitelijke 1° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE'gegevens waarover de partijen geen SCHIKKINGEN VAN VERWIJZING NAAR DE
RECHTBANK OF DE POLmEtegenspra~k hebben
gevoerd en CORRECfiONELE
RECHTBANK - GEEN ONWETI'IGHEID INZAKE
waarvan hij slechts buiten de BEVOEGDHEID - ZAAK AANHANGIG BIJ HIT
terechtzitting kennis heeft kunnen VONNISGERECHT - BESLISSINGEN BLIJVEN
krijgen;
DEZELFDE GEVOLGEN HEBBEN ZOLANG ZIJ

-580DOOR HET HOF VAN CASSATIE NIET ZIJN
VERNIETIGD (1).

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD
DOOR DE RAADKAMER - GEEN OPSPORINGSONDERZOEK- WETTIGE BESLISSING (2).

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN OPSPORINGSONDERZOEK DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS WEGENS EEN MISDAADVORDERINGEN TOT CORRECTIONALISERING
VAN EEN MISDAAD EN TOT VERWIJZING VAN
DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK- OVERZENDING VAN DE STUKKEN DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS
NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER OM VERSLAG UIT TE BRENGEN VOOR DE RAADKAMER
- MOGELIJKHEID MAAR GEEN VERPLICHTING
VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER BIJKOMENDE ONDERZOEKSDADEN TE VERRICHTEN
(3).

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN OPSPORINGSONDERZOEK DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS WEGENS EEN MISDAADVORDERINGEN TOT CORRECTIONALISERING
VAN DE MISDAAD EN TOT VERWIJZING VAN
DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK- OVERZENDING VAN DE STUKKEN DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS
NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER OM VERSLAG UIT TE BRENGEN VOOR DE RAADKAMER
- MOGELIJKHEID, MAAR GEEN VERPLICHTING, VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER DE
VERDACHTE TE ONDERVRAGEN VERDACHTE NIET ONDERVRAAGD DOOR ONDERZOEKSRECHTER - GEEN MISKENNING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING (4).

5° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN
OPSPORINGSONDERZOEK
DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS WEGENS
EEN MISDAAD - VORDERINGEN TOT CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD EN TOT
VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK OVERZEN-

-----------------1
(1) Cass., 20 mei 1968 (Bull. en Pas., 1968,
1083), 18 mei 1971 (ibid., 1971, 936), 27 april
1976 (ibid., 1976, 967).
(2) Cass., 6 mei 1942 (Bull. en Pas., 1942, I,
112) en 2 juni 1947 (ibid., 1947, I, 220); zie
Cass., 24 okt. 1910 (ibid., 1910, I, 453) en
18 maart 1929 (ibid., 1929, I, 133).

DING VAN DE STUKKEN DOOR DE PROCUREUR
DES KONINGS NAAR DE ONDERZOEKSRECHTER OM VERSLAG UIT TE BRENGEN VOOR DE
RAADKAMER - VERDACHTE NIET ONDERVRAAGD DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING (5).
(D'HOOP, LACAMPAGNE T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen,
en gelet op de bestreden beschikkingen, op 9 februari en 12 november 1979 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel;
I. Op
d'Hoop:

het cassatieberoep van

A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdediging en van de regels inzake aanhangigmaking bij vonnisgerechten,
doordat het middel van eiser, hieruit
afgeleid dat de onderzoeksrechter, die
voor de raadkamer verslag heeft uitgebracht over de tegP.n eiser aangelegde
dossiers, hem op geen enkel ogenblik
heeft ondervraagd en aldus zijn recht
van verdediging heeft miskend, a) door
de raadkamer bij de bestreden beschikkingen van 9 februari en 12 november
1979 wordt afgewezen, voornamelijk op
grond dat de onderzoeksrechter slechts
optrad om de telastleggingen A en B te
kunnen correctionaliseren en dus om de
beide verdachten naar de correctionele
rechtbank te verwijzen, welke procedure
voor de onderzoeksrechter niet de verplichting inhoudt om de verdachten
persoonlijk te ondervragen; b) dat bet
hof van beroep, om dat middel te
verwerpen, in het bestreden arrest erop
wijst dat de voormelde beschikkingen.
naar de vorm wettig lijken, - het enige

(3) en (4) Raadpl. de in voornoemde voetnoot geciteerde arresten; zie WINANTS A.,
« L'interrogatoire de l'inculpe par le juge
d'instruction •, voetnoot onder het geannoteerde arrest in Rev. dr. pen. et crim., 1982, - - - - - - - - - - - - - - - - - blz. 784-788 en de geciteerde verwijzin(5) Zie nota's 3 en 4.
gen ..
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daaruit moeten afleiden dat de vervolgingen bij hen regelmatig aanhangig
zijn gemaakt, vermits enkel het Hof
bevoegd is om toezicht uit te oefenen op
het voorbereidend strafonderzoek en op
de beslissingen van de onderzoeksgerechten, nadat een eindvonnis is gewezen, waarna het arrest nochtans vaststelt
enerzijds, « dat de beklaagden in de
raadkamer een schriftelijke conclusie
hebben neergelegd waarop dit gerecht
geantwoord heeft door bij met redenen
omklede beschikking te verklaren dat de
zaak in staat van wijzen was;· (dat zij)
dus reeds tijdens het onderzoek gelegenheid hebben gehad om hun bezwaren
naar voren te brengen; dat zij dit
hebben gedaan en dat de rechter die
uitspraak moest doen, hun van antwoord
heeft gediend » en, anderzijds, dat hun
recht van verdediging zowel voor de
correctionele rechtbank als voor het hof
van beroep ten voile werd geeerbiedigd,
terwijl het verhoor van de beklaagde
door de onderzoeksrechter voor zijn
dagvaarding of verschijning voor de
raadkamer moet worden beschouwd als
een wezenlijk onderdeel van het recht
van verdediging en bijgevolg als een
substantiele rechtsvorm waarvan het
verzuim niet kan worden hersteld voor
de onderzoeks- of vonnisgerechten; in
strijd met wat de raadkamer had verklaard, van dat essentieel beginsel niet
mag worden afgeweken, zelfs niet in het
geval dat de onderzoeksrechter enkel
optrad voor de correctionalisering van
de misdrijven die met criminele straffen
kunnen worden bestraft; het bovendien
vaststaat dat de raadkamer in haar
beschikkingen heeft beslist eiser te verwijzen wegens twee andere ten laste
gelegde feiten ( C en D), waarop slechts
correctionele straffen stonden; dit kan
slechts betekenen dat ofwel het optreden
van de onderzoeksrechter ten deze niet
het beperkte doel had dat de raadkamer
hem toewijst, ofwel dat de raadkamer
niet regelmatig kennis heeft genomen
van de twee laatstvermelde telastleggingen; de omstandigheid dat eiser nooit
door de onderzoeksrechter is ondervraagd, een niet te herstellen onregelmatigheid opleverde en dus leidde tot de
nietigheid zowel van het tegen hem
gevoerde voorbereidend onderzoek als
van de op 9 februari 1979 en 12 november 1979 te zijnen aanzien gewezen
beslissingen tot verwijzing en, bijgevolg,
van de veroordelingen die bij het bestre-

den arrest tegen
gesproken:

hem

werden

uit-

Overwegende dat het middel faalt
naar recht, in zoverre het de miskenning van de regels inzake aanhangigmaking bij de vonnisgerechten aanvoert; dat immers de beschikking, waarbij de raadkamer
een verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst, de zaak aanhangig maakt bij die rechtbank, voor
zover die beschikking niet onwettig
is wegens onbevoegdheid, en dat zij
haar uitwerking behoudt zolang ze
niet is vernietigd door het Hof van
Cassatie; dat de in het middel
aangevoerde onwettigheid geen verband houdt met de bevoegdheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen, in zoverre het zich
beroept op de miskenning van het
recht van verdediging : dat immers
uit de gedingstukken blijkt dat de
onderzoeksrechter in de zaak enkel
verslag diende uit te brengen met
het oog op de correctionalisering
door de raadkamer, overeenkomstig
artikel 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden van 4 oktober 1867, van de aan eiser ten laste
gelegde feiten, welke door de wet
als misdaad zijn aangemerkt;
Overwegende dat de artikelen 1, 2
en 3 van de wet van 4 oktober 1867
niet bepalen dat de beschikking,
waarbij de raadkamer verdachte
met aanneming van verzachtende
omstandigheden verwijst naar de
correctionele rechtbank, aileen dan
wettig is wanneer de onderzoeksrechter daden van onderzoek heeft
verricht;
Dat de onderzoeksrechter, alvorens verslag uit te brengen over de
hem door de procureur des Konings
overgelegde stukken, elk aanvullend
onderzoek kan verrichten dat hij
dienstig acht; dat de raadkamer
bovendien, nadat de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht en
nadat de partijen in raadkamer
werden gehoord of behoorlijk werden opgeroepen, nog dient te oordelen of ze voldoende is voorgelicht,

-582WETTELJJKE
GRONDSLAG
VAN
DE
vooraleer ze gebruik maakt van de
BEVOEGDHEID DIE IS OVERGEDRAGEN AAN
bevoegdheid bedoeld in de voorDE FEDERATIES VAN GEMEENTEN.
melde artikelen 2 en 3;
Dat hieruit volgt dat, wanneer de 3° CASSATIEMIDDELEN
BURGERprocureur des Konings na een door LIJKE ZAKEN - AANVOERING VAN SCHENhem wegens een misdaad ingesteld DING VAN EEN WETTELJJKE BEPALING ZONstrafrechtelijk opsporingsonderzoek DER ENIG VERBANO MET DE GRIEF - NIET
de correctionalisering van de mis- ONTVANKEL!JK MIDDEL.
daad en de verwijzing van de ver- 4° STEDEBOUW- WET VAN 1 FEB. 1844dachte naar de correctionele recht- OPGEHEVEN BIJ DE WET RUIMTELIJKE ORDEbank vordert, de onderzoeksrechter, NING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962 - TIJDEdie van de stukken heeft kennis LIJKE HANDHAVING VAN BEPALINGEN VAN
genomen om verslag uit te brengen DE WET VAN 1 FEB. 1844- BEPERKING.
voor de raadkamer, bevoegd is om
verdachte te ondervragen doch 5° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN- WET VAN 1 FEB. 1844- OPGEHEVEN
daartoe niet verplicht is; dat hij het
BIJ DE WET RUIMTELIJKE ORDENING EN
recht van de verdediging niet misSTEDEBOUW 29 MAART 1962 - TIJDELIJKE
kent wanneer hij die ondervraging
HANDHAVING VAN BEPALINGEN VAN DE WET
achterwege laat;
VAN 1 FEB. 1844- BEPERKING.
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid 6° STEDEBOUW - WET VAN 1 FEB. 1844,
voorgeschreven rechtsvormen in ART. 15, EN WET RUIMTELIJKE ORDENING EN
acht zijn genomen en de beslissing STEDEBOUW 29 MAART 1962, ARTT. 44 EN 60 BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE OM BOUWovereenkomstig de wet is gewezen;
VERORDENINGEN
BEG RIP.

UIT

TE

VAARDIGEN

-

1" en 2" De bevoegdheid van de gemeen-

ten inzake bouwverordening is (1) aan
de federaties van gemeenten overgedragen niet ingevolge het 9" van art. 4,
§ 2, wet van 26 juli I971, maar
ingevolge het 4" van art. 4, § 2 (2).

Om die redenen, verwerpt de
cassatieberoepen; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
4" en 5" De wet van 1 feb. I844 op de
6 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn;
Gregoire en Marres, Brussel.

wegenpolitie is opgeheven bij art. 72
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart I962, met dien verstande dat de gemeenteverordeningen,
uitgevaardigd op grand van de eerstgenoemde wet, krachtens art. 73, c, in
stand blijven tot het van kracht worden van een bijzonder plan van aanleg
(3).

Nr. 279
1• KAMER- 8 januari 1982

1° STEDEBOUW

FEDERATIES
VAN
GEMEENTEN - BEVOEGDHEID - WETTELLJKE
GRONDSLAG VAN DE BEVOEGDHEID DIE IS
OVERGEDRAGEN AAN DE FEDERATIES VAN
GEMEENTEN.

2° GEMEENTE

FEDERATIES
VAN
GEMEENTEN- :{!EVOEGDHEID- STEDEBOUW

6" De gemeentelijke bevoegdheid uit
art. IS, in de wet op de wegenpolitie
I feb. 1844, ingevoegd bij de wet van
28 mei I914, is de bevoegdheid geworden om bouwverordeningen uit te
vaardigen, als bedoeld in de artt. 44 en
(1) Art. 84 van 26 juli 1971, waarbij de
randfederaties van de Brusselse agglomeratie,
Halle, Asse, Vilvoorde, Zaventem en Tervuren
zijn opgericht, is afgeschaft bij de wet van
30 dec. 1975.
(2) (3) en (4) Zie Cass., 28 juni 1979 (A. C.,
1978-79, 1314) en Raad v. State, 2 juni 1977
(Verz. Arr. R.v.St., 1977, blz. 739 e.v.)
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dezelfde wet, gew. bij art. 4 wet van
22 dec. 1970, ingevolge welke bepaling
de Koning de lijst kan vaststellen van
de werken en handelingen waarvoor
geen vergunning is vereist (4).
(VAN GELDER T. GEMEENTE ZAVENTEM)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op ~1 februari 1980 in
boger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15 van de
wet van 28 mei 1g14 houdende herziening van de wet van 1 februari
1844-15 augustus 13g7 op de politie van
de wegen, 1, 6 van het gemeenteregle-·
ment op 18 april 1g35 door de gemeenteraad van verweerster genomen betreffende het plaatsen van publiciteitsborden, 4, § 2, meer bepaald go, 42, meer
bepaald go en 10°, 84, 85, § 4, van de wet
van 26 juli 1g71 houdende organisatie
van de agglomeraties en de federaties
van gemeenten, 2, §§ 1 en 2, van de wet
van 30 december 1g75 houdende onder
meer afschaffing van de randfederaties
opgericht door voormelde wet van 26 juli
1g71, en 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis - na
geconstateerd te hebben dat verweerster,
steunende op voormelde bepalingen van
haar reglement van 18 april 1g35, op
10 mei 1g73 aan eiseres machtiging had
gegeven om twee publiciteitsborden op
een grond gelegen te Zaventem op te
trekken, en dat op 24 augustus 1g73
verweerster die machtiging introk en
aan eiseres beval die publiciteitsborden
te verwijderen - de door dagvaarding
van 3 mei 1g75 ingeleide vordering van
verweerster ontvankelijk en gegrond
verklaart, welke vordering ertoe strekte,
op grond van voormeld gemeentereglement en van voormelde machtiging en
intrekking van machtiging, eiseres te
horen veroordelen tot bet verwijderen
van de litigieuze publiciteitsborden en,
bij gebreke vanwege eiseres zulks te
doen, verweerster te horen machtigen

--------------,-----1
(4) Zie

not<;~

2 op vorige biz.

om tot het verwijderen van die borden
op kosten van eiseres over te gaan, en
het verweer verwerpt waardoor eiseres
in haar akte van boger beroep liet
gelden dat, gezien de bepalingen van
voormelde wet van 26 juli 1g71, verweerster de hoedanigheid niet bezat om
onderhavige vordering in te leiden, en
die hoedanigheid aan de federatie
Zaventem behoorde; en doordat het
bestreden vonnis zijn beslissing heeft
Iaten steunen op de beschouwing dat
voormelde wet van 26 juli 1g71 het
gemeentereglement van verweerster van
18 april 1g35 niet had afgeschaft, en dat
verweerster krachtens dit gemeentereglement haar bevoegdheid behield om
eerst eiseres te machtigen tot het plaatsen van de litigieuze borden, en om
daarna die machtiging in te trekken en
het verwijderen van die borden te bevelen,

terwijl, nu voormeld gemeentereglement van verweerster van 18 april 1g35
genomen werd krachtens artikel 15 van
voormelde wet van 28 mei 1g14, luidens
hetwelk aan de Koning, de provincieraad
en de gemeenteraad de macht wordt
verleend reglementen uit te vaardigen
inzake bet optrekken van bouwwerken
met bet oog onder meer op de bescherming van de bruikbaarheid en de fraaiheid van de openbare wegen, nu echter
de artikelen 4, § 2, meer bepaald go, en
42, meer bepaald g• en 10•, van voormelde
wet van 26 juli 1g71 aan de federaties
van gemeenten de bevoegdheid van de
gemeenten heeft overgedragen inzake
beveiliging en bescherming van het leefmilieu, zulks zowel voor wat betreft het
verlenen van toelatingen en machtigingen als voor wat betreft het optreden in
rechte, nu bij de artikelen 84 en 85, § 4,
van gezegde wet van 26 juli 1g71 de
randfederatie Zaventem werd opgericht,
en nu luidens artikel 2, §§ 1 en 2, van
voormelde wet van 30 december 1g75 het
pas vanaf 1 januari 1g77 is dat de
randfederatie Zaventem werd afgeschaft
en dat haar bevoegdheden naar verweerster werden overgedragen, hieruit volgt
dat :
eerste onderdeel, luidens de hiervoren
opgesomde en ontlede wettelijke bepalingen, en meer bepaald artikel 42, 10•,
van voormelde wet van 26 juli 1g71, niet
verweerster maar de randfederatie
Zaventem op 3 mei 1g75 de hoedanigheid bezat om onderhavige vordering in
te leiden, zodat de door verweerster
ingeleide vordering luidens artikel 17
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aanleg; dat de bevoegdheid van
gefedereerde gemeenten
inzake
bouwverordening aan de federaties
is overgedragen niet ingevolge het go
van artikel 4, § 2, van de wet van
26 juli 1971, maar ingevolge het 4°
van artikel 4, § 2;

van het Gerechtelijk Wetboek ontoelaatbaar was;
tweede onderdeel, luidens de hiervoren opgesomde en ontlede wettelijke
bepalingen en meer bepaald artikel 42,
go, van voormelde wet van 26 juli 1971,
niet verweerster maar de randfederatie
Zaventem eventueel bevoegd kon zijn
om op 10 mei 1973 de litigieuze machtiging aan eiseres te geven en om op
24 augustus 1973 die machtiging in te
trekken, zodat de vordering van verweerster, welke steunde op die machtiging en intrekking ervan, ongegrond
was:

Overwegende dat het middel
geheel hierop berust dat de
bevoegdheid van de gemeente
Zaventem, verweerster, om bouwverordeningen uit te vaardigen met
het oog op het esthetisch uitzicht
van de openbare wegen, haar verleend ingevolge artikel 15 van de
wet van 1 februari 1844, laatstelijk
gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 28 mei 1914, aan de federatie
Zaventem is overgedragen;
Dat het middel weliswaar de
schending aanvoert van artikel 4,
§ 2, doch enkel het punt go meer
bepaald aanhaalt en geen van de
acht andere punten specificeert;
dat verder in het middel wordt
verduidelijkt dat de stelling van
eiseres is dat de wet van 26 juli 1971
aan de federaties van gemeenten de
bevoegdheid van de gemeenten
heeft overgedragen « inzake beveiliging en bescherming van het
leefmilieu », zijnde dus uitsluitend
de
aangelegenheid
omschreven
onder go van artikel 4, § 2;
Overwegende dat de wet van
1 februari 1844 met zijn latere
wijzigingen is opgeheven bij artikel 72 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw en dat de bepalingen ervan
zijn vervangen onder meer door de
artikelen 59 en 60 van laatstgenoemde wet, met dien verstande dat
de gemeenteverordeningen, genomen op grond van de eerstgenoemde wet, krachtens artikel 73, c,
in stand blijven tot het van kracht

Dat hieruit volgt dat de aangevoerde grief vreemd is aan de bepaling van artikel 4, § 2, 9°, zodat het
middel, voor zover het schending van
die bepaling voorhoudt, niet ontvan. kelijk is;
Overwegende dat de beslissing
derhalve niet wettig wordt bestreden voor zover zij de bevoegdheid
van de gemeente Zaventem betreft
in verband met bouwverordeningen;
dat artikel 42 van de wet van 26 juli
1971 uitgaat van de aan de federatie
van gemeenten toevertrouwde bevoegdheid;
Dat het middel derhalve in die
mate niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 15 van de wet van
28 mei 1914 houdende herziening van de
wet van 1 februari 1844-15 augustus 1897
op de politie van de wegen, 1, 6 van het
gemeentereglement op 18 april 1935 door
de gemeenteraad van verweerster genomen betreffende het plaatsen van publiciteitsborden, 6 van de wet van 31 mei
1961 betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten
en verordeningen, 44, §§ 1 en 2, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, gewijzigd bij artikel 4 van
de wet van 22 december 1970, 2, meer
bepaald 4°, van het koninklijk besluit
van 16 december 1971 tot bepaling van
de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de
architect, ofwel van de bouwvergunning
ofwel van het eensluidend advies van de
gemachtigde ambtenaar, en 2 van het
koninklijk besluit van 25 april 1973 tot
wijziging van voormeld koninklijk
besluit van 16 december 1971,
doordat het bestreden vonnis, na
geconstateerd te hebben dat verweerster,
steunende op voormelde bepalingen van
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10 mei 1973 aan eiseres machtiging had
gegeven om twee publiciteitsborden op
een grand gelegen te Zaventem op te
trekken, en dat op 24 augustus 1973
verweerster die machtiging introk en
aan eiseres beval die publiciteitsborden
te verwijderen, de vordering van verweerster gegrond verklaart, welke ertoe
strekte, op grand van voormeld gemeentereglement en van voormelde machtiging en intrekking van machtiging, eiseres te horen veroordelen tot het verwijderen van de litigieuze publiciteitsborden, en, bij gebreke vanwege eiseres
zulks te doen, verweerster te horen
machtigen om tot het verwijderen van
die borden over te gaan,
terwijl, nu gezegd gemeentereglement
van 18 april 1935 genomen werd krachtens artikel 15 van voormelde wet van
28 mei 1914, waardoor onder meer aan
de gemeenteraad de macht wordt verleend reglementen uit te vaardigen
inzake het. optrekken van bouwwerken,
zulks met het oog op de bescherming
van de bruikbaarheid en de fraaiheid
van de openbare wegen, nu echter
gezegd artikel 15 preciseert dat de aldus
bedoelde gemeentereglementen slechts
toepasselijk zullen zijn in de mate
waarin zij niet strijdig zijn met door de
Koning of de provincieraad uitgevaardigde reglementen, nu luidens voormeld
artikel 44, § 1, van de wet van 29 maart
1962 het optrekken van publiciteitsborden een voorafgaande machtiging vereiste, nu echter niettemin luidens voormeld artikel 44, § 2, van gezegde wet de
Koning een lijst mag vaststellen van
werken welke aan de vereiste van een
voorafgaande machtiging worden onttrokken, nu bij artikel 2, meer bepaald
4", van voormeld koninklijk besluit van
16 december 1971 het optrekken van
publiciteitsborden aldus aan de vereiste
van voorafgaande machtiging werd onttrokken, nu het 4" van gezegd artikel 2
afgeschaft werd door artikel 2 van voormeld koninklijk besluit van 25 april 1973,
nu dit koninklijk besluit slechts op
20 juni 1973 in het Belgisch Staatsblad
werd gepubliceerd, nu luidens artikel 6
van voormelde wet van 31 mei 1961 dit
laatste koninklijk besluit slechts op
30 juni ·1973 in werking trad, nu luidens
art1kel 2 van het Burgerlijk Wetboek, bij
gebrek aan andersluidende wettelijke
bepaling, het koninklijk besluit van 25
april 1973 geen retroactief karakter
bezat, en nu noch artikel 15 van voormelde wet van 28 mei 1914 noch enige

andere wettelijke bepaling noch zelfs de
bepalingen van het kwestieuze gemeentereglement van 18 april 1935, aan verweerster de macht hebben verleend de
afbraak en het verwijderen te bevelen
van bouwwerken welke wettig werden
opgetrokken, omdat zij zulks werden,
hetzij na het bekomen van de vereiste
voorafgaande toelating, hetzij op een
ogenblik waarop een dergelijke voorafgaande toelating niet was vereist, hieruit
volgt dat:
eerste onderdeel, luidens de hiervoren
opgesomde en ontlede bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek, van de wetten
van 28 mei 1914, 31 mei 1961, 29 maart
1962 en van de koninklijke belsuiten van
16 december 1971 en 25 april 1973,
eiseres op 10 mei 1973 geen voorafgaande machtiging behoefde om haar
publiciteitsborden op te trekken, aangezien, in de mate waarin het gemeentereglement van 18 april 1935 zulks
oplegde, dit gemeentereglement indruiste tegen de bepalingen van artikel 2, 4°,
van voormeld koninklijk besluit van
16 december 1971 en derhalve niet
toepasselijk was luidens de bepaling van
artikel 15 van voormelde wet van 28 mei
1914, zodat verweerster op onwettelijke
wijze op 24 augustus 1973 aan eiseres
bevel heeft gegeven de litigieuze publiciteitsborden te verwijderen, hetgeen de
vordering van verweerster van iedere
grond ontbloot;
tweede onderdeel, in de veronderstelling dat een voorafgaande machtiging
vereist zou geweest zijn voor het optrekken van de litigieuze publiciteitsborden,
artikel 15 van voormelde wet van 28 mei
1914 en de artikelen 1 en 6 van het
gemeentereglement van verweerster van
18 april 1935, aan verweerster de macht
niet verleenden aan eiseres te bevelen
de wettig opgetrokken litigieuze publiciteitsborden te verwijderen, zodat de
vordering van verweerster van iedere
rechtsgrond is ontbloot :

Overwegende dat het litigieuze
gemeentereglement van 18 april
1935, volgens de aanhef uitsluitend
genomen krachtens artikel 15 van
de wet van 1 februari 1844 op de
politie van de wegen, laatstelijk
gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 28 mei 1914, het plaatsen van
publiciteitsborden afhankelijk stelt
van een vergunning vanwege het
college van burgemeester en schepenen; dat de genoemde wetgeving

-586van 1844 evenwel is opgeheven bij vaststellingen van het vonnis eerder
artikel 72 van de wet van 29 maart in het jaar was verleend, zonder
1962 houdende organisatie van de invloed bleef;
ruimtelijke ordening en de stedeOverwegende dat - zelfs afgezien
bouw, zij het dat de krachtens de van de vraag of de gemeente dan
opgeheven wet uitgevaardigde ver- wel de federatie ter zake bevoegd
ordeningen, ingevolge artikel 73, c, was
derhalve de verleende
van de wet van 29 maart 1962, in « machtiging » en de daarbi.j
stand worden gehouden tot de goed- gestelde beperkingen op het tijdstip
keuring van een bijzonder plan van van hun uitvaardiging onwettig
aanleg; dat de wet van 29 maart waren en het vonnis, op de enkele
1962 voorts in artikel 60, vervangen grond van de in die machtiging
bij artikel 18 van de wet van gestelde beperkingen, niet wettig
22 december 1970, aan de gemeen- heeft kunnen beslissen dat de borten bevoegdheid verleent om bouw- den moeten worden verwijderd;
·
verordeningen uit te vaardigen;
Dat het eerste onderdeel gegrond
Dat aldus de bevoegdheid van de is;
gemeenten uit artikel 15, in de
genoemde wet van 1844 ingevoegd
bij de wet van 1914, de bevoegdheid
is geworden om bouwverordeningen
Om die redenen, vernietigt het
uit te vaardigen als bedoeld in de bestreden vonnis; beveelt dat van
artikelen 44 en 60 van de wet van dit arrest melding zal worden
29 maart 1962, met de beperkingen gemaakt op de kant van de verniegesteld in artikel 44, § 2, van tigde beslissing; houdt de kosten
dezelfde wet, gewijzigd bij artikel 4 aan en zegt dat erover door de
van de wet van 22 december 1970, feitenrechter zal worden beslist;
ingevolge welke bepaling de Koning verwijst de zaak naar de Rechtbank
de lijst kan vaststellen van de van Eerste Aanleg te Leuven, zitting
werken en handelingen waarvoor houdende in hoger beroep.
geen vergunning vereist is; dat de
Koning, bij artikel 2, 4•, van het
8 januari 1982 - 1• kamer- Voorzitbesluit van 16 december 1971, voor ter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
publiciteitsborden vrijstelling van afdelingsvoorzitter
bouwvergunning heeft verleend, conclusie van de h. Krings, procureur- Advocaten : mrs. Bayart en
althans op plaatsen die niet vallen generaal
Houtekier.
onder de toepassing van de algemene regelen op het aanplakken en
reclamemaken; dat dientengevolge
de litigieuze gemeenteverordening
van 18 april 1935 wat betreft het Nr. 280
vergunnen van plaatsing van publiciteitsborden, wegens strijdigheid
1• KAMER- 8 januari 1982
met dat koninklijk besluit, niet
BUITEN
meer kon worden toegepast; dat het 1° AANSPRAKELIJKHEID
evengenoemde koninklijk besluit
OVEREENKOMST OVERMACHT BEGRIP.
pas bij het koninklijk besluit van
25 april 1973 in die zin is gewijzigd
BUITEN
dat voor het oprichten van publici- 2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKteitsborden opnieuw een bouwverHEID VAN DE EIGENAAR WEGENS INSTORTING
gunning vereist was, maar deze
VAN EEN GEBOUW- BEGRIP.
wijziging eerst op 30 juni 1973 is
ingegaan en wel zonder terugwer- lo Wanneer de rechter vaststelt dat feiten
king, zodat zij ten aanzien van de
of omstandigheden, die aan een partij
worden verweten als een lout waardoor;
litigieuze vergunning, die volgens de

-587de wederpartij schade heeft geleden,
het ·gevolg zijn van uitzonderlijke,
gevaarlijke en in feite niet te voorziene
gebeurtenissen, leidt hij daaruit wettig
af dat er van de toegeschreven burgerrechtelijke aansprakelijkheid geen
sprake kan zijn, omdat de schade te wijten is aan overmacht.
2" Naar Juid van art. 1386 B. W. is de
eigenaar van een gebouw aansprakeJijk voor de schade wegens instorting
van een pand, wanneer deze te wijten
is aan een gebrek aan onderhoud of in
de bouw zelf.
(• ASED • N.V. EA. T. BELGISCHE STAAT- MIN.
V. OPENBARE WERKEN; NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER
BELGISCHE
SPOORWEGEN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE
WERKEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1980 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen in cassatie ingesteld zijn tegen
hetzelfde arrest; dat het Hof deze
voorzieningen
ambtshalve
moet
samenvoegen;
I. Aangaande de zaak nr. 3216 :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1147, 1148,
1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 807
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
A
d t. h t
t d
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uOOI' a
e arres e e1s verwerp en
zegf voor recht dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen niet
aantoont dat de Belgische Staat aansprakelijk is voor de schade op grond
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek om reden dat de
overstromingen (bestempeld als uitzonderlijke omstandigheden, eens om de
25 jaar) die op 3 januari 1976 en tijdens
de ~aaropvolgen?e dagen Ruis?roek en
o~hg~~nde gete1sterd. he?bel_l mgev~lge
d~~e d!Jkdoorbraken d1e Z!Ch m de Vl1etdiJken voordeden, als oorzaak hebben
een complex geheel, te weten de moederoorzaak - dit is de toestand van de
Schelde die kunstmatig sterk gewijzigd
werd, onder andere de intensieve baggerwerken (door de Belgische Staat

stroomafwaarts Antwerpen) en de verhoging van de dijken in Zeeland, welke,
zoals gekend door de diensten van de
Belgische Staat, de hoge waterstanden
stroomopwaarts Hemiksem voor gevolg
hebben - en de zogenaamde onmiddellijke oorzaak, dit zijn de plaatselijke
factoren die aanleiding gaven tot de
dijkbreuk te Ruisbroek en niet elders,
onder andere het feit dat de dijkkruin
niet boger was dan 7 m (ECM) en de
minder gunstige samenstelling van de
dijk aldaar; het arrest beslist, wat de
moederoorzaak betreft, « dat niet is
aangetoond dat het noodzakelijk technisch en zeker voorzienbaar was dat het
uitvoeren van de baggerwerken in de
gegeven omstandigheden een dusdanige
verhoging van het waterpeil voor gevolg
zou hebben >> en « dat de verhoging van
de dijken in Zeeland beslissingen zijn.
die buiten de bevoegdheden van de
Belgische Staat behoren >>; dat het
arrest, wat de onmiddellijke oorzaak
betreft, beslist : « dat de bevoegde
diensten van de Belgische Staat wel
bewust waren van het potentieel gevaar
waarin de Vlietdijken zich bevonden en
dit bepaaldelijk bij hoge waterstanden;
dat deze toestand van de dijken gewis
het nodig maakte dat ofwel de Vliet van
aile getijwerking zou worden afgesloten,
ofwel dat deze dijken zouden verhoogd
en versterkt geworden zijn; dat dit
probleem evenwel administratief opgelost was vermits was beslist, en de
werken waren in uitvoering, de Vliet te
isoleren, dat juist in de afwerkingsperiode het noodweer van 3 januari 1976
heeft toegeslagen; dat niet aangetoond is
dat de Belgische Staat dit had kunnen
en moeten voorzien; dat de omstandigheid dat de Belgische Staat de voorkeur
gaf om de Vliet af te sluiten niet foutief
·
d B 1 · h St t h t
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Is en aan e e gisc e
aa e verwiJt
niet kan gemaakt worden verrast te zijn
geweest door een noodweer waarvan het
tijdstip niet tijdig voorzienbaar was;
noch dat hij in de gegeven omstandigheden tijdig maatregelen had kunnen treffen om de ramp zoals ze zich voordeed,
te vermijden >>; dat het arrest besluit
<< dat de overstromingsramp in feite en
in rechte een natuurramp is waarvoor
niemand aansprakelijk is of kan zijn,
hetgeen trouwens aanleiding heeft gegeven tot het oprichten van een
a
enf d
d t
d
"d
d
r mp
on. s » en a . an . ~rZIJ s << e
samenstellmg van .de Vlwtd!Jken door de
gerechtsdeskundigen niet weerhouden
worden als zijnde een oorzaak van de
dijkdoorbraak >>,

I
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oorzaak de fout slechts uitsluit voor
zover de gebeurtenis, als toeval of overmacht weerhouden, de schade geheel
heeft veroorzaakt, bij gebreke waarvan
er een fout bestaat, te weten geen
maatregelen te hebben getroffen, rekening houdend met deze gebeurtenis; de
vreemde oorzaak welke de fout uitsluit
een onvoorzienbare en onweerstaanbare
gebeurtenis veronderstelt; hetgeen kon
worden voorzien en vermeden en als
oorzaak van de schade is tussengekomen, de aansprakelijkheid niet uitsluit
van de auteur van de fout; welke erin
bestaat geen of onvoldoende rekening
ermee te hebben gehouden; het arrest
uit de omstandigheid dat een overstroming een uitzonderlijk karakter heeft in
deze zin dat ze zich slechts om de
25 jaar voordoet, dan wanneer haar
oorzaken en de gevaren die ertoe
bestaan, gekend zijn, in het bijzonder
door de diensten Waterwegen van de
Belgische Staat, niet kon besluiten tot de
afwezigheid van elke fout om hoger
geviseerde redenen, zonder het wettelijk
begrip van overmacht en derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden, door de fout van
de organen van de Belgische Staat uit te
sluiten; meer bepaald met betrekking tot
de baggerwerken, nu het gekend was dat
deze werken stroomafwaarts Antwerpen
stroomopwaarts Hemiksem een stijging
van het waterpeil tot gevolg hadden en
hierdoor een oorzaak uitmaakten die
kon aanleiding geven tot een overstroming in het bijzonder in de streek van
ltuisbroek, de omstandigheid dat de
Belgische Staat de omvang van deze
stijging
in
de
gegeven
omstandigheden , van een uitzonderlijk
noodweer, waarvan evenwel de periodiciteit gekend was, niet heeft voorzien,
niet kon weerhouden worden als overmacht zonder dit begrip te schenden; de
omstandigheid dat de verhoging van de
dijken in Zeeland een beslissing uitmaken van een vreemde staat, de Belgische
Staat er niet van ontsloeg rekening te
houden, in zijn gedrag op zijn eigen
territorium, met de gekende invloed van
deze werken op de hoge waterstanden
stroomopwaarts Hemiksem; het voorkomen van een noodweer, weliswaar uitzonderlijk, doch met een gekende dus
voorzienbare periodiciteit, met de toestand van de dijken in acht genomen,
eraan verbonden, het specifiek en
gekende gevaar van overstroming in de
streek van Ruisbroek, de Belgische Staat

aansprakelijk liet, bij het optreden van
dergelijke overstromingen, voor de optie
door hem genomen, te weten de oplossing van de isolering van de Vlietdijken,
doch door middel van onvoltooide werken, welke op deze plaats het risico
lieten voortbestaan dat onder meer
voortvloeit uit de te geringe hoogte van
de dijken; de omstandigheid dat men, de
mogelijkheid van dit gebeuren kennende, het ogenblik ervan niet heeft
voorzien, niet wettelijk het bestaan
rechtvaardigt van een vreemde oorzaak
en de afwezigheid van het bewijs van
een fout in hoofde van de Belgische
Staat (schending van het begrip overmacht en van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, het verslag van de
deskundigen De Beer, Van Wambeke en
De Proost van 21 maart 1977 besluit :
" de hoofdoorzaak van de ramp te
Ruisbroek is het te lage peil van de
kruin van de dijk ten opzichte van
hoog-waterpeilen met weliswaar zeldzame doch niet uitzonderlijke frekwentieo De localisatie staat in verband met
een lokale minder gunstige samenstelling van de dijk (meer zandhoudend ook
bij de kruinen) welke de erosie heeft
bespoedigd en de totale uitschuring
heeft in de hand gewerkt,
het dijkprofiel was immers niet opgevat om aan
een overstorting met een belangrijke
dikte van de overstortlaag welke tijdelijk
meer dan 20 em kan hebben bereikt »;
voormeld motief van het arrest, voor
zover het stelt dat « de samenstelling
van de Vlietdijken door de gerechtsdeskundigen niet weerhouden worden als
zijnde een oorzaak van de dijkdoorbraak
en van de litigieuze schade te Ruisbroek
en omliggende », de bewijskracht van
het deskundigenverslag schendt (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek); bovendien
dit motief het middel van de conclusies
afgeleid uit het onaangepast dijkprofiel
onbeantwoord laat (schending van
artikel 97 van de Grondwet); de omstandigheid, door het arrest opgeworpen, dat
de oorzaken van de overstromingen te
Ruisbroek een complex geheel vormen
en dat niet een alleenstaande oorzaak
bepalend is geweest voor het ontstaan
van de overstromingsramp, doch wel een
geheelheid van oorzaken en omstandigheden, de rechters er niet van ontsloeg,
nu zij ertoe gehouden waren de oorzaak
van de ramp te beoordelen zoals zij zich
heeft voorgedaan, aandacht te hebben
voor alle en elkeen van de door de
000
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door partijen aangevoerde oorzaken
(schending
bovendien
van
de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het oprichten van
een rampenfonds niet kon weerhouden
worden om de beslissing te staven dat
de overstromingsramp in feite en in
rechte een natuurramp is waarvoor niemand aansprakelijk is of kan zijn, vermits, zoals door eiseres in conclusies
uitdrukkelijk vermeld was, in de wet van
12 juli 1976 betreffende het herstel van
zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen uitdrukkelijk is bepaald (artikel 1, § 2) dat het
toekennen van schadevergoedingen in
het raam van deze wetgeving geenszins
belet dat de slachtoffers de volledige
schadeloosstelling kunnen vorderen op
basis van de artikelen 1382 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek; de uitsluiting van de burgerlijke aanspral{elijkheid van de Belgische Staat, om reden
van het bestaan van een steunfonds,
artikel 1, § 2, van de wet van 12 juli 1976
alsook de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt; de afleiding
uit het bestaan van een steunfonds van
de afwezigheid van aansprakelijkheid
van de Belgische Staat bovendien de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep oordeelt dat verweerder
geen fout heeft begaan door intensieve baggerwerken te laten uitvoeren en evenmin in verband met de
onmogelijkheid nog weidegronden
onder water te zetten; dat het arrest
verder vaststelt dat de verhoging
van de waterstand te wijten is aan
voormelde baggerwerken, aan het
droog houden van weiden en tevens
aan de natuurlijke evolutie van de
Schelde, de verhoging van de dijken
in Zeeland, de opstuwing van grote
oppervlakten in Belgie en de windrichting; dat het hof van beroep
oordeelt dat verweerder niet fout
was door, boven « herstelling, versteviging en verhoging van de dijken aldaar », de voorkeur eraan te
geven « de Vliet volledig af te
sluiten van de getijwerking, hetgeen
het voordeel bood van een defini-

tieve oplossing voor het potentieel
gevaar dat zich aldaar voordeed »;
Overwegende dat het arrest dan
verder onderzoekt of het geen fout
was te wachten met de uitvoering
van de geplande en besliste afsluiting van de Vliet; dat het hof van
beroep oordeelt dat de « uitzonderlijke omstandigheden » waarin de
Vlietdijken
geen
bescherming
boden, zich amper om de vijfentwintig jaar voordoen, dat verweerder niet in de mogelijkheid is aan
de bewoners van het ganse Scheldebekken overal tegelijk volkomen
bescherming te verschaffen en dat
niet wordt aangetoond dat de maatregelen aan de Vliet niet met gepaste prioriteit werden uitgevoerd;
Dat, in verband met deze prioriteiten, het hof van beroep impliciet
doch zeker aanneemt dat andere
werken zich zouden opgedrongen
hebben, had verweerder er zich
rekenschap moeten van geven dat,
hoewel de gevaarlijke uitzonderlijke
omstandigheden zich maar eens per
kwarteeuw voordoen, de ramp zich
zou voordoen in de loop van de
afsluitingswerken; dat het arrest
oordeelt dat verweerder dit niet kon
weten en - in de door het middel
beoogde passage - in dit verband
gewaagt van overmacht, met name
dat niet kon voorzien worden dat de
gevaarlijke uitzonderlijke gebeurtenis zich nog zou voordoen v66r
het beeindigen van de afsluitingswerken;
Dat uit deze feitelijke appreciaties
het hof van beroep wettelijk heeft
afgeleid dat er overmacht was en
het de artikelen 1382 en 1383 van
het
Burgerlijk
Wetboek
niet
schendt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat zowel de deskundigen als het hof van beroep
bedoelen dat enkel de localisatie
van de waterramp, met name de
bressen in de Vlietdijken, mede te
verklaren is door de « samenstelling » van deze dijken;
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punt het deskundigenverslag niet en die in de gegeven omstandigheden
tegenspreekt en de bewijskracht onmogelijk konden voorkomen worden,
de fatale hoge waterstand de dijken op
ervan niet miskent;
drie plaatsen overspoeld heeft en aldus
Overwegende dat eiseres in haar hun instorting veroorzaakt heeft, noch
eerste conclusie in hoger beroep een het verzuim in het onderhoud, noch het
passage aanhaalt uit het deskundi- inherent gebrek van de dijken aantoont;
genverslag waarin van « het dat trouwens in dat verband eraan dient
dijkprofiel » sprake is; dat echter herinnerd dat de gerechtsdeskundigen
noch de samenstelling van de Vlietdijeiseres zelf enkel stelde dat de ken,
noch de doorzijpelingen aan de voet
oorzaak van de overstromingen van de dijken (blz. 131 van het verslag)
<< moet gezocht worden in de onvol- weerhouden als de bewezen oorzaken
doende hoogte van de dijkkruin en van de dijkdoorbraak; dat trouwens
de minder adekwate samenstelling eveneens dient eraan herinnerd dat de
van het dijklichaam, vermits geble- dijken, zoals ze bestonden, bestand
ken is dat de dijk te zandhoudend waren om in normale omstandigheden
was, ook bij de kruin »; dat het het water te keren, doch dat enkel aan
gelijkstaande uitzonderlijke
arrest derhalve kon volstaan met de overmacht
hoge waterstand voor gevolg had dat het
behandeling van de hoogte en de water op drie plaatsen over de kruin van
samenstelling;
de dijken gespoeld is, met het gevolg dat
Overwegende dat het hof van de dijken geleidelijk op die drie plaatsen
beroep nagaat of de toestand van de afspoelden met het gevolg van de
Vlietdijken een fout van verweerder dijkdoorbraak »,
betekende in de zin van de
terwijl, eerste onderdeel, nu eiseres in
artikelen 1382 en 1383 van het haar conclusies in hoger beroep die de
Burgerlijk Wetboek en dit in feite middelen en argumenten van medegei:nen derhalve op onaantastbare wijze timeerden volledig overnemen, geenszins
in de overmachtssituatie het bewijs
ontkent om de redenen uiteengezet zocht
het verzuim van onderhoud en
in het antwoord op het eerste gebrekvan
in de bouw, maar integendeel liet
onderdeel;
gelden, verwijzend naar het deskundiDat het arrest aldus de conclusie genverslag, dat de Vlietdijken behept
van eiseres beantwoordt en de waren met gebreken, te weten het
artikelen 1382 en 1383 niet schendt; onaangepaste dijkprofiel, de meer zandWat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het bedoelde
motief, dat overigens ingeleid wordt
door het woord << trouwens », een
bijkomende bedenking is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1386 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, om te beslissen
" dat noch uit de feitelijke gegevens van
de zaak, noch uit de gegevens van het
deskundigenverslag als bewezen kan
aangenomen worden dat de oorzaak van
het instorten van de dijken van de Vliet
te wijten is aan een verzuim in het
onderhoud ervan of aan een inherent
gebrek », er zich toe beperkt te
overwegen : << dat de omstandigheid dat
in onvoorzienbare en toevallige omstan-

houdende samenstelling en de te geringe
hoogte van de dijkkruin en dat die
dijken bovendien gedurende verscheidene tientallen jaren niet onderhouden
waren, en derhalve de instorting van de
dijken, eigendom van de Belgische Staat,
aan het verzuim van onderhoud en het
gebrek in de bouw ervan toeschreven;
het arrest er derhalve niet mee kon
volstaan de overmacht, op zichzelf irrelevant om het bewijs van het bestaan
van het verzuim van onderhoud of
gebrek in de bouw te beoordelen, als
vreemde oorzaak van de schade aan te
duiden; zodat het uit deze feitelijke
vaststellingen in rechte niet wettelijk
kon afleiden dat de Belgische Staat niet
aansprakelijk was (schending van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek),
ten minste niet heeft geantwoord op de
conclusies in hoger beroep van eiseres
(schending van artikel 97 van de Grond~
wet);
tweede onderdeel, uit de vaststellingen
van het arrest niet kan worden afgeleid;
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aansprakelijk is voor de schade
door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan
verzuim van onderhoud of aan een
gehrek in de houw;
Dat het arrest aanstreept dat de
instorting op zichzelf geen verzuim
in het onderhoud of een gehrek
hewijst; dat het arrest de hewijslast
van dit verzuim of gehrek aan eiser
oplegt;
Overwegende dat het hof van
heroep hij de hehandeling van
artikel 1382 heslist dat de Belgische
Staat niet alle werken in het Scheldehekken tegelijk aankan en dat
niet wordt hewezen dat de prioriteiten die de Staat heeft in acht
genomen, niet verantwoord zouden
zijn, nu watergeweld als in januari
1976 zich slechts in uitzonderlijke
omstandigheden voordoet en nu het
afsluiten van de Vliet de meest
afdoende maatregel was;
Dat het hof van heroep verder
overweegt
dat
de
Vlietdijken
« hestand waren om in normale
omstandigheden het water te keren,
doch dat enkel met overmacht
gelijkstaande uitzonderlijke hoge
waterstand tot gevolg had dat het
Wat het derde onderdeel hetreft : water op drie plaatsen over de
Overwegende dat het hof van kruin van de dijken gespoeld is, met
heroep niet tegenspreekt dat onder- het gevolg dat de dijken geleidelijk
houdswerken aan de Vlietdijken op die drie plaatsen afspoelden met
tientallen jaren zijn uitgehleven en dijkdoorhraak tot gevolg »;
dat de dijken niet hestand waren
Overwegende dat de feitenrechter
tegen het watergeweld van januari aldus heslist en wettelijk kon heslis1976; dat het hof van heroep echter sen dat geen verzuim van onderoordeelt dat, deze gegevens ten houd of gehrek, in de zin van
spijt, de Vlietdijken geen gehreken artikel 1386, hestond, nu de Vlietdijvertoonden, noch verzuim aan ken enkel een watergeweld dat zich
onderhoud was hewezen, nu de slechts in uitzonderlijke omstandig«
dijken, zoals zij hestonden, heden voordoet, niet konden keren;
hestand waren om in normale
Dat de onderdelen niet kunnen
omstandigheden
het
water te aangenomen worden;
keren »;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;

of de aansprakelijkheid van de Belgische
Staat werd geweerd omdat het verzuim
van onderhoud of gebrek in de bouw
niet werd aangetoond, dan wel omdat
het vermoeden juris et de jure van
aansprakelijkheid in hoofde van de Belgische Staat, eigenaar van de litigieuze
dijken, ontkracht werd door de vreemde
oorzaak, door bet arrest aangeduid als
oorzaak van de scbade, zodat bet niet
mogelijk is na te gaan of bet een juiste
toepassing heeft gemaakt van artikel 1386 van bet Burgerlijk Wetboek
(schending van artikel 1386 van bet
Burgerlijk Wetboek) en bet arrest ten
minste dubbelzinnig gemotiveerd is
(scbending .van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, nu uit het geheel van
de vaststellingen van de deskundigen
blijkt dat sinds verscbeidene tientallen
jaren geen onderboudswerken aan de
Vlietdijken werden uitgevoerd en de
dijken duidelijk gebreken vertoonden in
de bouw, bet arrest, in de mate dat het
steunt op de besluiten van bet deskundigenverslag om bet bewijs van bet verzuim van onderboud of gebrek in de
bouw van de Vlietdijken en bet oorzakelijk verband ervan met de dijkdoorbraken te ontkennen, de bewijskracbt van
het deskundigenverslag, in zijn geheel
genomen, miskent (scbending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek) :

Wat de eerste twee onderdelen
hetreft:
Om die redenen, voegt de zaken
Overwegende dat, naar luid van nrs. 3210 en 3216 samen; verwerpt
artikel 1386 van het Burgerlijk Wet- de voorzieningen; veroordeelt de
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eisers in de zaak nr. 3210, respectieingewoond en die waning vrijwillig
velijk de eiseres in de zaak nr. 3216,
heeft verlaten (1).
in de kosten van hun voorziening.
8 januari 1982 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier,
De Bruyn en Dassesse.

(S ... T.T... )
ARREST

RET HOF; -den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
Mechelen;

Gelet op het bestre3 februari 1981 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 301, §§ 1 en 3, van het
Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd door
1• KAMER - 8 j anuari 1982
de wet van 9 juli 1975,
doordat het bestreden vonnis voor
1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
recht zegt dat de uitkering, na echtscheiTAFEL EN BED- UITKERING BEDOELD ding door eiser maandelijks aan verIN ART. 301 B.W. JEGENS DE ECHTGENOOT DIE weerster te doen, gebracht wordt op
DE ECHTSCHEIDING HEEIT VERKREGEN 15.000 frank te beginnen van 1 april 1978
VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DIE op grand : dat de uitkering dient te
UITKERING- VASTSTELLING ZONDER REKE- geschieden uit de goederen en inkomNING TE HOUDEN MET DE HULP DIE DE sten van eiser en uit de overgelegde
ONSCHULDIGE
ECHTGENOOT
VAN
ZIJN stukken blijkt dat hij in 1977 ongeveer
OUDERS KAN ONTVANGEN- WETTIGHEID.
50.000 frank netto per maand verdient;
2o LEVENSONDERHOUD - UITKERING dat het vergroten van de behoefte van
verweerster het gevolg is van omstandigBEDOELD IN ART. 301 B.W. JEGENS DE ECHT- heden onafhankelijk van haar wil, zoals
GENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING HEEIT VERaangetoond door het doktersattest; dat
KREGEN- VASTSTELLING VAN HET BEDRAG
er hier dus geen sprake is van een
VAN DIE UITKERING- VASTSTELLING WNparallellisme tussen de levensstandaard
DER REKENING TE HOUDEN MET DE HULP
van de uitkeringsgerechtigde en de
DIE DE ONSCHULDIGE ECHTGENOOT VAN ZIJN
nieuwe levensstandaard van de tot uitOUDERS KAN ONTVANGEN- WETTIGHEID.
kering gebonden echtgenoot; dat het ten
deze aileen gaat over een uitkeringsgelo en 2° De echtgenoot tegen wie de rechtigde die ingevolge omstandigheden
echtscheiding is uitgesproken, is onafhankelijk van haar wil (ziekte) niet
gehouden tot de uitkering, bedoeld in meer door het bedrag van de uitkering
art. 301 B. W., jegens de echtgenoot die in staat wordt gesteld in haar bestaan te
de echtscheiding heeft verkregen. voorzien op een gelijkwaardige wijze als
Aangezien die uitkering gegrond is op tijdens het samenleven, vermits ze door
het inkomen en de mogelijkheden van haar ziekte niet in staat is haar diploma
de uitkeringsplichtige echtgenoot en te valideren om alzo haar bestaan op te
aangezien de ouders van de uitke- trekken tot het peil van haar huwelijksringsgerechtigde echtgenoot slechts in periode; dat daarenboven bij de berekede tweede orde vezplicht zijn tot ning van de uitkering geenszins dient
onderhoud van hun uit de echt rekening gehouden met de goedschikse
gescheiden dochter, is wettig de en onzekere hulp die verweerster ontbeslissing waarbij het bedrag van de vangt van haar ouders; dat eiser vooruitkering aan de echtgenote, die de houdt dat verweerster gedurende jaren
echtscheiding heeft verkregen, zodanig een gezin gevormd heeft met haar
wordt vastgesteld, dat zij die echtge- ouders en dat ze een paar maanden v66r
note de mogelijheid biedt in haar het instellen van haar vordering afzonbesman te voorzien op een gelijkaar-1----------------------------------dige wijze als tijdens het samenleven,
(1) Zie Cass., 13 feb. 1947 (Bull. en Pas.,
zonder dat rekening wordt gehouden 1947, I, 52) met noot R.H.; 10 jan. 1958 (ibid.,
met de hulp die deze echtgenote van 1958, I, 478); DE PAGE, dl. I, nr. 8, 556, 556bLS',
haar ouders kon ontvangen of met het 557.
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-593derlijk is gaan wonen, dit alles ter bestaan te voorzien « op een gelijkvoorbereiding om te trachten het onder- waardige wijze als tijdens het
houdsgeld te verhogen; dat eiser even- huwelijk »; dat het vonnis in feite
eens voorhoudt dat het ouder worden vaststelt dat « tijdens het huwelijk »
van de ouders van verweerster in geen verweerster, om de opvoeding van
geval het aileen gaan wonen kan recht- haar kinderen optimaal te verzekevaardigen; dat eiser slechts geplaatst is
om te oordelen over de morele plichten ren, haar beroep niet uitoefende,
met goedvinden van eiser, en dat
van,verweerster tegenover haar ouders,
terwijl, eerste onderdeel, het bestre- het gezin dank zij de positie van
den vonnis ten onrechte, bij het verho- eiser « een niet onaanzienlijke
gen van de uitkering ingevolge ziekte levensstandaard voerde »; dat de
:van verweerster, rekening gehouden rechtbank er de nadruk op legt
heeft met de inkomsten die eiser in 1977 « dat er hier dus geen sprake is van
had verworven; het kriterium van het een parallellisme tussen de levensgelijkwaardig bestaan als tijdens het standaard van de uitkeringsgerechsamenleven inhoudt dat deze verhoging
in geval van ziekte ook dient getoetst te tigde en de nieuwe levensstandaard
worden aan het inkomen van eiser bij van de tot uitkering gehouden
de echtscheiding in 1970 en niet aan het echtgenoot », maar dat er enkel
inkomen dat hij in 1977 verwierf; dat de naar gestreefd wordt verweerster in
uitkering na echtscheiding inderdaad staat te stellen « in haar bestaan te
niet varieert naargelang de gebeurlijke voorzien op een gelijkwaardige
vermeerdering van het inkomen van wijze als tijdens het samenleven »;
eiser (schending van artikel 301, §§ 1 en
Overwegende dat de rechtbank
3, van het Burgerlijk Wetboek};
tweede onderdeel, de inkomsten en weliswaar handelt over het huidige
mogelijkheden van verweerster, waar- inkomen van eiser, maar enkel om
mede dient rekening gehouden te wor- aan te tonen dat eiser de nodige
den bij het vaststellen van de uitkering, draagkracht heeft voor de vereveneens de hulp omvatten die verweer- hoogde uitkering;
ster van haar ouders ontvangt, het weze
Dat het onderdeel feitelijke
goedschiks of onzeker; bij het gebeurlijk
wegvallen van deze hulp de uitkering, grondslag mist;
indien ze daardoor onafhankelijk van de
wil van verweerster in ruime mate
ontoereikend wordt, kan vermeerderd
worden. (schending van artikel 301, §§ 1
en 3, van het Burgerlijk Wetboek};
derde onderdeel, het bestreden vonnis
ten onrechte weigert rekening te houden, bij het verlies van hulp door
verweerster geleden, met het feit dat zij
vrijwillig de woning van haar ouders
verlaten heeft; het dientengevolge niet
vaststaat of de uitkering ingevolge
omstandigheden onafhankelijk van haar
wil in ruime mate ontoereikend is
geworden; in alle geval met dit vrijwillig
verlies aan inkomen en mogelijkheden
vanwege verweerster rekening diende
gehouden te worden bij het vaststellen
van de uitkering ten laste van eiser
(schending van artikel 301, §§ 1 en 3, van
het Burgerlijk Wetboek} :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank
aan het principe herinnert dat er
moet naar gestreefd worden verweerster m staat te stellen in haar

Wat het tweede en derde onderdee! betreft :
Overwegende dat in eerste orde
de echtgenoot tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, gehouden
is tot de uitkering bedoeld in
artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek jegens zijn echtgenote die de
echtscheiding heeft verkregen; dat
de plicht van de ouders tot onderhoud van hun uit de echt gescheiden dochter, gegrond op artikel 203
van het Burgerlijk Wetboek, pas in
verdere orde komt;
Overwegende dat, nu de rechters
in hoger beroep vaststellen, enerzijds, dat de uitkering ontoereikend
is geworden, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van
de uitkeringsgerechtigde, om haar
de mogelijkheid te geven in haar
bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het
samenleven en, anderzijds, dat de
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(VERBELEN)
inkomsten van eiser het hem mogelijk maken de uitkering te verhogen
binnen de perken van de wettelijke
De heer advocaat-generaal E. Krings
voorwaarden, het vonnis wettig heeft in substantie gezegd :
beslist dat, bij het vaststellen van
Verzoeker heeft bij de Rechtbank
gezegde uitkering, geen rekening
moet worden gehouden met de hulp (jeugdrechtbank) te Brussel ingediend
die verweerster van haar ouders een rekest tot homologatie van een akte
heeft ontvangen en met het feit dat van adoptie, terwijl de adoptant overleze bij haar ouders heeft ingewoond den is. Zijn verzoek werd afgewezen.
doch die woning vrijwillig heeft
De zuster van verzoeker die door
dezelfde persoon geadopteerd was, had
verlaten;
eveneens een rekest tot homologatie bij

Dat de
recht;

onderdelen falen

naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel (burgerlijke rechtbank) ingediend. Ook dit verzoek werd afgewezen.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 januari 1982 - 1' karner - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en De Baeck.

Naderhand heeft diezelfde dame een
soortgelijk verzoek gericht tot de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
(burgerlijke rechtbank) die het inwilligde. Het aldus gevelde vonnis werd op
de burgerlijke stand overgeschreven.
Nu heeft eiser een verzoekschrift tot
regeling van rechtsgebied ingediend,
omdat naar zijn oordeel er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de vonnissen
die te Brussel en het vonnis dat te
Leuven werd geveld. Hij beroept zich in
dat verband op de samenhang die er
tussen de twee zaken zou bestaan, t.w.
de adoptie van zijn zuster en zijn
adoptie.
Om de juiste draagwijdte van het
verzoekschrift te begrijpen, is het nodig
de beginselen die aan de regeling van
rechtsgebied ten grondslag Iiggen even
in herinnering te brengen.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED
BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING OP
GROND WAARVAN EEN VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED ONTVANKELIJK IS
-BEGRIP.

De procedure van regeling van rechtsgebied strekt ertoe te voorkornen hetzij
dat tegenstrijdige beslissingen gewezen
worden, hetzij dat de gang van de
rechtsbedeling wordt larngelegd (hetgeen
in feite ook het gevolg is van de
tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen) doordat twee rechters zich onbevoegd verklaren om van een zaak te
kennen, terwijl in elk geval een van
beiden en alleen een van beiden bevoegd
is.

Tot regeling van rechtsgebied, met toepassing van de artt. 645 e. v. Ger. W.,
kan geen aanleiding zijn, als de beslissingen op grand waarvan het verzoek
tot regeling van rechtsgebied is ingediend, uitspraak hebben gedaan over
Daaruit blijkt dat het conflict dat
de grond van de vorderingen en die tussen twee gerechten ontstaat positief
vorderingen niet meer aanhangig zijn ofwel negatief kan zijn.
voor de rechtbanken waarbij zij zijn
Meestal zijn die conflicten negatief,
ingediend (1).
d.w.z. dat twee rechters bij wie een
------------------1 vordering werd aanhangig gernaakt, zich
(1) Zie de verwijzingen in de cone!. van het onbevoegd hebben verklaard, terwijl
geen derde rechter bevoegd kan zijn, en
O.M.

~
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dus in elk geval een van de aangezochte
rechters de zaak ten gronde zou en had
moeten beslechten (2).
In het onderhavig geval kan er aileen
grond bestaan tot een regeling van
rechtsgebied voor zover de twee confligerende beslissingen in kracht van
gewijsde zijn getreden. Dit werd door
het Hof telkens uitdrukkelijk onderstreept.
Positief is het conflict wanneer de
zaak gelijktijdig bij de rechters is aangebracht en elk van hen ofwel helemaal
geen uitspraak heeft gedaan ofwel
beslist heeft dat hij bevoegd is en van de
zaak kennis zal blijven nemen.
In dit laatste verband nu vertoont het
vraagstuk van de samenhang belang en
wordt het overigens uitdrukkelijk in
artikel 645 van het Gerechtelijk Wetboek
vermeld.
Immers, ofwel gaat het om een geval
van litispendentie ofwel gaat het om een
geval van samenhang.
In beide gevallen zal een van de
partijen
de
samenvoeging
hebben
gevraagd, maar kan deze door de rechter
geweigerd zijn. Beide rechters zullen
zich dan bevoegd hebben verklaard.
Te dezen aanzien moet worden
beklemtoond dat het v66r de gerechtelijke hervorming kon gebeuren dat een
der partijen om regeling van rechtsgehied preventief verzocht, d.w.z. voordat
de rechters uitspraak hebben gedaan
over hun bevoegdheid of over de litispendentie of de samenhang. Dit werd
reeds enkele keren door het Hof aanvaard (3).
Die preventieve regeling is thans uitgesloten, aangezien de wet expressis
verbis bepaalt dat regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken plaatsheeft
wanneer er strijdigheid is tussen in
kracht van gewijsde gegane beslissingen
··· (art. 645 van het Gerechtelijk Wetboek). Vermits er in kracht van gewijsde
beslissingen moeten gewezen zijn, kan
er geen sprake meer zijn van preven-

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

tieve regeling van rechtsgebied, d.i. voordat de bes!issingen werden gewezen (4).
Dit laatste bewijst dat, niettegenstaande het verslag van de koninklijke
commissaris, er betreffende de regeling
van rechtsgebied wel degelijke belangrijke wijzigingen in de oorspronkelijke
regeling werden ingevoerd (5).
Nu moet hieraan worden toegevoegd
dat, gezien de huidige regeling van de
bevoegdheidsgeschillen, de negatieve
regeling van rechtsgebied uiterst zeldzaam zou moeten zijn.
Wanneer een rechter zich ambtshalve
onbevoegd meent te moeten verklaren,
dan moet hij de zaak naar de arrondissementsrechtbank verwijzen. Wordt de
onbevoegdheid door de verweerder opgeworpen, dan zal het de eiser zijn die de
verwijzing naar de arrondissementsrechtbank zal vragen.
Echter kan het wel voorkomen dat,
daar de vorderingen bij twee verschillende
rechters
werden
aanhangig
gemaakt, dezen de hun voorgelegde
zaken verwijzen naar twee verschillende
arrondissementsrechtbanken, die ze op
hun beurt naar twee verschillende feitenrechters zouden kunnen verwijzen.
Die rechters kunnen in dat geval hun
bevoegdheid niet meer ontkennen, zodat,
als er een regeling van rechtsgebied
mogelijk is, die regeling tussen de
beslissingen van de arrondissementsrechtbanken zou moeten plaatsvinden.
Dit zal uiteraard zeer uitzonderlijk
zijn.
Thans echter, zoals trouwens voorheen, kan er geen sprake zijn van
regeling van rechtsgebied wanneer een
of beide rechters reeds uitspraak hebben
gedaan over de zaak zelve.
Het zal wellicht zelden gebeuren dat
de twee rechters op dezelfde dag uitspraak doen. Mocht eertijds hiermee wei
te rekenen zijn, dan kon een der partijen een verzoek tot preventieve regeling van rechtsgebied indienen en
zodoende werd de tegenstrijdigheid
voorkomen. Dit is echter nu niet meer
mogelijk.
Doen de rechters op dezelfde dag
uitspraak, dan staat enkel eventueel de
herroeping van het gewijsde tegen die
beslissingen O_Pen, voor zover zij tegenstrijdig Zljn (zle artikel 1133).

(2) Veruit de meeste arresten houden met
negatieve conflicten verband : 20 maart 1899,
B. 1899, 145; 27 feb. 1922, B. 1922, 182; 26 juni
1943, B. 1943, 271; 10 jan. 1944, B. 1944, 148;
10 dec. 1956, B. 1957, 383; 2 juni 1958, B. 1958, l - - - - - - - - - - - - - - - - 1088; 28 sept. 1959, B. 1960, 125; 13 nov. 1967,
B. 1968, 350; 29 april 1968, B. 1968, 1021.
(4) Zie in dezelfde zin CAMBIER, La competence, biz. 208-215.
(3) 21 maart 1911, B. 1911, 177; 24 nov. 1952,
B. 1953, 172; 8 april 1968, B. 1968, 969.
(5) St. Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 60, biz. 154.
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dezelfde dag uitspraak, dan zal de partij
die reeds vonnis heeft bekomen, of tegen
wie vonnis werd uitgesproken, het gezag
van het gewijsde van dat vonnis mogen
inroepen v66r de rechter die alsnog
uitspraak moet doen. Als hierop geen
acht werd geslagen, dan zou dit wellicht
een middel zijn dat zowel in hoger
beroep als in cassatie kan worden aangevoerd.
Wordt echter het gezag van het
gewijsde niet ingeroepen, hetgeen de
rechter, die als tweede uitspraak doet,
zou beletten er rekening mee te houden
(nu het gezag van het gewijsde niet van
openbare orde is), dan staat aileen nog
herroeping van het gewijsde open.
Regeling van rechtsgebied is dan volstrekt niet meer mogelijk, vermits een
van de rechters zijn rechtsmacht heeft
uitgeput, en er dus geen grond tot
regeling van rechtsgebied tussen twee
rechters meer kan bestaan (6).
Het vraagstuk doet zich enigszins
anders voor, wanneer de procedure op
verzoekschrift plaatsheeft, d.i. wanneer
zij niet contradictoir is.
In dat verband heeft het Hof reeds
beslist dat de twee fazen van de rechtspleging niet vereist zijn en dat het Hof
dus onmiddellijk over het verzoek uitspraak mag doen (7).
Het vraagstuk kan hier ook in de
negatieve zin rijzen doordat twee achtereenvolgens geadieerde rechters zich
onbevoegd verklaren, terwijl een van
heiden bevoegd moet zijn. Dan zal
regeling van rechtsgebied plaatsvinden.
Dit werd door het Hof reeds beslist (8).
Moeil\jker is het geval van positieve
regeling.
Het kan weleens gebeuren dat een
partij die geen voldoening bekwam bij
de ene rechter, zich opnieuw wendt tot
een andere rechter die haar de eis wei
toewijst.
Dan bestaat er uiteraard geen grond
tot regeling van rechtsgebied.
Het zal vrijwel nooit gebeuren dat de
verzoeker zich gelijktijdig tot twee rechters wendt en dat heiden, gelijktijdig
kennis nemend van de vordering, gelijk-

tijdig of achtereenvolgens uitspraak
doen. In zulk geval zou er evenwel
aileen grond tot regeling van rechtsgebied bestaan, voor zover de twee rechters zich ambtshalve onbevoegd verklaren.
Er is nochtans nog een ander punt dat
hier dient te worden vermeld. Het Hof
heeft, met het arrest van 30 oktober 1933
(9), een regeling van rechtsgebied getroffen inzake faillissement. In die zaak
ging het om twee vonnissen waarbij het
faillissement werd uitgesproken.
Er was dus een positief conflict aanwezig. De rechtbank van koophandel te
Antwerpen had ene Schlessinger failliet
verklaard op 6 februari 1933 en de
rechtbank van koophandel te SintNiklaas had dezelfde Schlessinger op
7 februari 1933 insgelijks failliet verklaard. Er waren aldus twee curatoren
aangesteld. Nu had de te Antwerpert
aangestelde curator verzet aangetekend
tegen het vonnis van Sint-Niklaas, doch
dit verzet werd afgewezen.
Uit het voorafgaand arrest van het
Hof, van 18 september 1933 (10), blijkt
dat geen van de twee beslissingen was
betekend. Het Hof beslist evenwel dat
die twee beslissingen de normale gang
van de rechtsbedeling belemmeren en
dus aanleiding kunnen geven tot een
regeling van rechtsgebied.
Met het reeds genoemd arrest van
30 oktober 1933, dat hierop volgde, heeft
het Hof onderzocht waar de woonplaats
van de gefailleerde, op grond waarvan de
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel moest worden bepaald, diende te
worden vastgesteld en geen acht slaande
op het vonnis van de Rechtbank te
Sint-Niklaas aldus voor niet bestaande
werd gehouden, beslist dat aileen het
vonnis van Antwerpen verder diende te
worden ten uitvoer gelegd.
Dit arrest was gewoon de bevestiging
van een vroegere rechtspraak van het
Hof ten ware van 16 november 1875 (B.
1876, 28) en van 28 februari 1876 (B.
1876, 108) met de conclusie van advocaat-generaal Cloquette.
In deze zaak, zoals in de vorige, ging

het om de bepaling van de woonplaats
-----------------! van
de betrokkene. Hij was gelijktijdig
(6) Scheyven, biz. 606, Carre t. Chauveau, te Brussel en te Gent failliet verklaard.
dl. Ill, 1324-1325.
(7) 28 sept. 1959, B. 60, 125.

(9) B. 34, 45.

(8) Zie noot 7.

(10) B. 33, 306.
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worden onderstreept, is dat het Hof
beveelt dat « la continuation des poursuites en matiere de faillite aura lieu
devant le tribunal
de commerce
d'Anvers » (« de Bruxelles , in de zaak
van 1876).
Dit laatste punt is van overwegend
belang omdat hieruit duidelijk blijkt dat
het Hof van oordeel is dat de zaak bij de
rechtbank van koophandel aanhangig
bleef, zodat er een belemmering van de
rechtsbedeling plaatsvond.
Dit verklaart dan ook dat die positieve
regeling mogelijk was, hoewel de rechtbanken over de bodemzaak uitspraak
hadden gedaan.
Hiermee wordt de regel bevestigd dat
positieve regeling van rechtsgebied
enkel mogelijk is voor zoveel een zaak
bij twee of meer rechters aanhangig is
en blijft en er dus moet worden opgetreden om te voorkomen dat de gang van
de rechtsbedeling wordt belemmerd.
Uit dit alles meen ik dus te mogen
afleiden dat wanneer, zoals ten deze, de
rechters over de zaak zelve uitspraak
hebben gedaan, er geen grond tot regeling van rechtsgebied bestaat, tenzij in
zoverre de zaak nog bij de rechters
aanhangig zou blijven, zoals het geval
kan wezen inzake faillissement, hetgeen
uiteraard zeer uitzonderlijk zal zijn.
Er blijft echter een tweede aspect dat
ten deze dient te worden onderzocht.
Het verzoek is gesteund op de samenhang. Eiser doet immers gelden dat hij
gerechtigd is de regeling van rechtsgebied te vragen, omdat er samenhang
bestaat tussen de adoptie van zijn zuster
en zijn eigen adoptie.
Die zienswijze lijkt mij principieel
niet aangenomen te kunnen worden.
De adoptie heeft wezenlijk een zeer
persoonlijk karakter. Elke adoptie moet
op zichzelve worden behandeld en
beoordeeld. Zelfs wanneer twee broers
of zusters samen door eenzelfde persoon
worden geadopteerd, dan mag de toestand van de ene niet met die van de
andere over dezelfde kam worden
geschoren.
De beoordeling van de ene zaak staat
dus in de regel geheel los van die van de
andere. Ten deze kan niet worden
gezegd dat, zoals artikel 30 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt, de twee
vorderingen onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te
behandelen en te berechten, ten einde

oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de. zaken
afzonderlijk worden berecht. Zelfs wanneer de twee adopties niet op gelijke
wijze worden behandeld, t.w. wanneer
de ene wordt gehomologeerd en de
andere verworpen, levert dit geen onverenigbare beslissingen op.
Dit is alleszins de regel, al kunnen er
zich zeer uitzonderlijke gevallen voordoen waar onverenigbaarheid aanwezig
kan zijn.
Hoe dan ook, eiser bewijst niet dat er
ten deze een samenhang bestaat in de
zin van het even aangehaald artikel 30.
Er is mitsdien een bijkomende reden
om op het verzoek niet in te gaan.

Besluit: Verwerping.
ARREST

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, ondertekend voor Ludwig
Verbelen door mr. Houtekier, advocaat bij het Hof;
Overwegende dat verzoeker stelt :
a) dat bij notariele akten van 24 mei
1971 verzoeker en zijn zuster
Rooselinda Verbelen werden geadopteerd door Franciscus Loockx,
thans overleden, b) dat, bij vonnis
van 8 mei 1973, de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel het homologatieverzoek van Rooselinda Verbelen niet heeft aanvaard, c) dat de
Jeugdrechtbank te Brussel op
31 mei 1974 eisers verzoek tot
homologatie van zijn adoptie heeft
verworpen, d) dat de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Leuven op
1 maart 1976 de adoptie van Rooselinda Verbelen heeft gehomologeerd, e) dat het beschikkend
gedeelte van dit vonnis op 2 april
1976 werd overgeschreven in de
akten van de burgerlijke stand te
Leuven, en /) dat de drie beslissingen kracht van gewijsde hebben;
Overwegende dat er ten deze
geen aanleiding kan zijn tot regeling van rechtsgebied met toepassing van de artikelen 645 en volgende van het Gerechtelijk Wet-.
boek, nu de drie beslissingen uit-

-598spraak hebben gedaan over de fende de gezondheid en de veiligheid
grond van de vorderingen en die van de werknemers alsmede de salubrivorderingen niet meer aanhangig teit van het werk en van de werkplaatzijn voor de voornoemde rechtban- sen en 18 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de onderneken;
mingsraden en de comites voor veilig-

Om die redenen, beslist dat er
geen grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied; veroordeelt verzoeker
in de kosten.
8 januari 1982 - I" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - OPRICHTING - AANTAL TEWERKGESTELDE WERKNEMERS IN DE
ONDERNEMING.

E{m of meer veiligheidscomites moeten
worden opgericht in ondernemingen
waar gewoonlijk gemiddeld ten minste
50 werknemers tewerkgesteld zijn;
art. 18, tweede lid, KB. 18 okt. 1978
bepaalt over welke periode het gemiddelde moet worden berekend, maar
omschrijft het begrip « gewoonlijk »
niet (1).
(MATERNE T. ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1980 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, § 4, b, 1, eerste
lid, van de wet van 10 juni 1952 betref-

------------------1
(1) Zie Cass., 13 dec. 1972 (A.C., 1973, 379).

heid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen,
doordat het arrest het boger beroep
van eiseres ongegrond verklaart en het
vonnis bevestigt waarin beslist werd dat
eiseres ertoe gehouden was als werkgever een comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen op
te richten en daartoe sociale verkiezingen te houden, op de volgende gronden :
« het koninklijk besluit van 18 oktober
1978 stelt in zijn artikel 18, tweede lid,
dat als gemiddeld aantal tewerkgestelde
werknemers moet worden beschouwd
het gewone rekenkundig geriliddelde van
het aantal werknemers die zijn tewerkgesteld gedurende de twee trimesters die
bet trimester voorafgaan waarin de aanplakking plaatsvond van het bericht tot
aankondiging der verkiezingen, wanneer, zoals in casu het geval is, de
verkiezingen voor de eerste maal worden
georganiseerd; door de berekening van
het gemiddeld aantal werknemers uitdrukkelijk te verbinden aan een
bepaalde referteperiode heeft de Koning,
krachtens de bevoegdheid Hem door
artikel 67 van de Grondwet toebedeeld,
impliciet doch zeker een omschrijving
willen geven van hetgeen onder
"gewoonlijk" in de zin van artikel 1, § 4,
b, 1, van de Veiligheidswet van 10 juni
1952 moet worden verstaan >>; ten deze
bedroeg het rekenkund1g gemiddelde
voor de twee als refertepriode in aanmerking komende kwartalen 52,245;
« dat deze hoegrootheid van tewerkstelling enkel te wijten was aa.n de tijdelijke
overname van de clienteel van een door
brand geteisterde concurrent is ter zake
niet relevant; de algemene bewoordingen
van artikel 18 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 maken geen onderscheid naar gelang van de· redenen die
aan de oorsprong van het tewerkstellingsvolume liggen en laten derhalve
geen uitzonderingen toe; het volstond
voor de eerste rechter vast te stellen dat
tijdens de referteperiode aan d.e vereisten van tewerkstelling was voldaan, om
op goede gronden te beslissen dat appellante (thans eiseres) verplicht was een
veiligheidscomite op te richten en daartoe sociale verkiezingen te organiseren >~;
terwijl, naar luid van artikel 1; § 4, b,
1, eerste lid, van de wet van 10 juni 1952,
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een comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen dient te
worden opgericht in de ondernemingen
waar gewoonlijk gemiddeld ten minste
50 werknemers worden tewerkgesteld;
artikel 18 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 enkel bepaalt hoe het
gemiddeld aantal werknemers dient te
worden bepaald en noch expliciet noch
impliciet bepaalt dat, wanneer dit
gemiddeld aantal werknemers over de
referentieperiode bereikt wordt, dit
noodzakelijk betekent dat gewoonlijk dit
gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld wordt, ongeacht de eventueel uitzonderlijke omstandigheden waardoor
dit gem1ddelde bereikt wordt; zodat het
arrest, door te beslissen dat, nu over de
referentieperiode het vereiste gemiddeld
aantal werknemers bereikt was, het ter
zake niet, relevant was dat deze hoegrootheid van tewerkstelling enkel te
wijten was aan de tijdelijke overname
van de clienteel van een door brand
geteisterde concurrent, daar artikel 18
v. an het koninklijk besluit van 18 oktober . 1978, door de berekening van het
gemiddeld aantal werknemers uitdrukkelijk te verbinden aan een bepaalde
referentieperiode, impliciet doch zeker
een omschrijving heeft willen geven van
hetgeen onder " gewoonlijk ,, in de zin
van artikel 1, § 4, b, 1, eerste lid, van de
wet van 10 juni 1952 moet worden
verstaan, schending inhoudt van de in
het middel ingeroepen wettelijke bepalingen die geenszins dergelijke interpretatie en dergelijk besluit toelaten, en
derhalve niet wettelijk verantwoord is :
Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid van het middel
door verweerder opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het de onaantastbare beoordeling door de feitenrechter betwist :
Overwegende dat het arbeidshof
ten deze niet steunt op een feitelijke beoordeling van het gewoonlijk
tewerkstellen van werknemers door
eiseres, maar op de juridische
omschrijving
van
het
begrip
« gewoonlijk »; dat het middel tegen
die omschrijving opkomt;
Dat de grond van niet-ont-~
vankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 1, § 4, b,
1, eerste lid, 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, bepaalt dat
de bij artikel 1, § 1, bedoelde
werkgevers een of meer comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen oprichten
in de ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers worden tewerkgesteld;
Dat, krachtens artikel 18, tweede
lid, van het koninklijk besluit van
18 oktober 1978 betreffende de
ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, voor
de
toepassing
van
voormeld
artikel 1, § 4, b, 1, eerste lid, het
gemiddelde aantal tewerkgestelde
werknemers het gewone rekenkundig gemiddelde van het aantal
werknemers is die zijn tewerkgesteld gedurende de twee trimesters
die het trimester voorafgaan waarin
de aanplakking plaatsvond van het
bericht tot aankondiging van de
datum der verkiezingen, voor de
ondernemingen welke die verkiezingen voor de eerste maal, zoals ten
deze, organiseren;
Dat deze tekst geen omschrijving
inhoudt van het begrip << gewoonlijk » dat in vermeld artikel 1,
§ 4, voorkomt;
Dat, zo de in artikel 18 van het
koninklijk besluit van 18 oktober
1978 gestelde regels voor de berekening van het gemiddelde aantal
tewerkgestelde
werknemers
en
inzonderheid de vaststelling van een
bepaalde referentieperiode kunnen
bijdragen tot het beoordelen van het
gewoonlijk tewerkstellen van een
aantal werknemers, in de zin van
artikel 1, § 4, van de wet van 10 juni
1952, het arrest niet wettig beslist
dat geen andere omstandigheid in
aanmerking kan worden genomen;
Dat het middel gegrond is;

-600Om die redenen, vernietigt het (JOYE T. RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID)
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
ARREST
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat erover door de feitenrechHET HOF; - Gelet op het bestreter zal worden beslist; verwijst de den arrest, op 11 oktober 1979 door
zaak naar het Arbeidshof te Brus- het Arbeidshof te Gent gewezen;
sel.
11 januari 1982 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mrs. De Gryse en
Butzler.
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1° SOCIALE

ZEKERHEID
MEDEDELING VAN STUKKEN DOOR DE SOCIALE
INSPECTIE AAN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID- BEG RIP.

2° ARBEID -

SOCIALE ZEKERHEID MEDEDELING VAN STUKKEN DOOR DE SOCIALE INSPECTIE AAN DE RIJKSDIENST VOOR
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID- BEGRIP.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN MEDEDELING VAN STUKKEN - TOELATING
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP- BEGRIP.

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 125 van het
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, ingevoerd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
28 december 1950, en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na te hebben
aangenomen dat, zoals eiser stelde, verweerder zijn vordering staafde bij middel van loonstaten 325.10 welke in een
gerechtelijk strafonderzoek door de controleur der belastingen aan de onderzoeksrechter werden medegedeeld en
dan verder aan de inspectiediensten,
bedoeld in de wet van 26 januari 1951
betreffende de vereenvoudiging van de
sociale documenten, en zonder te betwisten, zoals eiser in zijn akte van
hoger beroep en in zijn conclusie v66r
het hof van beroep deed gelden, dat die
inspectiediensten van de procureurgeneraal bij het hof van beroep geen
toelating hadden gevraagd of gekregen,
het middel verwerpt waarbij e1ser deed
gelden dat de inspectiediensten die loonstaten aan verweerder niet mochten
mededelen, de vordering van verweerder
gegrond verklaart en zijn beslissing laat
steunen op de beschouwing dat, rekening houdende met het feit dat verweerder onder de voogdij staat van de
minister van Sociale Voorzorg, dat de
sociale inspectiediensten van dezelfde
minister afhangen en dat verweerder en
vermelde inspectiediensten hetzelfde
doer nastreven, met name een goede
toepassing van het sociale zekerheidsrecht, de door eiser gelaakte mededeling
gewettigd was,

1", 2" en 3" Zonder toelating van de
procureur-generaal bij het hof van
beroep mag de sociale inspectie aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid geen stukken mededelen
die zij in de uitoefening van een
bevoegdheid van gerecht'elijke politie
tijdens een gerechtelijk strafonderzoek
terwijl, eerste onderdeel, ook indien
heeft bekomen (1). (Art. 125 K.B.
men aanneemt dat, om de. redenen
28 dec. 1950.)
ontwikkeld zoals gezegd in het arrest, de
------------------1 sociale inspectied1ensten aan verweerder
(1) Raadpl. Cass., 12 juni 1913 (Bull. en Pas., mededeling mogen geven van alle gege1913, I, 322) met cone!. van proc.-gen. Terlin- vens die zij inwinnen bij het uitvoeren
den; Cass., 4 jan. 1923 (ibid., 1923, I, 136); van de hen door voormelde wet van
« La communication des dossiers repressifs par
le procureur general », rede van procureur-gene- 26 januari 1951 toevertrouwde opsporaal de le Court op 2 sept. 1963 uitgesproken tij- ringsverrichtingen, zulks niet meer geldt
dens de plechtige openingszitting van het Hof wanneer het gaat om gegevens welke die
van Beroep te Brussel, J.T., 1963, 501.
inspectiediensten inwinnen ten gevolge
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de toelating van de procureurgeneraal bij het hof van beroep niet
vereist was, het arrest artikel 125
van het algemeen reglement op
de gerechtskosten in strafzaken
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

van hun medewerking aan een strafrechtelijk vooronderzoek, tenzij zij,
overeenkomstig artikel 125 van het ingeroepen algemeen reglement, van de procureur-generaal bij het hof van beroep
hiertoe
toelating
zouden
hebben
gevraagd en verkregen;
tweede onderdeel, door zich niet uit te
spreken in feite over de vraag of de
sociale inspectiediensten ten deze van de
procureur-generaal bij het hof van
beroep de toelating hadden gevraagd en
gekregen de loonstaten aan verweerder
mede te delen om hem in staat te stellen
onderhavige vordering aan te spannen,
het arrest het niet mogelijk maakt te
weten of de rechters een juiste toepassing hebben gemaakt van voormeld
artikel 125, wat gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser voor het
arbeidshof deed gelden dat de sociale inspecteur die, in de uitoefening van de bevoegdheid van
gerechtelijke politie die hem werd
toegekend krachtens de artikelen 2
en 3 van de wet van 26 januari 1951
betreffende de vereenvoudiging der
documenten waarvan het bijhouden
door de sociale wetgeving opgelegd
is, bij het gerechtelijk strafonderzoek tegen eiser betrokken was, de
loonstaten die door de controleur
der belastingen aan de onderzoeksrechter werden overhandigd, niet
aan verweerder mocht mededelen
zonder de toelating van de procureur-generaal bij het hof van
beroep, overeenkomstig artikel 125
van het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, ingevoerd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1950;
Overwegende dat het arbeidshof
dit verweer verwerpt op grond dat
de SOcia}e inspectie en de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (thans verweerder) « afhangen
van eenzelde minister, innig verknocht zijn en nagenoeg hetzelfde
doel nastreven (een goede toepassing van het sociale zekerheidsrecht) » en dat derhalve « het
beroepsgeheim van de ambtenaren
niet onderling bestaat »;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige middelen die
niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden
arrest, behalve in zoverre het
kosten van betekening en inbeslagneming ten laste van verweerder
legt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
11 januari 1982 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - GeJijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Bayart en De Bruyn.
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BEGRIP _ PLOTSELINGE GEBEURTENIS- HARTINFARcr.

Zenuwslopende arbeid die als zodanig
reeds meer dan normale krachtinspanningen vergt, en die nog een bijkomende inspanning vereist op een
warme zomerdag en onmiddellijk na
de vakantie, wanneer de getroffene
zich opnieuw aan zijn zware taak
moet aanpassen, kan de plotselinge
gebeurtenis zijn die een hartaanval
veroorzaakt, ook al is deze arbeid de

-602gewone en normale bezigheid van de merken dat de getroffene nog maar pas
getroffene (1). (Artt. 7 en 9 Arbeidson- terug uit verlof was en zieh opnieuw aan
gevallenwet.)
deze zware taak moest aanpassen; dat
het feit dat het om de gewone en
normale bezigheid ging die . door de
(ROYALE BELGE N.V. T. VERMEIRE)
getroffene gewoonlijk mtgevoerd wordt,
niet wegneemt dat deze taak zwaar en
ARREST
1 overbelastend was; dat het vaststaat dat
HET HOF· - Gelet op het bestre- Van De Moortel, zelfs al kende hij de
den arrest, 'op 13 november 1980 ernst v.~n zijn to~sta~d niet, ... zoals
door het Arbeidshof te Gent gewe- gewoonhJk het ~eva! IS biJ hartpabenten,
aan een ernst1ge hartkwaal leed en
zen;
onbewust ernstige kansen op een fataal
Over het middel, afgeleid uit de scherr- hartinfaret maakte; dat deze letsels op
de inwendige oorzaak binnen
ding van de artikelen 7, 9 van de ziehzelf
het organisme zijn van het overlijden,
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 terwijl
anderzijds de zware inspanninen 97 van de Grondwet,
gen van het slaehtoffer bij de uitoefedoordat het arbeidshof, na te hebben ning van zijn arbeidsovereenkomst zeker
vastgesteld dat de arbeidstaak van het en onbetwistbaar een van de oorzaken
slaehtoffer, echtgenoot van verweerster, zijn van het ongeval die buiten het
erin bestond aan de band en dagelijks organisme van het slaehtoffer liggen »
ongeveer 1.000 zakken melkpoeder van en om die redenen tot het bestaan en
elk 25 kg tweemaal te verplaatsen, op het bewijs van een arbeidsongeval
een hoogte van 30 tot 40 em te heffen, de besluit,
zakken van een rekband te voorzien en
terwijl, eerste onderdeel, het tegenop een andere band te plaatsen en na
tevens de ter zake toepasselijke wetsbe- strijdig, althans dubbelzinnig en onpalingen in herinnering te hebben nauwkeurig is, enerzijds, te beslissen dat
gebraeht, het bestaan van een plotse- er geen aanwijsbare elementen zijn die
linge gebeurtenis aanneemt op grond aantonen dat het slaehtoffer, eehtgenoot
dat : « er ter zake geen aanwijsbare van verweerster, een hartlijder was en,
elementen zijn die erop wijzen dat de anderzijds, vast te stellen dat het vastgetroffene een hartlijder was maar niet- staat dat het slachtoffer aan een ernstige
temin toeh vaststaat dat het slaehtoffer hartkwaal leed, waarvan hijzelf eehter
aan een plots optredende hartaanval is niet de ernst kende, zodat het arrest niet
overleden; dat de zware inspanningen regelmatig is gemotiveerd (sehending
die een hartaanval veroorzaken en de van artikel 97 van de Grondwet);
dood die daaruit volgt de plotselinge
tweede onderdeel, luidens artikel 9
gebeurtenis kunnen uitmaken; dat als van
de
Arbeidsongevallenwet van
arbeidsongeval moet worden aanvaard 10 april 1971, het letsel behoudens tegenhet hartletsel dat de dood voor gevolg bewijs vermoed wordt door een ongeval
heeft en aan de getroffene overkomt na te zijn veroorzaakt, wanneer het slachtzware inspanningen, oververmoeidheid offer of zijn reehthebbenden, benevens
opgelopen tijdens en door de uitvoering het bestaan van een letsel, een plotsevan de arbeidsovereenkomst; dat het feit linge gebeurtenis aanwijzen, zodat het
dat de getroffene een zware en belas- arbeidshof, na te hebben vastgesteld,
tende arbeid verriehtte die aileen reeds, enerzijds, dat de normale dagtaak van
omdat het bandwerk betrof, uiterst het slaehtoffer, eehtgenoot van verweerzenuwslopend is en het meer dan nor- ster, erin bestond aan de band en
male kraehtinspanningen vergt voor een dagelijks ongeveer 1.000 zakken melknormale werknemer om dagelijks een poeder van elk 25 kg tweemaal te
duizendtal zakken van 25 kg te verhan- verplaatsen, op een hoogte van 30 tot
delen, zeker van aard is om van het hart 40 em te heffen, de zakken van een
ernstige inspanningen te vergen; dat rekband te voorzien en op een andere
dergelijke inspanningen nog verhoogd band te plaatsen, anderzijds, dat het
worden bij warme zomerdagen en het slaehtoffer, zonder het zelf te weten, aan
bovendien niet zonder belang is op te een ernstige hartkwaal leed, kennelijk
niet wette1ijk kon beslissen dat het
overlijden van het slachtoffer, eehtge(1) Raadpl. Cass., 22 sept. 1976 (A.C., 1977,
87), 16 feb. 1981 (A. C., 1980-81) en 27 april 1981, noot van verweerster, als een arbeidson3 arresten (ibid., nrs. 353 en 486). De conclusie geval moet worden besehouwd, steunend
op de in het middel opgesomde overwevan het O.M. is gepubliceerd in R. W., 1981-82.

-603gingen, vermits door bet arbeidshof geen
Dat het middel niet kan worden
plotselinge gebeurtenis werd aangewe- aangenomen;
zen, nu de uitoefening van de gewone en
normale bezigheid, a! weze bet op een
warme zomerdag, kort na de verlofperiode, geenszins als een dergelijke plotselinge gebeurtenis in aanmerking kan
Om die redenen, verwerpt de
worden genomen, zoals trouwens door voorziening; veroordeelt eiseres in
eiseres in haar conclusie was ingeroepen de kosten.
(schending van de artikelen 7, 9 van de
Arbeidsongevallenwet en 97 van de
11 januari 1982- 3• kamer- VoorzitGrondwet):
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
Wat het eerste onderdeel betreft : advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Overwegende dat het niet tegen- Simont.

strijdig is te oordelen, zoals het
arrest het doet, eensdeels, dat er
geen aanwijsbare elementen zijn
voor het feit dat de getroffene een
hartlijder was en, anderdeels, dat de
getroffene, al kende hij de ernst van
zijn toestand niet, aan een ernstige
hartkwaalleed;
Dat immers de vaststelling van
het ontbreken van aanwijsbare elementen het bestaan van de hartkwaal niet uitsluit;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voor het
bestaan van een arbeidsongeval
onder meer de aanwezigheid vereist
van een plotselinge gebeurtenis die
een letsel veroorzaakt;
Overwegende dat uit de in het
middel aangehaalde consideransen
van het arrest blijkt dat het
arbeidshof als plotselinge gebeurtenis aanmerkt de door de getroffene verrichte zenuwslopende arbeid die als zodanig reeds meer dan
normale krachtinspanningen vergt,
maar die nog een bijkomende
inspanning vereist, nu hij verricht
is op een warme zomerdag en
onmiddellijk na de vakantie, wanneer de getroffene zich opnieuw aan
zijn zware taak moet aanpassen;
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1° OPENBAAR MINISTERIE -

BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTSVORDERING VAN
AMBTSWEGE GERECHTELIJK WETBOEK,
ART. 138, TWEEDE LID - VOORZIENING IN
CASSATIE- BEG RIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN BURGERLIJKE ZAKEN OPENBAAR MINISTERIE RECHTSVORDERING VAN AMBTSWEGE GERECHTELIJK
WETBOEK, ART. 138, TWEEDE LID- ONTVANKELIJKHEID- BEG RIP.

1o en 2° Door te beslissen dat bepaalde

door de arbeidsauditeur ingewonnen
inlichtingen niet ter zake dienend zijn,
kan het arbeidshof de openbare orde
niet in gevaar hebben gebracht door
een toestand die moet worden verholpen; een cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een dergelijke
beslissing is derhalve niet aan te
nemen waar het steunt op art. 138,
tweede lid, Ger. W: (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT IN ZAKE BERNAERT, R.V A)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreDat het arbeidshof wettig heeft den arrest, op 26 februari 1981 door
kunnen beslissen dat die arbeid de het Arbeidshof te Gent gewezen;
plotselinge gebeurtenis is die de l - - - - - - - - - - - - - - - hartaanval van de getroffene heeft
(1) Cass., 11 mei 1977 (A.C., 1977, 930);
veroorzaakt, ook al is deze arbeid raadpl.
de cone!. van proc.-gen. Dumon bij
diens gewone en normale bezigheid; Cass., 14 feb. 1980 (Bull. en Pas., 1980, I, 696).
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schending van de artikelen 152 en 138,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof beslist dat het
bijkomend onderzoek, gevraagd door de
arbeidsauditeur, ter zake niet meer dienend is, daar het op het ogenblik is dat
de directeur van het gewestelijk bureau
zijn beslissing neemt dat hij over voldoende elementen moet beschikken om
de beperking van het recht op werkloosheidsuitkeringen toe te passen,
terwijl voormeld artikel 152, door de
instelling van een arbeidsauditoraat bij
de arbeidsrechtbank, aan het openbaar
ministerie bij de arbeidsgerechten een
ingrijpende rol toekent om in de zaken
waarvan deze gerechten kennis nemen,
tussen te komen en de bundel samen te
stellen, en artikel 138, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek deze opdracht
nader toelicht en het openbaar ministerie uitdrukkelijk ertoe machtigt het
dossier aan te vullen door het inwinnen
van de nodige bestuurlijke inlichtingen
en daartoe zelfs een beroep te doen op
de medewerking van de ambtenaren die
met het toezicht op de toepassing van de
ter zake geldende wettelijke en verordeningsbepalingen belast zijn; door g~en
acht te willen slaan op de bestuurhJke
inlichtingen die door tussenkomst van
de arbeidsauditeur zijn ingewonnen, het
arbeidshof de wettelijke opdracht en de
bevoegdheden van het openbaar ministerie miskent, de artikelen 152 en 138,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, welke beslissing de openbare
orde in gevaar brengt door een toestand
die moet worden verholpen :

11 januari 1982 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal.

Nr.287
2" KAMER - 12 januari 1982
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BESLISSING WAARBIJ WORDT BEVOLEN DAT
EEN PARTIJ PERSOONLIJK ZAL VERSCHIJNEN
- BESLISSING NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

2° KOOPHANDEL,

KOOPMAN

K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WE'I'
VAN 4 AUG. 1978, WAARBIJ AAN BEPAALDE
VEROORDEELDEN EN AAN DE GEFAILLEERDEN VERBOD WORDT OPGELEGD BEPAALDE
AMBTEN, BEROEPEN OF WERKZAAMHEDEN
UIT TE OEFENEN - PROCEDURE - OPROEPING VAN DE BETROKKENE OM VOOR DE.
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE VERSCHIJNEN-VORM.

3° KOOPHANDEL,

KOOPMAN

K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WET
VAN 4 AUG. 1978, WAARBIJ AAN BEPAALDE
VEROORDEELDEN EN AAN DE GEFAILLEERDEN VERBOD WORDT OPGELEGD BEPAALPE
AMBTEN, BEROEPEN OF WERKZAAMHEDEN
UIT TE OEFENEN- VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL WAARBIJ OVEREENKOMSTIG ART. 3BIS K.B. NR. 22 VAN 24 OKT.
1934 ZODANIG VERBOD WORDT OPGELEGD HOGER BEROEP TEGEN DAT VONNIS - PROCEDURE IN HOGER BEROEP NEERGELEGD IN
ART. 3BJS, § 6, VAN DAT KONINKLIJK BESLUIT
- TOEPASSING VAN ART. 96 GW. BETREFFENDE DE BEKENDMAKING (1).

Overwegende dat het arbeidshof
door de bekritiseerde considerans
niet weigert acht te slaan op de
bestuurliJke inlichtingen die door de
arbeidsauditeur zijn ingewonnen,
maar beslist dat die inlichtingen ter
zake niet dienend zijn;
Dat door die beslissing de open- 4° GRONDWET- ART. 96- K.B. NR. 22 VAN
bare orde niet in gevaar is gebracht 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WET VAN 4 AUG. 1978,
door een toestand die moet worden WAARBIJ AAN BEPAALDE VEROORDEELDEN
verholpen;
EN AAN DE GEFAILLEERDEN VERBOD WORDT
Dat de voorziening niet ontvanke- OPGELEGD BEPAALDE A¥BTEN, BEROEPEN
OF WERKZAAMHEDEN UIT TE OEFENEN lijk is;
VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL WAARBIJ OVEREENKOMSTIG ART. 3 K.B.
NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 ZODANIG VERBOD

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste (1) en
van de Staat.
nr. 234).

(2) Cass., 9 dec. 1981 (A.C., 1981-82,
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I

WORDT OPGELEGD - HOGER BEROEP TEGEN
(PARQUET)
DAT VONNIS - PROCEDURE IN HOGER
BEROEP NEERGELEGD IN ART. 3BIS, § 6, VAN
ARREST
DAT KONINKLIJK BESLUIT - TOEPASSING I
vAN ART. 96 GW. BETREFFENDE DE BEKEND-1 HET HOF; - Gelet op de bestreMAKING (2).
den arresten, op 17 april 1980 en
30 mei 1980 door het Hof van
5o CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN- Beroep te Gent gewezen;
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP IN DE
RAADKAMER GEWEZEN - VERNIETIGING VAN
A. Qp de VOOrziening van 19 mei
DAT ARREST - DIENTENGEVOLGE VERNIETI- 1980 tegen het arrest van 17 april
GING VAN HET ARREST ALVORENS RECHT TE 1980
DOEN WMRBIJ DE PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN DE BETROKKEN PARTIJ WORDT
I. In zoverre de voorziening
BEVOLEN.
gericht is tegen de beslissing houdende vaststelling dat het hoger
beroep zonder voorwerp is in
1" Geen eindbeslissing, in de zin van zoverre het gericht is tegen Meul
art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak Gilbert, hoofdgriffier in de Rechtinzake bevoegdheid is de beslissing
waarbij de persoonlijke verschijning bank van Koophandel te Gent :
van een betrokken partij wordt bevoOverwegende dat de substantiele
Jen.
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
2" Naar luid van art. 3bis, § 5, eerste lid, genomen en de beslissing overeenKB. nr. 22 van 24 okt. 1934, gelast de komstig de wet is gewezen;
rechtbank van koophandel dat, al naar
het geval, de gefailleerde of een van
II. In zoverre de voorziening
de personen, die blijkbaar ernstig aan gericht is tegen de beslissing die, na
zijn verplichtingen is te kart gekomen,
door haar zal worden gehoord; bij de door eiser aangevoerde nietiggebreke van nadere omschrijving over heid van de procedure te hebben
de wijze waarop de rechtbank van verworpen, onder voorbehoud van
koophandel haar voornemen om even- de kosten, de persoonlijke verschijtueel het door art. 3bis, §§ 2 en 3, ning van eiser beveelt :
bepaalde verbod toe te passen, ter
Overwegende dat zodanige besliskennis moet brengen van de betrok- sing geen eindbeslissing is in de zin
kene is niet vereist dat de rechtbank
van koophandel in voltallige zitting of van artikel 416 van het Wetboek van
de bevoegde kamer, vooraf een vonnis Strafvordering; dat zij evenmin uituitspreekt dat de verschijning beveelt spraak doet over een geschil inzake
van de betrokkene om te worden bevoegdheid;
gehoord.
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
5" Vernietiging van het arrest dat met
schending van art. 96 Gw. in de
B. Op de voorziening van 6 juni
raadkamer uitspraak heeft gedaan
over het hager beroep tegen een 1980 tegen het arrest van 30 mei
beslissing van de rechtbank van koop- 1980 :
handel, overeenkomstig §§ 2 en 3,
Over de middelen,
art. 3bis KB. nr. 22 van 24 okt. 1934,
het eerste afgeleid uit de schending
gew. bij art. 87 wet van 4 aug. 1978,
brengt vernietiging mede van het van de artikelen 6, 7, 8 van het Burgerarrest alvorens recht te doen, waarbij lijk Wetboek, 3bis, § 5, van het koninkhet hof van beroep de persoonlijke lijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934,
verschijning van de betrokken partij zoals gewijzigd bij artikel 87 van de wet
van 4 augustus 1978, 6bis, 7, 8 van de
in de raadkamer heeft bevolen.
Grondwet, 2, 9, 19, 32, 2", 556 en 779 van
het Gerechtelijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, 860, 861, 862 en 864 van het
(2) Zie nota 1 op vorige biz.
Gerechtelijk Wetboek,
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doordat het arrest jegens eiser een
interdictie uitspreekt op grond van het
koninklijk besluit van 24 oktober 1934,
gewijzigd bij de wetten van 6 maart 1973
en 4 augustus 1978,
terwijl het verbod, opgelegd krachtens
artikel 3bis van bedoeld koninklijk
besluit een beknotting inhoudt van de
handelingsbekwaamheid van eiser en in
die zin de openbare orde aanbelangt,
zodat die wettelijke bepaling strikt dient
te worden toegepast; de bevoegdheid dit
verbod op te leggen overeenkomstig
artikel 3bis, § 5, van het koninklijk
besluit aan de rechtbank van koophandel behoort; de procedure ten deze werd
ingezet door de oproeping bij gerechtsbrief van 15 januari 1980, volgens welke
eiser werd opgeroepen om te verschijnen in de raadkamer der rechtbank van
koophandel; uit niets blijkt dat de rechtbank van koophandel, met haar voltallige zetel, heeft beslist dat er redenen
waren om kwestieus verbod uit te spreken en aldus eiser op te roepen; er
immers enkel een kennisgeving is
geschied bij gerechtsbrief ondertekend
door de voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Gent; de gerechtsbrief
enkel een wijze van kennisgeving is en
niet van rechtsingang; concluant daardoor ongetwijfeld onttrokken is aan de
beoordelingsmacht van de bevoegde
rechterlijke instantie, vermits het initiatief en de inzet van de procedure
klaarblijkelijk aileen uitgaan van de
voorzitter van de rechtbank van koophandel, die aldus discretionair en aileen
heeft gehandeld; aile rechtsplegingen
worden geregeld door het Gerechtelijk
Wetboek, behoudens de wettelijke uitzonderingen; in de mate waarin de
rechtspleging inzake kwestieus verbod
niet anders is geregeld door bedoeld
koninklijk besluit, de regels van het
Gerechtelijk Wetboek op deze rechtspleging toepasselijk zijn; in kwestieuze
procedure eveneens de beslissing van de
rechtbank van koophandel om eiser in
raadkamer op te roepen, wat reeds
impliceert dat door deze rechtbank is
beslist dat er redenen voorhanden zijn
om het kwestieus verbod op te leggen,
moest geschieden bij vonnis; aileen de
rechtbank, ten deze de rechtbank van
koophandel, bevoegd is om hierover te
beslissen, en niet haar voorzitter; de
regels van materiele bevoegdheid van
openbare orde zijn; de schending van de
wettelijke bepalingen die de volstrekte
bevoegdheid regelen met nietigheid van
het vonnis wordt gesanctioneerd; boven-

~

genoemde wetsschendingen, voorkomende in de motieven van de eerste'
rechter, eveneens het arrest van 17 april
1980 aantasten, zodat dit arrest in zijn
motivering faalt; de regels van de
artikelen 860 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek aileen betrekking
hebben op de vormelijkheid van de
procedureakten en derhalve op de ten
deze opgeworpen nietigheden en wetsschendingen geen toepassing vinden; de
nietigheid van de gevoerde procedure
dan ook te allen tijde kan worden
opgeworpen en niet kan worden gedekt;
het arrest van 17 april 1980 ook uit dat
oogpunt niet gemotiveerd is;
·
het tweede afgeleid uit de schending
van de artikelen 24, 780 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 30 mei 1980
stoelt op het tussenarrest van 17 april
1980,
terwijl deze laatste beslissing nietig is;
het eindarrest derhalve geen afdoend
antwoord bevat op de middelen van
eiser, zoals aangehaald in zijn memorie
van 22 mei 1980 hier voor herhaald
geacht; het eindarrest om dezelfde reden
faalt in zijn motiveringsplicht; door het
treffen van een eindarrest - uitspraak
doende over de grond van de zaak - ,
dat zijn motivering steunt op een tussenarrest dat wetsschendingen bevat en
derhalve dient verbroken te worden, dit
eindarrest een gezag van gewijsde krijgt
dat het nooit kon of mocht verkrijgen :

Overwegende dat, nu geen ontvankelijke voorziening werd ingesteld tegen de niet definitieve
beslissing van het arrest van
17 april 1980, de middelen · niet
ontvankelijk zijn in zoverre ze
rechtstreeks tegen dit arrest zijn
gericht; dat zij ontvankelijk zijn in
zoverre het arrest van 30 mei 1980
op het arrest van 17 april 1980
stoelt;
Overwegende dat het beroepen
vonnis ten laste van eiser toepassing maakt van artikel 3 bis, § 2 en
§ 3, van het koninklijk besluit van
24 oktober 1934, zoals het werd
ingevoegd bij artikel 87 van de wet
van 4 augustus 1978; dat het arrest
van 17 april 1980 het door eiser
ingestelde hoger beroep ontvankelijk verklaart, vaststelt dat het zonder voorwerp is in zoverre het teg(m

607de"' hoOfdgriffier van, de rechtbank Overwegende dat naar luid van
van ' 'koophand~l is ge:vicht, en de artikel 3bis, § 5, eerste lid, van
dbor, 'ei~?er ' opg~worpeh nietigheid voormeld koninklijk besluit « de
v}:ti(d~Lprocedlire'verwerpt; dat het rechtbank van koophandel gelast
arre~1>van 30 trtei 1980 het beroepen dat, al naar gelang het geval, de
vorirtis •bevestigt;
gefailleerde of een van de personen,
! ..
krachtens § 1 gelijkgesteld met de
Xl'l)at .\ioorribemd ·a:rtikei 3bis, § 2, gefailleerde, die blijkbaar ernstig
£>epaalt: : 'i< Orivei:miilderd de bepa- aan zijn verplichtingen is te kort
llngetr·waarbij ''aan een niet in eer gekomen, door haar zal worden
l:iersteide gefailleerde het verbod gehoord »;
wordt opgelegd om bepaalde beroe- Overwegende dat niet nader
pen' Of werkzaamhedeh uit te oefen:en·, :kan de rechtbahk van · koop- wordt omschreven op welke wijze
hana~l die het faillissement heeft de rechtbank van koophandel haar
· ·
£d R h b k
voornemen om eventueel het door.
uitge8proken,'o ·. e ec t an van artikel 3bis, §§ 2 en 3, bepaalde
Koop.. Handel te Brussel, wanneer het
k
in·:b~t' buifenland is uitgesproken, verbod toe te passen, ter
ennis
il1aien flblijk~ : dat een · kennelijke moet brengen van de betrokkene
grove.Ufoutti.\J'an 'd.e gefailleerde heeft die blijkbaar ernstig aan zijn ver"'
l§ijgetlragen tot het faillissement, plichtingen tekort is gekomen, in
aa:n. , : deze :, bij. :• .een , met eredenen het Frans : « qui parait avoir
ornkieaa• vonriis het verbod opleggen manque gravement a ses obliom persoonlijk ··of: door een tussen- gations »;
p~.r1390n gn~g ~oopmansbedrijf uit te
Dat, bij ontstentenis van een wet<iefenel1· »; ··: ·· .' ., : • ' , ·· ' · ·
telijke regeling, niet vereist is dat
~
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~an de rechtbank van koophandel kamer, vooraf een vonnis velt dat de

die het faillissement van de handelsvennootschap heeft uitgesproken, of de Rechtbank van Koophandel te Brussel wanneer het in het
buitenland is uitgesproken, indien
blijkt dat een kennelijke grove fout
van een van de personen, krachtens
§ 1 gelijkgesteld met de gefailleerde,
heeft bilgedragen tot het faillissement, aan deze p'ersoon bij een met
redeneff!·'(imkleed voiniis ·het verbod
op1egg~h' om,·· persoonlijk of door
~~fi';'·~$:o/e,~E,¢r§?.On;' eriige taak v~n
~~J\~e::c.d~r.,,.zaa'kw~rder· of comm1ssi:ffis ·uilt' te' oeferieh hi een handelsvennootschap of een veluiootschap
die de~ I'~chtsvorm van een handelsvenno6tsehap heeft aa:ngenomen,
o.m· eri,t,~ taaJt. uWt~ t>¢fenen die de
~~\\9~:&(l,ffl'!id',·:.;~,Uh?4dt OW. .,:z:.odanige
ve~&i~~~ar, :·XE.!ghtsgeld1g. te verl:>ind~;n ~:t;i .q:q:t Mt .b~Me~;. yan een
Belgis.che filiaaJ waar
nemen,
zoals,pepaald in artikel 198, tweede
'li,d,, irF de 'Wette~ op· •de handelsventtootschap," gecoordmeerd op 30. nov'em'bet'1935 ·>>;; / ·

te

verschijning van de betrokkene om
gehoord te worden, beveelt;
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser bij gerechtsbrief van
de vooritter van de rechtbank van
koophandel werd opgeroepen, niet
medebrengt dat hij aan de beoordelingsmacht van de bevoegde rechterlijke instantie werd onttrokken;
dat hij wei degelijk voor de
bevoegde rechtbank werd opgeroepen; dat de regels van de volstrekte
bevoeg'dheid van de rechtbank door
de wijze waarop eiser voor de
rechtbank werd opgeroepen, niet in
het gedrang worden gebracht;
'averwegende dat het, ter vrijwaring van de rechten van de betrokkene, zonder belang is of de rechtbank zelf of haar voorzitter hem ter
kennis brengt dat hij wegens de
tegen hem bestaande schijn moet
gehoord worden door de rechtbank,
·die het verbod slechts oplegt indien,
na het verhoor, de kennelijke grove

-608fout blijkt, in het Frans : << s'il est
Om die redenen, rechtdoende
etabli qu'une faute grave et caracte- naar de vormen zoals in strafzaken,
risee ... »;
overeenkomstig artikel 3bis, § 7, van
het koninklijk besluit van 24 oktoOverwegende dat derhalve het ber 1934; ingevoegd door artikel 87
arrest, dat vaststelt dat geen wijze van de wet van 4 augustus 1978,
van oproeping van betrokkene is vernietigt het bestreden arrest van
voorgeschreven, dat eiser ingevolge 30 mei 1980, alsmede het arrest van
de hem betekende gerechtsbrief 17 april '1980, in zoverre het beslist
voor de rechtbank is verschenen en dat eiser door het hof van beroep in
er is gehoord zonder opmerkingen raadkamer moet worden gehoord;
te maken met betrekking tot de verwerpt ,voor het overige de voorgevolgde procedure, en dat, zelfs ziening van eiser tegen het arrest
indien aangenomen wordt dat de van 17 april 1980; beveelt dat van
persoonlijke verschijning van eiser het thans gewezen arrest melding
in raadkamer door een vonnis zal word~n gemaakt op de kant van
diende bevolen te worden, die wijze het vernjetigde arrest van 30 mei
van oproeping niet op straf van 1980 en van het gedeeltelijk vernienietigheid is bepaald en eiser niet tigde arrest van 17 april 1980; verin zijn belangen werd geschaad, zijn oordeelt eiser in de helft van de
beslissing regelmatig met redenen kosten; laat de overige kosten ten
omkleedt en wettelijk verantwoordt; laste van' de Staat; verwijst de aldus
Dat het middel niet kan worden beperkte. zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
aangenomen;
12 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Over het middel, ambtshalve afgeleid Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluiuit de schending van de artikelen 3bis, dende conclusie van de h. Krings, advo§ 6, van het koninklijk besluit van caat-generaal - Advocaat : mr. Balcaen,
24 oktober 1934, zoals het werd inge- Gent.
voegd bij artikel 87 van de wet van
4 augustus 1978, en 96 van de
Grondwet:

Overwegende
dat,
behoudens
andersluidende wettelijke bepaling, Nr. 288
de openbaarheid van de terechtzittingen regel is;
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Overwegende dat het arrest vast- CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN stelt dat eiser in de raadkamer van MIDDELEN WAARIN KRITIEK WORDT GEhet hof van beroep werd onder- OEFEND OP REDENEN OF OVERWEGINGEN vraagd; dat artikel 3bis, § 6, voor- GEEN INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN DE
noemd, zodanige afwijking van de BESTREDf:N BESLISSING - NIET ONTVANKEopenbaarheid van de terechtzittin- LIJK MIDDEL.
gen niet inhoudt voor de behande- Welke ook de gegrondheid mage zijn van
ling in hoger beroep;
de middelen van de burgerlijke partij
die was opgetreden tegen de burgerDat het arrest van 30 mei 1980
rechtelijk aansprakelijke partij, tach
derhalve nietig is;
zijn die middelen niet ontvankelijk
Dat er aanleiding is de vernietiging uit te breiden tot het arrest
van 17 april 1980 in zoverre het
beslist oat eiser door het hof van
beroep in raadkamer moet worden
gehoord;

wanneer zij niet gericht zijn tegen de
beslissing volgens welke de rechter,
rekening ermee houdende dat de
beklaagde. buiten de zaak is gesteld,
zich onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordenng tegen de burgerrech-

-609telijk aansprakelijke part1]; nu I?~t gebied beklaagde Velaers te hebben·
vonnis naar recht verantwoord bhjft veroordeeld, uitspraak heeft gedaan
door de vrijspraak van de beklaagde.
over de vordering van eiser tegen

verweerster, civielrechtelijk aan(STAS T. CLERX, VELAERS, JUBLOU P., < JUBLOU sprakelijke partij voor Velaers, en
.. PAUL EN ZONEN > P.V.B.A.)
verweerster tot herstel van de
schade heeft veroordeeld; dat op het
ARREST
hoger beroep van Velaers en van de
personenvennootschap met beperkte
HET HOF;- Gelet op het bestre- aansprakelijkheid Jublou, de appelden vonnl.s, op 7 mei 1981 in hoger rechter Velaers vrijspreekt, verberoep gewezen door de Correctio- weerster buiten de zaak stelt en
nele Recht~ank te Hasselt;
zich onbevoegd verklaart om kennis
te nemen van de eis van de burgerI. In i.overre de voorziening lijke partij, hier eiser, en de kosten
gericht is tegen de beslissing op ~e van stelling te haren laste legt;
vorderingen. van het openbaar miOverwegende dat, welke ook de
nisterie .teg(:m Maria Clerx en Fran- gegrondheid moge zijn van de midc;ois Velaers, als beklaagden, en delen die eiser doet gelden en die
tegen Paul' Jublou en de personenniet zijn gericht tegen de uitspraak
vennootsch~p met beperkte aansprakelijkheid Jublou Paul en dat, gelet op de vrijspraak van
beklaagde Velaers, de rechter niet
zonen, als civielrechtelijk aanspra- bevoegd
is om van de civiele vordekelijke pers.onen :
ring tegen de civielrechtelijk aanOverwegende dat uit de stukken sprakelijke partij kennis te nemen,
waarop het Hof vermag acht te het vonnis met die beslissing wetteslaan, niet blijkt dat e~ser:, burger- lijk verantwoord blijft;
lijke partij, z1jn voorz1enmg heeft
Dat de middelen derhalve bij
doen betekenen aan het openbaar
gebrek
aan belang niet ontvankelijk
ministerie; dat de voorziening derzijn;
halve niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiser,
burgerlijke partij :
a) ten opzichte van Maria Clerx,
Fran~ois Velaers en Paul Jublou :
Overwegende dat tussen eiser en
de verweerders voor de feitenrechter geen geding aanhangig is
geweest en het vonnis ten gunste
van de verweerders geen veroordeling tegen eiser uitspreekt; dat de
voorziening niet ontvankelijk is;
b) ten opzichte van de personenveimootschap met beperkte aansprakelijkheid Jublou Paul en
zonen,' ciVielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser voor de
eerste . rechter zijn vordering enkel
tegen aie civielrechtelijk aansprakelijke partij had ingesteld en dat de
eerste rechter, na op strafrechtelijk

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 januari 1982- 2• kamer- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - . GeJijkluidende conclusie van de h. Krmgs,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.
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VOORZIENING

I

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN woRDEN INGESTELD - STRAFZAKEN EINDBESLISSING- BEGRIP

--=- 610 Geen eindbeslissing, in de zin van
art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak
over de bevoegdheid van de rechter in
eerste aanleg of van de appelrechter is
de beslissing waarbij de appelrechter,
enerzijds, vaststelt dat de appellant
zijn hoger beroep uitdrukkelijk heeft
beperkt tot de beslissing van de eerste
rechter dat de rechtsvordering voor de
Belgische rechter moest worden
gebracht, gelet op art. 36.1 E.E.G.verordening nr. 222/77, en duidelijk
zijn wil heeft Jaten blijken dat geen
enkel aspect van de zaak zelf in hoger
beroep wo'rdt behandeld · en, ander~
zijds, beslist dat de beklaagde aldus
aan het hoi de mogelijkheid heeft
ontnomen de bevoegdheidskwestie te
onderzoeken, zodat het hoger beroep
geen effect kan sorteren en dat de
zaak voor verdere afhandeling naar de
eerste rechter dient te worden teruggewezen.
(HOSTE T. BELGISCHE STAAT CIEN)

MIN. V. FINAN-

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de eisers door
verweerder voor de Correctionele
Rechtbank te Gent waren gedagvaard op grond van de volgende
telastlegging : « in de loop van 1975
en 1976 zonder voorafgaande toelating van de administratie der douane en accijnzen aan goederen ·vermeld in (door de dagvaarding
omschreven)
douanedocumenten.
van het kantoor Gent een andere
bestemming te hebben gegeven dan
daarin is aangeduid, door deze goederen, onderworpen aan beperkingen, verbodsbepalingen of controlemaatregelen, in verbruik te
stellen »;
Overwegende dat de rechtbank
besliste dat de vordering ingevolge
artikel 36.1 van de E.E.G.-verordening nr. 222177 . terecht voor
« deze » Belgische rechtbank werd
ingesteld; dat de rechtbank voorts
de heropening van het debat beval
met verzoek bepaalde stukken over
te leggen;

Overwegende dat de eisers .hun
hoger beroep tot de eerste van die
twee beslissingen beperkten;
Overwegende dat . . het arrest
oordeelt : « Door dit beperkt hoger
beroep lieten de beklaagden op
ondubbelzinnige wijze hun wil blijken de grond van de zaak vooralsnog uit de debatten in hoger beroep
te willen houd~n. Hierna zal aange.:.
toond worden dat de hogere beroe-.
pen, zoals zij werden · ingesteld, ter
zake geen effect kunnen sorteren.
De bevoegdheid 'van de re,chtsmach:
ten van de Lid-Staten va.n de E.E.G;·
wordt ten deze geregeld . "d(.)or
artikel 36 van de E.KG.-verorderiing
nr. 222/77 en hangt af van de,plq:ats
waar de onregelmaHghe'id is. ,begaan
( artikel 36.1) en,. irtdie:ri ·pet 'land.
waari:ri .de overtreding werd, Jiegaap;
niet kan worden vastgesteld, z.ullen
de rechtsmachten van een bepaalde ·
Lid-Staat bevoegd zijri, overeehkomstig de regeling vervat ' in
artikel 36.2, a tot en met e, van de
E.E.G.-verordening nr. 222177. Ten
einde te kunnen nagaan of zij al
dan niet bevoegd zijn; zul1en de
Belgische rechtsmachten derhalve
de grond van de zaak, althans ten
dele, moeten onderzoeken of met
andere · woorden zal er 'concreet
dienen te worden nagegaan of. de
beweerde overtredirtgeri al dan niet'
op het Belgische groridgebied werden begaan zonder dat weliswaar in
dat stadium van de rechtspleging de
eventuele aansprakelijkheid van de
beklaagden ter sprake komt. Welnu,
door hun hoger beroep te beperken
tot de kwestie van de " bevoegdheid " en door hun c!uidelijke wil te
laten blijken dat geen enkel aspect
van de grond van de zaak in .hoger
beroep .wordt behandeld, oritnemen
de beklaagdeti aan het hof Q:e mqgelijkheid de bevoegdheidskwestie · te
onderzoeken daar deze ohafscheidbaar verbonden is met de groiid vart
de zaak in de ma:te zoals hierboven
werd · bepaald »; dat het arrest in
zijn beschikkende gedeelte zegt dat
de hog ere beroepen · geen' effect
kunnen sorteren, en de zaak voor
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op de conclusie tot toekenning van een
verdere afhandeling naar de eerste
afzonderlijke vergoeding voor de
recliter terugwijst;
morele schade, zijn beslissing niet
,Overwegepde dat zodanige beslisregelmatig motiveert (1). (Art. 97 Gw.;
sing geen .eindbeslissing is in de zin
artt. 1382 en 1383 B.W.)
vari artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat zij evenmin,
(VAN MOLT. SEVERIN J.P., SEVERIN A.)
daar zl.j geen uitspraak doet over de
bevoegdheid van de rechter in eer:ARREST ( vertaJing)
ste aanleg. of _in hoger beroep, een
·besl:lssing inzak~ bevoegdheid is;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het cassatieberoep derhalve den
vonnis, op 18 juni 1981 in hoger
·n:iet ont;Va:hkelijk is;
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
-. Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
. Om die redenen, zonder acht te belangen;
sla,an op de memorie van de eisers,
Over het derde onderdeel van het
die niet de ontvankelijkheid van de derde middel, afgeleid uit de schending
voorziening betreft, verwerpt de van de _artikelen 1382, 1383 van het
voorziening; veroordeelt de eisers in Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
·
de kosten.
12 janu\lri 1982- 2" kamer ~- Vooi'zitter ,: .de p., Cl1atel, _afdelingsvoorzitter .Verslagg(Jver : de h. CaenepeeL-:-- Gelijklufde,rlr:/e conclusie van de _h. Krings,
advoca!it:-'ge.r~eraal .Advocaat ': mr:.
Houtekiet. -
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1Q. AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
9YEREENKOMST - SCHADE V_EROOR. ZAAKT DOOR EEN MISDRIJF MORELE
SCHADE EN MATERIELE SCHADE - AFZONpERLIJKE SCHADEN.

2Q_ REIYENEN VAN DEVONNISSEN EN
.. ARJ{ESTEN -

STRAFZAKEN ~ BURGER-

-~g:lriE ~~C~~'i~~~~:~~HADE - ~~~~r:
RING TOT AFZONDERLIJKE SCHADELOOSSTELLJNG - NIET. MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING - BEGRIP.

1• en 2• De morele schade en materiele

doordat het bestreden vonnis beslist
Van Mol op 12 augustus 1978
tijdens een parachutesprong ernstig letsel heeft opgelopen aan de lendenen
(deskundigenverslag biz. 12) als gevolg
waarvan hij verklaart blijvend arbeidsongeschikt te zijn; dat hij zijn normaal
loon ontvangen heeft voor de periode
vanaf de consolidatie tot het laatste
ongeval; dat hij sedertdien een materiele
schade lijdt die geen verband houdt met
het ongeval van 6 september 1976, doch
uitsluitend het gevolg is van het laatste
ongeval; dat het door de litisconsorten
Severin aangeboden bedrag van 350.000
frank toereikend is om de materiele
schade van na de consolidatie te
vergoeden »,
terwijl de materiele en de morele
schade van het slachtoffer van een
onrechtmatige daad los van elkaar staan
en de rechter ze afzonderlijk moet
ramen wanneer de partijen of een van
hen. hem daarom hebben verzocht; eiser
in zijn regelmatig voor de appelrechter
genomen conclusie voor elke schade een
afzonderlijke vergoeding vorderde en
daartoe een ramingswijze voorstelde,
waaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door te verklaren dat het. door de
litisconsorten Severin aangeboden bedrag voldoende is om de materiele en de
morele schade van na de consolidatie te
vergoeden; zonder de redenen op te
« _ dat

schade van .het slachtoHer van een
onrechtrilatige daad leveren voor dat
sla~::htoHel' _afzonderlijke -schaden op,
zodat de.. r.echter, die de redenen niet (1) Cass., 11 sept. 1979 (A.C, 1979-80; nr. 18;
opgeett waa:.om hij afwijzend beschikt ziEl Cass., 27 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 191).

-612morele schade van na de consolidatie te vergoeden;
Overwegende dat de .mater'iele en
de morele schade, welke voortvloeit
uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een
onrechtmatige daad, uiteen moeten
worden gehouden;
Dat het vonnis niet de redenen
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie uit hoofde van zijn blij- aangeeft waarom het in de beslis-·
vende arbeidsongeschiktheid van sing waarbij eisers omstandige vor10 pet. de appelrechter verzocht de dering tot afzonderlijke raming van
beroepen beslissing te bevestigen en die schaden wordt afgewezen, geen
dus ter vergoeding van de door de onderscheid maakt tussen de matevermindering van zijn waarde op riele en de morele schade;
Dat het derhalve een schending
de arbeidsmarkt veroorzaakte materiEHe schade, aanspraak maakte op inhoudt van artikel 97 van de
een volgens de kapitalisatiemethode Grondwet en dat dit onderdeel van
berekende hoofdsom van 261.027 het middel in die mate gegrond is;
frank, alsook, ter vergoeding van
zijn
morele
schade,
op
een
hoofdsom van 100.000 frank;
Dat hij tot staving van dat verOm die redenen, en zorider dat er
zoek met name deed gelden dat de grond bestaat tot onderzoek van de
eerste rechter zijn schade terecht overige onderdelen en middeleh die
had berekend op 6 juni 1978, op niet kunnen leiden tot ru:lmere caswelke dag de consolidatie door de satie, vernietigt het bestreden vondeskundige was vastgesteld en nis, in zoverre daarbij · uitspraak
waarop zijn belangrijk verlies aan wordt gedaan over de door eiser
waarde op de arbeidsmarkt, dat ingevolge zijn blijvende arbeidsonovereenkwam met zijn blijven- geschiktheid geleden materiele en
de arbeidsongeschiktheid, namelijk morele schade en over de kosten;
10 pet., definitief werd;
beveelt dat van dit arrest melding
Dat eiser aldus niet alleen het zal worden gemaakt op de kant van
volledige bedrag vorderde dat de de gedeeltelijk vernietigde besliseerste rechter hem had toegekend sing; veroordeelt de verweerders
maar ook een afzonderlijke vergoe- in de kosten; verwijst de aldus
dlng eiste voor de morele schade beperkte zaak naar de Correctionele
enerzijds en voor de materH~le Rechtbank te Hoei, zitting houschade anderzijds en daarbij vroeg dende in hoger beroep.
dat deze laatste vergoeding zou
13 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitworden yastgesteld op grond van de ter : de h. Legros - Verslaggever : de h.
door de eerste rechter aangenomen Bosly - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal berekeningswijze;
Advocaten : mrs. Simont ei1 Houtekier.
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat eiser zijn
normaal loon had ontvangen voor
de periode van de consolidatie tot
12 augustus 1978, op welke dag hem Nr. 291
bij een parachutesprong andermaal
2• KAMER -13 jan:uari 1982
een ongeval overkwam, beslist dat
het door de verweerders aangebo- 1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
den bedrag van 350.000 frank VOl- - STRAFVORDERING- EEN ENKELE STRAF
doende is Om de materiele en 1 UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MISgeven waarom het de conclusie afwijst
waarin eiser een afzonderlijke vergoeding vorderde zowel voor de ene als de
andere schade, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) en eisers conclusie niet beant~
woordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
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DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN
DIE MISDRIJVEN BETREFI' - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MID DEL (1).

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - ENKEL IN
PLEIDOOI ONTWIKKELDE MIDDELEN - GEEN
\'ERPLICHTING VOOR DE FEITENRECHTER
EROP TE ANTWOORDEN (2).
(LACROIX T. BRONDOIT E-1\.)

13 januari 1982 - 2• kamer -.,.. Voorzitter : de h. Legros - Verslaggever : de h.
Screvens - Gelijkluidende co.nclusie van
mevr. Liekendael, advoc~at-genera~l
Advocaat : mr. Hoven, Lmk.

Nr. 292
1• KAMER -14 januari 1982
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD
EN
GERECHTELIJK
AKKOORD- WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ART. 445, DERDE LID - NIETIGE HANDELING ZONDER GEVOLG VOOR DE BOEDEL ONTBINDING
VAN
EEN
VERKOOP
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM NA TE
GAAN OF DIE ONTBINDING IN WERKELIJKHEID NIET EEN VAN DE IN ART. 445, DERDE
LID, KH. BEDOELDE HANDELINGEN IS.

Hoewel, in de regel, de ontbinding van
een verkoop tijdens de verdachte
periode v66r de faillietverklaring de
wederzijdse verbintenissen van de partijen doet tenietgaan en ze dus niet een
van de handelingen is, die volgens
art. 445 Faillissementswet nietig en zonder gevolg zijn t.a. v. de boedel, kan de
rechter niettemin nagaan wat de partijen bij die ontbinding werkelijk hebben gewilq en kan hij onderzoeken of,
wegens d(J omstandigheden van de
zaak, die ontbinding, op het moment dat
ze heeft plaatsgehad, in werkelijkheid

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

niet een van de in dat art. 445 bedoelde
handelingen was (1).
(CIEPERS T. MR. MASSART - CURATOR IN HET
FAILLISSEMENT VAN M. FUhNEMONT)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1980 door·
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 445, 446 van het
Wetboek van Koophandel (gecoordineerde wetten op het faillissement van
18 april 1851), 1183, 1184, 1238 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest verklaart dat,
krachtens artikel 445 van de Faillissementswet, nietig en zonder gevolg is de.
minnelijke ontbinding van de verkoop
van de auto die Furnemont aan eiser
heeft toegestaan een paar dagen voordat
hij failliet is verklaard, omdat « ze tot
doel had een van de schuldeisers ten
nadele van de boedel te bevoordelen en
dus nietig moet worden verklaard, daar
ze in de verdachte periode heeft
plaatsgehad "•
terwijl, eerste onderdeel, de gevallen
waarin de tijdens de verdachte periode
verrichte handelingen van rechtswege
nietig zijn, limitatief worden opgesomd
in artikel 445 van het Wetboek van
Koophandel; volgens artikel 445, derde
lid, van het Wetboek van Koophandel
nietig en zonder gevolg zijn ten aanzien
van de boedel, wanneer zij gedaan zijn
door de schuldenaar na het door de
rechtbank bepaalde tijdstip waarop hij
opgehouden heeft te betalen, onder meer
aile betalingen voor vervallen schulden
die anders dan in geld of handelseffecten zijn gedaan; de minnelijke ontbinding van een verkoop niet tot doel heeft
·de verbintenissen van die verkoop te
voldoen, doch wei de gevolgen van dat
contract met terugwerkende kracht teniet te doen; de ontbinding van een
verkoop derhalve niet valt onder
artikel 445 van het Wetboek van Koophandel, zodat het hof van beroep, door te
beslissen dat de minnelijke ontbinding

Nota's arrest nr. 291 :
(1) Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr.173).

Nota arrest nr. 292 :

(1) Zie Novelles, Droit commercial, dl. IV,
(2) Cass., 13 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 42); zie. nr. 332 e.v. (1e uitg.) en Rep. prat. de droit
Cass., 31 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 245).
beige, v• Faillite, inz. nr. 960.

van de verkoop van de auto, krachtens in:;;t~.rp.ming van· eiser, .dqt ,Furneartikel 445 van de Faillissementswet, mont in zijn inventa,ris va1,1 6 maart
nietig en zonder gevolg moet worden 1978;. dit is is ·dag(:m v66r het
verklaard, terwijl die wetsbepaling hele- faillissement, de Mercedes . onder
maal geen betrekking heeft op een zijn activa vermeldde .en dat er if1
dergelijk geval, de in het middel vermelde bepalingen, inzonderheid dat werkelijkheid overdracht van eigen·· ·
artikel 445 van het Wetboek van Koop- dom is geweest;
handel, schendt;
:Oat· het arrest ald).lS, :pJ.et bevesti-

tweede onderdeel, eiser bij condusie
aanvoerde : « dat die " uitlening " moet
worden beschouwd als een verkoop
onder twee ontbindende vool"Waarden,
namelijk dat de gefailleerde een financiering krijgt en een autoverzekering
sluit »; dat ae financiering werd geweigerd, « zodat het uitdrukkelijk ontbindend beding van rechtswege toepassing
vond en dat door de terugwerkende
kracht van dat beding het litigieuze
voertuig geacht wordt nooit aan de
gefailleerde te hebben toebehoord »; die
teruggave van voertuig noch een
« betaling », noch een « handeling tot
overdracht van eigendom » is, daar door
de werking van de ontbinding Marcel
Furnemont geacht wordt nooit eigenaa:i:
te zijn geweest; dat de artikelen 445 en
volgende van het Wetboek van Koophandel dus niet van toepassing zijn, zodat
het arrest, dat dit gedeelte van de
conclusie niet beantwoordt, niet naar de
eis van artikel 97 van de Grondwet met
redenen is omkleed :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uitdrukkelijk verwijst, met overneming
ervan, naar de vaststellingen en de
gronden van de beroepen beslissing;
Overwegende dat die beslissing
vermeldt dat de door Furnemont
gevraagde financiering voor de aankoop van een auto geweigerd werd
en erop wijst dat er overeenstemming tussen de partijen is geweest
over de zaak en de prijs, alsook
uitvoering door de verkoper die het
voertuig heeft geleverd en gedeeltelijke uitvoering door de koper die
een gedeelte van de prijs heeft.
betaald door de afgifte van een.
ander voertuig en aldus een betaling in natura heeft gedaan, dat de
gefailleerde de Mercedes op zijn
naam heeft laten inschrijven en
verzekeren e:p zulks met volledige·

ging van het bero~petJ.,yomiis, ~pt
woordt op de conclusie waarin e1ser
aanvoerde dat het , ontbindend
beding van het contract waarbij
eiser de auto verkocpt va,:p. .rechtswege toepassing had gevonden ~n
dat het voertuig geacht werd nooit
aan de gefailleerde te hebben: toebe· ···· '·
hoord;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat hoewel, in de
regel, de ontbinding van een verkoop tijdens de verdachte periode
v66r de faillietverklaring de wederzijdse verbintenissen van de ·par~
tijen doet tenietgaan en dat ze dus
niet een van de handelingen is die
volgens artikel445 van de Faillissementswet nietig en ... zonder ·gevolg
zijn ten aanzien van de, boedel, ..de
rechter niettemin kan nagaan 'wat
de partijen bij de outbinding wet}{elijk hebben gewild en kan ondetzoeken of, we gens de. omstandighed.en
van de zaak, die ontbinding, op Q.et
mom.ent dat ze heeft plaatsgehad1 in
werkelijkheid niet een ·van de in dat
artikel · 445 vermelde handelingen
was;
.
..
.
.
Overwegende dat · het · hof va~
beroep .op grond van de overwegingen vermeld bij het onderzoek vim
het eerste onderdeel van het middel,
waaruit het afleidt dat die ontbinding, .· binnen de verdacnte .p~riode,
een betaling was die andets dan in
geld of handelseffecten was gedaan,
tot doel .heeft gehacf een vari. ~de
schuldeisers ten nadele van de hoedel te bevoordelen, ·· wettig kon
beslissen, zonder schending' vah dat
artikel 445, dat die ontbinding .van
de verkoop nietig en zonder gevolg
moest worden verklaard ten aanzien
van de boedel en dat de a:'l\lto
Mercedes derbalve moest vallen in
de boedel v:aJJ. · llet :.. ~~ill~sseniepJ,
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welke het gemeenschappelijk pand • G~EN B.~IJS, VAN. ENIGE_ MACHT:IGING. VAN
D)':_FAMILIERAAD OM CASSATIEBEROEP IN 'rE
was van de schuldeisers in het
STELLEN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEfaillissement;
BEROEP.
Dat,
'zoverre, dit onderd~el van
het. middel niet kan worden aange:- 1o Het cassatiegeding is een nieuw
geding en niet de voortzetting van. een
:r!<?mell,:;._ '"' . ,
.- .
. ·. ·.
reeds bestaand geding (1).
· .Dat, .voor het .overige, het :r;nidqel,
dat nieh .zegt- in welk · opzicht het 2" en 3" Wanneer de eiser tot cassatie, in
arrest de artikelen 1183, 1184 en -- zijn hoedanigheid vail vader en wette,Jijke voogd van zijn minderjarige kin123~ van lie"t :Burgerli]k Wetboek
, deren, oorspronkelijk . voor de eerste
zotf 'hebben 'geschonden, niet- ontrechter een verzoekschrift had ingevarikelijk is; · · · "
. ..:- . r ·· T .-. ,
diend tot homologatie van het besluit
van de familieraad, houdende machti. ging tot minnelijke verdeling van een
terrein tussen hem en zijn minderja, rige kinderen en -tot oplieffing van de
r;vettelijke hypothecaire inschrijving ojJ
de goederen van de - eiser, is niet
•Oi:n: • die· redenen, verW-erpt de
ontvankelijk het cassatieberoep tegen
vooriiening; veroi:>rdeelt eiser in de
de f?e#lissing in hager beroep over dat
ko~t-~0: ..· · - · ·
·
· •
' verzoekschrift, als uit de stukken
waarop ·het Hoi vermag acht te slaan,
14 januari 1982- 1• kamer- Voorzit- - I1iet
hlijkt dat de eiser door de familie:..
.ter : ridder de Sc;haetze11; afcl.elingsvoorraad was gemachtigd om zich in
zitter .,._;.. :T!erslaggever :.de h. Closori ___:_
c:{:lssatje te vporzien (2). (Artt. 464 en
,Gelijklui4~ncfe conc:Jusievan de h. Char465 B.W.)
J~s. eerst~ a,gvocaat-g(meraal - Advbcat@ : mrs. ,Butzler e1,1 VanRyn. , ':
(MARGOT T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

-iri:
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ARREST ( vertaling)

,<:-.

Nr, 293 ,-

'RET fiOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
~6 CASSATIE - AARn VAN HET cAssA,TIE- gewezen;
.· 'G:E:DING - NIEUW GEDING EN NIET DE VOORTZETTrNGVA:N EEN REED$BESTAAND GEDING.
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat het openbaar minis2o. -'VOORZIENING IN CASSATIE - terie ambtshalve tegen de voorziening
. 'rERSOi'IEN BEvOEGD OM ZICH .IN CASSATIE . heeft opgeworpen, overeenkomstig arTE VOORZIEN - BURGERLIJKE ZAKEN - tikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek
ElSER .TOT CASSATIE, IN ZIJN -~OEDANIGHEID ter kennis is gebracht en hieruit is
VAN VADER EN WE'ITELIJKE VOOGD VAN-Z!JN afgeleid dat uit de gedingstukken niet
MINDERJARIGE KINDEREN - ZAAK IN- VER- blijkt dat eiser door de familieraad
' BJV'Ip ~.-PE MI_NNELIJKE_ VERDELlNG VAN gemachtigd is om een cassatieberoep in
' ·'t-EN TERREIN: WSSEN HEM ':EN ZIJN MfNPER~ te stellen :

'; -~t~~~E ~~:~~~:G-;A~E~= ~~~i~

bve1Wegende dat in het oorspron.-._OM .CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN- NIET kelijk verzoekschrift de homologatie
werd gevraagd van de beslissing van
--~ ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
..
·de familieraad die de minnelijke
0
~ 'vobGbiJ _:_. ErsiR' ror CASSATIE, IN verdeling toestond van een terrein
- ,.ZLJN,_~OED,ANIGHEID VAN VADER EN WETIE- waatvan eiser mede de onverdeelde
LIJKE VOOGD VAN ZIJN MINDERJARIGE KINDEREN - ZAAK IN VERBAND MET DE MINNE~ ,.........:..__. . . . : . . - - - - - - - - - - - - - - - LIJKE, VERDELING VAN EEN TERREIN TUSSEN
{1). ~n (2) .Zie de ~erwijzingen in de concl.
-·HEM · EN ZLJN, MJNDERJARIGE KINDEREN _._ van het O.M. in Bull. en Pas., 1982, 595.
-r
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twee minderjarige kinderen, wier
voogd hij is, en de toeziende voogd
1• KAMER -15 januari 1982
machtigde om opheffing te verlenen
van de wettelijke hypothecaire 1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBEinschrijving op de goederen van
LASTINGEN - DIRECI'E GEMEENTEBEeiser;
LASTING- BEZWAAR- BESTENDIGE DEPUTATIE- BEVOEGDHE!D- OMVANG.
Overwegende dat het cassatiegeding een nieuw geding is en niet de 2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECI'E GEMEENTEBEvoortzetting van een reeds bestaand
LASTING - BELAST!NG OP • HET VERWERgeding;
VEN VAN STRAATBEDDINGEN • - BELASTBARE WAARDE - • GEZAMENLIJKE KOSTQverwegende dat Uit de Stukken
PRIJS DER AANGEKOCHTE OF ONTEIGENDE
waarop het Hof vermag acht te
PERCELEN • - BEG RIP.
slaan, niet blijkt dat eiser door de
familieraad werd gemachtigd om 3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBEeen cassatieberoep in te stellen;
LASTINGEN DIREcrE GEMEENTEBELASTING
BELASTING OP DE
• WEGVERHARDING •- VERBREDING VAN DE
Overwegende dat voormelde beWEG - VERVANGING VAN HET WEGDEKslissing van de familieraad noch
BEG RIP.
uitdrukkelijk noch impliciet machtiging gaf om een cassatieberoep in 1° De bestendige deputatie, waarbij een
bezwaar tegen een directe gemeentete stellen; dat het derhalve noodzabelasting aanhangig is, neemt kennis
kelijk was dat een nieuwe beslissing
van aile betwistingen waartoe de bedie machtiging verleende; dat deze
Jastingaanslag
aanleiding geeft; geen
beslissing, verre van een eenvoudige
enkele wettelijke bepaling beperkt
formaliteit te zijn zonder praktische
haar bevoegdheid tot de in het
draagwijdte, des te meer verantbezwaar aangevoerde grieven (1).
woord was daar ze de familieraad in
staat stelde om, nadat de rechters in 2° Wanneer een gemeentelijke belastingverordening op het « verwerven van
eerste aanleg en in hoger beroep
straatbeddingen » bepaalt dat « de
de homologatie hadden geweigerd,
belastbare waarde gelijk is aan de
opnieuw de gegrondheid te ondergezamenlijke kostprijs der aangezoeken van de beslissing die hij
kochte of onteigende percelen », zoneerst had genomen;
der evenwel dat begrip te omschrijven,
kan de bestendige deputatie van een
Dat het middel van niet-ontprovincieraad wettig beslissen dat « de
gezamenlijke kostprijs mede begrijpt
vankelijkheid gegrond is;
de honoraria van de ontwerper, de
kosten wegens inschrijving in het
hypotheekregister, de kosten inzake
schattingsverslag
en
titel
van
eigendom ».
3° Wanneer een gemeentelijke belasting-

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

verordening bepaalt dat .. in ceval van
verbredingswerken de belasting wordt
verminderd naar de breedte van het
bestaand wegdek en dat, in geval van
vervanging van het wegdek, de belasting wordt verminderd naar de waarde
van het bestaand wegdek », kan de
bestendige deputatie van een provin-

14 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
(1) Cass:l 13 juni 1975 (A.C., 1975, 1090) en
29 jan. 19711 (ibid., 1978-79, 605).
Kirkpatrick.
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-617cieraad wettig beslissen dat de belastingvermindering in het tweede geval
oak toepasselijk is als de wegverharding van een straat door een nieuw
wegdek wordt vervangen en die openbare weg terzelfder tijd wordt verbreed.
(TIEBERGHIE!I! T. STAD EEKLO)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 oktober 1980
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 van de wet van 22 juni 1865,
bevestigd bij artikel 8 van de wet van
5 juli 1871, 90, 2° en 5°, en voor zoveel
nodig 137 van de Gemeentewet (gewijzigd bij artikel 1, 41°, van de wet van
27 mei 1975), 42 van het Besluit van de
Regent van 10 februari 1945, alsook van
de artikelen 1, 4, eerste lid, en 35 van de
belastingverordening van de stad Eeklo
van 10 april 1972,
doordat de beslissing, in haar motieven, verschillende aanspraken van eiser
gegrond verklaart (in het besluit voorkomend, doorheen met andere twistpunten,
onder de hoofdingen : eerste middel,
tweede middel, derde, vierde en zesde,
zevende, achtste onderdeel), en nadien
·in het. beschikkend gedeelte beslist :
« het bezwaar wordt op sommige punten
principieel aangenomen, doch zulks
impliceert geen formele ontlasting of
terugbetaling der aanslagen »,
terwijl, eerste onderdeel, uit de tekst
van de beslissing niet kan opgemaakt
worden wat de reden is waarom de
ingewilligde aanspraken, die nochtans in
de berekening van de belasting tot een
vermindering moeten leiden, niet tot
enige ontlasting of ontheffing kunnen
leiden, en er een tegenstrijdigheid
bestaat tussen het vaststellen dat
bepaalde aanspraken gegrond zijn en de
beslissing dat geen ontheffing toegestaim wordt (schending hoofdzakelijk
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, indien de bestendige deputatie tot deze uitspraak gekomen .· is door een compensatie te doen
tussen rectificaties in meer en in min
van de bestreden aanslagen (hetgeen uit

de beslissing niet blijkt), zij daardoor
haar machten is te buiten gegaan, daar
zij geen bevoegdheid bezit om, zij het op
onderdelen in deze berekening, de toestand van de belastingplichtige te verzwaren, minder nog om een teveel op
een ingekohierde belasting te compenseren met een tekort voor een andere
belasting, bovendien vastgesteld in een
ander kohier, waaruit blijkt dat de
. beslissing de wetsbepalingen schendt die
aan de Bestendige Deputatie rechtsbevoegdheid verlenen om bezwaren te
beslechten (artikel 1 van de wet van
22 juni 1865, bevestigd bij artikel 8 van
de wet van 5 juli 1871), en tevens de
wetsbepaling die aan het college van
burgemeester en schepenen de bevoegdheid verleent om de kohieren van deze
belastingen vast te leggen (artikelen 90,
2° en 5°, en voor zoveel nodig 137 van de
Gemeentewet, 42 van het Besluit van de
Regent van 10 februari 1945, 4, eerste lid,
en 35 van de bovenvermelde belastingverordening) en van de algemene bepalingen van dezelfde verordeing (hoofdzakelijk artikel 1) die het innen van
onderscheiden belastingen inricht :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestendige
deputatie, op het bezwaar dat de
onderscheiden aanslagen verkeerd
zijn berekend, duidelijk en zonder
enige tegenstrijdigheid, zij het v66r
de woorden « om al deze redenen »,
op grond van het onderzoek en van
het deskundigenverslag van de
technische dienst, bepaalde aangevoerde grieven aanneemt maar
andere verwerpt en vervolgens een
nieuwe berekening maakt en ten
slotte beslist dat het bedrag der
ingevorderde belastingen te laag is,
maar dat de bestendige deputatie
niet bevoegd is om het te verhogen;
Dat het onderdeel berust op een
verkeerde lezing van de beslissing
en feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de bestendige
deputatie kennis neemt van alle
betwistingen waartoe de litigieuze
verordening aanleiding geeft; dat
geen enkele wetsbepaling haar
bevoegdheid beperkt tot de grieven
die in het bezwaarschrift zijn ver-
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meld en dat zij tot plicht heeft na te · waarde van de gel;louwen, .. beplangaan of de haar ter beoordeling tingen en andere · bijzondere .. ontvoorgelegde aanslag conform de eigeningsvergoedingen ... »; ·
belastingverordening is geschied;
. Overwegend~ dat q~ ver\)rq~ning
Overwegende dat de bestendige het be_grip « kostprij_s » niet, bef!c;talt,
waarmt volgt dat d1t moet ;worden
deputatie derhalve bevoegd is om,
zoals ten deze, de gegevens aan te verstaan in de gebruikelijke zin ·die
wijzen die het ingevorderde bedrag past in de context van de verordeverantwoorden en die tot gevolg. ning, dat wil zeggeri ; al hetgeen de
hebben dat de inwilliging van verkrijging aan de gemeente heeft
bepaalde grieven niet tot ontheffing gekost;
Overwegende dat de bestendige
leidt;
deputatie onder de kostprijs mede
Dat het onderdeel, in zoverre dit begrijpt de honoraria van de onthet tegendeel stelt, faalt naar recht; werper, de kosten wegens inschrijDat het, in zoverre het stelt dat ving in het hypotheekregister, de
de beslissing het bedrag van een kosten inzake schattingsverslag en
belasting met dat van een andere· titels van eigendom, op grond .dat
compenseert, zonder de beweerde deze een specifiek gevolg · zijn vap.
compensaties aan te wijzen, bij de aankoopharidelingen of een inhe.gebrek aan nauwkeurigheid niet rente factor vormen van de kost-'
prijs; dat zij verder uitsluit de
ontvankelijk is;
administratiekosten · die tot de
krachtens artikel 131 · vari ·de
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 4 van de Gemeentewet verplichte uitgaven
·· ·
belastingverordening van de stad Eeklo, behoren;
van 10 april 1972,
Dat zij de belastingverordenlng
doordat de bestreden beslissing, in de aldus wettelijk toepast;
verhaalbare kosten voor de aanwerving
Dat het middel niet kan WOI'den
van de grond, de posten : << ereloon aangenomen;
ontwerper, inschrijving hypotheekbewaarder en kosten schattingsverslag en
Over het derde middel, afgeleid uit de
titels eigendom » opneemt,
schending van artikel 14 van de belasterwijl krachtens voornoemd artikel. 4 tingverordening van de stad Eeklo 1 van
de belastbare waarde gelijk moet zijn 10 april 1972; gewijzigd en aangevuld bij
<<
aan de gezamenlijke kostprijs der artikel 2 van de verordeningen; van
aangekochte of onteigende percelen >> 10 oktober 1975,
·'
·
met bijtelling van de waarde voor grondoordat de bestreden beslissing, om in
den eigendom van de gemeente en mits de berekening van de belastirig op de
bepaalde in de tekst aangeduide aftrek- wegverharding een aftrek toe te passen
kingen, maar de bovengenoemde posten wegens de vroeger bestaancie verhargeen deel uitmaken van de « kostprijs ding, de toepassing van het eerste . lid
der aangekochte of onteigende » van voormeld artikel 14. afwijst (aftrek
gronden :
berekend op de breedte van l;let V:roeger
verharde gedeelte), die door hetstadsbeOverwegende dat de litigieuze stuur was toegepast, en de toepassing
belastingverordening, wat betreft het oplegt van het derde en vierde' lid van
« verwerven van straatbeddingeri "•· hetzelfde arijkel ( aftrek berekend qp de
waarde van de vroegere wegbedekkihg),
onder artikel 4 bepaalt
« de
terwijl het eerste lid, naar iuid vail de
belastbare waarde in kapitaal is tekst
van het voormeld artikel, · toepasgelijk aan de gezamenlijke kostprijs selijk is • bij het uitvoeren · van
der aangekochte of onteigende per- verbredingswerken », en. het derde « bij
celen, vermeerderd met de door vervailging van een bestaand duurzaam
deskundige(n) geschatte waarde van wegdek door eeri nieuw wegdek .», in dit
de gronden eigendom van de laatste geval zonder dat er sprake zou
gemeente, en verminderd. met de zijn van ':'erbreding, ·en uit de terni¢n
::-=

-619zelf van het bestreden. besluit blijkt dat
de verharding vvel verbreed werd, namelijkyan 3,20 tot 9 meter :

15 januari 1982 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
Overwegende dat de beslissing advocaat-generaal - Advocaat : mr.
vastste1t dat de vroegere straat Claeys Bouuaert.

voorzien was van een bestaand
duurzaaw wegdek van 3,20 meter
bj:eed; voorts · dat die verharding
vervange.n werd door een nieuw
wegdek; dat tevens verbreed werd
tot 9 meter; · ·
OVerwegende dat artikel 14 van
de belastingv'~rord~ning; •· opnieuw
v:a'stgeste~d bij artikel 2 van de
verq~dening ·van 10 oktober 1975, in
hoofdzaak luidt als volgt : « Bij het
uitvoeren van verbredingswerken
van bestaande en reeds ·verharde
wegen zal de belasting de 1:5oordeigenaars . treffen .· . voor .het verschil
tussen de totale verharde oppervla,kte en de opper\Tlakte van het
reeds vroeger verharde gedeelte ... ;
ook de vervanging van een bestaand
duurzaarri ·wegdek door een nieuw
wegdek valt onder toepassing van
cinderhavig reglement; in dit geval
wordt door het college van burgemeest~r en· schepenen, de vastgestelde waarde van de vroegere wegl:)ede,kking afgetrokk.en van de kostprijs.van het.nieuw wegdek »;
. pverwegende dat · de bestendige
deputatie, door van de waarde berekend over de gehele nieuwe breedte
van negen meter de vastgestelde
waarde van de vroegere 3,20 meter
brede ·wegbedekking af te trekken,
de. aangehaalde · verordeningsbepaling .niet schendt;
·
Dat. het middel faalt naar recht;
En overwegende dat uit de beslissing no£h· uit de stukken die regelmatig . ~an qet Hof zijn overgelegd,
blijkt dat enig middel dat de openoare orde. raakt; ambtshalve moet
worden opgeworpen;

· bm die redenen, verwerpt de
v6orzieping; veroordeelt eiser in de
kosten;·
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1° VORDERING IN RECHTE __:

OVEREENKOMST VAN NAAMLENING- BEG RIP.

2° OVEREENKOMST -

OVEREENKOMST

VAN NAAMLENING- BEG RIP.

2o Een « overeenkomst van
naamlening » is de overeenkomst
wm1rbij iemand in eigen naam voor
rekening van een ten aanzien van
derden niet genoemde Jastgever een
rechtshandeling verricht (1).

1o en

(• BANCO DEL ESTADO .DE CHILE > VENNOOTSCHAP NAAR CHILEENS RECHT T. « MYRAPAL
FREIGHTERS CORPORATION OF PANAMA>)
ARREST

HET.HOF;- Gelet op het bestre"
den arrest, op 17 september 1980
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1134,
1165, 1319, 1320, 1321, 1322 · van het
Burgerlijk Wetboek en 17 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de oorspronkelijke
vordering van eiseres, strekkende tot
betaling van schadevergoeding door ver~
weerster, niet ontvankelijk verklaart, op
grond : « dat blijkens een " letter of
subrogation in favour of Martroye &
Baugniet &, Varlez ", gesteld en onderte(1) Zie Cass., 21 okt. 1948 (Bull. en Pas.,
1948, I, 585); DE PAGE, Traite eJementaire, dl. V,
1975 2 , nr .. 477; PA. FoRIERS, «Observations sur
le contrat de prete~nom et !a theorie des
.extensions de faillites », J.T., 1980, biz .. 417 tot
424.

-620kend door de Banco del Estado de Chile, naamleningsovereenkomst, alsdan gethans eiseres, dezer verzekeraars, die rechtigd is de vordering tot schadevergeen partij in zake zijn, door subrogatie goeding voor eigen rekening in te stel~
in de rechten van eiseres zijn getreden len, als zijnde gesubrogeerd in de rechen bovendien uitdrukkelijk gemachtigd ten van zijn verzekerde, maar onder de
werden om in naam van eiseres op te naam van deze laatste; dat uit de
treden, maar dat uit niets blijkt dat de hiervoor aangehaalde termen van de
gesubrogeerde verzekeraars op hun « letter of subrogation >> blijkt dat · de
beurt eiseres gemachtigd hebben in hun constitutieve bestanddelen van een
plaats op te treden bij naamlening >>,
naamleningsovereenkomst
ten
deze
terw1ji uit de subrogatiekwijting (« let- voorhanden zijn; dat het arrest, door te
ter of subrogation >>), gesteld en onderte- beslissen dat uit voormelde « letter of
kend door eiseres in het voordeel van subrogation >> blijkt dat de verzekeraars.
haar verzekeraars (« in favour of Mar- van e1seres, die geen partij in zake zijn,
troye & Baugniet & Varlez ») blijkt : door subrogatie in de rechten van eise1" dat eiseres voor de in dit geding aan res zijn getreden en bovendien uitdrukde orde zijnde vordering tot schadever- kelijk gemachtigd werden in haar naam
goeding volledig werd vergoed door haar op te treden, maar dat uit niets 'blijkt
verzekeraars (« In consideration of your dat de gesubrogeerde verzekeraars op
(=
Martroye & Baugniet & Varlez) hun beurt eiseres gemachtigd hebben bij
paying to us ( = Banco del Estado de naamlening in hun plaats op te tredel).,
Chile) the sum of ... for a damage on aan deze subrogatiekwijting een inter-.
!)7428 sacs Fosfato Bicalcico, as under- pretatie geeft die onverenigbaar is met
mentioned, per s.s. Palmyra ... ») en 2" de termen ervan, waardoor de bewijsclat, gelijktijdig met de betaling, de verze- kracht van deze kwijting werd miskend
keraars van eiseres door subrogatie in aangezien hierin onmiskenbaar een
haar rechten zijn getreden (« ... we hereby naamleningsovereenkomst tussen eiseres
assign and transfer to you all our rights, en haar verzekeraars vervat is (scherrtitle and interest, in the said subject mat- ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
ter insured by the said policy, also any van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve
claims to any sum or sums of money niet wettelijk kon beslissen dat de onder
which may be payable to or recoverable de naam van eiseres ingestelde vordeby us in our name, in respect of the said . ring tot schadevergoeding niet ontvankeinterest whether on account of salvage lijk is, nu niet wordt vastgesteld dat de
therefrom, or on any other account naamlening gebeurde met bedrieglijke
watsoever ... >>); 3o dat bovendien eiseres benadeling van de rechten van derden of
aan haar verzekeraars uitdrukkelijk het met de bedoeling een dwingend wetsrecht verleende haar naam te gebruiken voorschrift te ontduiken (schending van
in gelijk welke procedure tot schadever- de artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1165, 1321
goeding uit hoofde waarvan de verzeke- van het Burgerlijk Wetboek en 17 van
raars van eiseres in haar rechten gesubro- het Gerechtelijk Wetboek) :
geerd zijn («And we also authorize you to
use our name in any action of proceedings
Overwegende dat bij de overeen-·
you may be advises tot bring in relation to komst van naamlening iemand in
any of the matters hereby assigned »);
eigen naam voor rekening van een
wanneer, zoals ten deze het geval is, ten
aanzien van
derden
niet
de verzekerde die door zijn verzekeraar genoemde lastgever een rechtshanwerd vergoed, hem een kwijting over- deling verricht;
handigt waarbij hij de verzekeraar, in
zijn rechten gesubrogeerd zijnde, het
Overwegende dat, blijkens de in
recht verleent een vordering tot schade- het middel bedoelde « letter of
vergoeding in te stelle:r:, zowel in eigen subrogation », eiseres, na te zijn
naam als in naam van de verzekerde, vergoed door haar daarin genoemde
tussen beide partijen een naamlenings- verzekeraars, deze laatsten in haar
overeenkomst is tot stand gekomen, die rechten subrogeerde maar niet door
in beginsel rechtsgeldig en geoorloofd is, die verzekeraars gemachtigd werd
tenzij dit gebeurt met bedrieglijke bena- om in eigen naam voor hun rekedeling van de rechten van derden of met
de bedoeling een dwingend wetsvoor- ning op te treden;
schrift te ontduiken, hetgeen ten deze
Overwegende derhalve dat het
niet wordt aangevoerd, noch wordt vast- arrest wettig en zonder de bewijsgesteld; de verzekeraar, krachtens deze kracht van de bedoelde « letter of
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de dag van de betaling van die bijdrasubrogation , te miskennen, beslist
gen. {Art. 42, tweede lid, wet 27 juni
dat ten deze geen overeenkomst van
1969 tot herziening van de besluitwet
naamlening was tot stand gekomen
28 dec. 1944.)
die eiseres ertoe machtigt voor
rekening van haar verzekeraars op 2° De bijdragen voor de sociale zekerheid aan de Rijksdienst voor Maatte treden;
schappelijke Zekerheid betaald voor
Dat het middel niet kan worden
de arbeid die een werknemer verricht,
aangenomen;
zijn niet verschuldigd als de werkne-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 januari 1982 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Baeck en Van Ryn.
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mer, op de dag van de betaling, niet is
onderworpen aan de regeling van sodale zekerheid; zij zijn dus niet versclmldigde uitkeringen vanaf de dag
van de betaling en niet van de dag van
de Jatere beslissing, dat die werknemer onderworpen is aan het sociaal
statuut van de zelfstandige werknemers voor dezelfde arbeid en voor de
periodes waarvoor de sociale bijdragen
zijn gestort. (Art. 42, tweede lid, wet
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
(RIJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID T. NOLOMONT HUBERT P.V.BA.;
NOLOMONT R., RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN,
TOT BINDENDVERKLARING)
ARREST ( vertaling)

3• KAMER- 18 januari 1982
10 SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS RECHTSVORDERING INGESTELD
TEGEN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID TOT TERUGVORDERING
VAN NIET VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN VERJARING AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMIJN.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS RECHTSVORDERING INGESTELD
TEGEN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID TOT TERUGVORDERING
VAN NIET VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN NIET VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN - BEGRIP.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

BESLISSING GEGROND OP EEN GEHEEL VAN
VERMOEDENS- FElTEN DOOR PARTIJEN NIET
AANGEVOERD, NOCH AANGENOMEN EN WAAROVER ZIJ EVENMIN TEGENSPRAAK HEBBEN
GEVOERD- SCHENDING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING.

1° De verjaringstermijn van de rechts-

vordering tot terugvordering van niet
verschuldigde bijdragen,
ingesteld
tegen de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, begmt te Jopen op

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1980 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 42, tweede lid, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat het arrest, ter verwerping van
de door eiser in conclusie aangevoerde
exceptie van verjaring, te weten dat de
rechtsvordering tot terugvordering, nu
zij op 21 oktober 1976 is ingesteld,
verjaard is voor de bijdragen betaald
v66r 21 oktober 1973, zegt « dat de
verjaring niet kan !open v66r de schuldvordering is ontstaan; dat de schuldvordering ten aanzien van de eerste gei:ntimeerde (thans verweerster) pas is ontstaan omdat de tweede gei:ntimeerde
(thans eerste in tussenkomst opgeroepen
partij) met terugwerkende kracht voor
het geheel van zijn werkzaamheden
onderworpen werd aan de sociale zekerheid der zelfstandigen, zodat hij niet
meer aan het eerste stelsel kon onderworpen zijn; dat de verjaring van de
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rechtsvordering tot terugvorqering .yan .was onderworpen ... )) . aan ,; het/ st~lf!~J
niet verschuldigde bijdragen . dus pas van de sociale zekerheid der wetki
heeft kunnen Iopen vanaf .die gebeur- nemers;
· · · ·
·~.·.
·····.::
.
t~~~aldd~~ het ontstaan ervan heeft
Maar •• overwegende'' 1~t.··~# ~~
vaststellingen ·van het.r·a:tr~st; ..Y-~1~
terwijl artikel 42, tweede lid, van de · dat de door verweerster · betaalde
wet van 27 juni 1969 bepaalt dat « de bijdragen niet veischtildigd 'cz'ijn
vorderingen, ingesteld tegen de. Rijks- omdat de eerste tot •ttisserikomst
dienst voor maatschappelijke zekerheid opgeroepen partij niet met haar
tot terugvordering van niet verschul- door een arbeidsovereenkomst was
digde bijdragen, verjaren na drie jaar, verbonden, en niet omdat er beslist
welke ingaan op de dag van de werd
dat hij zonder, zoals het arrest
betaling »; daaruit volgt dat het arrest,
· ,in
door te beslissen dat de verjaringster- vaststelt, dat enige .veranp,~ril),g
1
mijn van verweersters rechtsvordering zijn werkzaaJill:;leden :Yla~.,' '9pgetr~-:
tot terugvordering tegen eiser, pas is den, aan de soCiale' zeke#{~I<r...)a~i
beginnen !open vanaf de dag waarop de. zelfstandigen werd onderwOrpen;' •»
eerste tot bindendverklaring van het
Dat · het •arrest! op •·· gronduvan'' He
arrest opgeroepen partij aan de sociale
zekerheid der zelfstandigen is oriderwor- · rp.oti.even ·• ?ie •. het ,yert~pl~~~:;l1,PWt
pen, en niet vanaf het ogenblik waarop wet.tlg be.shs.t dat. de. . . ver.:J...~
..... m. g.ste.r.;,
de zogezegd niet verschuldigde bijdragen mijn van de rechtsv6,rq~fip.g tot
aan eiser zijn betaald, voornoemd terugvordering v:an. ·. Iliet.,~;'v~i~:¢1?.'-lb
digde bijdragen niet op de dag van
artikel 42, tweede lid, schendt :
de betaling is beginnen lopen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat artikel 42,
tweede lid, van de wet van 27 juni
Over het tweede middel, afgeleid uit
1969 tot herziening van de besluit- de schending van de artikelen 97 y~n !fe
wet van 28 december 1944 betref- Grondwet, 1235, eerste lid, 1315, eerste
fende de maatschappelijke zeker- lid, 1349, 1353, 1354, 1355, 2045, eerste lid,
heid der arbeiders bepaalt dat. de 2048 van . het Burgerlijk Wetti€lek, 870
vorderingen, ingesteld tegen - de van het Gerechtelijk Wetboek, 1 van de
Rijksdienst voor maatschappelijke wet van 10 maart 1900'.op de\arbeids:..
zekerheid tot terugvordering van overeenkomst., en, voor.., zovee}... nodigi'' 2
de wet van· 3 juli 1978 betreffende. de
niet verschuldigde bijdragen, verja- van
ai'beidsmteteerikomsten, 1, :§':J:;.l4;.; 15,>21,
ren na drie jaar, welke ingaan op de 23
van de wet .van 27 ••jUnir 1969.Atot
dag van de betaling;
herziening van . .de · ·besluitwet· ::·:van
28 december 1944 betreffen:deJ:de m:aatOverwegende dat het arrest vast.:. : schappelijke zekerheid. d,er arbeiders, en
stelt dat de eerste tot tussenkomst 55, inzonderheii:feei-sie en d~rde;lid.,cvan
opgeroepen partij, Robert Nolomont, het koninklijk 'besluit van)28 'noveinb'er
niet door een arbeidsovereenkomst 1969 genom'en tei:· uitvoei:ing~ van:•:'t'de
met de verwerende vennootschap vobrneemde ·wet van 27 'juni·: Ul69, ,van
was verbonden, maar als ,werkend het algemeen', rechtsbegin·sel'i'.dat:»'-'de
vem;wot van die vennootschap afstand van een" techt · op.; :bep~rk~nde
wijze moet uitgelegd worden en slechts
de hoedanigheid yan zelfstandige kan worden~ afg~l~Ni ultN~iten;Pffi:e::.\}oor
bezat; dat het niettemin beslist dat geen andere tiitlE!'gging;''V'atbaar zijn:1·en
de schuldvordering tot terugbetaling van het· algemeen techtsbegin:serva:thh:et
van de bijdragen die verweerster recht van verdediging,. ··'''; c;:•.s(F:••:;•.;·u,;,.
ten onrechte aan eiser heeft
doordat ·~et. ·~tr~st;.~£#~{7 b~'\(e$~i~ihg
betaald, pas is ontstaan op het van de beshssrrrg van ere eerste"J:-echter,
ogenblik · dat de eerste tot tussen- voor recht zegt dat verweeriJt~r·''Va'ri;·:eiiler
komst opgeroepen partij « met e,en J:>edrag ;.:an 39~.:63~. !ranl&.~a.!'1 ~.IU~r
terugwerkende kracht voor het vorderen, ziJnde de J)rJdrage:ri.PJ,e.,voor
geheel van zijn werkzaamheden aan de. eerste tOt bincle'n<;lverkl~rin~.;v'an;.het
de sociale zekerheid der zelfstandi- a~rest ?pgeroep\!ri P.cir:tJj ,~ifri :h~ta~%\ en
erser> m twee' ~erde va.!1,,dEl.,ii~Q!lten
'gen l·s o·nderw.orpen,· 'zodat·· hl'J'. n·l·e·t veroordeelt,
op Cie' groriden'dat "«' aan.'ge-

.,
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opgeroepen partij) de hem binnen de
vennootschap toevertrouwde opdrachten
heeft uitgevoerd en daarin een gezagsverhouding te ontdekken, de hoedanigheid ·die hem moet worden toegekend,
slechts op de volgende objectieve gegevens kan gesteund zijn : na onderzoek
heeft de fiscale administratie geoordeeld
dat het geheel van gei:ntimeerdes werkzaamheid, als zaakvoerder en als handarbeider, een werkzaamheid van werkend vennoot is; de belasting werd
gevestigd op inkomsten die door een
dergelijke categorie van belastingplichtigen worden ontvangen; geYntimeerde
heeft zich bij die beslissing neergelegd;
daardoor is hij onderworpen aan het
sociaal statuut der zelfstandigen; appellant (thans eiser) heeft zich ook bij die
zienswijze aangesloten, aangezien hij
vanaf 1975 de betaling van de sociale
bijdragen betreffende gei:ntimeerde niet
meer heeft geeist; appellant, zo hij aldus
de aan gei:ntimeerde toegekende fiskale
hoedanigheid voor de toekomst heeft
aangenomen, kan deze voor het verleden
niet betwisten, nu het vaststaat dat de
litigieuze werkzaamheid in tussentijd
helemaal niet is veranderd; dat de eerste
rechter dus terecht heeft beslist dat
geYntimeerde een zelfstandige was "•
terwijl, eerste onderdeel, noch uit de
conclusie van de partijen noch uit enig
stuk waarop het Hof vermag acht te
sh1an, · blijkt dat eiser de beslissing van
de fiskale administratie zou hebben
aanvaard en dat hij niet langer de
sociale bijdragen van de eerste tot
bindendverklarmg van het arrest opgeroepen partij zou hebben geeist; dit feit
overigens onjuist is aangezien eiser bij
dagvaarding van 30 mei 1978 verweerster
voor de Arbeidsrechtbank te Luik heeft
gedaagd om de betaling te bekomen van
de sedert 1975 niet betaalde bijdragen
voor de eerste tOt bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij; dus blijkt
dat het arrest, door ambtshalve te zeggen dat eiser de beslissing van de fiskale
administratie heeft aangenomen, zonder
hem de gelegenheid te geven die bewering tegen te spreken, en zonder het
gegeven van het dossier nader te bepalen waaruit ze is afgeleid, eisers recht
van verdediging miskent;

tot tussenkomst opgeroepen partij,
Robert Nolomont, en verweerster
geen arbeidsovereenkomst bestond,
op een geheel van vermoedens
steunt, zo onder meer het feit dat
eiser het standpunt van de fiskale
administratie zou zijn bijgetreden,
volgens hetwelk de tot tussenkomst
opgeroepen partij een werkend vennoot van de verwerende vennoot-;
schap is, en bijgevolg sedert 1975,
niet meer heeft geeist dat verweer-·
ster voor die werknemer bijdragen
zou betalen, terwijl diens werk-'
zaamheden
geenszins
gewijzigd,
zijn;
Overwegende dat uit geen enkel.
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de aldus in aanmerking genomen feiten door de partijen zijn aangevoerd of aangenomen, en evenmin dat partijen daarvoortegenspraak hebben gevoerd;
Dat het arrest, door ze ambtshalve in aanmerking te nemen,
eisers recht van verdediging miskent;
Overwegende dat, in strijd met
het betoog van verweerster en van
de tweede tot tussenkomst opgeroepen partij, uit het arrest niet blijkt
dat de feitenrechters geoordeeld
hebben dat de overige, door hen in
aanmerking genomen, vermoedens
op zichzelf zouden volstaan om aan
te tonen dat er tussen de eerste tot
tussenkomst opgeroepen partij en
verweerster geen arbeidsovereenkomst bestond;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, en zonder het
tweede en derde onderdeel van het
tweede middel te moeten onderzoeken die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
Wat het·eerste onderdeel betreft : daarin eisers hoger beroep ontvanOverwegende dat het arrest, om kelijk wordt verklaard, verweersters
te beshssen dat er tussen de eerste oproeping tot tussenkomst tegen het

-624Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen niet ontvankelijk wordt verklaard en in
zoverre het uitspraak doet over de
kosten van die oproeping tot tussenkomst; beveelt dat van dit arrest
melding wordt gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verklaart dit arrest bindend voor de in tussenkomst opgeroepen partijen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Bergen.
18 januari 1982 - a• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn, Simont en Kirkpatrick.
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - WERKNEMERS - UITKERINGEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANGIFTE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDWEDERINSTORTING IN DE ZIN VAN ARTT. 46
EN 50 Z.I.V.-WET- VORM VAN DE AANGIFTE.

De gerechtigde op uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid, bepaald bij
ZI. V.-wet, die wederinstort in de zin
van de artt. 46 en 50 van die wet moet
zijn verzekeringsinstelling verwfttigen
uiterlijk de tweede kalenderdag na de
f!anvang van zijn ongeschiktheid; hij
1s er niet toe verplicht aan de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling
een
geneeskundig
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid over de post te zenden of hem
dat getuigschrift tegen bewijs van
ontvangst af te geven. (Art. 2, vierde
lid, K.B. a1 dec. 196a, gew. bij verordening 19 okt. 1970.}
(LABOUREUR T. NATIONAAL VERBOND
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

ARREST(vertaling)

VAN

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4 7, 52 van de wet
van 9 augustus 196a tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd op 27 juni 1969, 2, eerste
tweede en vierde lid, van de verordening
van het beheerscomite van de Dienst
voor uitkeringen van het R.I.Z.I.V. van
19 oktober 1970, genomen in uitvoering
van artikel 152, § 1, van de wet van
9 augustus 196a, houdende vervanging
van het koninklijk besluit van a1 december 196a ingevolge genoemd artikel 152,
van het koninklijk besluit van a1 december 196a, en 10 van de genoemde verordening, gewijzigd op 20 september 1972,
doordat het arrest het boger beroep
van 2a mei 1980 ontvankelijk doch niet
gegrond verklaart en voor recht zegt dat
eiser vanaf 17 mei 1976 geen recht heeft
op de wettelijke uitkeringen van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en
bijgevolg aile beschikkingen van het
beroepen vonnis bevestigt, enkel op de
gronden « dat de arbeidsongeschiktheid
op 1a mei 1976 was beeindigd bij beslissing van de adviserend geneesheer dat
appellant (thans eiser) het werk kan
hervatten, welke beslissing door het
eindarrest van 21 oktober 1977 aile
uitwerking heeft behouden; dat een
nieuwe ongeschiktheid moest worden
aangegeven overeenkomstig de vormvereisten bepaald bij artikel 2, tweede en
vierde lid, van het koninklijk besluit van
a1 december 196a, houdende verordening
op de uitkeringen, dat wil zeggen aan de
adviserend geneesheer een geneeskundig getuigschrift zenden of afgeven dat
is gedateerd en ondertekend en dat de
redenen van zijn ongeschiktheid vermeldt; dat de adviserend geneesheer
met toe~assing van artikel 10 van het
koninkliJk besluit van a1 december 196a
geen beslissing moest nemen zolang hd
het in artikel 2 van genoemd besluit
bedoeld b~scheid niet had ontvangen;
dat de adVIserend geneesheer artikel 10
van het koninklijk besluit van a1 december 196a niet heeft overtreden; dat
appellant, aangezien hij zijn ongeschiktheid niet heeft Iaten vaststellen op de bij
de wet bepaalde wijze, dat wil zeggen
overeenkomstig artikel 2 van het
koninklijk besluit van a1 december 196a
v~naf _17 mei 1976 geen recht heeft op d~
mtkenng
van
de
ziekteen
invaliditeitsverzekering »;

HET HOF; - Gelet op het bestreterwijl de gerechtigde, bedoeld in
den arrest, op 6 januari 1981 door artikeL45, § 1, van de wet van 9 augustus
het Arbeidshof te Luik gewezen;
1963, die wederinstort, aan de adv1serend

-625geneesheer geen geneeskundig getuig- om geldig te zijn, vergezeld moest
schrift, moet zenden of afgeven, maar gaan van een getuigschrift van
enkel binnen de wettige termijn aangifte arbeidsongeschiktheid;
moet doen van zijn .arbeidsongeschiktDat het middel gegrond is;
heid;, de adviserend geneesheer, uiterlijk
de derde kalenderdag na de dag van
Overwegende dat, krachtens de
ontvangst van diens verklaring, aan de artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, en
eiser kennis had moeten geven van zijn 1111, vierde lid, van het Gerechtelijk
weigering, eiser bij ontstentenis daarvan Wetboek, de kosten ten laste van
aanspraak · kan maken op de invaliditeitsuitkeringen vanaf 17 mei 1976, op verweerder moeten gelegd worden;
welke datum hij op regelmatige wijze
heeft gemeld dat hij is wederingestort;
het arrest dus niet naar recht is
verantwoord :

, Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 31 december 1963
houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering,
gewijzigd
bij de verordening van 19 oktober
1970, de gerechtigde, bedoeld bij
artikel 45 van de wet van 9 augustus
1963, uiterlijk de tweede kalenderdag na de aanvang van zijn ongeschiktheid over de post aan de
adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling een geneeskundig getuigschrift moet zenden dat
de redenen van zijn ongeschiktheid
vermeldt, waarbij de poststempel
bewijskracht heeft, of hem dat
getuigschrift tegen bewijs van ontvangst afgeven;
Dat, naar luid van het vierde lid
van hetzelfde artikel, de gerechtigde
die wederinstort in de zin van de
artikelen 46 en 50 van de voornoemde wet van 9 augustus 1963,
van zijn arbeidsongeschiktheid aangifte moet doen binnen de termijn
gesteld in het tweede lid; dat die
bepaling de ·gerechtigde die wederinstort,_ niet verplicht aan de adviserend geneesheer van zijn verzekei'ingsinstelling een getuigschrift van
arb~idsongeschiktheid te zenden;
Dat, bijgevolg, het arrest, dat
vaststelt dat eiser aanvoerde dat hij
na een periode van ongeschiktheid
wederingestort is, artikel 2, vierde
lid, van het koninklijk beshiit van
31 december 1963 schendt door te
beslissen dat eisers geschreven verklaring van, arbeidsongeschiktheid,

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest behalve in zoverre
het zegt dat het eerste hoger beroep
niet ontvankelijk is; 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 Arbeidshof te Bergen.
18 januari 1982 - a• kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Ducha·
telet, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Draps.
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1° VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - VONNIS WAARBIJ DE ZAAK
ONDERZOEKSDAAD
WORDT UITGESTELD WAARDOOR DE VER.JARING WORDT GESTUIT
(1). (ART. 22 WET 17 APRIL 1878.)

2° VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - SCHORSING VAN DE VER.JARING- BEGRIP.

3° VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - SCHORSING VAN DE VER.JARING TIJDENS HET CASSATIEGEDING BEGRIP.

1---------------(1) Cass., 29 mei 1972 (A.C., 1972, 912); zie
Cass., 10 mei 1977 (A.C., 1977, 922).

-6264° STRAF -

GELDBOETE - OPDECIMES FElTEN VAN V66R 3 AUG. 1975 - VERHOGING
VAN DE GELDBOEK MET 390 DECIMES ONWETTIGE VERHOGING (2).

5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENVERNIETIGING IN ZOVERRE DE BESLISSING
OPDECIMES OPLEGT VERNIETIGING EN
VERWIJZING BEPERKT TOT DIE BESCHIKKING
(3).

2o De verjaring van de strafvordering

3° Wanneer een beklaagde een klacht

heeft ingediend tegen de aangevers of
de verbalisanten wegens schending
van het beroepsgeheim en valsheid in
geschrifte en de zaak door de strafrechter wordt uitgesteld totdat over
die klacht is beslist, vormt dat uitstel
een wettelijk beletsel voor de berechting van de zaak en schorst het
derhalve de verjaring van de strafvordering; die schorsing duurt tot het Hot
heeft beslist tot verwerping van het
cassatieperoep tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling,
volgens hetwelk er geen reden is tot
vervolging wegens de ten laste van de
aangevers of de verbalisanten gelegde
feiten (6).

wordt geschorst, hetzij krachtens een
uitdrukkelijke wettekst, hetzij wegens
het bestaan van een wettelijk beletsel
dat het berechten van de strafvordering verhindert (4); uitstel van de zaak
door de strafrechter totdat is beslist
over de klacht van de beklaagde tegen
de aangevers of de verbalisanten
(DAENEN)
schorst de verjaring van de strafvordering niet omdat het een prejudicieel
ARREST
geschil zou zijn, maar wei omdat de
HET HOF; - Gelet op het bestrebeslissing van de rechter een wettelijk
beletsel vormt voor de berechting van den arrest, op 13 april 1981 door het
de zaak (5). (Artt. 21 en 24 wet 17 april Hof van Beroep te Antwerpen gewe-

1878.)

(2) Cass.,

15

sept.

1981

(A.C.,

1981-82,

nr. 420).
(3) Verwijzing veronderstelt dat wettig toepassing is gemaakt van opdecimes (Cass.,
15 maart 1976, A.C., 1976, 816), zo niet, dan
geschiedt de vernietiging zonder verwijzing
(Cass., 17 maart 1975, A.C., 1975, 802).
(4) Cass., 7 feb. 1955 (Bull. en Pas., 1955,
593).
(5) Twee overwegingen van het arrest van
4 dec. 1973 (A.C., 1974, 385) zouden aanleiding
kunnen geven tot verwarring; daar wordt
immers gezegd dat de beslissing, waarbij het
onderzoek van de zaak wordt uitgesteld voor
de uitspraak over een telastlegging van valse
getuigenis, de verjaring van de strafvordering
schorst, omdat zij uiteraard een prejudicieel
geschil zou zijn, in de zin van art. 24 wet van
17 april 1878. De verjaring van de strafvordering is niet enkel geschorst in geval van
verwijzing tot beslissmg van een prejudicieel
geschil, als bepaald in art. 24 wet van 17 april
1878, maar ook, enerzijds, wanneer de « wet •
zulks uitdrukkelijk zegt (b.v. art. 447, derde
lid, Sw. en art. 7-3 Verdrag van 31 maart 1965
betreffende het Benelux-Gerechtshof) en,
anderzijds, in aile andere gevallen waarin een
wettelijk beletsel het berechten van de strafvordering verhindert (zie Cass., 7 feb. 1955).
Zie Cass., 30 juni 1975 (A.C., 1975, 1166) : het
berechten van de zaak wordt niet onmogelijk
door indiening van een klacht, o.a. wegens
valse getuigenis, maar wei door de beslissing
van de rechter, bij wie de strafvordering
aanhangig is, om de zaak te verdagen wegens
indiening van de klacht.

zen;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen
op strafrechtelijk gebied waarbij
eiser veroordeeld wordt;

Overwegende dat het arrest, in de
samengevoegde zaken I en II, eiser
veroordeelt, wegens valsheid in
(6) Het cassatieberoep was door de eiser
ingesteld, niet in zijn hoedanigheid van
beklaagde in de zaak waarbij hij was veroordeeld, maar in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij wier verzet tegen het arrest van
buitenvervolgingstelling van drie geneesheren-inspecteurs ongegrond was verklaard. In
het cassatiemiddel is trouwens gewezen op de
recente evolutie in 's Hofs rechtspraak wat
betreft de ontvankelijkheid en de draagwijdte
van het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling (zie o.m. dienaangaande de arresten
van 3 ol<t. '1978 (A.C., 1978-79, 142) en 7 nov.
1979 (ibid., 1979-80, nr. 159) met cone!. van
adv.-gen. Colard, in Bull. en Pas., 1080, v66r
dat arrest.
In zijn conclusie voor het geannoteerde
arrest was het O.M. van oordeel dat de
schorsing van de verjaring, in geval van
verwerping van het cassatieberoep, eindigde
op de dag van 's Hofs uitspraak, omdat het
wettelijk beletsel voor de berechting van
eisers zaak, wat de correctionele rechtbank
betreft, logischerwijze voortduurde tot de definitieve beslissing over de klacht tegen de
geneesheren-inspecteurs, d.w.z. tot de verwerping van het cassatieberoep tegen het arrest
van bUitenvervolgmgstellmg.

-627geschriften gepleegd te Antwerpen zaak I uitgesteld werd en ter zitting van
tussen 20 januari 1971 en 8 augustus 20 februari 1979 gevoegd werd bij zaak I;
1972, de valse stukken gebruikt gezegde klacht met stelling van burgerzijnde tot 1 maart 1974 (zaak I, lijke partij door Daenen voor de onderop 3 december 1976 en
telastlegging A, AA", onderdeel 3zoeksrechter
mei 1977, na onderzoek besloten werd
AAA"), tot een gevangenisstraf en met door de raadkamer genomen
tot een geldboete van 500 frank beschikkingen, vaststellende dat de eerverhoogd met 390 decimes met toe- ste vordering (op burgerlijke partijstelpassing van artikel 1 van de wet ling 3 december 1976) vervallen is door
van 5 maart 1952, gewijzigd bij de verjaring en dat de tweede vordering
wet van 25 juni 1975, en ·tot een (burgerlijke partijstelling 3 mei 1977)
werd door een beschikking van
geldboete van 100.000 frank met besloten
niet-vervolging en dat de burgerlijke
toepassing van artikel 342 van het partij Daenen tot de kosten veroordeeld
Wetboek van de Inkomstenbelastin- werd; op verzet van de burgerlijke partij
gen (zaak II);
beide beschikkingen door de kamer van
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21, 22 en 24
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering en van de artikelen 373 en 416 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest, om te beslissen dat
de verjaring nog niet werd bereikt met
betrekking tot zaak I, betichting A,
onderdeel AAA", betreffende de duplicata, vermeld onder I, penaal 2b, en met
betrekking tot de zaak II, enerzijds de
stuiting van de verjaring op 1 februari
1977 aanneemt en overweegt « dat de
verjaring van de strafvordering hoofdens
de ten laste gelegde feiten van vervalsing van de hoger geciteerde " dubbels "
en het gebruik ervan, gestuit werd door
het uitstel van de zaak ter zitting van de
correctionele rechtbank op 1 februari
1977 », en anderzijds tot de schorsing
van de verjaring tussen 24 mei 1977 en
19 september 1978 besluit en beslist dat
<< ter zitting van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen op 24 mei 1977, de
behandeling van de zaak I (vorderingen
van het openbaar ministerie) uitgesteld
werd, aangezien de behandeling geen
·doorgang kon vinden wegens de hangende procedure, op klacht van beklaagde · hoofdens schending van het
beroepsgeheim en valsheid in geschriften, tegen de geneesheren-inspecteurs
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.) op
vraag van het openbaar ministerie en de
verdediging; dit uitstel herhaaldelijk
hernieuwd werd en op 29 maart 1978
onbepaald; de zaak herdaagd werd op
4 december 1978 voor de zitting van
20 februari 1979; de zaak Administratie
der Directe Belastingen tegen Daenen
eveneens voorgebracht op deze zittingen
om dezelfde redenen samen met de

inbeschuldigingstelling op 24 januari
1978 bevestigd werden (eerstgenoemde
vordering gedeeltelijk verjaard en
gedeeltelijk zonder bezwaren) en de
burgerlijke partij Daenen veroordeeld
werd tot de kosten van beide verzetten
en bij wijze van schadevergoeding
wegens haar ongegronde verzetten tot
het betalen van de som van : 50.000
frank aan ieder van de drie verdachten,
Bouwen, Maeyer en Verhaert, met de
interesten; op voorziening in cassatie
door de burgerlijke partij Daenen op
26 januari 1978 het Hof van Cassatie, bij
arrest van 19 september 1978, de voorziening verwierp en de burgerlijke partij
veroordeelde in de kosten; het voortzetten van de berechting van de strafvorderingen van het openbaar ministerie
tegen Daenen, door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen, wettelijk belet
werd door de voortgang van de procedure als gevolg van het indienen van een
klacht door Daenen tegen de geneesheren-inspecteurs van het R.I.Z.I.V.; over
het onderzoek dienaangaande een eindbeslissing genomen werd bij voormeld
arrest van het Hof van Cassatie van
19 september 1978; de voorziening ontvankelijk werd verklaard in zover het
arrest van het Hof van Cassatie
beschikte dat feitelijke grondslag miste :
het middel betreffende de veroordeling
van de burgerlijke partij Daenen tot
schadevergoeding en de kosten van de
strafvordering en de civielrechtelijke
vordering zoals beschikt in het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling (eiser had op 15 februari 1978 de
schadevergoeding en de gerechtskosten
vrijwillig aan de verweerders betaald);
het middel verknocht en inherent was
aan het geheel van de cassatiebeslissing
daar, gelet op de aard van het middel er
niet over kon beslist worden zoals er
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middelen kennis te nemen, en de civielrechtelijke vordering van Daenen op
grond van de door hem tegen de geneesheren-inspecteurs van het R.I.Z.I.V. ten
laste gelegde feiten en misdrijven, de
strafvordering tegen hen gelijktijdig in
beweging bracht; derhalve de verjaring
van de strafvordering van het openbaar
ministerie tegen Daenen geschorst was
van 24 mei 1977 tot 19 september 1978 »,

terwijl, eerste onderdeel, de verjaring
slechts wordt gestuit door daden van
onderzoek of van vervolging, verricht in
de loop van de oorspronkelijke verjaringstermijn en het !outer uitstel van de
zaak, waartoe de correctionele rechtbank
zich op 1 februari 1977 luidens het
zittingsblad heeft beperkt, geenszins kan
worden beschouwd als een daad van
onderzoek of van vervolging; het hof van
beroep derhalve, door aan te nemen dat
de verjaring werd gestuit door het !outer
uitstel van de zaak ter zitting van de
correctionele rechtbank van 1 februari
1977, zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt en de desbetreffende
artikelen 21 en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
schendt;
tweede onderdeel, de voorziening in
cassatie geen schorsende werking in de
zin van artikel 373 van het Wetboek van
Strafvordering heeft wanneer zij niet
ontvankelijk wordt verklaard wegens de
aard van de bestreden beslissing, en de
voorziening in cassatie ingesteld door de
burgerlijke partij tegen een beslissing
van buitenvervolgingstelling door de
kamer van inbeschuldigingstelling althans tot einde 1979 - niet ontvankelijk was wegens de aard van de bestreden beslissing zoals bepaald in artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering; het hof van beroep derhalve, na
minstens impliciet doch zeker te hebben
vastgesteld dat de voorziening van eiser
tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling door het Hof van
Cassatie bij arrest van 19 september
1978 niet ontvankelijk werd verklaard in
de mate dat de voorziening tegen de
buitenvervolgingstelling was gericht, niet
wettig kan beslissen dat de verjaring tot
19 september 1978 was geschorst omdat
door het Hof van Cassatie in dat arrest
tevens werd beslist dat de voorziening
ongegrond was in de mate dat zij was

gericht tegen de veroordeling van eiser
tot schadevergoeding en tot betaling van
de kosten van de strafvordering en van
de burgerlijke rechtsvordering (schending van de artikelen 21, 24 van de
voorafgaande titel van het' wetboek van
Strafvordering, 373 en 416 van het Wethoek van Strafvordering);
·

derde onderdeel, er geen prejudicieel
geschil bestaat zonder tekst en geen
enkele wettelijke bepaling de klacht van
een strafrechtelijk vervolgde persoon
tegen de personen die in het strafonderzoek tussenkwamen, als een prejudicieel
geschil aanmerkt; het hof van beroep
derhalve, door ten onrechte aan het
indienen door eiser van een klacht tegen
de geneesheren-inspecteurs van het
R.I.Z.I.V. een schorsende werking toe te
kennen, impliciet doch zeker aanneemt
dat het indienen van een klacht als
prejudicieel geschil in aanmerking komt,
en aldus de artikelen 21 en 24 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering schendt;
vierde onderdeel, indien het indienen
van een klacht door de feitenrechter als
een prejudicieel geschil betreffende de
strafVordering kan worden beschouwd
en gebeurlijk de strafvordering kan
schorsen, de voorziening in cassatie
gericht tegen een beslissing van de
kamer van inbeschuldigingstelling waardoor een burgerlijke partij werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding en van de kosten van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering, geenszins als een prejudicieel
geschil in aanmerking kan komen vermits zij geen betrekking heeft of kan
· hebben op de eventuele strafvervolging
ingesteld tegen die burgerlijke partij;
het hof van beroep derhalve, niet ·zonder
schending van de artikelen 21 en 24 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, kan beslissen dat de
strafvervolging tot 19 september · 1978
was geschorst omdat op d1e datum door
het Hof de voorziening van eiser werd
verworpen voor zover zij gericht was
tegen · het arrest van de kamer . van
inbeschuldigingstelling waardcior ' hij tot
schadevergoeding en tot betaling van de
kosten van de strafvotdering en van· de
burgerlijke rechtsvordering was veroordeeld, vermits de voorziening in zovetre
geenszins vei:band hield met de strafvordering en haar dan ook niet kon schorsen (schending van de artikelen 21 en 24
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van de voorafgaande titel van het Wet- hetzij krachtens een uitdrukkelijke
hoek van Strafvordering) :
wettekst, hetzij wegens het bestaan

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 22 van de wet van 17 april
1878, de verjaring van de strafvordering gestuit wordt door daden van
onderzoek of van vervolging verricht binnen de bij de wet gestelde
termijn;
Overwegende dat de op tegenspraak genomen beslissingen waarbij de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen op 1 februari 1977 de
behandeling van de zaken I en II
uitstelde daden van onderzoek zijn
die binnen de eerste verjaringstermijn werden verricht en mitsdien
de verjaring regelmatig hebben
gestuit;
Wat het tweede, derde en vierde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen op 24 mei
1977 de zaak I uitstelde omdat de
behandeling ervan geen doorgang
kon vinden wegens de hangende
procedures, op eisers klachten ingesteld tegen drie geneeshereninspecteurs
van
het
R.I.Z.I.V.
wegens schending van het beroepsgeheim en wegens valsheid in
geschriften; dat het uitstel herhaaldelijk werd hernieuwd en de zaak
ten slotte op 29 maart 1978 onbepaald werd uitgesteld; dat de
zaak II telkens samen met zaak I
werd uitgesteld en op 20 februari
1979 met die zaak werd samengevoegd;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling op 24 januari 1978, op het verzet van eiser,
tot buitenvervolgingstelling van de
geneesheren-inspecteurs besloot en
eiser veroordeelde tot schadevergoeding en in de kosten van de strafvordering en van de burgerlijke
rechtsvordering; dat het cassatieberoep van eiser tegen dat arrest door
het Hof op 19 september 1978 verworpen werd; Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering geschorst wordt

van een wettelijk beletsel dat het
berechten van de strafvordering
verhindert;
Overwegende dat de beslissingen
van de correctionele rechtbank van
24 mei 1977, tot uitstel van de
zaken I en II om de hiervoren,
weergegeven redenen, niet inhouden dat de rechters oordeelden dat:
de ingevolge eisers klachten wegens
schending van het beroepsgeheim
en wegens valsheid in geschriften
aanhangige procedure een prejudicieel geschil uitmaakte, maar wei
dat ze een wettelijk beletsel vormde
voor de berechting van de tegen
eiser ingestelde strafvordering;
Dat het hof van beroep, in strijd'
met eisers bewering, niet beslist dat
de schorsing van de verjaring van
de strafvordering was ingegaan
doordat eiser de vorenbedoelde
klachten had ingediend, maar doordat de rechtbank om die reden had
beslist de zaken uit te stellen;
Overwegende
dat
eiser
ten
onrechte stelt dat het arrest van het
Hof van 19 september 1978 eisers
cassatieberoep als niet ontvankelijk
afwijst wegens de aard van de
bestreden beslissing; dat het Hof
zulks deed wegens eisers gebrek
aan hoedanigheid;
Overwegende dat, nu de correctionele rechtbank niet met zekerheid
kon voorzien wat het Hof naar
aanleiding van eisers cassatieberoep
zou beslissen, het bestreden arrest
wettig oordeelt dat de verjaring van
de tegen eiser ingestelde straf\:ordering geschorst was van 24 me1 1977
tot 19 september 1978;
Dat het middel niet kon worden
aangenomen;
_ Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1 van de wet
van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wet
van 25 juni 1975,
doordat het hof van beroep eiser
veroordeelt tot een geldboete van vijfhonderd frank, gebracht op twintigduizend frank, en aldus de geldboete impli~iet met 390 opdecimes vermeerdert,
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enkel feit gepleegd na 3 augustus 1975
beteugelt, de geldboete slechts met 290
2• KAMER -19 januari 1982
opdecimes mag worden vermeerderd;
het arrest derhalve, door impliciet maar
zeker de opgelegde geldboete met 390 ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER
opdecimes te vermeerderen, de beslis- VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CORRECsing niet wettelijk verantwoordt (schen- TIONALISERING - CONTRAVENTIONALISERING - ART. 6 WET VAN 4 OKT. 1867 OP DE
ding van artikel 1 van de wet van
5 maart 1952, gewijzigd bij de wet van VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VERVANGEN BIJ ART. 5 WET VAN 4 SEPT. 1891 25 juni 1975) :

OPHEFFING VAN LAATSTGENOEMDE WET Overwegende dat de wetsbepaling GEVOLGEN.
waarbij de opdecimes van 290 tot
de wet van 4 sept. 1891, waarin art. 5
390 werden verhoogd, op 3 augustus Dat
de tekst had vervangen van art. 6 wet
1975 in werking is getreden; dat die
van 4 okt. 1867 op de verzachtende
bij de wet ingevoerde verhoging
omstandigheden, is opgeheven bij
niet toepasselijk is op de geldboeten
art. 1, § 1, 49", vervat in art. 2 wet van
10 okt. 1967 houdende het Gerechtelijk
die uitgesproken worden wegens
Wetboek, neemt niet weg dat de
misdrijven die v66r de inwerkingkamer van inbeschuldigingstelling
treding werden gepleegd; dat het
bevoegd blijft voor het correctionelisearrest, dat vaststelt dat de valsheid
ren van misdaden of het contraventioin geschriften werd gepleegd tussen
naliseren van wanbedrijven op grand
20 januari 1971 en 8 augustus 1972
van verzachtende omstandigheden; die
en dat de valse stukken werden
opheffing heeft evenwel tot gevolg dat
gebruikt tot 1 maart 1974, de in
geen eenparigheid van stemmen meer
vereist is in de bij art. 5 wet van
het middel vermelde wetsbepaling
4 sept. 1891 bepaalde gevallen (1).
schendt;
Dat het middel gegrond is;
En OVerwegende dat, VOOr het (PROCUREUR-GENEMAL BIJ HE'i' HOF VAN
OVerige, de SUbStantiele Of Op strafBEROEP TE ANTWERPEN T. CLAES)
fe van nietigheid voorgeschreven
ARREST
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
HET HOF;- Gelet op het bestrewet is gewezen;
den arrest, op 30 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
Om die redenen, vernietigt het gewezen, na regeling van rechtsgebestreden arrest voor zover het de bied bij arrest van het Hof van
tegen eiser uitgesproken geldboete 30 juni 1981;
met 390 opdecimes verhoogt; verOver het eerste middel, afgeleid uit de
werpt de voorziening voor het ove- schending van de artikelen 4, § 1, vierde
rige; beveelt dat van dit arrest lid, van de wet van 29 juni 1964 betrefmelding zal worden gemaakt op de fende de opschorting, het uitstel en de
kant van de gedeeltelijk vernietigde probatie, 1, 2 van de wet van 4 oktober
beslissing; veroordeelt eiser in vier 1867 op de verzachtende omstandigheen 1, § 1, 49", vervat in artikel 2 van
vijfde van de kosten en laat het den
de wet van 10 oktober 1967, houdende
overige vijfde ten laste van de Staat; het Gerechtelijk Wetboek,
verwijst de aldus beperkte zaak
doordat het hof van beroep, kamer
naar het Hof van Beroep te Gent.
van inbeschuldigingstelling, hoewel het
19 januari 1982 - 2• kamer - Voorzit- ten laste gelegde en bewezen verklaarde
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - feit A, 1", een misdaad betreft (volgens
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui- de motivering van het arrest voortkodende conclusie van de h. Declercq, mende uit hetzelfde opzet als de ten
advocaat-generaal- Advocaat: de h. De

I

Gryse.

1----------------(1) Cass., 7 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 450).
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feiten B en C), verzachtende omstandigheden aanneemt en de opschorting van
de uitspraak van de veroordeling van
verweerder gedurende een termijn van
vier jaar gelast,
te1wijl artikel 6 van de wet van
4 oktober 1867, als vervangen bij
artikel 5 van de wet van 4 september
1891, dat aan de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid gaf om verzachtende
omstandigheden aan te
nemen, is opgeheven door artikel 1, § 1,
49•, vervat in artikel 2 van de wet van
10 oktober 1967 :

Overwegende dat artikel 1, eerste
lid, van de wet van 4 oktober 1867,
als vervangen bij de wet van
23 augustus 1919, bepaalt : « De
beoordeling van de verzachtende
omstandigheden, in de gevallen bij
hoofdstuk IX, eerste boek van het
Strafwetboek voorzien, berust bij
het rechtsprekend college en, zoals
hierna is bepaald, bij de rechtsmachten, belast met het onderzoek »;
Overwegende dat de regels die de
taak van de raadkamer ten aanzien
van de beoordeling van verzachtende omstandigheden nader bepalen, worden gegeven in de artikelen 2 en 4 van dezelfde wet;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, gelijk de
raadkamer, ondanks de opheffing,
door de wet van 10 oktober 1967,
van de wet van 4 september 1891,
die artikel 6 van de wet van 4 oktober 1967 had gewijzigd, bevoegdheid
heeft om verzachtende omstandigheden aan te nemen in de door de
wet van 4 oktober 1867 bepaalde
gevallen;
Dat bet middel faalt naar recht;

te stellen dat zulks met eenparige stemmen van haar leden is geschied,
teJWijl artikel 6 van de wet van
4 oktober 1867 bepaalt dat zulks " met
eenparige stemmen van haar !eden ,
dient te geschieden :

Overwegende dat de wet van
4 september 1891, die artikel 6 van
de wet van 4 oktober 1867 wijzigde,
eenparigheid van stemmen vereiste
voor de kamer van inbeschuldigingstelling die verzachtende omstandigheden aannam om te correctionaliseren of te contraventionaliseren; dat die eenparigheid niet
meer vereist is, nu de wet van
4 september 1891 is opgeheven door
artikel 1, § 1, 49•, vervat in artikel 2
van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
19 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr.

300
2• KAMER- 19 januari 1982

Over het tweede middel, subsidiair 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
aangevoerd voor het geval dat bet Hof
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFzou OOrdelen dat artikel 6 van de wet
VORDERING- SCHULDIGVERKLARING- FEIvan 4 oktober 1867 niet is opgeheven, en
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN
afgeleid uit de SChending van de
VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD artikelen 1 en 6 van VOOrnoemde wet,
GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG GEMOTIdoordat de kamer van inbeschuldiVEERDE BESLISSING {1}. (ART. 97 GW.)
gingstelling, met betrekking tot de
~elastlegging A, 1", verzachtencle omstan- 1----------------digheden heeft aangenomen zonder vast
(1) Cass., 22 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 55).
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eerste rechter uitgesproken veroordeling (1). (Artt. 187, 188, 202 en 203

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS-

Ger.W.)

SING TOT WIJZIGING VAN HET BEROEPEN
VONNIS - GEEN CONCLUSIE - REDENGEVING.

(GEIRNAERT)

2" Wanneer de appelrechter het beroe-

ARREST

pen vonnis wijzigt, is hij, bij afwezigheid van conclusie dienaangaande,
HET HOF;- Gelet op het bestreniet verplicht de redenen op te geven
waarom hij zich niet aansluit bij de den vonnis, op 19 juni 1981 in hoger
redengeving van de eerste rechter (2). beroep gewezen door de Correctio(Impliciet.)

nele Rechtbank te Gent;
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering
we gens de telastleggingen B en C :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(STRICWANT T. STAD LEUVEN)

19 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Vervloet- GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Temmerman, Brussel.

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering
wegens de telastleggingen D, E, F
enG;

Nr. 301
2•

KAMER

-19 januari 1982

Over het middel, ambtshalve afgeleid.
uit de schending van artikel 187 van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
door artikel 1 van de wet van 9 maart
1908, en van de artikelen 172 en 202 van
het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd door de artikelen 5 en 7 van de wet
van 1 mei 1849 :

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BEVESTIGING, BIJ VERSTEK, OP HET HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN, VAN
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF- VERZWARING VAN DE STRAF
OP HET VERZET VAN DE BEKLAAGDE ONWETTIGE VERZWARING.

2° VERZET -

STRAFZAKEN BEVESTIGING, BIJ VERSTEK, OP HET HOGER BEROEP
VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN, VAN DE DOOR
DE EERSTE RECHTER urrGESPROKEN STRAF
VERZWARING VAN DE STRAF OP HET
VERZET VAN DE BEKLAAGDE- ONWETTIGE
VERZWARING.

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

De devolutieve werking van het
hager beroep en van het verzet wordt
miskend door de rechter in hager
beroep, wanneer hij, op het verzet van
de beklaagde, de door hem bij verstek
uitgesproken straf verzwaart door
bevestiging, op het hager beroep van
de beklaagde aileen, van de door de

1" en 2"

------------------I
Nota arrest nr. 300 :
(2) Cass., 28 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 147).

Overwegende dat de politierechtbank eiser wegens de telastleggingen D, E, F en G samen, had
veroordeeld, telkens tot een geldNota arrest nr. 301 :

(1) Dezelfde regel geldt wanneer de appelrechter, op het hager beroep van de beklaagde
of van het openbaar ministerie, de door de
eerste rechter uitgesproken veroordeling verzwaart door bevestiging, op het verzet, van de
bij verstek uitgesproken en door het openbaar
ministerie niet bestreden veroordeling (Cass.,
22 mei 1980, A.C., 1979-80, nr. 598; 10 sept.
1980, ibid., 1980-81, nr. 22). Zie Cass., 18 maart
1975 (A.C., 1975, 806). De appelrechter verzwaart de straf wanneer hij, zoals hier, twee
politiegeldboeten door een enkele correctionele geldboete vervangt, ook al bedraagt deze
geldboete niet meer dan de oorspronkelijke
geldboeten samen.

63319 januari 1982 - 2° kamer - Voorzitboete van 25 frank of 3 dagen
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter vervangende gevangenisstraf;
Verslaggever : de h. D'Haenens - GeDat, op het hoger beroep van lijkluidende conclusie van de h.
eiser aileen, de correctionele recht- Declercq, advocaat-generaal.
bank die uitspraak bevestigde bij
verstek; dat op verzet het bestreden
vonnis hem, met toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek,
veroordeelt wegens de telastleggingen D, E, F en G samen tot een
enkele geldboete van 50 frank of Nr. 302
15 dagen vervangende gevangenis~

~traf;
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Qverwegende dat de correctionele
rechtbank door een correctionele 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFgeldboete uit te spreken ter vervanging van de door de eerste rechter VORDERING - VEROORDELING - VERWEER
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERopgelegde politiegeldboeten, bevesRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE
PARTIJ
tigd bij verstekvonnis in hoger
ONBEANTWOORD GEBLEVEN - NIET GEMOTIberoep,,.laatstvermelde straffen ver- VEERDE BESLISSING (!). (ART. 97 GW.)
zwaart, zelfs wanneer het bedrag
van die correctionele geldboete het 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENsamengestelde bedrag van de eerst GEVAL WAARIN DE WET BEPAALT DAT DE
uitgesproken geldboeten, zoals ten GELDBOETE WVEEL MAAL MOET WORDEN
TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS BIJ HET
deze, niet te hoven gaat;
MISDRIJF BETROKKEN ZIJN - TELASTLEGOverwegende dat, door op het GING DIE SLECHTS EEN ENKEL MISDRIJF
hoger beroep van eiser aileen en op OPLEVERT - EEN ENKELE STRAF - GELDzijn verzet diens toestand te ver- BOETE ONWETTIG IN ZOVERRE ZIJ TA.V. EEN
zwaren, de appelrechter de devolu- BEPAALDE WERKNEMER IS UITGESPROKEN tieve werking van het hoger beroep VOLLEDIGE CASSATIE EN VERWIJZING (2).
en van het verzet miskent;
(MEUNIER, • RANDSTAD • N.V.)
Dat die veroordeling door nietigheid is aangetast;
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1981 op
verwijzing door het Hof van Beroep
te Brussel gewezen;
Om die redenen, vernietigt het
Gelet op het arrest van het Hof
bestreden vonnis in zoverre het van
9 september 1980;
eiser veroordeelt tot een straf
Over het middel, afgeleid uit de scherrweg(ms de telastleggingen D, E, F
en G, en in de kosten van de ding van de artikelen 25, 40, 2°, van de
strafvordering; verwerpt de voorzie- wet van 28 juni 1976 houdende voorloning voor het overige; beveelt dat pige regeling van de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking
van dit arrest melding zal worden stellen
van werknemers ten behoeve van
gemaakt op de kant van de gedeel- gebruikers,
1 van het koninklijk besluit
telijk vernietigde beslissing; veroor- van 27 mei 1977 houdende verbod
deelt eiser in de helft van de van tewerkstelling van werkliedenkosten; laat de overige helft ten uitzendkrachten in de ondernemingen
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele (1) Cass., 22 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 58).
.Rechtbank te Oudenaarde, zitting
(2) Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 17).
houdende in hoger beroep.
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doordat het arrest de telastleggingen
B3 tot en met B7 bewezen verklaart,
onder
meer
op
grond
van
de
overwegingen :
- wat de telastlegging B3 betreft :
« dat, wanneer noch uit de benaming,
noch uit de activiteit van een onderneming, die op een uitzendbureau beroep
doet, af te leiden is onder welk Paritair
Comite zij ressorteert, het uitzendbureau
er bijzonder moet over waken dat deze
inlichtingen op zijn arbeidsovereenkomsten zou worden vermeld; dat, in casu,
beklaagde (lees eiser) er zich nooit om
bekommerd heeft op zijn arbeidsovereenkomsten de rubriek " codenummer
van het Paritair Comite " behoorlijk door
de gebruiker met de passende vermeldingen te laten invullen, waar deze
inlichting nochtans van wezenlijk belang
was, noch deze inlichting aan de gebruiker blijkt gevraagd te hebben »;
- wat de telastleggingen B4 tot en
met B7 betreft : « dat hoger aangehaalde
overwegingen ook gelden voor de
arbeidskrachten ter beschikking van
Hertel Insulation gesteld; dat bij zijn
verhoor op 13 februari 1978, Karman
Eric, verantwoordelijke persoon van
deze vennootschap, onmiddellijk en
spontaan verklaarde dat zijn onderneming onder het Paritair Comite voor het
Bouwbedrijf ressorteerde; dat, had de
beklaagde aangedrongen om de rubriek
" Paritair Comite nummer " van zijn
overeenkomsten behoorlijk in te vullen,
het hem dadelijk zou opgevallen zijn dat
hij geen werknemers aan deze gebruiker
mocht ter beschikking stellen >>,
terwijl de eisers, bij conclusie, uitdrukkelijk de afwezigheid hadden aangevoerd van het constitutief element van
het misdrijf bestaande in de tewerkstelling van uitzendkrachten in ondernemingen die onder de bevoegdheid ressorteren van het Paritair Comite voor
het Bouwbedrijf, door te stellen : dat de
betrokken ondernemingen, waar zij uitzendkrachten hadden tewerkgesteld, niet
« onder de bevoegdheid ressorteren van
het Paritair Comite voor het Bouwbedrijf » of dat daar tenminste twijfel
over bestaat of tenminste bestond op het
ogenblik van de feiten, en wei door te
stellen, wat de telastlegging B3 betreft,
« alsnog blijkt nergens uit dat de
onderneming zou ressorteren onder het
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf »

(zie blz. 6 conclusie) en verder « hieruit
dient te worden afgeleid dat, zo ·de firma
Buerman al niet met zekerheid onder
een ander Paritair Comite ressorteert
dan dat van het bouwbedrijf, er daaromtrent tenminste twijfel bestaat, twijfel
die aan beklaagde en de burgerlijk
aansprakelijke partij ten goede komt ,
(zie blz. 7 conclusie), en wat de
telastleggingen B4 tot en met B7 betreft
« weliswaar verklaart de heer Karman
dat hij naar zijn mening behoort tot het
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf,
doch daar bestond op dat ogenblik
absoluut geen zekerheid over : de heer
Karman verklaart zelf dat er wellicht
een
misverstand
bestond
omtrent
code 26 (R.S.Z.-code, code van het bouwbedrijf) en het N.P.C. 26 (houtbewerking
en stoffering); uit inlichtingen ingewonnen bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, dienst van de collectieve
arbeidsbetrekkingen, blijkt dat pas op
23 februari 1979 door deze dienst een
advies werd overgemaakt aan de naamloze vennootschap Hertel Insulation, volgens welk advies de onderneming voor
de werklieden onder het Partair Comite
voor het Bouwbedrijf zou vallen; afgezien van de slechts relatieve zekerheid
die zulk advies geeft, blijkt dat voordien
geen dergelijk advies bestond, zodat het
ressorteren onder het Paritair Comite
voor het Bouwbedrijf voordien ook niet
vaststond; bovendien moet worden opgemerkt dat dit advies zeker betwistbaar
is, vermits als hoofdbedrijvigheid van de
naamloze vennootschap Hertel Insulation wordt vermeld : " de groothandel en
plaatsing van isolatiematerialen "; indien
de groothandel het voornaamste zou
zijn, is het duidelijk dat de firma niet
onder het Paritair Comite voor het
Bouwbedrijf zou ressorteren; dit is een
alsnog niet opgeloste vraag; ook hier is
er minstens twijfel, die aan (de eisers)
moet ten goede komen » (zie blz. 9
conclusie); en verder samenvattend :
« het behoort eventueel aan de rechter,
ter zake aan het hof, na te gaan en te
beslissen of het zeker is dat de ondernemingen in kwestie, de gebruikers Buerman en de naamloze vennootschap Hertel, onder .het Paritair Comite voor het
Bouwbedrijf ressorteren; bestaat die
zekerheid niet, dan ·dient de beklaagde
te worden vrijgesproken; zoals gezegd
bestaat die zekerheid ter zake niet,
integendeel bestaat een vrij grote zekerheid dat Buerman niet onder dit Paritair
Comite ressorteert, en tenminste ernstige twijfel of dit het geval kan zijn met
de naamloze vennootschap Hertel ,» (zie
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expliciet noch impliciet, heeft vastgesteld
dat deze ondernemingen onder het Paritair Comite voor het Bouwbedrijf ressorteerden, doch zich ertoe beperkt vast te
stellen dat beklaagde niet te gepasten
tijde de nodige stappen aanwendde om
vast te stellen of de betrokken ondernemingen a! dan niet onder het Paritair
Comite voor het Bouwbedrijf ressorteerden,

zodat, eerste onderdeel, het arrest een
straf uitspreekt zonder na te gaan of de
constitutieve elementen van het misdrijf
dat door die straf wordt beteugeld,
aanwezig zijn (schending van de
artikelen 25, 40, 2°, van de wet van
28 juni 1976 houdende voorlopige regeling van de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten beboeve van gebruikers,
en 1 van bet koninklijk besluit van
27 mei 1977 boudende verbod van
tewerkstelling van werklieden uitzendkracbten in de ondernemingen die
onder die bevoegdbeid van bet Paritair
Comite voor bet Bouwbedrijf ressorteren);

middel aangehaalde verweer aanvoerden; dat ze tot staving van dit
verweer, onder meer stelden : << de
activiteit van Buerman blijkt te zijn
" handel in en het plaatsen van
zonnetenten, vouwdeuren en reepgordijnen ". Dat heeft nauwelijks
iets met de bouw te maken, veeleer
met decoratie, binnenhuisinrichting,
ameublement. De uitzendkrachten
die door Buerman werden gevraagd,
in het biezonder Van Bogaert Philippe, waren helemaal geen bouwvakkers, doch handlangers of helpers, zodat ook daaruit helemaal
niet kan afgeleid worden dat het
hier zou gaan om een onderneming
ressorterend onder het Paritair
Comite voor het Bouwbedrijf. Van
Bogaert is nota bene handelaar.
(Eiseres) wenst er met nadruk op te
wijzen dat zij, om hierover uitsluitsel te krijgen, op 11 juli 197:9
gevraagd heeft aan het Ministerie
van Tewerkstelling en Arbeid,
dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen, om te weten onder welk
paritair comite Buerman ressorteert. Hierop werd op 17 juli 1979
geantwoord als volgt : " Ten einde
het bevoegd paritair comite te bepalen zal een onderzoek ter plaatse
worden ingesteld ". Helaas, meer
dan anderhalf jaar later is het
resultaat van dat onderzoek nog
altijd niet bekend; blijkbaar weet
zelfs het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid nog altijd niet onder
welk paritair comite de firma Buerman ressorteert, in elk geval heeft
het dat nog niet aan (eiseres) kunnen meedelen »;

tweede onderdeel, bet arrest de uitvoerige conclusie van de eisers, waarbij
deze aanvoerden dat bet voormelde constitutief element zowel ten aanzien van
de telastlegging B3 als ten aanzien van
de telastleggingen B4 tot en met B7
ontbrak, niet of in elk geval onvoldoende
beantwoordt (scbending van bet artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, voor zover zelfs zou
moeten worden aangenomen dat, ten
aanzien van de telastleggingen B4 tot en
met B7, bet arrest, door vermelding van
de verklaring van de beer Karman Eric,
bet ressorteren onder bet Paritair
Comite voor bet Bouwbedrijf van de
onderneming Hertel impliciet vaststelt,
bet zodoende niet op de uitvoerige
middelen van eiser ter weerlegging van
de juistbeid der overtuiging uitgedrukt
Overwegende dat het arrest, noch
door de beer Karman, acht slaat en ze in de in het middel geciteerde
onbeantwoord laat (schending van het consideransen noch in enige andere
artikel 97 van de Grondwet) :
considerans, de reden aangeeft

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers, met
betrekking tot de telastlegging B3 :
Van Bogaert Philippe, terbeschikkingstelling van de gebruiker Buerman Florent vanaf 6 juli 1977 tot
28 juli 1977, bij conclusie het in het

waarom de activiteit van de firma
Buerman tot het ressort van het
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf behoort; dat het zodoende het
verweer van de eisers ter zake niet
beantwoordt;
Dat het
gegrond is;

midctel,

in

zoverre,
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voorlopige hechtenis van de verdachte
Overwegende dat, nu het arrest,
of over zijn verwijzing naar de correcwegens overtreding van de in het
tionele rechtbank heeft beslist, vervolmiddel vermelde wetsbepalingen
gens als lid van die rechtbank aan het
betreffende de uitzendarbeid ten
berechten van dezelfde beklaagde
aanzien van vijf werknemers,
deelneemt (1).
slechts een straf uitspreekt, be2"
Uit de enkele omstandigheid dat de
staande uit vijfmaal een geldboete
zaak is berecht door een magistraat
van honderd frank of een enkele
die, als voorzitter van de raadkamer,'
vervangende gevangenisstraf van
beslist heeft over de voorlopige hecheen maand, en nu de geldboete ten
tenis en over de verwijzing naar de
aanzien van een van de werknecorrectionele rechtbank, valt niet af te
·mers, met name Philippe Van
Jeiden dat de zaak niet op een eerlijke
Bogaert, onwettig is, uit deze onwetwijze is behandeld door een onafhantigheid voortvloeit dat de gehele
kelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie, in de zin van art. 6.1 Euro~
straf niet naar recht verantwoord is;
pees Verdrag llechten van de Mens
(2).

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het overige van het middel,
dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

(MERGAN, BEN YAACOUB, HASNAOUI, FEHRI
SLIM T. DE BACKER, DE BOECK)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 12 november 1981
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;

I. In zoverre de voorzieningen van.
de eisers gericht zijn tegen de
19 januari 1982 - 2' kamer - Voorzit- beslissing, waarbij zij op de strafter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - vordering veroordeeld worden :

Verslaggever: de h. Rauws- GelijkluiA. Op de voorziening van eerste,
dende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr. tweede en vierde eiser :
Hutzler.

Over het middel, afgeleid uit de scbending van artikel 6.1 van het Verdrag van
4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en van het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, waarop ieder beklaagde recht hee,ft,

Nr. 303
2'

KAMER-

19 januari 1982

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - CORRECTIONELE RECHTBANK - BESLISSING VAN EEN RECHTER IN
RAADKAMER ZAAK NADIEN GEBRACHT
VOOR DEZELFDE RECHTER, LID VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK- WETTIGHEID.

doordat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat een magistraat,' de
heer Urbain De Neve, die als voorzitter
van de raadkamer beslist heeft over de
voorlopige hechtenis van de beklaagden
en over hun verwijzing naar de correc-

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

(1) Zie Cass., 1 dec. 1970 (A.C., 1971, 320) en
19 okt. 1971 (ibid., 1972, 180), alsmede de concl.
van adv.-g':n. J. Velu, bij Cass., 18 maart 1981,
2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO- Rev. dr. pen., 1981, blz.. 703 tot 716, en R. W:,
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 1980-1981, kol. 2534 tot 2547.
ART. 6.1 -

1"

DRAAGWIJDTE.

(2) Zie o.a. Cass., 17 sept. en 16 dec. 1980

Geen wetsbepaling verbiedt dat de (A.C., 1980-81, nrs. 41 en 233) en 9 dec. 1981
rechter die in de raadkamer over de (ibid., 1981-82, nr. 236).
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voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

tionele rechtbank, tevens als voorzitter
heeft gefungeerd in de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, die op
20 juli 1981 in eerste aanleg uitspraak
deed in onderhavige zaak, en het arrest
overweegt dat « dit enkel feit niet
strijdig is met het Belgisch intern
recht » en ... « evenmin meebrengt dat er
schending is geweest van artikel 6.1 van
het Verdrag van 4 november 1950 tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens "•

B. Op de voorziening van derde
eiser :
Overwegende dat de substanti(~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
terwijl deze onregelmatigheid in de genomen en de beslissing overeensamenstelling van de correctionele komstig de wet is gewezen;

rechtbank miskenning van het recht van
de eisers, als beklaagden, op eeneerlijke
behandeling van de zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie bij het · bepalen van de
gegrondheid van de tegen hen ingestelde
strafvordering, en het arrest, door te
oordelen dat « door het onderzoek en de
behandeling van de zaak voor het Hof, ...
het aan (de eisers) ten laste !',elegde
feit A, zoals voor de eerste rechter
bewezen gebleken (is) >>, en door het
beroepen vonnis, mede gelet op de
wetsbepalingen vermeld door de eerste
rechter, in al zijn beschikkingen te
bevestigen, zich de nietigheid van dit
vonnis eigen maakt :

Overwegende dat geen wetsbepaling de rechter die in de raadkamer
over de voorlopige hechtenis van
een verdachte en zijn verwijzing
naar de correctionele rechtbank
heeft beslist, verbiedt vervolgens,
als voorzitter of lid van deze rechtbank, aan het berechten van
dezelfde beklaagde deel te nemen;

II. In zoverre de voorziening van
tweede eiser gericht is tegen de
beslissing, waarbij zijn onmiddellijke aanhouding bevolen wordt :
Overwegende dat, ingevolge de
verwerping van de voorziening
tegen de veroordelende beslissing,
deze in kracht van gewijsde is
gegaan;
Dat de voorziening tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding
derhalve geen belang meer oplevert
en mitsdien niet ontvankelijk is;
III. In zoverre de voorzieningen
van de eisers gericht zijn tegen de
beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders :
Overwegende dat het arrest aan
ieder van deze burgerlijke partijen
een voorschot toekent en voor de
verdere afhandeling van de civielrechtelijke vorderingen de zaak
.terug naar de eerste rechter verwijst;
Overwegende dat zodanige beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van hetWetboek van
Strafvordefing; dat het arrest evenmin uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening derhalve niet

Overwegende dat uit de stukken
van de procedure niet blijkt dat de
beklaagden voor de aanvang van de
pleidooien of tijdens de behandeling
van de zaak voor de correctionele
rechtbank, tegen eerder genoemde
rechter een reden van wraking hebben voorgedragen; dat uit de in het
middel bedoelde omstandigheden
aileen niet kan worden afgeleid dat ontvankelijk is;
het recht van ·de eisers op een
eerlijke behandeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie is miskend;
Om. ~ie redenen, verwerpt de
voorz1emngen; veroordeelt de eisers
Dat het middel niet kan worden in d~ k?sten van hun respectieve
aangenomen;
voorz1emng.

I
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reur-generaal bij het . Hof van
Beroep te Bergen tegen Michel
Dessy
enerzijds
en · Stephane.
Moreau anderzijds; dat er grond
bestaat tot voeging;
Overwegende dat ·de bestreden
arresten de op 1 oktober '1.981 door'
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Namen gegeNr. 304
ven beschikkingen bevestigen waarbij beslist wordt het op 21 maart
1981 tegen ieder van beide verweei:2' KAMER- 20 januari 1982
ders verleende « aanhoudingspevel:
VOORZIENING IN CASSATIE- BESLIS- niet te handhaven »;
·
SINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEPOverwegende dat uit de artiSTRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE MADkelen 4, 5, 19 en 20, voorlaatste lid;
KAMER DAT ER GEEN GROND IS OM HET
van de wet van 20 april1874 op de
BEVEL TOT AANHOUDING TE BEVESTIGEN voorlopige
hechtems volgt . dat
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT BEVESTIGING VAN DE beklaagde na een dergelijk arrest
BESCHIKKING CASSATIEBEROEP TEGEN onmiddellijk in vrijheid moet worDAT ARREST- NIET ONTVANKELIJK CASSA- den gesteld;
TIEBEROEP.
Overwegende dat volgens artikel 8
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van die wet tegen de in vrijheid
van het openbaar ministerie tegen het gestelde verdachte geen nieuw bevel
arrest van de kamer van inbeschuldi- tot aanhouding mag worden uitge~
gingstelling tot bevestiging van de vaardigd, tenzij hij verzuimt bij
beschikking van de raadkamer, dat er enige proces-behandeling te ver~
geen grand is om het tegen de ver- schijnen of tenzij nieuwe en erndachte verleende bevel tot aanhouding stige omstandigheden deze maatrete bevestigen (1).
gel nodig maken;

19 januari 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en Vanderveeren, Brussel.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN T. DESSY, MOREAU)
ARREST ( vertaling)

Overwegende dat uit die wetsb~"'
palingen volgt dat vernietiging van
de bestreden arresten geen1 enkel
nut zou hebbEm en dat met name de
rechter naar wie zou worden verwezen, niet bevoegd is om de inhechtenisneming van de verweerders te
bevelen;
Dat de cassatieberoepen derhalve
niet ontvankelijk zijn;

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 december 1981
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Bergen, rechtdoende als
rechtscollege waarnaar de zaak verwezen werd;
Gelet op het arrest van het Hof
van 2 december 1981 (2);
Om die redenen, beveelt de .\1-oeOverwegende dat er samenhang
bestaat tussen de zaken betreffende ging van de bovenvermelde zaken;
----------------1 verwerpt de cassatieberoepen; laat
(1) Cass., 23 sept. 1942 (Bull. en Pas., 1942, I, de kosten ten laste van de Staat.
205) met voetnoot R.H. en de arresten waarvan
sprake is in de cone!. van het O.M. in Bull. en
Pas., 1982.

20 januari 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende
(2) Zie Cass., 2 dec. 1981 (A.C., 1981-82, conclusie van de h. Charles, eerste

nr. 203).

advocaat-generaal.
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WEGVERKEER -

VLUCHTMISDRIJF
BESTANDDELEN- BEGRIP.

Vluchtmisdiijf (art. 33 Wegverkeerswet)
· onderstelt dat de bestuurder die doorrijdt, weet dat zijn voertuig oorzaak
van dan wei aanleiding tot een ongeval is geweest en bovendien dat hij
handelt om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken,' niet vereist is het opzet om te ontsnappen aan
de vervolgingen (1).
(PATTE-DAVAUX)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 oktober 1981 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat het cassatieberoep enkel gericht is tegen de
strafrechtelijke beschikkingen van
het arrest;

deelt om het zwenken niet zo ruim
mogelijk te hebben uitgevoerd, hetgeen
tegenstrijdig is :

Overwegende dat het vonnis erop
wijst « dat ter hoogte van het
kruispunt ... (eiser) plotseling naar
links zwenkte en een keermaneuver
begon uit te voeren » en, zonder in
tegenstrijdigheid te vervallen, hem
heeft kunnen veroordelen ter zake
dat << hij bij het naar links willen
afzwenken op een kruispunt de
rijbeweging niet zo ruim mogelijk
heeft uitgevoerd, ten einde de rijbaan rechts te kunnen oprijden »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substan-·
tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
Over het eerste middel, hieruit afge- de kosten.

leid dat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt wegens vluchtmisdrijf zonder te hebben vastgesteld dat verzoeker
het opzet had om zich aan de vervolgingen te onttrekken,
terwijl de veroordeling van eiser ontwettig is, daar die vaststelling ontbreekt:

20 januari 1982 - 2' kamer - Voorzitter: de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, eerste
advocaat-generaal Advocaat : mr.
L'Hermi te-Goosens, Brussel.

Overwegende dat artikel 33, § 1, Nr. 306
van de Wegverkeerswet aan de zijde
van de dader niet het opzet vereist
2' KAMER- 20 januari 1982
om zicb, aan de vervolgingen te
onttrekken doch enkel het opzet om
zich aan de dienstige vaststellingen GIJZELING- MISDAAD IN VERBAND MET
GIJZELING - ART. 347BIS STRAFWETBOEK
te onttrekken;
VERSCHONINGSGROND,
BEDOELD
IN
Dat het middel faalt naar recht;
ART. 347BIS, DERDE LID, SW.- TOEPASSELIJKHEID- VEREISTEN.

Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het bestreden vonnis, na te Uit art. 347bis Sw. blijkt dat de in
hebben vastgesteld dat eiser een keerhet derde lid van die wetsbepaling
maneuver heeft uitgevoerd, hem veroorbedoelde verschoningsgrond (1) niet in
Nota arrest nr. 305 :

(1) Cass., 27 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 766),
7 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 274) en 2 feb. 1970
(ibid., 1970, 509).

Nota arrest nr. 306 :
(1} Zie R. DECLERCQ, « Procedurale aspecten
van de strafverminderende verschoningsgronden » in Liber Amicorum Herman Bekaert,
,Snoeck-Ducaju & zoon, 1977, blz. 54 e.v.

-640aanmerking kan worden genomen,
wanneer een van de in het vierde lid
van die bepaling opgesomde omstandigheden bewezen is.

werkt en tot de uitvoering waaraan hij
door enige daad zodanige hulp heeft
verleend dat de misdaad zonder (zijn)
bijstand niet had kunnen worden
gepleegd, na te hebben vastgesteld dat
(BOSCH-HERNANDEZ)
eiser schuldig was aan verschillende
misdaden, na te hebben beslist dat in
geval van samenloop van verschillende
ARREST ( vertaJing)
misdaden alleen de zwaarste straf wordt
uitgesproken en dat er verzachtende
HET HOF;- Gelet op het bestre- omstandigheden waren welke verband
den arrest, op 24 november 1981 hielden met het feit dat eiser nog geen
gewezen door het Hof van Assisen veroordeling had opgelopen,
van de provincie Brabant;
terwijl uit het proces-verbaal- van de
terechtzittingen van het hof van assisen
I. In zoverre het cassatieberoep blijkt dat eisers raadsman, mr. Andre
gericht is tegen de beslissing op de Dumont, « in zijn pleidooi vraagt dat aan
jury de vraag zou worden voorgelegd
tegen de medebeschuldigde Lopez- de
betreffende het feit dat de gijzelaars nog
Pelaez ingestelde strafvordering :
geen vijf dagen later vrijwillig werden
Overwegende dat eiser niet vrijgelaten zonder dat aan het bevel of
bevoegd is om tegen die beslissing de voorwaarde was voldaan » en dat de
voorzitter van het hof van assisen « de
cassatieberoep in te stellen;
heeft gesteld zoals ze uit de akte
Dat het cassatieberoep niet ont- vragen
van beschuldiging voortvloeien en zonvankelijk is;
der dat enige wijziging dient te worden
aangebracht in het vooraf rondgedeelde
II. In zoverre het cassatieberoep antwerp van de vragen »; dat overigens
gericht is tegen de beslissing op de uit de verklaring van de jury van
tegen eiser ingestelde strafvorde- 24 november 1981 blijkt dat geen enkele
van de vragen die de voorzitter van het
ring:
Hof van Assisen van Brabant · had
Over het middel, afgeleid uit de schen- gesteld en overhandigd aan de jury die
ding van de artikelen 347 bis van het door het lot was aangewezen om zich uit
Strafwetboek en 339 van het Wetboek te spreken over de tegen eiser ingevan Strafvordering en de miskenning brachte beschuldiging, betrekking heeft
van het algemeen rechtsbeginsel van het op het door beklaag<fe aangevoerde verschonend feit, namelijk dat nog geen vijf
recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest eiser dagen na de aanhouding, de gevangenveroordeelt tot levenslange dwangarbeid, houding of de ontvoering, de gijzelaars
na te hebben vastgesteld dat uit de vrijwillig waren vrijgelaten zonder dat
verklaring van de jury bleek dat eiser aan het bevel of de voorwaarde was
zich op 8 december 1979 te Brussel voldaan, welke omstandigheid nochtans
schuldig had gemaakt onder meer aan door artikel 347 bis, derde lid, van het
het feit « A : dat hij ( ...) (verschillende Strafwetboek als verschonend feit wordt
personen) gegijzeld heeft door ze aan te aangemerkt; de jury overeenkomstig de
houden, gevangen te houden of te ont- dwingende bepaling van artikel 339 van
voeren om hen borg te doen staan voor het Wetboek van Strafvordering uitde voldoening aan een bevel of een spraak diende te doen over het aldus
voorwaarde, ten deze om de vlucht van door eiser in de bewoordingen van dat
de daders te vergemakkelijken, met de artikel als verschoningsgrond aangeomstandigheid dat de aanhouding, de voerde feit; het bestreden arrest dergevangenhouding of de ontvoering bij de halve, door eiser tot een criminele straf
gijzelaar Bui Marie-Christine hetzij een te veroordelen zonder dat de vraag
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een betreffende de verschoningsgrond aan
blijvende fysische of psychische onge- de jury werd gesteld, niet naar recht
schiktheid, hetzij het volledig verlies van verantwoord is;
het gebruik van een orgaan, hetzij een
Overwegende dat uit de verklazware verminking, hetzii de dood ten
gevolge heeft gehad, welk misdrijf hij ring van de jury blijkt dat eiser
heeft uitgevoerd of aan de uitvoering onder meer schuldig werd bevonden
waaraan hij rechtstreeks heeft meege- aan het feit dat hij als dader of
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gegijzeld heeft met de omstandigheid dat de aanhouding, de gevan1• KAMER - 21 januari 1982
genhouding of de ontvoering bij een
van die gijzelaars Marie-Christine 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Bui, hetzij een ongeneeslijk lijkende
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN ziekte, hetzij een blijvende fysische
CONCLUSIE GEGROND OP HET GEBREK AAN
of psychische ongeschiktheid, hetzij
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN DE VASTSTELLINGEN UIT EEN PROCES-VERBAAL het volledig verlies van het gebruik
BESLISSING NIET GEGROND OP DE WETTEvan een orgaan, hetzij een zware
LIJKE BEWIJSWAARDE VAN DIE VASTSTELverminking, hetzij de dood ten
LINGEN GEEN VERPLICHTING TE ANTgevolge heeft gehad;
WOORDEN.

Overwegende dat uit artikel
BURGER347 his van het Strafwetboek blijkt 2° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN DE SCHENdat de in het derde lid van die DING WORDT AANGEVOERD VAN EEN WETTEbepaling . vermelde verschonings- LIJKE BEPALING ZONDER VERBAND MET DE
grond niet in aanmerking kan wor- UITEENGEZETTE GRIEF - NIET ONTVANKEden genomen wanneer, zoals ten LIJK MID DEL (1}.
deze, een van de in het vierde lid
van
die
bep&ling
opgesomde 3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERomstandigheden bewezen is;
ZEKERING - VERGOEDINGEN WEGENS
ARBEIDSONGESCHIKTHEID -

VERBOD EEN

Overwegende dat de tegen eiser
ARBEID TE HERVATTEN ZONDER VOORAFuitgesproken levenslange dwangarGAANDE TOESTEMMING VAN DE ADVISEREND
beid krachtens artikel 34 7 his, eerste,
GENEESHEER VAN DE VERZEKERINGSIN,tweede en vierde lid, van het StrafSTELLING- HERVATTING VAN EEN ARBEID
-BEGRIP.
wetboek naar recht is verantwoord
op grond van het feit dat MarieChristine Bui v.:erd gegijz~ld ond~r 3• Uit de vaststellingen dat een werkneeen van de 1n het v1erde hd
mer, die wegens arbeidsongeschiktbepaalde omstandigheden;
heid is vergoed, zelf aan de bouw van

I

Dat het middel zelfs al was het
gegrond, niet o~tvankelijk is bij
gebrek aan belang·
'

En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

z1jn waning heeft gewerkt met. de hulp
van familieleden, dat die werkzaamheid, waardoor hij de_ diensten van een
aann_emer en van d1ens personeel .C:f
de d1ensten van een werkman met ZJ)n
vakbekwaamheid kon missen, z1jn vermogen aanzienlijk heeft doen toenemen, daar hij een onroerend goed
heeft verkregen zonder de arbeidskrachten of de sociale en fiscale fasten
daarvan te moeten betalen, en dat die
werkzaamheid geenszins kan worden
gelijkgesteld met dagelijkse werkzaamheden die bestaan in het onderhoud van een waning of in huishoudeJijke taken, Jeidt de rechter wettig af
dat die werknemer niet alle werkzaamheid heeft onderbroken, in de zin
van arlikel 56 van de wet van 9 april
1963, en dat hij inbreuk heeft gemaakt
op artikel 2, 4•, van het koninklijk
besluit van 10 januari 1969, dat de
hervatting van een arbeid onderwezpt

20 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gel1j'kluidende
(1) Cass., 23 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 332); zie
conclusie van de h. Charles, eerste Cass., 30 jan. 1981 (ib1d., 1981-82, 607) en, in
advocaat-generaal.
strafzaken, Cass., 15 feb. 1977 (A. C., 1977, 667).
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verzekeiingsinstelling.
(VACCARO T. RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF;
Gelet op de
beschikking van de eerste voorzitter
van 8 december 1981 waarbij de
zaak naar de eerste kamer wordt
verwezen;
Gelet op het bestreden arrest, op
13 november 1979 door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de
eerstaanwezend inspecteur van de dienst
voor administratieve controle van de
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Albert Stassinet, krachtens
de artikelen 102, 94 en 80 van de wet van
9 augustus 1963, bevoegd was om het
proces-verbaal van 26 april 1976 op te
maken, dat dit proces-verbaal binnen de
wettelijke termijn ter kennis was
gebracht en dat het niet « nietig kon
worden
verklaard
overeenkomstig
artikel 102, tweede lid, van de wet van
9 augustus 1963 »,
terwijl eiser in zijn conclusie niet de
bevoegdheid van inspecteur Stassinet
om dat proces-verbaal op te maken op
grond van artikel 102 van de wet van
9 augustus 1963, doch de wettelijke
bewijswaarde van dat proces-verbaal
bekritiseerde; het arrest, door enkel
uitspraak te doen over de eventuele
bevoegdheid van de eerstaanwezend
inspecteur om het litigieus procesverbaal van 26 april 1976 op te maken,
niet heeft geantwoord op het verweermiddel van eiser volgens hetwelk de
vaststellingen in dat proces-verbaal en,
bijgevolg, dit proces-verbaal geen wettelijke bewijswaarde hebben (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat eiser in zijn
middel enkel aanvoert dat het arrest
niet antwoordt op zijn conclusie
volgens welke de vaststellingen in
het proces-verbaal van 26 april 1976

Overwegende dat het arrest vermeldt dat dit proces-verbaal verwijst naar de vaststellingen van
sociaal inspecteur Denis tijdens een
onderzoek dat op verzoek van het
arbeidsauditoraat was ingesteld, en
zegt << dat, gelet op het onderzoek
van sociaal inspecteur Theo Denis,
er niet aan te twijfelen valt dat
gei:ntimeerde (thans eiser) in 1974
en 1975 zelf aan zijn woning heeft
gewerkt »;
Dat het arbeidshof, dat dus niet
steunt op de wettelijke bewijswaarde van de vaststellingen in het
proces-verbaal van inspecteur Stassinet, niet verplicht was te antwoorden op de in het middel aangevoerde conclusie waarin die wettelijke bewijswaarde werd betwist;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 80, 94 en
102 van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1319, 1320, 1321 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt « dat
eerstaanwezend · inspecteur Stassinet
bevoegd was om het proces-verbaal van
26 april 1976 op te maken », en op basis
van de vaststellingen in dat procesverbaal beslist dat de aan eiser verweten
feiten bewezen zijn en de tegen hem
uitgesproken administratieve sanctie
verantwoorden,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 102
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering de erin vermelde personen verplicht om zelf de overtredingen
van de wets- of verordeningsbepalingen
betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering vast te stellen, en het arrest
derhalve geen enkele bewijswaarde kon
toekennen aan het litigieus procesverbaal dat eerstaanwezend inspecteur
Stassinet op 26 april 1976 had opgemaakt, daar dit proces-verbaal enkel
melding maakte van vaststellingen die
door een derde en niet door de steller
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gedaan (sehending van artikel 102 van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor
verpliehte ziekte- en invaliditeitsverzekering);
tweede onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat de aan eiser verweten
feiten gegrond waren ingevolge de vaststellingen in het proees-verbaal van
26 april 1976, de bewijskraeht van dat
proees-verbaal miskent, omdat daaruit,
volgens het arrest, zou volgen dat eerstaanwezend inspecteur Stassinet zelf de
aan eiser verweten feiten zou hebben
vastgesteld, terwijl dat proces-verbaal
enkel de « vaststellingen >> van een derde
weergeeft (sehending van de artikelen
1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 102 van
de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering betrekking
heeft op de vaststelling van de
overtredingen van die wet welke
aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke sancties; dat de vaststelling van de overtredingen van die
wet, welke, zoals ten deze, kunnen
leiden tot administratieve sancties,
geregeld wordt in artikel 6 van het
koninklijk besluit van 10 januari
1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk
zijn op de rechthebbenden van de
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, dat ter uitvoering van artikel 101 van de wet
van 9 augustus 1963 is genomen;
Dat de opgeworpen grief derhalve
geen steun kan vinden in artikel 102
van die wet, dit is de enige wetsbepaling waarvan de schending wordt
aangevoerd, en dat dit onderdeel
van het middel, bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arbeidshof,
zoals uit het antwoord op het eerste
middel volgt, niet steunt op de
vaststellingen in het proces-verbaal

van 26 april 1976 en, derhalve, de
bewijskracht ervan niet heeft kunnen miskennen;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 56 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
en 2, 4°, van het koninklijk besluit van
10 januari 1969 tot vaststelling van de
administratieve saneties die toepasselijk
zijn op de reehthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest vaststelt « dat
gei:ntimeerde (thans eiser), op het
moment dat hij gewerkt heeft aan de
bouw van zijn waning, van zijn ziekenfonds uitkeringen wegens arbeidsongesehiktheid ontving en van de adviserend
geneesheer niet de toestemming had
gekregen als voorgesehreven bij artikel 56, lid (lees paragraaf) 2, van de
wet van 9 augustus 1963 », en beslist dat
de tegen eiser uitgesproken administratieve sanetie verantwoord was zonder
dat « rekening moest worden gehouden
met het feit dat hij (eiser) niet is
bezoldigd; dat hij immers, ten deze, door
zijn werkzaamheid de diensten van een
werkman met zijn vakbekwaamheid kon
missen en aldus zijn vermogen kon
vergroten »,
terwijl het begrip werkzaamheid,
waarnaar verwezen wordt zowel in
artikel 56 van de wet van 9 augustus
1963 als in artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot
vaststelling van de administratieve saneties die toepasselijk zijn op de reehthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
betrekking heeft op een bezoldigde
werkzaamheid en niet, zoals het arrest
heeft aangenomen, op elke werkzaamheid waardoor het vermogen van de
gereehtigde op uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vergroot (schending van artikel 56 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van artikel 2, 4°, van het
koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot
vaststelling van de administratieve sane-

-644ties die toepasselijk zijn op de rechtheb-~ 21 januari 1982- 1• kamer- Voorzitbenden van de regeling voor verplichte ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter ziekte- en invaliditeitsverzekering) :
Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
.
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Overwegende dat het arberdshof VanRyn en Houtekier.
vaststelt dat eiser zelf aan de bouw
van zijn woning heeft gewerkt met
de hulp van familieleden, dat die
werkzaamheid, waardoor hij de
diensten van een aannemer en van Nr. 308
diens personeel of de diensten van
een werkman met zijn vakbe1• KAMER_ 21 januari 1982
kwaamheid kon missen, zijn vermogen aanzienlijk heeft doen toene- 1° PARITAIR COMI'TE - COLLECTIEVE
men, daar hij een Onroerend goed ARBEIDSOVEREENKOMST GESLOTEN IN EEN
heeft verkregen zonder de arbeidsPARITAIR COMITE DAT NIET IS OPGERICHT
krachten Of de SOCiale en fiscale
KRACHTENS DE ARTT. 1 EN 2 VAN DE
lasten daarvan te moeten betalen,
BESLUITWET VAN 9 JUNI 1945 TOT VASTSTELen dat die werkzaamheid geenszins
LING VAN HET STATUUT VAN DE PARITAIRE
kan worden gelijkgesteld met dageCOMITES - COLLECTIEVE OVEREENKOMST
REGELT NIETTEMIN WAT NIET DOOR PARlijkse werkzaamheden die bestaan TIJEN IS BEDONGEN.
in het onderhoud van een woning of
in huishoudelijke taken;
2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEROverwegende dat het arrest uit
EENKOMST GESLOTEN IN EEN PARITAIR
die vaststellingen op wettige wijze
COMITE DAT NIET IS OPGERICHT KRACHTENS
heeft kunnen afleiden dat eiser niet
DE ARTIKELEN 1 EN 2 VAN DE BESLUITWET
VAN 9 JUNI 1945 TOT VASTSTELLING VAN HET
alle werkzaamheid had onderbroken
STATUUT VAN DE PARITAIRE COMITES in de zin van artikel 56 van de wet
COLLECTIEVE OVEREENKOMST REGELT NIETvan 9 augustus 1963 en dat hij
TEMIN WAT NIET DOOR PARTIJEN IS BEDONinbreuk had gemaakt op artikel 2,
GEN.
4°, van het koninklijk besluit van
10 januari 1969, dat de hervatting van 3° ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ
BEWAARSCHOOWNDERWIJS, LAGER, MIDDELeen arbeid onderwerpt aan de voorafBAAR, NORMAAL-, TECHNISCH EN KUNSTONgaande toestemming van de adviseDERWIJS- PARITAIRE COMITES- OPDRACHT
rend geneesheer van zijn verzeke- UITOEFENINGSVOORWAARDEN.
ringsinstelling, die eiser, volgens de
vaststellingen van het arrest, ten 1" en 2" Het toepassingsgebied va~ art. 5,
deze niet had gekregen;
tweede lid, van de gecoordineerde
wetten op het bediendencontract,
Dat het middel niet kan worden
gewijzigd bij art. 4 van de wet van
11 maart 1954, dat bepaalde : « indien
aangenomen
ter zake geen bij koninklijk besluit
bindend gemaakt paritair akkoord
Overwegende dat, krachtens de
bestaat, wordt, wat niet door partijen
artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, en
is bedongen, geregeld door (ie collec1111, tweede lid, van het Gerechtelijk
tieve overeenkomsten en door de
W etboek, de kosten ten laste moeten
akkoorden gesloten in het paritair
komen van de verweerders;
comite of door het gebruik », was niet
beperkt tot de paritaire comites die
waren opgericht krachtens artt. 1 en 2
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
vaststelling van het statuut van de
paritaire comites.
Om die redenen, verwerpt de 3" De paritaire comites hebben als voorvoorzienmg; veroordeelt de verweernaamste taak het · beraadslagen over
ders in de kosten.
de algemene arbeidsvoorwaarden, zij

-645kunnen derhalve wettig een statuut
bepalen voor de stabiliteit van betrekking en een disciplinair statuut toepasselijk op het personeel van het
gesubsidieerd vrij onderwijs; de mogelijkheid die aan de minister van Openbaar Onderwijs is verleend bij art. 45,
§ 9, van de wet van 29 mei 1959, om de
paritaire comites te verzoeken binnen
de door hem te bepalen termijn een
statuut voor de stabiliteit van betrekking en een disciplinair statuut vast te
stellen, toepasselijk op het personeel
van het gesubsidieerd vrij onderwijs,
impliceert niet dat die paritaire comites desbetreffende paritaire overeenkomsten zonder tussenkomst van de
minister niet konden vaststellen.
(ECOLE D'INFIRMIERES SAINT-CAMILLE V.Z.W.
T. LEBON)
ARREST ( vertaling)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1979
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 25, 26, 107 van de
Grondwet, 2, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 10 van de besluitwet
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut van de paritaire comites, 5 van
de gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract, zoals aangevuld
bij artikel 4 van de wet van 11 maart
1954 tot wijziging en aanvulling onder
meer van de wet van 7 augustus 1922 op
het bediendencontract, 45, §§ 1 en 9, van
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar,
normaal-, technisch en kunstonderwijs,
zoals dit artikel oorspronkelijk luidde,
15, inzonderheid 3", en 26 van de wet van
11 juli 1973 houdende wijziging van·
voormelde wet van 29 mei 1959,
doordat het arrest vaststelt dat verweerder op 14 september 1965 als leraar
bij eiseres in dienst was getreden met
een lesrooster van een uur per week die
vanaf 1 september 1967 op 2 112 uur was
gebracht, en dat eiseres bij aangetekende brief van 26 november 1969 de
dienstbetrekking van verweerder zonder
opzegging beeindigde met betaling van
de wettelijke vergoeding van artikel 20
van de gecoordineerde wetten op het
·bediendencontract, en de rechtsvorde-

ring ontvankelijk en gegrond verklaart
waarbij verweerder vroeg dat eiseres zou
worden veroordeeld tot betaling van een
vergoeding van 935.462 frank, en die
verweerder hierop deed steunen : (1) dat
hij, krachtens de collectieve overeenkomst die op 22 april 1968 in het
nationaal paritair comite voor het gesubsidieerd vrij technisch en kunstonderwijs is gesloten inzake het statuut voor
de stabiliteit van betrekking en het
disciplinair statuut voor het gesubsidieerd lekenpersoneel van de inrichtingen van dat onderwijs, en niettegenstaande het feit dat die collectieve overeenkomst niet algemeen verbindend was
verklaard bij koninklijk besluit, recht
had op de benoeming in vast verband,
(2) dat de schade dus betrekking had op
de wedde die hij had moeten ontvangen
gedurende een loopbaan tot de leeftijd
van 65 jaar en op zijn overlevingspensioen, en afwijzend beschikt op de
verweermiddelen die eiseres had afgeleid uit het feit dat artikel 5 van de
gecoordineerde wetten op het bedien-.
dencontract, aangevuld bij artikel 4 van
de wet van 11 maart 1954, dat bepaalde
dat, wat niet door partijen is bedongen,
geregeld wordt door de collectieve overeenkomsten en door de akkoorden die in
het paritair comite gesloten zijn en niet.
algemeen verbindend verklaard zijn bij
koninklijk besluit, niet van toepassing
was op de door verweerder aangevoerde
collectieve overeenkomst, (3) dat die
collectieve overeenkomst was gesloten
zonder dat de minister van Openbaar
Onderwijs dat paritair comite had verzocht om dit statuut voor de stabiliteit
van betrekking en dit disciplinair statuut
vast te stellen, zoals in artikel 45, § 9,
van de wet van 29 mei 1959 is bepaald,
- en doordat het arrest zijn beslissing
motiveert met de overweging dat
artikel 5 van de gecoordineerde wetten
op het bediendencontract, aangevuld bij
artikel 4 van de wet van 11 maart 1954,
betrekking heeft op de collectieve overeenkomsten en op de akkoorden gesloten in het paritair comite, zonder te
eisen dat die overeenkomsten en
akkoorden zouden gesloten zijn in de
paritaire comites waarvan het statuut bij
de besluitwet van 9 juni 1945 is vastgesteld, en met de overweging dat het
litigieus statuut voor de stabiliteit van
betrekking en het litigieus disciplinair
statuut weliswaar niet ter uitvoering van
artikel 45, § 9, tweede lid, van de wet
van 29 mei 1959 waren vastgesteld, doch
dat daarin. een beslissing over de alge-
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gezien, dat die statuten een rechtstreekse toepassing waren van richtlijn
nr. 27 van het schoolpact zelf, dat in de
redactie van de oorspronkelijke tekst
van het tweede lid van § 9 van artikel 45
van de wet van 29 mei 1959 een
vergissing voorkwam, en dat die vergissing is verbeterd bij artikel 15, 3", van de
wet van 11 juli 1973, volgens hetwelk de
minister enkel nog kan optreden voor de
vaststelling van de termijn waarbinnen
het comite die statuten zou moeten
vaststellen,

terwijl, eerste onderdeel, de wetgever
in artikel 4 van voormelde wet van
11 maart 1954 enkel het oog heeft gehad
op de collectieve overeenkomsten en op
de akkoorden gesloten in de paritaire
comites die krachtens de artikelen 1 en
2 van voornoemde besluitwet van 9 juni
1945 zijn opgericht en een opdracht
hebben als vermeld in artikel 10 van die
besluitwet, en niet op de collectieve
overeenkomsten en op de akkoorden
gesloten in de paritaire comites die
krachtens artikel 45, § 1, van voormelde
wet van 29 mei 1959 zijn opgericht en,
overeenkomstig artikel 45, § 9, van die
wet, als opdracht hebben een statuut
voor de stabiliteit van betrekking en een
disciplinair statuut vast te stellen, toepasselijk op het personeel van het
gesubs1dieerd vrij onderwijs, en onder
meer de statuten die het behoud van de
betrekking tot de leeftijd van 65 jaar en
een op basis van een dergelijke loopbaan
berekend overlevingspensioen waarborgen;

paritair comite voor het gesubsidieerd
vrij technisch en kunstonderwijs is
gesloten inzake het statuut voor de
stabiliteit van betrekking en van het
disciplinair statuut voor het gesubsidieerd lekenpersoneel van de inrichtingen van dat onderwijs, daar die overeenkomst niet algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit en niet is
gesloten op verzoek van de minister van
Openbaar Onderwijs, zoals in het tweede
lid van de oorspronkelijke tekst van
artikel 45, § 9, van voormelde wet van
29 mei 1959 is bepaald; krachtens de
artikelen 107 van de Grondwet, 1131 en
1133 van het Burgerlijk Wetboek, de
rechters de toepassing hadden moeten
weigeren van de clausules van een
overeenkomst die op een niet met de
wet overeenstemmende wijze was gesloten, en zij hun beslissing niet konden
doen steunen op de overweging dat de
litigieuze collectieve overeenkomst een
rechtstreekse toepassing was van richtlijn nr. 27 van het schoolpact zelf, welk
schoolpact niets anders was dan een
feitelijk akkoord tussen drie politieke
partijen, daar artikel 25 van de Grandwet bepaalt dat alle machten worden
uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet
bepaald, en volgens artikel 26 van de
Grondwet de wetgevende macht gezamenlijk wordt uitgeoefend door de
Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, en nlet door. de
politieke partijen;
vierde onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat artikel 15, 3", van voornoemde wet van 11 juli 1973 een vergissing in de oorspronkelijke tekst van
artikel 45, § 9, van die wet van 29 mei
1959 had verbeterd, en door aldus aan
dit artikel 15, 3", de terugwerkende
kracht van een interpretatieve wet toe te
kennen, het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd beginsel van de
niet-terugwerking van de wetten schendt
en een miskenning inhoudt van de
uitdrukkelijke wil van de wetgever die,
in artikel 26 van die wet van 11 juli 1973,
heeft gezegd dat de nieuwe redactie van
artikel 45, § 9, zoals ze volgens dat
artikel 15, 3", luidt, uitwerking heeft op
de datum waarop de wet van 11 juli 1973
wordt bekendgemaakt :

tweede onderdeel, de opdracht die de
paritaire comites krachtens het tweede
lid van de oorspronkelijke tekst van
artikel 45, § 9, van de wet van 29 mei
1959 mochten vervullen, namelijk om, op
verzoek van de minister van Openbaar
Onderwijs, een statuut voor de stabiliteit
van betrekking en een disciplinair statuut vast te stellen, toepasselijk op het
personeel van het gesubsidieerd vrij
onderwijs, niet kan worden beschouwd
als een onderdeel van de opdracht die
bij het eerste lid van dat artikel 45, § 9,
aan die paritaire comites is toegekend,
namelijk om, zonder voorafgaand verzoek van die minister, te beslissen over
de algemene arbeidsvoorwaarden;
Wat het eerste onderdeel betreft :
derde onderdeel, geen enkel rechtsgeOverwegende
dat
artikel
5,
volg, inzonderheid regelen wat niet door
partijen is bedongen, kan worden toege- tweede lid, van de gecoordineerde
kend aan de collectieve overeenkomst wetten op het bediendencontract,
die op 22 april 1968 in het nationaal gewijzigd bij artikel 4 ·van de wet
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toepassing is krachtens artikel 71 het eerste lid van dat artikel 45, § 9,
van·· de wet van 5 december 1968 er hoofdzakelijk in bestond te
betreffende de collectieve arbeids- beslissen over de algemene arbeidsovereenkomsten, luidde : « Indien voorwaarden;
ter zake geen bij koninklijk besluit
Dat de litigieuze collectieve overbindend gemaakt paritair akkoord eenkomst derhalve wettig in het
bestaat, wordt, wat niet door par- paritair comite kon worden geslotijen is bedongen, geregeld door de ten, zelfs zonder voorafgaand vercollectieve overeenkomsten en door zoek van de minister;
de akkoorden gesloten in het pariDat dit onderdeel van het middel
tair comite of door het gebruik »;
naar recht faalt;
Overwegende dat het toepassingsWat het derde en het vierde
gebied van die bepaling niet beperkt onderdeel betreft :
was tot de paritaire comites die
Overwegende dat uit het antwaren opgericht krachtens de
artikelen 1 en 2 van de besluitwet woord op het tweede onderdeel
van 9 juni 1945 tot vaststelling van volgt dat de gronden van het arrest
het statuut van de paritaire comites; betreffende het schoolpact en de
wet van 11 juli 1973 ten overvloede
Dat het arrest op wettige wijze zijn gegeven;
beslist dat voormelde bepaling van
Dat deze onderdelen van het midtoepassing is op de collectieve overeenkomst die op 22 april 1968 in het del, bij gebrek aan belang, niet
nationaal paritair comite voor het ontvankelijk zijn;
gesubsidieerd vrij technisch en
kunstonderwijs is gesloten;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de mogelijkheid
die aan de minister van Openbaar
Onderwijs is toegekend bij artikel 45, § 9, tweede lid, van de wet
van 29 mei 1959 tot wijziging van de
wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs, dat ten deze van toepassing is zoals het was opgesteld
v66r de wijziging ervan bij de wet
van 11 juli 1973, om de in dat artikel
bedoelde paritaire comites te verzoeken binnen de door hem te
bepalen termijn een statuut voor de
stabiliteit van betrekking en een
disciplinair statuut vast te stellen,
toepasselijk op het personeel van
het gesubsidieerd vrij onderwijs,
niet impliceerde dat die paritaire
comites voornoemde statuten niet,
v66r elk verzoek van de minister of
zonder een dergelijk verzoek, op
geldige wijze konden vaststellen

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Bayart en
DeBruyn.
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VOLTALLIGE TERECHTZITTING

1° RECHTEN VAN DE MENS-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS OPENBAARHEID NIET
ART. 6, LID 1 TOEPASSELIJK OP TUCHTPROCEDURES, O.M.
INZAKE GENEESHEREN.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
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ARRESTEN VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN
VAN DE MENS- ARTT. 45, 50 EN 53 VAN DAT
VERDRAG- GEEN GEZAG ERGA OMNESBEGRIP.

3° RECHTBANKEN- ARRESTEN

VAN HET
EUROPEES HOF RECHTEN VAN DE MENS,
ARTT. 45, 50 EN 53 VAN HET EUROPEES VERDRAG - GEEN GEZAG ERGA OMNES, O.M.
VOOR DE BELGISCHE HOVEN EN RECHTBANKEN BIJ DE BESLECHTING VAN ANDERE
ZAKEN- BEGRIP.

4° RECHTERLIJK GEWIJS:=- E _

ARRES-

TEN VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN VAN
DE MENS, ARTT. 45, 50 en 53 VAN HET EUROPEES VERDRAG - GEEN GEZAG ERGA OMNES,
O.M. VOOR DE BELGISCHE HOVEN EN RECHTHANKEN BIJ DE BESLECHTING VAN ANDERE
ZAKEN - BEGRIP.

5° RECHTERLIJKE MACHT -

ARRESTEN VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN VAN
DE MENS - ARTT. 45, 50 EN 53 VAN HET
EUROPEES VERDRAG - GEEN GEZAG ERGA
OMNES, O.M. VOOR DE BELGISCHE HOVEN EN
RECHTBANKEN BIJ DE BESLECHTING VAN
ANDERE ZAKEN- BEGRIP.

6° RECHTERLIJKE ORGANISATIE TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHITECTENRAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING GEWOON LID VERVANGEN DOOR EEN PLAATSVERVANGEND LID - VERMOEDEN DAT HET
GEWOON LID WETTELIJK VERHINDERD WASBEG RIP.

7° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHT RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING GEWOON LID VERVANGEN
DOOR
EEN
PLAATSVERVANGEND LID VERMOEDEN
DAT HET GEWOON LID WETTELIJK VERHINDERD WAS- BEGRIP.

8° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHERENRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING RAAD VAN BEROEP SAMENGESTELD UIT DRIE
LEDEN, GENEESHEREN, EN UIT DRIE LEDEN,
RAADSHEREN IN HET HOF VAN BEROEP MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT, AANGEZIEN
DE VIJF LEDEN, GENEESHEREN, EN DE VIJF
LEDEN, RAADSHEREN IN HET HOF VAN
BEROEP, NIET ALLEN WAREN OPGEROEPEN,
DE BESLISSING VAN DE ALDUS SAMENGESTELDE RAAD ONWETTELIJK IS - MIDDEL
NIET VOOR DE RAAD VAN BEROEP AANGEVOERD- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

9° GENEESKUNST HEREN -

·~

SAMENSTELLING RAAD VAN BEROEP
SAMENGESTELD UIT DRIE LEDEN, GENEESHEREN, EN UIT DRIE LEDEN, RAADSHEREN IN
HET HOF VAN BEROEP - MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT, AANGEZIEN DE VIJF LEDEN,
GENEESHEREN, EN DE VIJF LEDEN, RAADSHEREN IN HET HOF VAN BEROEP, NIET ALLEN
WAREN OPGEROEPEN, DE BESLISSING VAN DE
ALDUS SAMENGESTELDE RAAD ONWETTELIJK
IS MIDDEL NIET VOOR DE RAAD VAN
BEROEP AANGEVOERD NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

10° CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN - ORDE VAN GENEESHEREN - RAAD
VAN BEROEP - SAMENSTELLING RAAD
VAN BEROEP SAMENGESTELD UIT DRIE
LEDEN, GENEESHEREN, EN UIT DRIE LEDEN,
RAADSHEREN IN HET HOF VAN BEROEPMIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT, AANGEZIEN
DE VIJF LEDEN, GENEESHEREN, EN DE VIJF
LEDEN, RAADSHEREN IN HET HOF VAN
BEROEP, NIET ALLEN WAREN OPGEROEPEN,
DE BESLISSING VAN DE ALDUS SAMENGESTELDE RAAD ONWETTELIJK IS - MIDDEL
NIET AANGEVOERD VOOR DE RAAD VAN
BEROEP- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1"

Ingevolge art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten van de Mens moet de
rechter, wanneer hij te beslissen heeft
over een geschil inzake burgerlijke
rechten en verplichtingen, de zaak
openbaar behandelen en beslechten.
Dat voorschrift geldt echter niet voor
tuchtprocedures, o.m. inzake geneesheren; immers, enerzijds, hebben
zodanige procedures enkel tot doel te
onderzoeken en te beslissen of de
regels inzake de plichtenleer zijn overtreden dan wei of afbreuk is gedaan
aan de eer of de waardigheid van het
beroep en, zo ja, een tuchtsanctie op
te leggen, waarbij de omstandigheid
dat de sanctie kan bestaan in het
verbod of de schorsing van het recht
het beroep uit te oefenen, van een
tuchtvervolging geen geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen
maken, en de afloop van de tuchtprocedure slechts onrechtstreeks bepalend is voor de uitoefening van het
beroep, en anderzijds, is de voorgeschreven openbaarheid niet te verenig_en met de discretie die in tuchtprocedures, zowel in het algemeen oelang,
o.a. van het beroepsgeheim, als in het
belang van de tuchtrechtelijk vervoJgde is opgeJegd (1). (Eerste en
d
k)
twee e zaa ·

ORDE VAN GENEES-1
(1) Zie Cass., 19 juni 1980 (A.C., 1979-80,
TUCHTZAKEN- RAAD'VAN BEROEP I nr. 656).
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2", 3", 4" en 5" Hoewel de Staat ten Jaste
waarvan het Europees Hoi schending
van bepalingen van het Europees Verdrag Rechten van de Mens heeft
vastgesteld,
in tern a tionaalrech telijk
verplicht is zich te gedragen naar het
arrest van dat hoi over die zaak, valt
evenwel noeh uit het Verdrag, noch uit
enige internationaalrechtelijke regel of
uit enige nationaalrechtelijke bepaling
af te leiden dat vorenbedoeld arrest of
andere arresten van het Europees Hof
erga omnes gelden en dwingend gezag
hebben voor de Belgische rechterlijke
instanties bij de beslechting van
andere zaken (2). (Impliciet.) (Eerste
en tweede zaak.)
6" en 7" Wanneer een plaatsvervangend

lid zitting heeft gehad in de raad van
beroep van de Orde van Architecten,
die de zaak heeft behandeld, erover
beraadslaagd en beslist heeft, wordt
wettig vermoed dat het aldus vervangen gewoon lid wettelijk verhinderd
was (3). (Eerste zaak.)
8", 9" en 10" Hoewel de raad van beroep

van de Orde van Geneesheren is
samengesteld uit vijf gewone Jeden en
vijf plaatsvervangende Jeden, verkozen
geneesheren, en uit vijf gewone en vijf
plaatsvervangende leden, raadsheren
in het hoi van beroep, kan hij wettig
beraadslagen en beslissen, ook al zijn
er maar drie verkozen Jeden en drie
benoemde Jeden, raadsheren in het
hoi van beroep, aanwezig; de verdachte geneesheer die zich in cassatie
voorziet tegen een beslissing van de
raad van beroep kan niet voor het
eerst voor het Hoi aanvoeren dat,
.aangezien niet aile leden van de raad
van beroep zijn opgeroepen of het
bewijs van die oproeping niet bleek uit
de gedingstukken, de aldus samengestelde raad niet wettig uitspraak heeft
· gedaan. (K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967,
art. 12, en K.B. van 6 feb. 1970, art. 13).
(Tweede zaak.)

----------------1
(2) Zie de concl. van het O.M. in Bull. en
Pas., 1982.

(3) Zie 14 april 1947 (Bull. en Pas., 1947, I,
149), 15 mei 1950 (ibid., 1950, I, 643), 25 maart
1957 · (ibid., 1957, I, 894), 20 juni 1966 (ibid.,
1966, I, 1335), 20 feb. 1969 (A.C., 1969, 583) en
2 feb. 1971 (ibid., 1971, 536); zie ook Cass. fr.,
17 feb. 1965 (Bull. .- Ch. civiles, 3• partie,
nr. 131, blz. 110).

Eerstezaak
(G ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST ( vertafing)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 4 maart 1981 door
de franstalige raad van de Orde van
Architecten gewezen;
Overhet eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6, lid 1, van het
Europees Verdrag van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
te Rome op 4 november 1950 ondertekend en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing, die
eiser een jaar schorst in de uitoefening
van zijn beroep van architect, door de
franstalige raad van beroep van de Orde'
van Architecten is gewezen en uitgesproken met gesloten deuren,
terwijl artikel 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten van de Mens van toepassing is in tuchtzaken en bepaalt dat bij
het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen een ieder recht
heeft op een openbare behandeling van
zijn zaak en dat het vonnis in het
openbaar moet worden gewezen; op het
recht op een openbare behandeling
bepaalde uitzonderingen bestaan, die in
artikel 6, lid 1, zelf zijn vermeld, maar
in de beslissing niet is vastgesteld
dat, ten deze, een van die uitzonderingen
voorhanden is; waaruit volgt dat de
franstalige raad van beroep van de Orde
van Architecten, door zittmg te houden
en uitspraak te doen met gesloten deuren, de in het middel aangevoerde wettelijke bepaling heeft geschonden :

Overwegende dat krachtens artikel 6, lid 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens de erin vastgestelde regels beperkt zijn tot de
rechtbanken die hetzij burgerlijke
rechten en verplichtingen van de
betrokkene vaststellen, hetzij over
de gegrondheid van een tegen deze
ingestelde strafvervolging uitspraak
doen;
Overwegende dat uit elk van
beide
authentieke
Franse
en
Engelse tekst van artikel 6, lid 1,
respectievelijk in het Frans « con-
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Engels << determination of civil
nights and obligations » blijkt dat
die rechten en verplichtingen het
voorwerp - of een van de voorwerpen - van het geschil moeten zijn
en dat bovendien de afloop van de
procedure rechtstreeks bepalend
moet zijn voor zodanig recht;
Overwegende dat tuchtprocedures
enkel tot doel hebben te onderzoeken en te beslissen of de betrokkene de regels inzake de plichtenleer heeft overtreden of afbreuk
heeft gedaan aan de eer of aan de
waardigheid van het beroep en, zo
ja, aan de betrokkene een tuchtsanctie op te leggen;
Dat de omstandigheid dat de
sanctie in voorkomend geval, zoals
ten deze, kan bestaan in de schorsing in het recht het beroep uit te
oefenen, het voorwerp van het
geschil niet doet veranderen;
Overwegende dat de afloop van
de tuchtprocedure slechts onrechtstreeks bepalend is voor de uitoefening van het beroep;
Overwegende dat, zowel in het
algemeen belang als in het belang
van de vervolgde, discretie moet
worden in acht genomen bij de

drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens dat die procedures
openbaar zouden gehouden worden,
zoals voorgeschreven bij artikel 6,
lid 1, van het Verdrag;
Overwegende dat derhalve, de
bestreden beslissing, hoewel zij niet
in het openbaar is gewezen en het
proces met gesloten deuren is
gehouden, artikel 6, lid 1, van het
Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens niet
schendt;
Dat het middel naar recht faalt;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechteri van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, te
Rome op 4 november 1950 ondertekend
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955,
doordat de bestreden beslissing op de
omstandige conclusie, waarin eiser de
raad van beroep verzocht hem niet
verder te vervolgen, hoofdzakelijk op
grond dat hij was vervolgd met miskenning van het recht van verdediging en
van de voorwaarden voor een tuchtprocedure in een Rechtsstaat, dat uiteraard
elke tuchtsanctie in een redelijk verband
qua tijd, betrekking en plaats moet staan
met de feiten waarop zij slaat en de
tuchtoverheid zeer vrij moet oordelen
over de noodzaak en de billijkheid van
de vervolgingen, daar deze niet meer
behandeling en de uitspraak in verantwoord zijn als zij plaatshebben in
tuchtzaken; dat de openbaarheid omstandigheden waardoor het recht van
niet te verenigen is met een alge- verdediging en het normaal gevolg van
meen rechtsbeginsel voortvloeiend een tuchtsanctie in gevaar worden
uit de aard zelf van tuchtprocedures gebracht, antwoordt « dat het zeker
dat die discretie voorschrijft;
jammer is vast te stellen dat over die
vervolgingen die in 1973 zijn begonnen,
Dat overigens de openbaarheid pas op 19 mei 1980 door de raad van de
waarvan sprake is in artikel 6, lid 1, Orde uitspraak is gedaan, dat die trage
een ernstig gevaar zou opleveren behandeling niet impliceert dat het recht
voor de bescherming van het van verdediging zou miskend zijn, dat de
beroepsgeheim waartoe sommige bij raad van de Orde, immers, nadat hij de
een tuchtprocedure betrokken per- zaak had behandeld op grondslag van de
sonen gehouden zijn;
eerste vervolging, het recht en de plicht
had, rekening houdende met de uitslag
Overwegende dat aldus, zowel uit van dat onderzoek, de debatten te doen
de betekenis en de draagwijdte van heropenen en eiser te verzoeken zich op
het begrip « vaststellen van burger- grond van de nieuwe telastleggingen of
lijke rechten en verplichtingen », als althans beter omschreven telastlegginuit de aard en het doel zelf van de gen te verdedigen, dat eiser door de raad
tuchtprocedures valt af te leiden dat van de Orde lang is gehoord en verweer
. .
.
heeft kunnen voeren zowel over de
het met m de bedoelmg lag van de eerste vervolgingen als over de tweede,
ontwerpers van het Europees Ver- 1 dat hij uit de traagheid waarmee de
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het recht van verdediging is miskend en
dat de raad van de Orde hem in elk
geval een deontologische tekortkoming
heeft willen ten laste leggen >>,
terwijl die redenen op de door eiser in
zijn conclusie gestelde vraag ·Of de termijn van zeven jaren tussen het instellen van de vervolgingen en de berechting ervan door de raad van de Orde,
alsmede de overige in de conclusie
aangevoerde omstandigheden niet elke
verantwoording van een tuchtrechtelijke
veroordeling uitsloten (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en het Hof
niet in staat stellen na te gaan of de
raad van beroep rekening heeft gehouden met het in artikel 6, lid 1, Europees
Verdrag Rechten van de Mens erkend
recht dat zijn zaak binnen een redelijke
termijn wordt behandeld (schending van
alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen) :

terwijl aldus niet kan worden nagegaan of de raad van beroep was samengesteld overeenkomstig de bepalingen
van artikel 28 van de wet van 26 juni
1963 volgens welke, enerzijds, de als
plaatsvervangers aangewezen leden _in
~e raad van ?eroep aileen kun~en Zittmg hebben m _geval van :vetti_g belet
of gerechtvaard1gde afwez1ghe1d van
gewon_e leden en, anderzijds, ~e ~rc_hi
teet d1e als plaats":ervangend hd z1ttmg
heeft, deel moet mtmaken van dezelfde
raad van. de Orde als het te vervangen
gewoon hd :

Overwegende dat, enerzijds, uit
het proces-verbaal van 10 oktober
1979 betreffende de aanwijzing door
het lot van de leden van de raad
van beroep, die moesten zitting
hebben vanaf 15 november 1979,
blijkt dat de architect Merveille als
plaatsvervanger is aangewezen van
Overwegende dat eiser uit de het gewoon lid, dat de raad van de
omstandigheden, waarvan sprake is Orde van Architecten van de proin de in het middel vermelde con- vincie Luxemburg vertegenwoordigt;
clusie, met name uit de langdurige
Overwegende dat, anderzijds, arvervolgingen, geen ander rechtsgevolg afleidde dan een schending van tikel 28 van de wet van 26 juni 1963
tot instelling van een Orde van
het recht van verdediging;
Dat de raad van beroep enkel in Architecten en evenmin een andere
die mate moest antwoorden op de wetsbepaling verplichten in de
conclusie, hetgeen hij met de in het beslissing van de raad van beroep of
middel overgenomen redenen van in het proces-verbaal van de·
terechtzitting waarop de zaak is
de beslissing heeft gedaan;
behandeld en berecht, vast te stelDat het middel niet kan worden len dat een gewoon lid wettig belet
aangenomen;
of gerechtvaardigd afwezig is, zoals
wordt vermoed;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 28 van de wet van
Dat het middel niet kan worden
26 juni 1963 tot instelling van een Orde aangenomen;
van Architecten;
doordat : 1° de franstalige raad van
beroep van de Orde van Architecten die
de bestreden beslissing heeft gewezen,
was samengesteld uit de heren Pierart,
Moreau en Drion, magistraten, de heren
Brasseur en Ladriere, architecten, allen
gewone leden van de raad, en de heer
Merveille, architect, plaatsvervangend
lid; 2° de beslissing niet vaststelt dat het
gewoon lid ter vervanging waarvan de
heer Merveille zitting had, wettig belet
of gerechtvaardigd afWezig was, en evenmin vaststelt dat de heer Merveille van
dezelfde raad van de Orde deel uitmaakte als het gewoon lid dat hij heeft
vervangen,

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de bestreden beslissing in
verband met de straf zegt « dat, omdat
de feiten ernstig zijn, enerzijds, en zij
lang geleden voorgevallen zijn, anderzijds, eiser een zware sanctie moet
worden opgelegd, namelijk schorsing
gedurende een jaar >>,
terwijl, om te beslissen c.at een zware
sanctie moet worden opgelegd, het
tegenstrijdig is een omstandigheid aan
te voeren, namelijk dat de feiten lang
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wijze niet kon verantwoorden dat zoda- geneeskunst uit te oefenen » is opgelegd,
nige sanctie moest worden opgelegd :
zowel tijdens de debatten als voor de
uitspraak met gesloten deuren zitting
Overwegende dat de grief volgens heeft gehouden, zonder vast te stellen
welke de feiten lang geleden zijn dat de ontzegging aan de pers en aan
voorgevallen
«
geen
redelijke het publiek van toegang tot de rechtsverantwoording » kan opleveren om zaal gerechtvaardigd was door een van
een zware sanctie op te leggen, geen de uitzonderingen in artikel 6, lid 1,
volzin, van vorenvermeld Verschending kan zijn van artikel 97 tweede
drag;

van de Grondwet, de enige wettelijke bepaling waarvan de schending
terwijl de raad van beroep, tenzij bij
wordt aangevoerd;
vaststelling van dergelijke uitzonderinDat het middel niet ontvankelijk gen, verplicht was in openbare terechtzitting zitting te houden en in elk geval
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 januari 1982- 1" kamer- Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Dumon, procureur-generaal- Advocaten: mrs. Van
Ommeslaghe en Ansiaux.

Tweedezaak
(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 maart 1981
door de franstalige raad van beroep
van de Orde van Geneesheren
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, im:onderheid lid 1, van bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, te Rome
ondertekend op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij akte van de Wetgevende
Macht van 13 mei 1955, en 107 van de
Grondwet, alsmede van bet algemeen
rechtsbeginsel inzake bet recht van verdediging,
doordat de raad van beroep, ter bevestiging van de beslissing van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren te Luik, van 18 april 1980, waarbij
aan e1ser als tucht.sanctie « schorsing in

in bet openbaar uitspraak te doen,
wanneer die raad, daar hij aan eiser het
recht mocht ontzeggen zijn beroep uit te
oefenen en zulks werkelijk had gedaan,
kennis diende te nemen van een geschil
over << burgerlijke rechten en verplichtingen » (schending van de artikelen 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten
van de Mens en van voormeld algemeen
beginsel); hij de toepassing moest weigeren van artikel 19 van het koninklijk
besluit van 6. februari 1970 tot regeling
van de organisatie en de werking van de
raden van de Orde van Geneesheren dat,
in strijd met het in bet middel vermeld
artikel 6, lid 1, op algemene wijze
bepaalt dat de raden van de Orde zitting
houden met gesloten deuren (schending
van artikel 107 van de Grondwet) :

Overwegende dat, krachtens artikel 6, lid 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, de erin
vastgestelde regels beperkt zijn tot
de rechtbanken die, hetzij burgerlijke rechten en verplichtingen van
de betrokkene vaststellen, hetzij
over de gegrondheid van een tegen
deze ingestelde strafvervolging uitspraak doen;
Overwegende dat uit elk van
beide
authentieke
Franse
en
Engelse tekst van artikel 6, lid 1,
respectievelijk in het Frans « contestations sur des droits et obligations de caractere civil » en in het
Engels « determination of civil
rights and obligations » blijkt dat
die rechten en verplichtingen het
voorwerp - of een van de voorwerpen - van het geschil moeten zijn
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procedure rechtstreeks bepalend proces met gesloten deuren is
moet zijn voor zodanig recht;
gehouden, artikel 6, lid 1, van het
Overwegende dat tuchtprocedures Europees Verdrag tot Bescherming
enkel tot doel hebben te onderzoe- van de Rechten van de Mens niet
ken en te beslissen of de betrok- schendt;
kene de regels inzake de plichtenDat zij evenmin het algemeen
leer heeft overtreden of afbreuk rechtsbeginsel inzake het recht van
heeft gedaan aan de eer of aan de 1verdediging schendt;
waardigheid van het beroep en, zo
Dat het middel niet kan worden
ja, aan de betrokkene een tucht- aangenomen;
sanctie op te leggen;
Dat de omstandigheid dat de
Over het tweede middel, afgeleid uit
sanctie in voorkomend geval, zoals de schending van de artikelen 8, 97 van
ten deze, kan bestaan in de schor- de Grondwet; 12, § 1, inzonderheid 2•, 29
sing van het recht het beroep uit te van het koninklijk besluit nr. 79 tot
10 november 1967 betreffende de Orde
oefenen, het voorwerp van het van Geneesheren, 11, 18 en, voor zover
geschil niet doet veranderen;
nodig, 12 van het koninklijk besluit van
Overwegende dat de afloop van de 6 februari 1970 tot regeling van de
tuchtprocedures slechts onrecht- organisatie en de werking van de raden
streeks bepalend is voor de uitoefe- van de Orde der Geneesheren,
ning van het beroep;
doordat op de zitting van 20 januari
Overwegende dat, zowel in het 1981, tijdens welke de franstalige raad
algemeen belang als in het belang van beroep van de Orde van Geneesheren de zaak ten laste van eiser heeft
van de vervolgde, discretie moet behandeld en op de zitting van 17 maart
worden in acht genomen bij de 1981, waarop de raad zijn beslissing
behandeling en de uitspraak in heeft uitgesproken, aanwezig waren,
tuchtzaken; dat de openbaarheid zoals uit die beslissing en uit de procesniet te verenigen is met een alge- sen-verbaal van die terechtzittingen
meen rechtsbeginsel voortvloeiend blijkt : " Van Hamont, magistraat, vooruit de aard zelf van tuchtprocedures zitter, Walravens, Pierart, Gillain, magisdat die discretie voorschrijft;
traten; Thys, doctor in de geneeskunde
te Luik; Lange, doctor in de geneesDat overigens de openbaarheid kunde te Nassogne; Colinet, doctor in de
waarvan sprake is in artikel 6, lid 1, geneeskunde te Dinant, Koenig, doctor
een ernstig gevaar zou opleveren in de geneeskunde te Charleroi; Vossen,
voor de bescherming van het doctor in de geneeskunde te Brussel;
beroepsgeheim waartoe sommige bij professor Dereymaeker, afgevaardigde
een tuchtprocedure betrokken per- van de nationale raad, die niet aan de
sonen gehouden zijn;
stemming deelneemt; Truyents, griffier >>, waarop de woorden « Canivet,
Overwegende dat aldus zowel uit magistraat, afwezig, overleden >> volgen,
de betekenis en de draagwijdte van
terwijl de raad van beroep samengehet begrip « vaststellingen van bur- steld is uit vijf gewone leden en vijf
gerlijke rechten en verplichtingen », plaatsvervangende leden, verkozen geals uit de aard en het doel zelf van neesheren, en uit vijf gewone en vijf
de tuchtprocedures valt af te leiden plaatsvervangende led.en, raadsheren. in
dat het niet in de bedoeling lag van h.~t hof van beroep, dw door de Konmg
ZlJn benoemd, zodat voor een regelmade ontwerpers van h~t Europees tige samenstelling van de raad vereist is
Verdrag tot Beschermmg van de dat de griffier vijf verkozen en vijf
Rechten van de Mens dat die proce- benoemde, gewone of bij vacature,
dures openbaar zouden gehouden plaatsvervangende leden oproept, ook al
worden, zoals voorgeschreven bij kan de raad van beroep wettig beraadartikel 6 lid 1 van het Verdrag·
slagen en beslissen als er minstens drie
verkozen en drie benoemde leden aanOverwegende dat, derhalve, de wezig zijn, uit de stukken waarop het
bestreden beslissing, hoewel zij niet Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
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opgeroepen voor de terechtzitting van
20 januari 1981, en evenmin dat een
plaatsvervanger is opgeroepen tot waarneming van zijn mandaat dat ten
gevolge van zijn overlijden was opengevallen; de raad van beroep, die de
beslissing heeft uitgesproken, derhalve
niet wettig was samengesteld (schending
van aile in het middel vermelde bepalingen, behoudens artikel 97 van de Grondwet); die beslissing in elk geval niet
regelmatig met redenen is omkleed,
zodat het Hof niet kan nagaan of de
raad van beroep regelmatig is samengesteld (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

I

Overwegende dat eiser niet voor
het eerst voor het Hof kan aanvoeren dat, aangezien niet alle leden
van de raad van beroep zijn opgeroepen of het bewijs van die oproeping niet bleek uit de gedingstukken, die raad, die enkel was samengesteld uit drie verkozen en drie
benoemde leden, de zaak niet wettig
kon behandelen of berechten;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de bestreden beslissing, ter
bevestiging van de beslissing van de
Luikse provinciale raad van de Orde der
Geneesheren van 18 april 1980, waarbij
aan eiser als tuchtsanctie « schorsing in
het recht gedurende acht dagen de
geneeskunst uit te oefenen >> is opgelegd,
enkel overweegt : « dat doctor Simonis
(de eiser) beweert dat de tegen hem
uitgebrachte beschuldiging hierop berust
dat de geneesheren, die daarover hadden
beslist, opzettelijk de psychanalyse, psychotherapie, neurologie, enerzijds, en de
psychiatrie, anderzijds, door elkaar
gebruikt hebben; de raad van de Orde
enkel rekening zou gehouden hebben
met de eerste methode, terwijl hij in
Charleroi aileen de tweede methode
heeft toegepast, waardoor volgens hem
vlugger kan worden gewerkt en die niet
veel tijd vergt en groepsraadpleging
mogelijk maakt; dat de raad van de
Orde, in werkelijkheid, enkel kennis
diende te nemen van het aan doctor
Simonis (eiser) verweten feit : namelijk
dat hij te Charleroi, tussen 1 januari en
31 maart 1978, tijdens de wekelijkse,

raadpleging, attesten van geneesku.r:-dige
verzorgmg heeft ondertekend dre biJ een
derde ~etalende zijn ingediend, 343
raadplegmgen heeft gehouden (nomenclatuur 0111) en 142 technische handelingen heeft verricht, waaruit blijkt dat
hij misbruik heeft gemaakt van zijn
neuropsychiatrische praktijk; dat de
geneeskunst, die in Belgie « neuropsychiatrie » wordt genoemd, ·betrekking
heeft op verschillende behandelingswijzen van de aando~ningen van .neurolo~.i
sche en van psychrsche aard dre tamehJk
verschillend zijn : de neurologie hoofdzakelijk slaat op de organische ziekten
van het centrale en periphere zenuwstelsel, terwijl de psychiatrie zich vooral
bezig houdt met psychoses; dat, in strijd
met wat de betrokkene beweert, dit
zogezegd door elkaar gebruiken, door de
!eden van de raad van de Orde, in plaats
van het ten laste gelegde te verergeren
eigenlijk het tegengestelde effect had
moeten hebben, daar de tweede methode
die in Charleroi werd toegepast, dit wil
zeggen : een zenuwzieke doen aannemen
dat hij geen organische aaridoening
heeft, maar dat al zijn problemen het
gevolg zijn van psychologische conflicten, vereist dat de geneesheer met hem
een zeer persoonlijk en intiem gesprek
voerde, welk gesprek pas na een soms
zeer lange tijd kon tot stand komen, wat
erop neerkomt dat het door doctor
Simonis (eiser) opgeworpen middel om
het telastgelegde te verzachten, dus nietig is; dat de verdediging ook aanvoert
dat de raadplegingen te Charleroi vaak
!anger duurden dan acht uren, wat
wordt tegengesproken door het door de
verdediging neergelegde dossier, waaruit
blijkt dat de raadplegingen (officieel
acht uur) s' middags gedurende een uur
onderbroken werden; dat, anderzijds, uit
de bijkomende stukken van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (zie bijlagen bij de brief van
7 november 1980 aan de griffier van de
raad van beroep) blijkt dat doctor Simonis (eiser) die gemiddeld 7 uur te
Charleroi werkte, soms 32 tot 34 raadplegingen in verband met nummer 0111 van
de nomenclatuur hield, terwijl in een
lokaal ernaast onder zijn toezicht, men
vraagt zich af hoe, talrijke technische
handelingen van 3 tot 30 minuten verricht werden; dat ten slotte, de bewering
dat de werkwijze van doctor Simonis
(eiser) te Charleroi eigenlijk een bezuiniging was op de uitgaven van de
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering omdat daardoor de technische handelingen beperkt bleven en/of
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vermeden, tamelijk roekeloos blijkt te
zijn, daar doctor Simonis (eiser) een
groot aantal technische handelingen
heeft verricht, onder meer een bepaald
aantal hersenechografieen, E.E.C.'s en
rheo-encefalografieen, terwijl de hersenechografie enkel nuttig is in de gevallen waar er een aangroeiend gezwel
bestaat, zoals een tumor, abces, kyste of
hematoom; dat de patienten van doctor
Siml)nis (eiser) te Charleroi duidelijk
niet aim dergelijke ziekten leden, zodat
de hersenechografieen overbodig waren
en dat zulks ook .het geval was met de
rheo-encefalografie », en ten slotte « dat
het aan de betrokkene telastgelegde feit
volgens de raad van beroep bewezen
blijft en dat, gelet op het ontegensprekelijk misbruik bij raadplegingen en technische handelingen te Charleroi en die
voor een twaalftal dagen raadplegingen
gemiddeld nauwelijks meer dan zeven
uren bedragen, de totale kosten oplopen
tot het indrukwekkend bedrag van
310.000 frank ten laste van de derde
betalende »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, in zijn
regelmatige conclusie voor de raad van
beroep, een verweermiddel aanvoerde
volgens hetwelk « het gemiddeld aantal
raadplegingen en technische handelingen dat als normaal of een misbruik
moest worden beschouwd, afhing van
de aard zelf van de bedoelde verstrekkingen » en dienaangaande aanvoerde dat « sommige raadplegingen
heel normaal kort of relatief kort konden zijn » en met name 1• dat een zeker
aantal raadplegingen betrekking hadden
op personen die volkomen gezond
waren, maar een attest daarvan wilden
hebben samen met een E.E.C.; 2° dat
andere personen .met dusdanige symptom en, dat zij moesten behandeld worden
volgens psychanalytische methodes, stelselmatig ve·rwezen werden naar confraters die hen op die wijze zouden behandelen; a• dat andere patienten vooraf
naar confraters werden gestuurd om te
kunnen nagaan in welke mate de stoornissen van somatische oorsprong waren;
4• ciat ten slotte in het desomatisatieproces · van de aandoeningen bij zekere
patienten, ook al blijkt dat in bepaalde
gevallen een lang onderhoud wenselijk
was, toch een kort, maar op redelijke
tijdstippen hernieuwd gesprek vaak
volstond; de beslissing, door aileen maar
rekening « te houden met de verstrekkingen om aan een zenuwzieke patient
te doen aannemen dat h1j geen organi-

sche aandoening heeft, maar dat al zijn
problemen het gevolg zijn van psychologische " conflicten " », in geen enkele
overweging antwoordt op de in dit
onderdeel van het middel voorgedragen
verweer; zij althans in het onzekere laat
of zij de werkelijkheid van de andere
door eiser aangevoerde verstrekkingen
verwerpt dan wei of zij eraan geen
gevolg toekent bij de beoordeling van de
tuchtrechtelijke fout die hem was ten
laste gelegd; dat zij derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser, in zijn regelmatige conclusie voor de raad van
beroep, een verweermiddel voorstelde
dat hieruit is afgeleid dat « het hier niet
gaat om de dagelijkse werkzaamheden
van eiser, maar enkel om zijn werkzaamheden gedurende een dag van de
week en tijdens 7 tot 8 uren 3/4 van die
dag » en dat « eiser voor dezelfde
patienten, maar buiten die uren, bijkomend zeer belangrijk werk verricht
met betrekking tot de door hem be~
oogde doeleinden >>, en zulks << zonder
bijzondere bezoldiging en dus zonder
een verhoging van ereloon in de basistarificatie 0111 » : 1• door het onderzoeken
van de MMPI-testen waaraan talrijke
zieken zich willen onderwerpen; om de
beste therapeutische methode vast te
stellen die bij latere bezoeken van de
patienten moeten worden toegepast;
2" door zeer dikwijls een verslag op te
maken om de geneesheren die hem de
patient hebben gezonden zo goed mogelijk voor te lichten; de bestreden beslissing in geen enkele overweging op dat
middel antwoordt; zij bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, eiser in zijn regelmatige conclusie voor de raad van beroep
een verweermiddel voorstelde dat hieruit
is afgeleid dat « alle attesten van geneeskundige verzorging die bij de derde
betalende waren ingediend, betrekking
hadden op de periode van januari tot
maart 1978 » en dat « eiser op dat
tijdstip het meeste werk had en het
grootst aantal afspraken waren aangevraagd » ten gevolge van de door hem
vermelde omstandigheden onafhankelijk
van zijn wil, en dat hij « gelet op het
groeiend aantal aanvragen , getracht
had « zo vlug mogelijk te worden
geholpen voor een deel van zijn
patienten "• de beslissing in geen enkele
overweging op dat verweerm1ddel beant-
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met redenen is omkleed (schending van zeven uren bedragen, de totale
artikel 97 van de Grondwet) :
kosten oplopen tot het indrukwekkend bedrag van 310.000 frank ten
Over het middel in zijn geheel :
laste van de derde betalende »;
Overwegende dat de beslissing
Dat de beslissing met die redenen
erop wijst dat de raad van de Orde antwoordt op de in het middel
enkel kennis moest nemen van het vermelde conclusie, die betrekking
aan eiser ten laste gelegde feit, heeft op de aard zelf en het nut van
namelijk dat hij, tussen 1 januari en de litigieuze verrichtingen, op de
31 maart 1978, te Charleroi, bij zijn duur en de periode van de aan eiser
wekelijkse raadpleging, attesten van verweten misbruiken;
geneeskundige verzorging heeft geDat het middel feitelijke grandtekend, die bij een derde betalende
zijn ingediend, 343 raadplegingen slag mist;
heeft gehouden en 142 technische
handelingen heeft verricht, waaruit
blijkt dat hij misbruik heeft
gemaakt van zijn neuropsychiatrische praktijk, en zegt dat : 1• het
Om die redenen, verwerpt de
door eiser neergelegde dossier zijn
bewering tegenspreekt dat de raad- voorziening; veroordeelt eiser in de
plegingen te Charleroi dikwijls meer kosten.
dan acht uur duurden; 2" eiser te
21 januari 1982 - 1• voltallige kamer
Charleroi tot 32 a 34 raadplegingen - Voorzitter : de h. Wauters, eerste
hield « terwijl onder zijn toezicht voorzitter - Verslaggever : ridder de
(men vraagt zich a£ hoe), in een Schaetzen - Gelijkluidende conclusie
lokaal ernaast, talrijke technische van de h. Dumon, procureur-generaal handelingen van 3 tot 30 minuten Advocaten: mrs. Draps en DeBruyn.
verricht werden »; 3" de bewering
van eiser dat zijn werkwijze te
Charleroi erin bestond de technische himdelingen te beperken of
lange nutteloze behandelingen te Nr. 310
vermijden, tamelijk roekeloos blijkt
te zijn, daar hij een groot aantal
1• KAMER- 22 januari 1982
technische handelingen heeft verricht, waaronder een bepaald aan- 1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
tal hersenechografieen, E.E.C. en
NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - BESLISrheo-encefalografieen; 4" « de herSING VAN DE VREDERECHTER Tar VASTsenechografie enkel nuttig is in de
STELLING VAN DE PROVISIONELE VERGOEgevallen waar er een aangroeiend
DINGEN DIE DOOR DE, ONTEIGENAAR VERgezwel in de schedel bestaat, zoals
SCHULDIGD ZIJN - WET VAN 26 JULI 1962,
ART. 8, TWEEDE LID, VERVAT IN ART. 5 een
tumor,
abces,
kyste
of
BESLISSING NIET VATBAAR VOOR ENIG
hematoom »; 5" de patienten van
RECHTSMIDDEL (1).
eiser te Charleroi duidelijk niet
aan dergelijke ziekten leden, dat 2° VOORZIENING IN CASSATIE de hersenechografieen overbodig BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEwaren en dat zulks ook het geval ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGERwas met de rheo-encefalografie »; LIJKE ZAKEN - ONTEIGENING TEN ALGEME6" « het aan eiser telastgelegde feit NEN NUTTE - BESLISSING VAN DE VREDEbewezen blijft en dat, gelet op RECHTER Tar VASTSTELLING VAN DE PROVIhet ontegensprekelijk misbruik bij 1---------------raadplegingen en technische hande(1) en (2) Cass., 14 mei 1971 (A.C., 1971, 924),
lingen te Charleroi en die voor 15 juni 1973 (ibid., 1973, 1004) en 30 okt. 1975
(ibid.,
1976, 283).
'
een twaalftal dagen raadplegingen

-657SIONELE VERGOEDINGEN DIE DOOR DE en de concessies voor de bouw van
ONrEIGENAAR VERSCHULDIGD ZIJN - WEI' autosnelwegen - geen voorziening
VAN 26 JULI 1962, ART. 8, TWEEDE LID, VERVAT in cassatie kan worden ingesteld
IN ART. 5 - BESLISSING NIET VATBAAR VOOR
tegen het bestreden vonnis;
CASSATIEBEROEP (2).
Overwegende dat artikel 7 van de
3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN wet betreffende de rechtspleging
NUTTE- SPOEDPROCEDURE- WEI' VAN bij hoogdringende omstandigheden
26 JULI 1962, ARTT. 7, 8 EN 16, VERVAT IN inzake onteigening ten algemenen
ART: 5 - BI;;PALINGEN DIE NIET ONVERENIG- nutte bepaalt dat de rechter oorBAAR ZIJN MET ART. 6, LID 1, EUROPEES deelt of de vordering regelmatig is
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, IN ingesteld, de door de wet voorgeZOVERRE DlT ARTIKEL BEPAALT DAT EEN schreven formaliteiten vervuld zijn
lEDER; BIJ HET VASTSTELLEN VAN ZIJN BURGERLIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, en het plan van de grondinneminRECHT HEEFT OP EEN BEHANDELING VAN gen van toepassing is op het goed
ZIJN ZAAK, BINNEN EEN REDELIJKE TER- waarvan de onteigening wordt
MIJN, DOOR EEN RECHTERLIJKE INSTANriE gevorderd; dat hetzelfde artikel 7
WELKE BIJ J?E WET IS INGESTELD (3).
eist dat de verweerder alle excepties
ineens voorbrengt; dat artikel 8,
4° RECHTEN VAN DE MENS - VAP!rSTELLEN VAN BURGERLIJKE RECHTEN EN eerste lid, voor het geval dat het
VERPLICHTINGEN - VEREISTE VAN BEHAN- verzoek wordt ingewilligd, de rechDELING VAN DE ZAAK, BINNEN EEN REDE- ter opdraagt in hetzelfde vonnis het
LIJKE TERMIJN, DOOR EEN ONAFHANKELIJKE bedrag van de provisionele vergoeEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE dingen te bepalen;
WELKE BIJ DE WET IS INGESTELD - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
Dat artikel 8 verder luidt : « Dit
6, LID 1 - ONrEIGENINGEN TEN ALGEMENEN VOnniS iS niet vatbaar VOOr beroep »;
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - WET 26 JULI
Dat artikel 16, tweede lid, bepaalt
1962, ARTT. 7, 8 EN 16, VERVAT IN ART. 5 - dat de vordering tot herziening ook
BEPALINGEN DIE NIET ONVERENIGBAAR ZIJN
MET HET VOORMELDE VEREISTE VAN ART. 6, kan gegrond zijn Op de onregelmaLID 1, VAN VQORMELD VERDRAG (4}.
tigheid Van de onteigening;
Overwegende dat in het bestreden
(MARREYT T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR VOnnis de vrederechter VOOr recht
DE HUISVESTING)
zegt dat de vordering regelmatig is
ingesteld, dat de door de wet voorARREST
geschreven formaliteiten vervuld
zijn en dat het plan van de grondinHET HOF; - Gelet op het bestre- nemingen van toepassing is op de
den vonnis, op 22 september 1980 goederen waarvan de onteigening
door de Vrederechter van het wordt gevorderd; dat hij bij wijze
tweede kanton te Brugge gewezen;
van ruwe schatting het bedrag van
Over het middel van niet- de provisionele vergoedingen vastontvankelijkheid van de voorzie- stelt;
ning, door verweerster opgeworpen
Overwegende dat uit wat voorafen hieruit afgeleid dat - ingevolge gaat, blijkt dat het bestreden vonnis
artikel 8, tweede lid, van de wet een beslissing is die naar luid van
betreffende de rechtspleging bij artikel 8 « niet vatbaar voor
hoogdringende omstandigheden in- beroep »is;
zake onteigening ten algemenen
Overwegende dat met het woord
nutte, vervat in artikel 5 van de wet
val). 26 juli 1962 betreffende de « beroep » hier niet « hoger beroep »
onteigeningen ten algemenen nutte wordt bedoeld, maar wel « rechtsmiddel », in de Franse tekst : « ce
jugement n'est susceptible d'aucun
(2) Zie nota 1 op vorige biz.
recours »; dat derhalve ook de
(3) en (4) Zie Cass., 23 april 1981 (AC:, voorziening in cassatie uitgesloten
1980-81, nr 479).
is;

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

-658ming gedurende negen jaar na het
Overwegende dat de vordering tot
vertrek van de pachter geen persoonherziening de onteigende partij
lijke exploitatie, tenzij het gaat, onder
gelegenheid verschaft het ganse
meer, om tuinbouw of om een voo.r de
proces over te doen en dit, luidens
bewaring van het goed noodzakelijke
artikel 16, tweede lid, overeenkomaanplanting; zowel dat art. 10 als art. 1
stig de regels van het Gerechtelijk
van de Pachtwet bedoelen de bosbouw
Wetboek;
- die de houtwinning nastreeft - uit
de toepassing van de Pachtwet te
Overwegende dat, in strijd met
sluiten, terwijl daarentegen de boomwat eiser aanvoert, de genoemde
kwekerijen - die niet de houtwinning
artikelen 7, 8 en 16 niet onverenigmaar het kweken en het verkopen van
baar zijn met artikel 6, lid 1, van
boompjes tot doel hebben - wei onder
het Verdrag tot Bescherming van de
toepassing van die Pachtwet vallen (1).
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op
(DEWAELE, DEWULF T. GLORIEUX)
4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, in zoverre
ARREST
dit artikel 6, lid 1, bepaalt dat, bij
het vaststellen van zijn burgerlijke
HET HOF;- Gelet op het bestrerechten en verplichtingen, een ieder den vonnis, op 5 november 1980 in
recht heeft op een behandeling van hoger beroep gewezen door de
zijn zaak, binnen een redelijke ter- Rechtbank van Eerste Aanleg te
mijn, door een rechterlijke instantie Gent;
welke bij de wet is ingesteld;
Over het middel, afgeleid uit de schenDat het middel van niet-ontding van de artikelen 1, 7, eerste en
vankelijkheid derhalve gegrond is;
tweede lid, 1°, 9 en 10 van de afdeling

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Claeys Bouuaert.

van het Burgerliik Wetboek houdende de
regels betreffende de pacht in het bijzonder, vervat in de wet van 4 november
1969, artikel 1,
doordat het vonnis, na te hebben
overwogen dat « de beroepsactiviteit die
op de teruggenomen goederen betrekking heeft in elk geval een landbouwbedrijvigheid moet zijn die valt binnen de
door het artikel 1 van de Pachtwet
gegeven omschrijving », de oorspronkelijke vordering van de eisers tot het
geldig en van waarde verklaren van hun
opzegging voor eigen exploitatie van
20 december 1978 als ongegrond afwijst
op grond : dat op « de toekomstige
beroepsactiviteit van de verpachter ...
artikel 10 van de Pachtwet van toepassing is, waarin wordt bepaald dat aan-

Nr. 311
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HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
OPZEGGJNG DOOR DE VERPACHTER OM ZELF
HET GOED TE EXPLOITEREN PERSOONLLJKE
EXPLOITATIE
IN
DE
ZIN
VAN
ARTIKEL 10 VAN DE PACHTWET- BEG RIP.

Krachtens art. 10 van de Pachtwet is de
aanplanting van het pachtgoed met
naaldbomen, Joofbomen of heesters
door de genothebbers van de terugne-

(1) Zie
Parl
Besch., Senaat, zittmg
1964-1965, nr. 295, Verslag namens de verenigde commissies van de justitie en de
landbouw uitgebracht door de heer VANDEKERCKHOVE, 'biz. 3, 4 en 5; Parl Handelingen,
Senaat, vergadering van 8 april 1965, biz. 1584;
Parl Besch., Kamer, zitting 1965-1966, nr. 95,
Verslag namens de commissie voor de landbouw uitgebracht door de heren COOREMAN en
LEROUGE, biz. 15; Eeckloo, Pacht en voorkoop,
druk 1970, nrs. 13, 16, 17, 170 en 171; d'UDEKEM
o'Acoz en SNICK, Het Pachtrecht, druk 1970,
nrs. 8, 9 en 15; SEVENS en TRAEST, in Alg. Prakt.
Rechtsverz., Tw. Pacht, druk 1978, nrs. 3, 4 'en
87
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zogenaamde onmogelijkheid tot nieuwe
of voortgezette opbrengst niet enkel
gelden voor het kweken van kerstbomen,
doch ook, bijvoorbeeld, voor aile voedingsprodukten afkomstig van een landbouwbedrijf, waarop de bepalingen van
bedoelde pachtwet nochtans wei van
toepassing zijn, zodat het vonnis, door
niettemin de door de eisers opgegeven
bedrijvigheid van het kweken van kerstbomen, met economische motieven, niet
als « persoonlijke exploitatie » in de zin
van de artikelen 7, 9 en 10 van de
Pachtwet te beschouwen, niet wettelijk
is gerechtvaardigd (schending van aile in
terwijl, luidens artikel 10 van voor- het middel aangehaalde wetsbepalinmelde Pachtwet van 4 november 1969, gen) :
geen persoonlijke exploitatie is, in de zin
van de artikelen 7 en 9 van deze wet, de
Overwegende dat de eisers als
aanplanting van het pachtgoed door de
genothebbers van de terugneming, gedu- verpachters opzegging hebben gegerende negen jaren na het vertrek van de ven aan de pachter, thans verweerpachter, met naaldbomen, loofbomen of der, en het voornemen hebben te
heesters, tenzij het gaat om tuinbouw of
om een aanplanting die noodzakelijk is kennen gegeven om zelf het goed te
voor de bewaring van het goed, en deze exploiteren; dat uiteindelijk het
wettelijke bepaling dient te worden geschil zich toespitste op de vraag
samen gelezen met artikel 1 van of het aanplanten van kerstbomen
dezelfde wet, waarbij slechts de bosbouw een persoonlijke exploitatie in de
uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied zin van artikel 10 van de Pachtwet
van de pa~htwet wordt uitg~~l<?ten •. zod!it uitmaakt;
·het begnp landbouwbednJVIghetd m
ruime zin dient te worden gei:nterpreOverwegende dat genoemd artiteerd en niet enkel de eigenlijke land- kel 10 bepaalt dat geen persoonlijke
bouw (namelijk de akkerbouw, de weide- exploitatie is de aanplanting van het
bouw en de veeteelt) omvat, doch ook de
tuinbouw, waaronder de sierplantenteelt pachtgoed door de genothebbers
en de boomkwekerijen, voor zover de van de terugneming, gedurende
opbrengst van deze bedrijvigheid voor negen jaren na het vertrek van de
de markt en de verdere verkoop bestemd pachter, met naaldbomen, loofbois; het kweken en verkopen van kerstbo- men en heesters; dat artikel 10
men geenszins mag worden verward met nochtans tuinbouw aan deze bepade bosbouw, zoals de aanplanting van ling onttrekt;
naaldbomen, loofbomen en heesters,
waarbij de houtproduktie wordt nageOverwegende dat de rechtbank
streefd evenals, gebeurlijk, de natuurbe- het aanplanten van kerstbomen
scherming en « boscultuur », en de « veeleer als een handelsactiviteit »
omstandigheid dat « het aanplanten van aanziet en oordeelt dat kerstbomen
kerstbomen ( ...) een handelsactiviteit
is », en dat « kerstbomen om !outer « om louter economische motieven
economische motieven worden aange- aangeplant worden, verloren gaan
plant, verloren gaan na en ten gevolge na en ten gevolge van een eenmalig
.van een eenmalig gebruik en geen gebruik
en geen mogelijkheid
mogelijkheid scheppen om een nieuwe scheppen om een nieuwe of voortof voortgezette opbrengst te verwezen- gezette opbrengst te verwezenlijken », hieraan geen afbreuk kan doen, lijken »;
nu voormelde handelsactiviteit en economische motieven precies beklemtonen
Overwegende dat « economische
dat de opbrengst van het kweken van motieven » niet in strijd zijn met
kerstbomen, overeenkomstig de bedoeling van de wetgever, voor de markt en het begrip « exploitatie » in arde verdere verkoop bestemd is en nu het tikel 10; dat de term « landverlies na een eenmalig .gebruik en de bouwbedrijf » in artikel 1 en de tert>lantingen met naald- of loofbomen en
heesters niet als een persoonlijke exploitatie kunnen worden aangemerkt; dat
het aanplanten van kerstbomen
bovendien veeleer een handelsactiviteit
is ... ; dat een aanplanting van kerstbomen niet als boomkwekerij of tuinbouw
kan worden beschouwd en dat kerstbomen ... om !outer economische motieven
worden aangeplant, verloren gaan na en
ten gevolge van een eenmalig gebruik en
geen mogelijkheid scheppe,n om een
nieuwe of voortgezette opbrengst te
verwezenlijken >>,

1

-660men « exploiteren » en « exploitatie » DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS EEN
in de artikelen 7, 1°, 9 en 10 het tegen- ADVOCAAT, MAAR GEEN ADVOCAAT BIJ HET
HOF VAN CASSATIE, TEGEN EEN BESLISSING
deel bewijzen;
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN

PROVINCIERAAD - VOLMACHT TE HECHTENi
Overwegende dat, krachtens ar- AAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING OF
tikel 1 van de Pachtwet, deze wet TER GRIFFIE VAN HET HOF NEER TE LEGGEN.
niet van toepassing is op de bos- BINNEN DE BIJ ARTIKEL 420B/S, TWEEDE LID,
bouw; dat artikel 10 tot doel heeft, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERINGc
zoals artikel 1, de bosbouw uit te BEPAALDE TERMIJN (1). (ART. 4 WET 22 JAN.
sluiten; dat bij bosbouw het winnen 1849; ART. 2 WET 22 JUNI 1865; ART. 13 WET
van hout wordt nagestreefd; dat de 5 JULI 1871; ART. 16 WET 22 JUNI 1877.)
boomkwekerijen onder toepassing 2° VOORZIENING IN CASSATIE vallen van de Pachtwet daar niet VORM - DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEde houtwinning wordt nagestreefd BELASTINGEN - VOORZIENING INGESTELD
doch wel het kweken en de verkoop DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS EEN
ADVOCAAT, MAAR GEEN ADVOCAAT BIJ HET
van boompjes;
HOF VAN CASSATIE, TEGEN EEN BESLISSING
Dat de rechtbank niet onderzoekt VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
of het aanplanten van kerstbomen PROVINCIERAAD- VOLMACHT- BEG RIP.
bosbouw uitmaakt; dat haar motieven het evenmin mogelijk maken 2• Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een persoon, die beweert
wettig uit te sluiten dat een dergehouder te zijn van een volmacht
lijke aanplanting als boomkwekerij
vanwege de belastingplichtige, tegen
kan worden aangemerkt;
een beslissing van een oestendige
Dat het middel gegrond is;
deputatie van een provincieraad,

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover
zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde,
zitting houdende in hager beroep.
22 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten
mrs.
Butzler en Claeys Bouuaert.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - DIRECI'E GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN VOORZIENING INGESTELD

inzake gemeente- en provinciebejastingen, wanneer het enige stuk, waa.r:uit moet blijken dat een volmacht is
verleend en dat ter griffie van het Hot
binnen de termijn van art. 420 bis Sv.
is neergelegd, een eenvoudige schrifte-:lijke verklaring van de belastingplichtige is, die is opgemaakt nadat het
cassatieberoep werd ingediend en luidens hetwelk « aan die persoon volmacht is verleend » (2).
(MOERENS Q.Q. T. STAD NIEUWPOORT)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 oktober 1980
door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen op verwijzing gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
op 24 april 1978 gewezen (3);
(1) Cass., 17 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 51)
en 18 dec. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 259).
(2) Zie de noot P.M., inz. in fine, onder
Cass., 13 mei 1970 (A.C., 1970, 851).
(3) A.C., 1978, 966.

-661Over het middel van niet-ont- was om namens eiser cassatiebevankelijkheid van
de
voorziening, roep in te stellen;
ambtshalve opgeworpen en hieruit afgeDat de voorziening derhalve niet
leid dat ten deze de verklaring van ontvankelijk is;
cassatieberoep op 24 november 1980
werd gedaan op de griffie van de
Provincieraad van Oost-Vlaanderen door
mr. Delafontaine, advocaat, die verklaarde op te treden namens eiser,
zonder dat een volmacht aan de akte
van cassatieberoep werd gehecht, en dat
door genoemde advocaat op 11 februari
1981, dit is binnen de bij artikel 420bis,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, ter griffie
van het Hof een volmacht van 6 februari
1981 werd neergelegd, luidens welke
eiser verklaarde volmacht te hebben
gegeven aan genoemde advocaat om
cassatieberoep in te stellen tegen de
bestreden beslissing :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delafontaine, Kortrijk.

Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de wet van 22 januari
1849, dat toepasselijk is in zaken
van directe provincie- en gemeentebelastingen ingevolge de artikelen 2 Nr. 313
van de wet van 22 juni 1865, 13 van
de wet van 5 juli 1871 en 16 van de
3• KAMER- 25 januari 1982
wet van 22 juni 1877, de verklaring
van beroep in cassatie gedaan wordt 1° ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGE« in persoon of door een gevolVALLENWET 10 APRIL 1971, ART. 8 - ONGEVAL
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK machtigde »;
OMVANG -

BELANGRIJKE OMWEG DIE AAN

Overwegende dat de lasthebber OVERMACHT TE WIJTEN IS - NORMAAL TRAvan zijn volmacht moet doen blijken JEKT.
en te dien einde, indien de volmacht 2° ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEniet aan de akte van cassatieberoep VALLENWET 10 APRIL 1971, ART. 8 - ONGEVAL
is gehecht, ze ter griffie van het Hof OP DE WEG NAAR EN" VAN HET WERK moet worden neergelegd binnen de ZELFMOORD VAN DE GETROFFENE TIJDENS
bij artikel 420bis, tweede lid, van EEN BELANGRIJKE OMWEG - GEBEURTENIS
het Wetboek van Strafvordering DIE DE MENSELIJKE WIL NIET HEEFT KUN.
bepaalde termijn, ten einde het Hof NEN VOORZIEN NOCH BEZWEREN - BELANGin de mogelijkheid te stellen de RIJKE OMWEG TE WIJTEN AAN OVERMACHTgeldigheid en de draagwijdte ervan NORMAAL TRAJEKT.
te beoordelen;
3° ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEOverwegende dat in het op VALLENWET 10 APRIL 1971, ART. 48 - ONCE11 februari 1981 ten deze ter griffie VAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERKvan het Hof neergelegde stuk van ZELFMOORD VAN DE GETROFFENE- ABNOR6 februari 1981 eiser verklaart vol- MAAL PSYCHISCHE TOESTAND VAN DE
macht « te hebben gegeven » aan GETROFFENE - GEBEURTENIS DIE DE MENWIL NIET HEEFT KUNNEN VOORZIEN
mr. Paul Delafontaine, advocaat, om SELIJKE
NOCH BEZWEREN ONGEVAL DOOR DE
voor hem en in zijn naam een GETROFFENE ZONDER OPZET VEROORZAAKT.
cassatieberoep in te stellen tegen de
1• Het trajekt dat de werknemer moet
bestreden beslissing;
afleggen om zich van zijn verblijfOverwegende dat uit dit stuk niet
plaats te begeven naar de plaats waar
blijkt dat mr. Delafontaine op
hij werkt, en omgekeerd, kan als
24 november 1980 gevolmachtigd
normaal worden beschouwd, in de zin

-662van art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, als de
getroffene een belangrijke omweg
maakt die te wijten is aan overmacht
(1).
2°

Wanneer een werknemer zelfmoord
heeft gepleegd terwijl hij een omweg
maakte om zich van zijn verblijfplaats
te begeven naar de plaats waar hij
werkte, beslist de rechter, die vaststelt
dat die daad een gebeurtenis uitmaakt
die de menselijke wil niet heeft kunnen voorzien noch bezweren, wettig
dat de belangrijke omweg aan overmacht is te wijten en derhalve dat het
trajekt van de werknemer normaal
was, in de zin van art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet 10 april1971
(2).

3° Art. 48 Arbeidsongevallenwet 10 april

verlaat het slachtoffer om 13 u. 15' zijn
woning, dit gebeurde vroeger dan dit
gewoonlijk het geval was, de afstand
tussen de woning en de werkplaats van
het
slachtoffer
bedraagt ongeveer
20 minuten, het slachtoffer verliet vroeger zijn woning om zich, alvorens naar
zijn werk te gaan, naar de garage te
begeven, deze garage is gevestigd aan de
Walcourtstraat te Anderlecht, praktisch
tegenover de werkplaats van het
slachtoffer , en na te hebben aangenomen, door te refereren naar het
genoemde tussenarrest en naar het verslag van Dr. Ghysbrecht, dat, op het
moment waarop het ongeval zich heeft
voorgedaan, de getroffene zich had verwijderd van zijn normale weg naar het
werk, dat de getroffene een trajekt
volgde zonder doel (het deskundigenverslag zegt « doelloos ») en dat hij het
normale trajekt naar het werk onderbroken had omwille van overmacht, toch
voor recht zegt dat verweerster « ingevolge het overlijden van haar echtgenoot, wijlen Joris Ravert, op 7 november
1974, gerechtigd is aanspraak te maken
op al de wettelijke vergoedingen en
uitkeringen, bepaald bij de wet van
10 april 1971 op de arbeidsongevallen,
zowel in haar hoedanigheid van echtgenote als in haar hoedanigheid van moeder en wettelijke voogdes van haar
minderjarige dochter Sandra Ravert »,

1971, krachtens hetwelk de bij die wet
ingevoerde vergoedingen niet verschuldigd zijn wanneer het ongeval
opzettelijk is veroorzaakt door de
getroffene, wordt door de rechter niet
geschonden, wanneer hij het recht op
vergoeding wegens een dodelijk ongeval op de weg naar of en van het werk
erkent en beslist dat, ook al heeft de
getroffene zelfmoord gepleegd, die
daad, gelet op de abnormale psychische toestand van de getroffene, niettemin een gebeurtenis uitmaakt die de
menselijke wil niet heeft kunnen voorterwijl, eerste onderdeel, artikel 8, § 1,
zien noch bezweren.
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet
bepaalt : « Onder de weg naar en van
het werk wordt verstaan het normale
(• EENDRACHT EN VOORWRG • N.V.
trajekt dat de werknemer moet afleggen
T. DE SADELEER)
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
ARREST
omgekeerd »; zowel uit de vastste!lingen
van het arrest van 26 maart 1979, als uit
HET HOF; - Gelet op het bestre- de vastste!lingen van de bestreden
den arrest, op 27 oktober 1980 door beslissing die hierboven zijn weergegehet Arbeidshof te Brussel gewezen; ven, volgt dat op het ogenblik van het
ongeval de getroffene zich niet naar de
Over het eerste middel, afgeleid uit de plaats begaf waar hij zijn werk diende
schending van de artikelen 8, inzonder- uit te voeren, maar daarentegen de weg
heid § 1, eerste en tweede lid, 10, 12, 13, naar het werk had verlaten om een
19 en 21 van de wet van 10 april 1971 op andere richting te nemen, op grond van
de arbeidsongevallen,
motieven die de bestreden beslissing
doordat het arbeidshof, na bij tusseri- kwalificeert als overmacht; de bestreden
arrest van 26 maart 1979 te hebben beslissing derhalve het wettelijk begrip
vastgesteld : « Op 7 november 1974, « weg naar het werk » miskent, door aan
te nemen dat de getroffene zich op de
weg naar het werk bevond op het
(1) en (2) Zie Cass., 25 april 1968 (A. C., 1968, ogenblik van het ongeval, nu het vast1075) met voetnoten W.G., 17 mei 1972 (ibid., staat dat de getroffene zich op dat
1972, 865), 11 mei 1977 (ibid, 1977, 928) met ogenblik niet naar de plaats van tewerkcone!. van adv.-gen Velu, in Bull. en Pas., 1977,
I, 918; Cass., 6 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 266) stelling begaf (schending van artikel .8,
§ 1, eerste en tweede lid, van de wet van
met concl. adv.-gen. Lenaerts.
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de artikelen 10, 12, 13, 19 en 21, die de
schadevergoedingen bepalen die verschuldigd zijn aan de rechthebbenden
van de getroffene in geval van een
dodelijk ongeval dat overkomen is op de
weg van of naar het werk);
tweede onderdeel, de bestreden beslissing ten onrechte voorhoudt dat het
ongeval zich heeft voorgedaan in de loop
van een onderbreking van de weg naar
het werk; er slechts een onderbreking
van de weg naar het werk kan zijn,
indien de werknemer zich op de weg
naar het werk bevindt en erop blijft;
hieruit volgt dat de bestreden beslissing
niet wettig heeft kunnen beslissen dat
het ongeval zich heeft voorgedaan in de
loop van een onderbreking van de weg
naar het werk, daar het vaststaat en
overigens door de bestreden beslissing
zelf wordt toegegeven, dat de getroffene
zich niet meer naar het werk begaf op
het ogenblik van het ongeval, maar
daarentegen was afgeweken van de weg
naar zijn werk (schending van aile
wettelijke bepalingen in het middel aangehaald en inzonderheid artikel 8, § 1,
eerste en tweede lid);
derde onderdeel, in ieder geval, het
ongeval dat zich voordoet tijdens een
beweerde onderbreking van de weg naar
het werk, niet kan worden beschouwd
als een ongeval dat is overkomen op de
weg naar het werk vanaf het ogenblik
dat het ongeval zich voordoet op een
andere weg dan diegene die de getroffene moet volgen om zich naar zijn
woning of naar de plaats van tewerkstelling te begeven; waaruit volgt dat, na
eerst vastgesteld te hebben dat het
betwiste ongeval zich heeft voorgedaan
tijdens een belangrijke onderbreking
van de weg naar het werk, op een
ogenblik waarop de getroffene zonder
doel in het Zonienwoud te Ukkel reed,
de bestreden beslissing niet wettig kon
beslissen dat het ongeval zich heeft
voorgedaan op " de weg van of naar het
werk »en aan verweerster de schadevergoedingen
toekennen
die
bepaald zijn door de wet van 10 april 1971,
zonder hierbij een schending te begaan
van artikel 8, § 1, eerste en tweede lid,
van deze wet, waarin de weg van en
naar het werk wettelijk wordt omschreven (schending van aile wettelijke bepalingen
in
het
middel
aangehaald):

naar het werk onderbroken werd;
dat uit de context van het arrest
blijkt dat het arbeidshof met het
woord « onderbreken » bedoelt dat
de getroffene van zijn weg is afgeweken, wat voor de toepassing van
de Arbeidsongevallenwet een omweg en niet een onderbreking van
de weg is;
Dat het arbeidshof aanneemt dat
bedoelde omweg belangrijk was,
maar beslist dat hij aan overmacht
te wijten is;
Overwegende dat het trajekt dat
de werknemer moet afleggen om
zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt
als normaal kan worden beschouwd
in de zin van artikel 8, § 1, tweede
lid, van de Arbeidsongevallenwet,
indien de getroffene een belangrijke
omweg maakt die door overmacht is
verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1148, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 8, § 1, eerste en tweede lid, van de
wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen,
doordat de bestreden beslissing het
boger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart en eiseres
veroordeelt tot het betalen aan verweerster van de vergoedingen bepaald door
de wet van 10 april 1971, dit ingevolge
het overlijden van haar echtgenoot,
evenals tot het vergoeden van de kosten
van beide instanties, op grond dat : « het
arbeidshof in onderhavig geval beslist
dat de voorwaarden, bepaald bij artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, vervuld
zijn, zodat het een arbeidsongeval
betreft; dat, volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, het
trajekt normaal is indien het in een niet
belangrijke mate onderbroken wordt om
een wettige reden of indien een belangrijke onderbreking van het trajekt van
en naar het werk gerechtvaardigd wordt
door een geval van overmacht, te weten
de zelfmoord van wijlen Joris Ravert,
zelfmoord die gelijkgesteld wordt met
overmacht, omdat voor deze zelfmoord
duidelijk motieven van professionele
Overwegende dat het arbeidshof aard kunnen ingeroepen worden, zoals
beslist dat de weg van de getroffene blijkt uit het deskundigenverslag »,
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dat gebeurt tijdens een belangrijke
onderbreking van de weg van en naar
het werk, slechts een arbeidsongeval is
in de zin van artikel 8 van de wet van
10 april 1971, indien deze onderbreking
veroorzaakt is geworden door overmacht; deze overmacht slechts kan worden ingeroepen, indien er zich een
gebeurtenis voordoet die door de vrije
wil van de getroffene noch te voorzien
was, noch te voorkomen was, en uit de
vaststellingen dat << in casu de belangrijke onderbreking van het trajekt naar
het werk gerechtvaardigd wordt door
een geval van overmacht, te weten de
zelfmoord van wijlen Joris Ravert, zelfmoord die gelijkgesteld wordt met overmacht omdat voor deze zelfmoord duidelijk motieven van professionele aard
kunnen ingeroepen worden », niet blijkt
dat door de normale weg naar zijn werk
te verlaten en vervolgens zelfmoord te
plegen de getroffene zou hebben gehandeld onder druk van een kracht waaraan
hij niet kon weerstaan; immers het feit
dat redenen van professionele aard hem
zouden verstoord hebben, niet noodzakelijk insluit dat hij controle over zijn vrije
wil zou hebben verloren; de bestreden
beslissing, bijgevolg, niet op wettelijk
verantwoorde wijze heeft kunnen beslissen dat de zelfmoord van de getroffene
dient gelijkgesteld te worden met overmacht en dat de onderbreking door de
getroffene van zijn weg naar zijn plaats
van tewerkstelling zou zijn veroorzaakt
door overmacht (schending van het wettelijk begrip overmacht, zoals het onder
meer is opgenomen in artikel 1148 van
het Burgerlijk Wetboek); de bestreden
beslissing bovendien, door te beweren
dat de getroffene zijn normale weg naar
het werk enkel zou hebben onderbroken
op het ogenblik van het ongeval, hoewel
het vaststaat dat de getroffene gedurende een bepaalde tijd is doorgegaan
met het rijden onder de dwanggedachte
van zelfmoord, en zich in die geest
verwijderd had van de weg naar het
werk, het wettelijk begrip « onderbreking van de weg van en naar het werk »
schendt; de onderbreking van de weg
naar het werk immers veronderstelt dat
de getroffene ophoudt zich naar zijn
werk te begeven, maar langsheen het
trajekt blijft dat naar zijn plaats van
tewerkstelling leidt (schending van artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, van de
wet van 10 april 1971 );

de besluiten overneemt, vaststelt : « Het
zou dus slechts mits het bestaan van
zijn depressieve ziekte zijn geweest dat
de moeilijkheden van het slachtoffer op
zijn werk aanleiding zouden hebben
kunnen geven tot angst, woede of onzekerheid van Ravert Joris, zodat hij in
een impulsieve daad schijnbaar doelloze
autoritten zou hebben gemaakt , en « de
mogelijke daad van zelfvernietiging zou
dus niet rechtstreeks veroorzaakt zijn
geweest door het arbeidsmilieu en door
de gebeurtenissen op het werk, maar de
ziekelijke geestesgesteltenis van Ravert
zou bei:nvloed zijn geweest door het
arbeidsmilieu en door de gebeurtenissen
op het werk >>; de deskundige op deze
wijze enkel heeft erkend dat de professionele moeilijkheden van de echtgenoot
van verweerster hem ertoe hebben
gebracht een trajekt zonder bepaald doel
te gaan volgen, maar de deskundige
daarentegen niet heeft gesteld dat de
zelfmoord op zichzelf haar oorzaak zou
hebben gevonden in die moeilijkheden;
zodat, bijgevolg, door op basis van het
deskundigenverslag te beslissen dat « in
casu de belangrijke onderbreking van
het trajekt naar het werk gerechtvaardigd wordt door een geval van overmacht, te weten de zelfmoord van wijlen
Joris Ravert, zelfmoord die gelijkgesteld
wordt met overmacht 'omdat voor deze
zelfmoord duidelijk motieven van professionele aard kunnen ingeroepen worden,
zoals blijkt uit het deskundigenverslag »,
de bestreden beslissing aan genoemd
deskundigenverslag een draagwijdte en
een interpretatie geeft die niet te verzoenen zijn met de termen waarin dat
verslag is gesteld, zodat bijgevolg de
bestreden beslissing de bewijskracht van
dit deskundigenverslag miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
· Overwegende dat het arrest, om
aan te nemen dat de zelfmoord van
de getroffene aan overmacht te
wijten is, niet aileen de in het
onderdeel weergegeven motieven
aangeeft;
Dat het, enerzijds, oordeelt op
grond van de vaststellingen van de
deskundige dat bedoelde zelfmoord
geen vrijwillige zelfmoord is; dat
het, anderzijds, na erop gewezen te
tweede onderdeel, het deskundigen- hebben dat de rechthebbenden van
verslag waarvan de bestreden beslissing de getroffene het bestaan van. over-
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erop neerkomt het bestaan te bewij- casu de belangrijke onderbreking van
trajekt van en naar het werk
zen van een gebeurtenis die de het
gerechtvaardigd wordt door een geval
menselijke wil niet heeft kunnen van overmacht, te weten de zelfmoord
voorzien noch bezweren, beslist dat van wijlen Joris Ravert, zelfmoord die
ten deze de zelfmoord aan over- gelijkgesteld wordt met overmacht,
omdat door deze zelfmoord duidelijk
machtte wijten is;
Dat het arbeidshof aldus zijn motieven van professionele aard kunnen
ingeroepen worden, zoals blijkt uit het
beslissing in dit opzicht naar recht deskundigenverslag
»,
verantwoordt;
tenvijl, eerste onderdeel, artikel 48
Overwegende dat, zoals uit het van de wet van 10 april 1971 op de
antwoord op het eerste middel arbeidsongevallen de toepassing van die
blijkt, het arrest door het woord wet uitdrukkelijk uitsluit wanneer het
« onderbreking » bedoelt dat de ongeval met opzet door de getroffene is
getroffene van zijn weg is afgewe- uitgelokt en, door vast te stellen dat de
belangrijke onderbreking van het trajekt
ken;
naar het werk gerechtvaardigd was door
Dat het onderdeel, in dit opzicht, de zelfmoord van de echtgenoot van
op een verkeerde interpretatie van verweerster, zonder vast te stellen dat
het arrest berust en derhalve feite- deze zelfmoord te wijten is geweest aan
een uitwendige druk waaraan de getroflijke grondslag mist;
niet heeft kunnen weerstaan, de
Wat het tweede onderdeel be- fene
bestreden beslissing impliciet, maar op
treft :
duidelijke wijze, erkent dat de getrofOvel"Wegende dat uit het ant- fene de bedoeling had het betwiste
woord op het eerste onderdeel blijkt ongeval uit te lokken; deze bedoeling des
dat het arbeidshof zijn beslissing te meer blijkt uit het gebruik van de
dat de zelfmoord van de getroffene term « zelfvernietiging » door de deskundige in zijn verslag, rapport waarvan de
aan overmacht te wijten is op bestreden
beslissing zegt dat zij de
andere redenen laat steunen dan besluiten ervan
tot de hare overneemt;
het in het tweede onderdeel bekriti- zodat bijgevolg de bestreden beslissing
seerde motief en dat bedoelde rede- aan verweerster de schadevergoedingen
nen de beslissing naar recht verant- bepaald door de wet niet kon toekennen
(schending van de artikelen van de wet
woorden;
10 april 1971, in dit middel genoemd,
Dat dit onderdeel derhalve, zelfs van
indien het gegrond zou zijn, niet tot inzonderheid 48, eerste lid);
tweede onderdeel, eiseres in haar
cassatie zou kunnen leiden;
conclusie in hoger beroep had voorgeDat het onderdeel bij gebrek aan houden dat : « het past ook in het
belang niet ontvankelijk is;
daglicht te stellen dat, zowel de vraag 2
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, 12, 13, 19,
21, 48, eerste lid, van de wet van 10 april
1971 op de arbeidsongevallen en 97 van
de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing eiseres het recht toekent op de schadevergoedingen bepaald door de wet van
10 april 1971, op grond dat : « het
arbeidshof in onderhavig geval beslist
dat de voorwaarden bepaald bij artikel 8,
§ 1, eerste en tweede lid, vervuld zijn,
zodat het een arbeidsongeval betreft;
volgens een vaste rechtspraak van het
Hof van Cassatie, het trajekt normaal is
indien het in een niet belangrijke mate
onderbroken wordt om een wettige
reden of indien een belangrijke onder-

door het arbeidshof gesteld, als het
antwoord gegeven door de deskundige,
de deur openlaat voor de vrijwillige
zelfmoord, in welk geval het voordeel
der wettelijke vergoedingen uitgesloten
is door artikel 48 van de wet van 10 april
1971 »; de bestreden beslissing dit middel van verweer niet beantwoordt, door
de overwegingen die in het middel zijn
aangehaald, noch door enige andere
overweging, zodat de bestreden beslissing met op regelmatige wijze met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het arbeidshof,
door te oordelen dat de zelfmoord
van de getroffene geen vrijwillige
zelfmoord is en een gebeurtenis

-666uitmaakt die de menselijke wil niet
kennis te nemen van een aan een minisheeft kunnen voorzien noch bezweter ten laste gelegd misdrijf(1). (Artt. 90
ren, zijn beslissing regelmatig motien 134 Gw.)
veert en naar recht verantwoordt;
· 3" en 4" De incidenteel in een cassatiebeDat het middel niet kan worden
roep gedane rechtstreekse aangifte
van misdaden of wanbedrijven in de
aangenomen;
uitoefening van het ambt gepleegd en

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 januari 1982 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggeve1· : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn

en Bi.itzler.
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1° STRAFVORDERING -

MINISTER
RECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN EEN MISDRIJF BIJ HET HOF VAN CASSATIE- GRONDWET, ART. 90 - ONBEVOEGDHEID VAN HET
HOF.

2° UIVOERENDE MACHT-

MINISTERRECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN EEN MISDRIJF BIJ HET HOF VAN CASSATIE- GRONDWET, ART. 90 - ONBEVOEGDHEID VAN HET
HOF.

3° CASSATIE -

RECHTSTREEKSE AANGIFTE, INCIDENTEEL GEDAAN IN EEN CASSATIEBEROEP- MISDADEN OF WANBEDRIJVEN
IN DE UITOEFENING VAN HET AMBT
GEPLEEGD EN OA. AAN LEDEN VAN HET HOF
TEN LASTE GELEGD FElTEN DIE GEEN
MISDADEN OF WANBEDRIJVEN KUNNEN OPLEVEREN- NIET ONTVANKELIJKE AANGIFTE.

4° CASSATIE -

RECHTSTREEKSE AANGIFTE, INCIDENTEEL GEDAAN IN EEN CASSATIEBEROEP- MISDADEN OF WANBEDRIJVEN
IN DE UITOEFENING VAN HET AMBT
GEPLEEGD EN O.A. AAN LEDEN VAN HET HOF
TEN LASTE GELEGD - VAAGHEID
NIET
ONTVANKELIJKE AANGIFTE.

die o.a. aan leden van het Hof ten
Jaste zijn gelegd, is niet ontvankelijk
wanneer zij feiten en omstandigheden
aanvoert die geen misdrijf kunnen
opleveren of die zodanig vaag zijn dat
zij geen aanwijzing van enige misdaad
of wanbedrijf kunnen geven (2).
(MIERAS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal in
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
·
De ondergetekende procureurgeneraal in het Hof van Cassatie,
Gelet op de voorziening ingesteld
door Mieras Emiel, gei:nterneerde,
geboren te Rotterdam op 23 augustus 1931, tegen de beslissing gewezen op 12 mei 1981 door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Gelet op de rechtstreekse aangifte
die Mieras Emiel verklaard heeft te
doen, incidenteel in die voorziening
en met toepassing van artikel 486,
lid 2, van het Wetboek van Strafvordering, bij verzoekschriften van
27 mei, 29 mei, 10 juni, 17 juli en
21 augustus 1981;
In zoverre de aangiften zijn
gericht tegen de heer Herman Vanderpoorten, toen minister van
Justitie :
Overwegende dat de grondwetsbepalingen aan het Hof niet toestaan
{1) Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1918, 486).

(2) Zie Cass., 27 april 1979 (A.C., 1978-79,
1° en 2o Het Hof van Cassatie is niet
bevoegd om op rechtstreekse aangifte 1025).

-66726 januari 1982 - 2' kamer - Voorzitacht te slaan op rechtstreekse aanter : de h. Cha.tel, afdelingsvoorzitter giften tegen een minister gericht;
Verslaggever : de h. Caenepeel -

Ge-

In zoverre de aangiften zijn gericht lijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
tegen (... ) :
Overwegende dat verzoeker in
voormelde akten op verwarde en
meestal onbegrijpelijke wijze talloze
onsamenhangende beschuldigingen
uit die erop neerkomen aan te
voeren dat hij het slachtoffer is van
een criminele samenzwering van
bovengenoemde personen, gericht
tegen zijn persoon, met het oog op
zijn internering;
Overwegende dat de feiten en
omstandigheden, zoals zij door de
eiser aangevoerd worden, ofwel
geen misdaden of wanbedrijven
kunnen zijn ofwel zodanig onnauwkeurig aangeduid zijn dat zij geen
aanwijzing van misdaad of wanbedrijf ten laste van de in de aangiften vermelde personen bevatten;
Dat de aangiften derhalve niet
ontvankelijk zijn;

Om die redenen, gelet op de
artikelen 485, 486, 493, 494, 501 en
502 van het Wetboek van Strafvordering, 37 en 41 van de wet van
15 juni 1935, vordert dat het aan het
Hof, tweede kamer, moge behagen,
het verslag van de raadsheerverslaggever gehoord en uitspraak
doende in raadkamer, de incidenteel
gedane aangiften te verwerpen en
verzoeker in de kosten te veroordelen.
Brussel, 4 januari 1982.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(w.g.) Janssens de Bisthoven »;
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1° BEVOEGDHEID

januari 1982
EN

AANLEG

BEVOEGDREID - STRAFZAKEN - OVERTREDING
INZAKE
WEGVERKEER
BEKLAAGDE DIE ALS MILITAIR DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE VELDE BEVOEGDHEID VAN RET MILITAIR GERECRT
(!).

2° MILITAIR - DIENST IN DE BELGISCRE
STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND - MILITAIR
DIE DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE
VELDE (2).
3° REGELING VAN RECHTSGEBIED

- STRAFZAKEN- BESCRIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIERECRTBANK- VONNIS
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART OMDAT DE BEKLAAGDE DOOR
RET MILITAIR GERECRT MOEST WORDEN
BERECHT - REGELING VAN RECRTSGEBIED
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR (3).
(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT IN
ZAKE DE CEULAER)
26 januari 1982- 2' kamer- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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Gelet op de artikelen 485, 486, 49 3 lo RECHTERLIJKE ORGANISATIE
en 502 van het Wetboek van StrafSAMENSTELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECRTVOrdering, uitspraak doende in 1--------=-----~
raadkamer, de redenen van boven(1) en (2) Cass., 25 okt. 1978 (A.C., 1978-79,
staande vordering aannemende, ver- 224).
werpt de aangifte; veroordeelt aan(3) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1126).
gever in de kosten.

-668BANK- RECHTER DIE NIET ALLE ZITTINGEN
HEEFT BIJGEWOOND WAAROP DE ZAAK IS
BKHANDELD - NIETIG VONNIS (1). (ART. 779,
EERSTE LID, GER.W.)

2o VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DIE BIJ WEGE VAN NIEUWE BESCHIKKING UITSPRAAK DOET OP GROND VAN EIGEN
REDENEN- NIETIGHE!D VAN HET BEROEPEN
VONNIS ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESL!SSING IN HOGER BEROEP
(2).
(ONGENAE, « A.G.-SECURITAS
T. DE SCHUYTER EA.)

>

N.V.

26 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. van Heeke en De
Gryse.

2° Wanneer een plaatsopneming is bevo-

len voordat de strafvordering is verjaard, kunnen de kosten van die
plaatsopneming in aanmerking komen
als kosten van de strafvordering, ook
al is de strafvordering al verjaard op
de dag die voor de uitvoering van die
onderzoeksdaad is vastgesteld.
3° Wanneer

de strafvordering wegens
verjaring vervallen is en de tijdig
ingestelde rechtsvordering van de burgerlijke partij gegrond is verklaard,
mogen de kosten van de strafvordering niet worden ten laste gebracht
van de vrijgesproken beklaagde of van
de burgerlijke partij die zodoende niet
in het ongelijk is gesteld; de kosten
moeten ten laste blijven van de Staat
{2)

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT T. BIT,
DELONVILLE, FERON)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 november 1981 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Nr. 317

2o

KAMER-

27 januari 1982

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN - BESLISSING WAARIN OP DE CONCLUSIE WORDT
GEANTWOORD GEMIS AAN FEITELIJKE
GRONDSLAG (1).

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
-KOSTEN VAN EEN PLAATSOPNEMING BEVOLEN VOORDAT DE STRAFVORDERING IS VERJAARD- KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
-BEGRIP.

3° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- VERJARING VAN DE STRAFVORDERINGBURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TIJDIG
INGESTELD EN BENADEELDE BURGERLIJKE
PARTIJ VERGOED - KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT.

Nota's arrest nr. 316 :
(1) Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 19).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek van
Strafvordering,
·
doordat het bestreden vonnis aile
kosten ten laste van de Staat laat en,
wat de kosten in verband met een op
12 januari 1981 gedane plaatsopneming
betreft, volstaat met de vermelding « dat
... de strafvordering niet verjaard was de
dag waarop de plaatsopneming door de
eerste rechter werd bevolen; dat het
vonnis waarbij de plaatsopneming v66r
de verjaring werd bevolen, vanzelfsprekend volledige uitwerking diende ~
verkrijgen »; dat het bestreden vonms
daarbij niet antwoordt op eisers conclusie ten betoge dat, wanneer de rechter
een onderzoeksmaatregel zoals een
plaatsopneming beveelt voor een tijdstip
na de verjaring van de strafvordering,
met die maatregel noodzakelijkerwijze
enkel het belang van de burgerlijke
Nota's arrest nr. 317 :
(1) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 589}.

(2) Cass., 3 dec. 1974 (A.C., 1975, 397); zie
(2) Cass., 9 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 90)
Cass., 30 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 212).
wat de beklaagde betreft.

-669partij gediend is, dat bijgevolg de desbe-~
treffende kosten niet aan de Staat ten
laste moeten worden gelegd :
Overwegende dat het vonnis met
de in het middel weergegeven vermeldingen impliciet doch onmiskenbaar beslist dat ten deze de kosten
verbonden aan de plaatsopneming
welke werd bevolen vooraleer de
strafvordering verjaard was verband houden met de strafvord~ring;
Dat het aldus antwoordt op eisers
conclusie;
D t h t
"dd
f ·t .. k
a
e m1 e 1 e1 e 1IJ e grondslag mist;
Over. het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21, 22, 23
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van bet Wetboek
van Strafvordering, 162, 194 en 211 van
bet Wetboek van Strafvordering,
doordat de · correctionele rechtbank
alle kosten met inbegrip van de kosten
betreffende de op 12 januari 1981 gehouden plaatsopneming ten laste van de
Staat laat,
terwijl, eerste onderdeel, die plaatsopneming geen belang had voor de strafvordering, vermits de strafvordering op
dat ogenblik reeds vervallen was door de
verjaring die, bij gebrek aan enige
schorsingsgrond, was ingetreden op
10 november 1980;
tweede onderdeel, wanneer de rechter
een onderzoeksmaatregel zoals een
plaatsopneming beveelt na de verjaring
van de strafvordering, met die maatregel
noodzakelijkerwijze enkel bet belang
van de burgerlijke partij gediend is; de
rechtbank, door de kosten van een
dergelijke onderzoeksmaatregel ten laste
van de ~taat te laten, bet wettelijk
gevolg m1~kent van de verjaring die,
zodra ze 1s voltooid, de strafvordering
van rechtswege doet vervallen; dat ze
bovendien de regel heeft miskend valgens welke de kosten welke uitsluitend
met de burgerlijke rechtsvordering verband houden, niet ten laste van de Staat
mogen vallen :

Overwegende dat, anders dan wat
in het middel wordt aangevoerd, de
plaatsopneming niet na doch v66r
de verjaring van de strafvordering
is bevolen; dat de rechter derhalve
wettig heeft kunnen beslissen dat

de kosten in verband met die
onderzoeksmaatregel kosten van de
·
s t rafv or d ermg
waren;
Overwegende, enerzijds, dat de
kosten verbonden aan de strafvordering niet aan beklaagde ten laste
mogen worden gelegd, wanneer de
rechter geen veroordeling uitspreekt
omdat die rechtsvordering verjaard
is en, anderzijds, dat zij evenmin
ten laste ~ogen w?_rd~n gelegd van
de ~mrge_rhJke partlJ w1er rechtsvordermg met wordt afgewezen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanti€\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; laat de kosten ten
laste van de Staat.
27 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal.

Nr. 318
2•

KAMER -

27 januari 1982

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID IN
VALSE STUKKEN GESCHRIFTE BEGRIP.

VALS

GETUIGSCHRIFT -

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FElTEN
OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE
WET EN BEWEZEN VERKLAARD - GEEN CONBESLISSING REGELMATIG MET
CLUSIE REDENEN OMKLEED OPGAVE VAN DE
GEGEVENS WAARUIT DE SCHULD VAN DE
BEKLAAGDE BLIJKT, NIET VEREIST (1).

1----------------(1) Cass., 22 seot. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 55).

-6701° Een vals geschrift, en niet een vals

getuigschrift, is het « getuigschrift van
beroepsuitoefening », afgegeven door
een gemeentebestuur, waarin valselijk
wordt bevestigd dat iemand gedurende
een bepaalde periode als werkman het
beroep van groothandelaar in vlees
heeft uitgeoefend; dat stuk kan niet
worden beschouwd als een getuigschrift waarvan de houder enig voordeel mag verwachten, maar is een
akte tot vaststelling van de erin vermelde feiten waarvan zij als bewijs
kan dienen, en die, ten behoeve van
hem voor wie ze is opgemaakt, een
recht verleent waarop hij zonder die
akte geen aanspraak kan maken.
(DECAMP)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 27 mei 1981;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 193, 196, 197,
213, 214 van het Strafwetboek en 9 van
de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt wegens de telastlegging 1, onder
meer op grond : dat het afschrift van het
valse stuk in map 2 M van de inventaris
steekt; dat dit stuk niet kan worden
beschouwd als een getuigschrift waarvan
de houder enig voordeel mag verwachten, doch een akte is die strekt tot
vaststelling van de erin vermelde feiten,
waarvan ze als bewijs kan dienen, en
dat die akte aldus, aan degene te wiens
behoeve ze is opgemaakt, een recht
verleent waarop hij zonder die akte geen
aanspraak kan maken; dat de verdraaiing van de feiten in een dergelijk stuk
de in de artikelen 193 en 196 van het
Strafwetboek omschreven misdaad van
valsheid in geschrifte oplevert; dat de
eerste rechter dus rechtsgeldig en
terecht kennis had genomen van de
gecorrectionaliseerde
misdaad
van
gebruik van valse stukken (artikel 197)
die iemand anders dan de dader, zich
terdege bewust van de valsheid, had
gepleegd met het bedrieglijk opzet om
onwettelijk het beroep van groothandelaar in vlees mt te oefenen,

terwijl, eerste onderdeel, het stuk dat in
map 2 M van de inventaris steekt, niet als
een vals stuk kan worden beschouwd, vermits de materiele bestanddelen van het
misdrijf van valsheid ten deze niet aanwezig zijn,
tweede onderdeel, het bij map 2 M
van de inventaris gevoegde stuk volgens
de wet, de parlementaire voorbereiding
van die wet, de rechtsleer en de recht~
spraak niet anders dan als .een vals
getuigschrift kan worden beschouwd, dat
ontegensprekelijk behoort tot de categorie van stukken bedoeld in de
artikelen
203
tot
209
van
het
Strafwetboek :

Overwegende dat eiser vervolgd
werd, met name ter zake dat hij
« met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, gebruik
heeft gemaakt van een vals stuk,
wel wetend dat dit vals was, teri
deze dat hij, met het opzet om
onwettelijk het beroep van groothandelaar in vlees uit te oefenen,
door het gemeentebestuur van Marcinelle op 13 mei 1968 een attest van
beroepsuitoefening nr. 52045/010/
0001 heeft doen opmaken waaruit
valselijk blijkt dat hij van 20 maart
1958 tot 20 maart 1963 als werkman
het beroep van groothandelaar in
vlees heeft uitgeoefend » (telastc·
legging 1);
Dat het arrest eiser wegens die
en wegens andere telastleggingen
tot een enkele straf veroordeelt, de
zwaarste, namelijk die welke op die
telastlegging gesteld is;
Overwegende dat het hof van
beroep erop wijst dat het litigieuze
stuk « niet kan worden beschouwd
als een getuigschrift waarvan de
houder enig voordeel mag verwachten, doch een akte is die strekt tot
vaststelling van de erin vermelde
feiten waarvan ze als bewijs kan
dienen en dat die akte aldus, aan
hem te wiens behoeve ze is opgemaakt, een recht verleent waarop
hij zonder die akte geen aanspraak
kan maken », dat het hof daaruit
afleidt « dat de verdraaiing van de
feiten in een dergelijk stuk de in de

-671artikelen 193 tot 196 van het Straf- conclusie van de h. Ballet, advocaatwetboek omschreven misdaad van generaal - Advocaat : mr. Fameree,
Charleroi.
valsheid in geschrifte oplevert »;
Overwegende dat aldus het arrest
zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat beide onderdelen van het Nr. 319
middel falen naar recht;

2" KAMER- 27 januari 1982
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
EENSTEMMIGHEID- WETBOEK VAN STRAFGrondwet,
doordat het bestreden arrest, met VORDERING, ART. 211BIS - HANDHAVING
bevestiging van het beroepen vonnis,
DOOR DE APPELRECHTER VAN DE DOOR DE
eiser Op de in het eerste middel weergeEERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF,
geven gronden veroordeelt wegens de
MAAR OPHEFFING VAN HET UITSTEL M.B.T. DE
telastlegging 1,
TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF- EENterwijl een veroordelende beslissing
STEMMIGHEID VEREIST (1).
slechts dan regelmatig met redenen is 2° CASSATIE _ OMVANG _ STRAFZAKEN _
omkleed, wanneer erin vermeld wordt
VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING, OP
dat aile bestanddelen en elk bestanddeel
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE, VERNIEvan het tegen eiser bewezen verklaarde
TIGD OP GROND DAT ZIJ NIET MET EENSTEMmisdrijf aanwezig zijn en in het arrest
MIGHEID IS UITGESPROKEN - DIENTENGEnoch in het beroepen vonnis waarnaar
VOLGE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP
het verwijst, vastgesteld wordt dat de
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE
voormelde bestanddelen aanwezig zijn,
VOOR DIE BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK
meer bepaald in welk opzicht de feiten
AANSPRAKELIJKE TEGEN EEN MEDEBEin het litigieuze stuk werden verdraaid :
KLAAGDE- BEGRIP.

Overwegende dat het hof van 2• Wanneer de veroordelende beslissing
beroep de in de bewoordingen van
op de strafvordering tegen een eerste
de wet omschreven telastlegging 1
beklaagde wordt vernietigd, o.a. op
bewezen verklaart onder aanbrengrand dat het rechtscollege niet met
eenstemmigheid heeft beslist, brengt
ging van de in het eerste middel
die cassatie vernietiging mede van de
weergegeven verduidelijkingen;
eindbeslissing op de burgerlijke
Dat, bij ontstentenis van een conrechtsvordering van de voor die
clusie dienaangaande, het arrest
beklaagde burgerrechtelijk aansprakeniet nader met redenen behoefde te
Jijke tegen een medebeklaagde, waarbij wegens de aldus niet enkel ten
worden omkleed;
Jaste van de medebeklaagde, maar ook
Dat het middel niet kan worden
ten laste van de eerste beklaagde
aangenomen;
bewezen verklaarde telastlegging ten
En overwegende dat de substanJaste van de medebeklaagde slechts
tii::\le of op straffe van nietigheid
gedeeltelijke schadevergoeding wordt
voorgeschreven rechtsvormen in
toegekend; de beslissing op de strafvordering tegen de eerste beklaagde
acht zijn genomen en de beslissing
en de beslissing op de burgerlijke
overeenkomstig de wet is gewezen;
rechtsvordering waartegen de burgerlijke partij zich in cassatie heeft
voorzien, zijn op dezelfde onwettigheid
gegrond (2).

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

(1) Cass., 15 feb. 1978 (A.C., 1978, 715); zie
Cass., 9 jan. 1980, redenen (ibid, 1980-81,
nr. 335).
(2) Zie Cass., 20 sept. 1978, drie arresten
27 januari 1982 - 2" kamer - Voorzit- (A.C., 1978-79, 73, 75 en 77) en Cass., 5 juni
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag- 1979 (ibid., 1978-79, 1163) met noot 1 op biz.
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 1165.

-672(CALTSAS K., CALTSAS J., STATHIA T. HENKENS) met eenparige stemmen van haar
leden, de in het middel vermelde
ARREST ( vertaling)
bepaling heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is;
RET HOF; - Gelet op het bestreB. In zoverre het cassatieberoep
den vonnis, op 7 september 1981 in
hoger beroep gewezen door de Cor- gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rectionele Rechtbank te Luik;
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging
I. Op het cassatieberoep van
van de beslissing op de strafvordebeklaagde Karalambos Caltsas :
ring leidt tot vernietiging van de op
burgerlijke
rechtsvordering
A. In zoverre het cassatieberoeo de
gericht is tegen de beslissingen op gewezen beslissing die het gevolg
ervan is;
de strafvordering ten laste van :
1. de medebeklaagde Henkens :
Overwegende dat eiser
niet
II. Op het cassatieberoep van
bevoegd is om tegen die beslissing
Jean Caltsas en Catherine Stathia,
cassatieberoep in te stellen;
de voor Karalambos Caltsas burgerDat het cassatieberoep niet ont- rechtelijk aansprakelijke partijen :
vankelijk is;
Overwegende dat niet blijkt dat
2. eiser :
de eisers hun cassatieberoep hebOver het middel, afgeleid uit de schen- ben doen betekenen aan de partijen
ding van artikel 21lbis van het Wetboek tegen wie zij is gericht;
van Strafvordering,
Dat het cassatieberoep niet ontdoordat het bestreden vonnis op de vankelijk is;
tegen eiser ingestelde strafvordering de
Overwegende evenwel dat de verbeslissing van de eerste rechter gedeelnietiging
van de beslissingen op de
telijk wijzigt, hem tot een geldboete van
50 frank veroordeelt wegens onopzette- tegen Karalambos Caltsas ingelijke verwondingen en overtreding van stelde strafvordering en burgerlijke
artikel 23 van het koninklijk besluit van rechtsvordering tot gevolg heeft dat
1 december 1975 houdende algemeen de beslissingen, waarbij de eisers
reglement op de politie van het wegver- burgerrechtelijk aansprakelijk workeer, en het hem door de politierecht- den verklaard voor de geldboete en
bank verleende uitstel intrekt; dat het
bestreden vonnis, waarbij de door de de hem ten laste gelegde kosten en
eerste rechter opgelegde straf wordt waarbij ze hoofdelijk met hem ververzwaard, niet vaststelt dat de beslis- oordeeld worden tot betaling van
sing is genomen met eenparige stemmen schadevergoeding aan verweerder,
van de leden van rechtbank :
geen bestaansreden meer hebben;
Overwegende dat de politierechtbank eiser tot een geldboete van
50 frank heeft veroordeeld, met
uitstel gedurende een jaar;
Overwegende dat de rechtbank,
op het hoger beroep van eiser en
het openbaar ministerie, de door de
politierechtbank opgelegde straf
bevestigt doch het door de eerste
rechter verleende uitstel intrekt;
Overwegende dat de rechtbank,
nu ze in hoger beroep niet vaststelt
dat de straf aldus werd verzwaard

III. 0p het cassatieberoep van de
burgerlijke partij Jean Caltsas :

A. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
tegen de verweerder Henkens ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser niet in de
kosten van de strafvordering is
veroordeeld;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;

-673Om die redenen, vernietigt het
gericht is tegen de beslissing op de bestreden vonnis, in zoverre daarbij
door eiser ingestelde burgerlijke uitspraak wordt gedaan over de
tegen Karalambos Caltsas in~e
rechtsvordering :
stelde strafvordering en burgerliJke
Overwegende dat het bestreden rechtsvordering en over de door
vonnis, met bevestiging van de Jean Caltsas ingestelde burgerlijke
beslissing van de politierechter, rechtsvordering, behalve in zoverre
beslist, enerzijds, dat de schade de verweerder Henkens bij de
veroorzaakt is door de fouten van bestreden beslissing voor ten minste
beide beklaagden en dat Karalam- een derde aansprakelijk wordt verbos Caltsas voor twee derde en de klaard; verwerpt de cassatieberoebeklaagde Henkens voor een derde pen voor het overige, met dien
moeten instaan voor de door het verstande dat de beslissingen, waarongeval veroorzaakte schade, ander- bij Jean Caltsas en Catherine
zijds, dat, gelet op de verdeling van Stathia burgerrechtelijk aansprakede aansprakelijkheid, de burgerlijke lijk worden verklaard voor de geldpartij Jean Caltsas slechts voor een boete en de kosten ten laste van
derde van haar schade moet worden Karalambos Caltsas en waarbij ze
met hem hoofdelijk veroordeeld
vergoed;
worden tot betaling van schadevergoeding aan verweerder, geen
Overwegende dat uit die conside- bestaansreden
meer hebben; beveelt
ransen blijkt dat de beslissing waar- dat van dit arrest melding zal worbij uitspraak wordt gedaan over de den gemaakt op de kant van de
schuld van de eiser Karalambos gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Caltsas en de beslissing waarbij
Catherine Stathia in de
uitspraak wordt gedaan over de veroordeelt
kosten
van
cassatieberoep en
burgerlijke rechtsvordering van de verwijst Jeanhaar
Caltsas in twee derde
eiser Jean Caltsas op dezelfde van de kosten van zijn cassatiebeonwettigheid berusten;
roep; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
Dat immers de beslissing waarbij beperkte zaak naar de Correctionele
de rechtsvordering van de eiser Rechtbank te Verviers, zitting houJean Caltsas, burgerlijke partij, dend in hoger beroep.
slechts ten belope van een derde
27 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitvan de door hem geleden schade
gegrond is verklaard, het recht- ter: de h. Legros, voorzitter - Verslagstreeks gevolg is van de beslissing gever : de h. Screvens - Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaatwaarbij de eiser Karalambos Calt- generaal
- Advocaat: mr. Simont.
sas, bestuurder van de aan Jean
Caltsas toebehorende wagen, schuldig is bevonden aan de misdrijven
waarvoor hij vervolgd werd;
B. In zoverre het cassatieberoep

Dat de vernietiging van de beslis- Nr. 320
sing op de tegen de eiser Karalambos Caltsas ingestelde strafvorde2• KAMER- 27 januari 1982
ring derhalve ook geldt voor het
beschikkende gedeelte van de
JEUGDBESCHERMING - OVERTREbeslissing die is gewezen op de 1°DING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENTburgerlijke rechtsvordering· van de VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN MINDERJARIeiser Jean Caltsas, burgerlijke par- GEN VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINtij, tegen verweerder, beklaagde, en DER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR, EN TEN
waartegen genoemde eiser regelma- LASTE VAN MEERDERJARIGEN- OPENBARE
tig cassatieberoep heeft ingesteld;
TERECHTZITTJNG- TOE TE PASSEN REGELS.

-6742° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN- beklaagde verweerder ingestelde
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE strafvordering :
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM INGEOverwegende dat de eisers niet
STELDE STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - CASSATIE - DIENTEN- bevoegd zijn om tegen die beslissinGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE NIET DEFI- gen cassatieberoep in te stellen;
NITIEVE BESLISSINGEN OP DE DOOR DE BURDat de cassatieberoepen niet ontGERLIJKE PARTIJEN (DE VADER EN DE MOE- vankelijk zijn;
DER VAN DE BEKLAAGDE) TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE INGESTELDE RECHTSVORDERINGEN, EN DIE OP DEZELFDE ONWETTIGHEID
ZIJN GEGROND, OOK AL HEBBEN DIE PARTIJEN VAN HUN VOORZIENING AFSTAND
GEDAAN ZONDER IN DIE BESLISSINGEN TE
BERUSTEN (1).

1° Krachtens

art. 36bis, tweede lid,
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965
heeft, m.b.t. de daarin bedoelde misdrijven, het onderzoek van de veivolgingen ten Jaste van minderjarigen
van meer dan zestien jaar en minder
dan valle achttien jaar voor de
gemeenrechtelijk bevoegde gerechten
in raadkamer plaats; dit artikel is van
toepassing op die minderjarigen, zelfs
als meerderjarigen samen met hen bij
een zelfde exploot voor de gerechten
worden gedagvaard en vervolgd (2).
(Art. 96 Gw.; art. 36bis Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, gew. bij wet
9 mei 1972.)
(RENANT D., RENANT J., SOMBREFFE
T. MERAGLlA)

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 september 1981 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
A. In zoverre de cassatieberoepen
van de beklaagde Daniel Renant en
de voor hem civielrechtelijk aansprakelijke partijen Jean Renant en
Marie Sombreffe gericht zijn tegen
de beslissing op de tegen de mede-

-----------------1
(1) Zie Cass., 20 sept. 1978, drie arresten
(A.C., 1978-79, 73, 75 en 77) en Cass., 5 juni

1979 (ibid., 1978-79, 1163) met noot 1 op
biz. 1165.
(2) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 655).

B. In zoverre de cassatieberoepen
van Jean Renant en Marie Sombreffe, burgerlijke partijen, gericht
zijn tegen de beslissingen op de
tegen verweerder ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de eisers in
geen kosten werden veroordeeld
jegens het openbaar ministerie;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
C. In zoverre het cassatieberoep
van de beklaagde Daniel Renant
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering:

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming,
doordat de rechtbank, die de zaak in
hoger beroep behandeld heeft op de
openbare terechtzittingen van 1 juli, 3 en
7 september 1981, het beroepen vonnis
heeft bevestigd waarbij de eerste rechter, die dezelfde zaak heeft behandeld op
de
openbare
terechtzittingen
van
26 februari, 19 maart, 23 april en 21 mei
1981, de op 23 april 1963 geboren eiser
Daniel Renant, die meer dan zestien
jaar en minder dan voile achttien jaar
oud was op het ogenblik van de feiten
en die vervolgd werd voor de op grond
van het gemene recht bevoegde gerechten, veroordeeld heeft wegens
overtreding van de artikelen 12.4 en 12.5
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, de
eisers Jean Renant en Marie Sombreffe
civielrechtelijk aansprakelijk heeft verklaard voor de eiser Daniel Renant en
hen met laatstgenoemde hoofdelijk veroordeeld heeft tot betaling van de geldboete en de kosten,
terwijl, krachtens artikel 36bis, tweede
lid, van de wet van 8 april 1965 betref-

-675voor de betaling van de geldboete
en de kosten en waarbij ze veroordeeld worden tot betaling van schadevergoeding aan verweerder;

fende de jeugdbescherming, de vervolgingen die voor de op grond van het
gemene recht bevoegde gerechten worden ingesteld tegen minderjarigen die op
het ogenblik dat ze een overtreding van
het Wegverkeersreglement begaan meer
dan zestien en minder dan volle achttien
jaar oud zijn, in raadkamer worden
onderzocht :

Overwegende dat de rechtbank de
eiser Daniel Renant, die op 23 april
1963 geboren is, veroordeelt wegens
op 31 mei 1980 begane overtredingen van het Wegverkeersreglement,
en dit na de zaak in openbare
terechtzitting te hebben behandeld;
Overwegende dat krachtens artikel 36bis, tweede lid, van de wet
van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming de vervolgingen
die voor de op grond van het
gemene recht bevoegde gerechten
worden ingesteld tegen minderjarigen van meer dan zestien en minder dan voile achttien jaar oud, in
de bij die wetsbepaling voorgeschreven gevallen, in raadkamer worden
onderzocht;
Dat die bepaling, welke strekt tot
bescherming van die minderjarigen,
op hen van toepassing is, zelfs als
bij hetzelfde exploot een meerderjarige wordt gedagvaard en samen
men hen voor die gerechten wordt
vervolgd;
Dat het middel gegrond is;

E. In zoverre de cassatieberoepen
van de burgerlijke partijen Jean
Renant en Marie Sombreffe gericht
zijn tegen de beslissingen op de
door hen tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende
dat de eisers
afstand hebben gedaan van hun
cassatieberoep met het voorbehoud
dat ze zich na de eindbeslissing
opnieuw in cassatie zullen voorzien;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen op de tegen de
eiser Daniel Renant, beklaagde,
ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering leidt tot de
vernietiging van de niet definitieve
beslissingen op de door Jean
Renant en Marie Sombreffe ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, welke op dezelfde onwettigheid
berusten, ook al hebben de
genoemde partijen afstand gedaan
van hun cassatieberoep zonder in
de beslissing te berusten;

Om die redenen, zonder dat er

D. In zoverre de cassatieberoepen grond bestaat tot onderzoek van het

van Jean Renant en Marie Som- tweede middel dat niet kan leiden
breffe, die voor Daniel Renant tot ruimere cassatie, verleent akte
civielrechtelijk aansprakelijk zijn, van de afstand van de cassatiebegericht zijn tegen de beslissingen op roepen van de eisers Jean Renant
de door het openbaar ministerie en Marie Sombreffe, burgerlijke
tegen hen ingestelde rechtsvorde- partijen; vernietigt het bestreden
ring en op de door verweerder tegen vonnis, in zoverre daarbij uitspraak
hen ingestelde rechtsvorderingen :
wordt gedaan over de rechtsvordeOverwegende dat de vernietiging ringen van het openbaar ministerie
van de beslissingen op de tegen de tegen de eisers, beklaagde en civieleiser Daniel Renant, beklaagde, rechtelijk aansprakelijke partijen en
ingestelde strafvordering en burger- over de door verweerder tegen de
lijke rechtsvordering leidt tot de eisers en de door de eisers, het
vernietiging van de beslissingen echtpaar Renant-Sombreffe, tegen
waarbij de eisers Jean Renant en verweerder ingestelde burgerlijke
behalve
in
Marie Sombreffe civielrechtelijk rechtsvorderingen,
aansprakelijk worden verklaard . zoverre verweerder voor ten minste
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welke verklaringen als de voornaamste
een derde aansprakelijk wordt vermoeten worden beschouwd en derklaard voor het ongeval en de
halve in het proces-verbaal van de
gevolgen ervan; beveelt dat van dit
terechtzitting moeten worden aangetearrest melding zal worden gemaakt
kend (1). (Artt. 155 en 189 Sv.; art. 10
op de kant van de gedeeltelijk
wet 1 mei 1849.)
vernietigde beslissing; veroordeelt
2"
De verplichting aantekening te houde eisers, burgerlijke partijen, in de
den van de voornaamste verklaringen
kosten van hun cassatieberoep; laat
van de getuigen die gehoord worden
de overige kosten ten laste van de
op de terechtzitting van de in eerste
Staat; verwijst de aldus beperkte
aanleg rechtdoende strafgerechten,
zaak naar de Correctionele Rechtvermeld in de artikelen 155 en 189 Sv.
bank te Hoei, zitting houdende in
en 10 wet 1 mei 1849, is geen substanhoger beroep.
tiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm (2).
27 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, voorzitter - Verslag- 3" De appelrechter kan zijn beslissing
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende
rechtsgeldig gronden op een door de
conclusie van de h. Ballet, advocaateerste rechter gehoorde getuigenvergeneraal - Advocaat : mr. Dassesse.
klaring, die door de griffier niet is
aangetekend in het proces-verbaal van
de terechtzitting van die rechter, maar
die door deze in zijn vonnis is weergegeven zonder de bewijskracht ervan te
miskennen (3).
Nr. 321

(FLABAT T. LEJEUNE EA.)
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ARREST ( vertaling)

1° VONNISSEN EN ARRESTEN-

CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - AANTEKENING VAN DE GETUIGENISSEN DOOR DE GRIFFIER - OPDRACHT VAN LAATSTGENOEMDE TOEZICHT.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

coR-

RECTIONELE EN POLITIEZAKEN - AANTEKENING VAN DE GETUIGENISSEN VOOR DE IN
EERSTE AANLEG RECHTDOENDE STRAFGERECHTEN - NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN.

3o VONNISSEN

EN

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 september 1981 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
I. ...

II ....
III. In zoverre het cassatieberoep
van eiser, beklaagde en burgerlijke

ARRESTEN

CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - GETUIGENIS OPGENOMEN DOOR DE EERSTE RECHTER - VERKLARING NIET AANGETEKEND IN
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING, MAAR WEERGEGEVEN IN HET BERGEPEN VONNIS - BESLISSING VAN DE APPELRECHTER GEGROND OP DE GENOEMDE VERKLARING - WETTIGHEID.

1" Door de griffier van de politierecht-

bank en van de correctionele rechtbank te verplichten aantekening te
houden van de « voornaamste » getuigenverklaringen heeft de wet aan de
griffier de taak opgedragen om, onder
toezicht van de rechtbank, te oordelen

(1) Cass., 11 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I,

187) en de voetnoot.

(2) Cass., 21 okt. 1968 (A.C., 1969, 209).
(3) Uit bovenstaand arrest volgt dat de
appelrechter ten deze had geoordeeld, enerztjds, dat de litigieuze verklaring voor de
eerste rechter was afgelegd zoals hij ze in zijn
vonnis had weergegeven en, anderzijds, dat de
griffier ze niet had aangetekend in het proces-verbaal van de terechtzitting. Er was in
het genoemde proces-verbaal dus enkel een
gewone weglating, die niet strijdig is met de
vaststellingen van het beroepen vonnis. Indien
deze daarentegen worden tegengesproken door
een aantekening in het proces-verbaal van de
terechtzitting, hebben zij geen bewijswaarde
meer. (Zie Cass., 19 juni 1972, A.C., 1972, 992).

-677partij, gericht is tegen de beslissingen op de door de Onderlinge Maatschappij van Openbare Besturen
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering en op de door hem
tegen Rudi Lejeune, Andre Lejeune
en diens echtgenote Francine Dejet
ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 155 van het Wethoek van Strafvordering en 10 van de
wet van 1 mei 1849 betreffende de
rechtbanken van eenvoudige en van
correctionele politie,
doordat het bestreden vonnis, zonder
enige rekening te houden met de verklaring van de getuige Myriam Meyer, die
op 6 september 1979 door de politie en
op 13 februari 1981 door de eerste
rechter op de terechtzitting werd verhoord, de burgerrechtelijke beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt
en inzonderheid de rechtbank onbevoegd ver klaart om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering van eiser,
laatstgenoemde veroordeelt om aan de
burgerlijke partij Onderlinge MaatschappiJ het bedrag van 56.925 frank te
betalen, op grond « dat de eerste rechter
terecht beslist heeft dat het van groot
belang was de verklaringen van de twee
betrokken bestuurders te onderzoeken ·
ten einde hun aansprakelijkheid vast te
stellen, vermits een zekere voorzichtigheid geboden is ten aanzien van de
verklaringen van de getuigen en dat aan
de hand daarvan niet kan worden uitgemaakt welke van de tegenstrijdige versies van de partijen de juiste moet
worden geacht "•
en doordat het bestreden vonnis aldus
impliciet verwijst naar de motivering
van de eerste rechter, volgens welke
« een zekere voorzichtigheid geboden is
ten aanzien van de verklaring van de
tweede getuige Meyer, aangezien ze bij
haar eerste verhoor zei dat ze, na bij het
benzinestation Seca te hebben getankt,
haar weg vervolgde in de richting
Namen ... en dat ze traag reed ..., dat ze
op de terechtzitting haar verklaring
aanzienlijk heeft gewijzigd : na te hebben getankt, heeft ze haar voertuig
opgesteld vooraan op de parkeerstrook,
waar Flabat van plan was te maneuvreren omdat er met haar wagen iets niet
in orde was; ... dat de rechtbank skep~

tisch staat tegenover de schatting van de
snelheid door de getuige, die immers
louter op deductieve gronden - vermits
ze toegeeft hem niet te hebben zien
naderen - in haar eerste verklaring
zegt dat de motor zeer snel reed, vervolgens dat de motor met een razende
snelheid voorbijreed »,

terwijl, eerste onderdeel, genoemde
getuige blijkens het proces-verbaal van
de openbare terechtzitting van 13 februari 1981 van de Politierechtbank te
Namen heeft verklaard : « Een wagen
stond bijna stil om links a£ te slaan hij stond in het midden van de rijbaan
-, aile andere wagens reden rechts
voorbij. Een motor kwam opdagen, wilde
remmen en is bij het slippen aangevlogen tegen de linker voorkant van de
wagen, die op dat ogenblik begon te
zwenken. Ik weet niet met zekerheid te
zeggen of de richtingaanwijzer werkte.
Wei stond de wagen in het midden van
de rijbaan dat ben ik zeker hetgeen wei erop wees dat zij van plan
was in te slaan. De autobestuurder wilde
ongetwijfeld de parkeerstrook oprijden.
De motor is met een razende snelheid
komen opdagen. Ik heb niet eens de tijd
gehad hem te zien naderen »; uit het
zittingsblad dus niet bleek dat de
getuige op de terechtzitting de verklaringen zou hebben afgelegd die de eerste
rechter haar in de mond legt (« na te
hebben getankt, heeft ze haar voertuig
opgesteld vooraan op de parkeerstrook ...
omdat er met haar wagen iets niet in
'orde was >>) en waarop hij zich baseert
om de geloofwaardigheid van die getuigenverklaring in twijfel te trekken,
waaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door impliciet doch onmiskenbaar die
motivering van het beroepen vonnis over
te nemen, de bewijskracht miskent van
het proces-verbaal van de op 13 februari
1981 gehouden terechtzitting van de
Politierechtbank te Namen (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), althans een
schending inhoudt van de artikelen 155
van het Wetboek van Strafvordering en
10 van de wet van 1 mei 1849 betreffende de rechtbanken van eenvoudige en
van correctionele politie, volgens welke
artikelen de politierechtbanken in de
processen-verbaal van de terechtzitting
aantekening moeten houden van de
voornaamste getuigenverklaringen en in
geval van hoger beroep die processenverbaal moeten voegen bij de stukken
van de rechtspleging; die bepalingen
impliceren dat noch de eerste rechter

-678noch de appelrechter hun beslissing
Overwegende dat, krachtens de
mogen gronden op ter terechtzitting van artikelen 155 van het Wetboek van
de eerste rechter afgelegde getuigenver- Strafvordering en 10 van de wet van
klaringen welke niet in het proces- 1 mei 1849 betreffende de rechtbanverbaal van die terechtzitting zijn opge- ken van eenvoudige en van correctekend;
tionele politie, de politierechtbanken in de processen-verbaal van de
Wat het eerste onderdeel betreft : terechtzitting aantekening moeten
Overwegende dat het bestreden houden van de voornaamste getuivonnis vermeldt « dat de eerste genverklaringen en, in geval van
rechter terecht beslist heeft dat het hoger beroep, het origineel van die
van groot belang was de verklarin- processen-verbaal moeten voegen
gen van de twee betrokken bestuur- bij de stukken van de rechtspleging;
ders te onderzoeken ten einde hun dat het de taak is van de griffier om
aansprakelijkheid vast te stellen, onder toezicht van de rechtbank te
vermits een zekere voorzichtigheid oordelen welke verklaringen als «de
geboden is ten aanzien van de voornaamste » moeten worden
getuigenverklaringen, en dat aan de beschouwd en bijgevolg in het prohand daarvan niet kan worden uit- ces-verbaal van de terechtzitting
gemaakt welke van de tegenstrij- moeten worden opgetekend;
dige versies van de partijen de
Dat de in die wetsbepalingen
juiste moet worden geacht »; dat het
aldus de motivering van de eerste vervatte verplichting geen substanrechter in verband met de bewijs- tiele of op straffe van nietigheid
waarde van de getuigenverklaringen voorgeschreven rechtsvorm is, zodat
de rechters hun beslissing kunnen
overneemt;
gronden op de voor hen gevoerde
Overwegende dat de eerste rechter mondelinge rechtspleging en met
had beslist « dat een zekere voor- name op de door hen zetl opgenozichtigheid geboden (was) ten aan- men getuigenverklaringen;
zien van de verklaring van de
tweede getuige Meyer, aangezien ze
Overwegende dat de politierechtbij haar eerste verhoor gezegd (had) bank door de voor haar afgelegde
dat ze, na bij het benzinestation verklaring van Myriam Meyer over
Seca te hebben getankt, haar weg te nemen, zoals in het middel wordt
vervolgde in de richting N amen ... , aangegeven, de bewijskracht van
(maar dat) zij op de terechtzitting het proces-verbaal van de terechthaar verklaring aanzienlijk heeft zitting van 13 februari 1981 niet
gewijzigd (en toen zei dat) ze, na te miskent en de artikelen 155 van het
hebben getankt, haar voertuig (had) Wetboek van Strafvordering en 10
opgesteld vooraan op de parkeer- van de wet van 1 mei 1849 niet
strook waar Flabat van plan was te schendt; dat de correctionele rechtmaneuvreren omdat er met haar bank de motivering van de eerste
wagen iets niet in orde was ... »;
rechter dienaangaande heeft overOverwegende dat uit de verkla- genomen en aldus wettig heeft vastring van Myriam Meyer, welke in gesteld dat, nu de verklaringen van
het proces-verbaal van de terecht- Myriam Meyer op de terechtzitting
zitting van 13 februari 1981 van de van de politierechtbank afweken
politierechtbank is opgenomen en van haar verklaringen tijdens het
in dit onderdeel van het middel strafrechtelijk vooronderzoek, een
is weergegeven, niet blijkt dat zekere voorzichtigheid geboden was
genoemde getuige de verklaringen ten aanzien van haar verklaring en
heeft afgelegd die de eerste rechter dat aan de hand ervan niet kon
haar in de mond heeft gelegd en die worden uitgemaakt welke van de
de correctionele rechtbank heeft tegenstrijdige versies van de partijen de juiste moest worden geacht;
overgenomen;

-679Dat het eerste onderdeel van het BEPALINGEN OF EEN RECHTSBEGINSEL, DIE
middel niet kan worden aangeno- NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND
ZIJN - MID DEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN
rilen;
BESLISSING VAN DE APPELRECHTER DIE
OVEREENSTEMT MET DE BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER - MIDDEL DAT NIET AAN
DE APPELRECHTER WERD VOORGELEGD NIEUW MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Om die redenen, verwerpt het 1° en 2° Om naar recht met redenen te
zijn omkleed, moet een veroordelencassatieberoep; veroordeelt eiser in
de beslissing op de strafvordering
de kosten.
27 januari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende

conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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de wettelijke bepalingen vermelden,
waarin de bestanddelen van het ten
laste van de beklaagde gelegde misdrijf worden opgegeven, alsmede die
waarbij straf wordt gesteld {1); wanneer de veroordeling wordt uitgesproken wegens een zware overtreding van
het Wegverkeersreglement moet de
rechter niet bovendien de bepaling
vermelden van het koninklijk besluit
van 7 april 1976 waarbij de genoemde
overtreding als een zware overtreding·
wordt aangewezen, in de zin van
art. 29 van de Wegverkeerswet. (Art. 97
Gw.)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 3° Niet ontvankelijk is het middel
waarin enkel tegenstrijdigheid tussen
ARRESTEN - STRAFZAKEN - WEGVERtwee beslissingen wordt aangevoerd,
KEER WEGVERKEERSREGLEMENT
wanneer dat middel, ook indien het
ZWARE OVERTREDING - VEROORDELENDE
gegrond
was, niet tot vernietiging van
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - TE
de bestreden beslissingen kan leiden
VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN.
{2) {impliciete oplossing); dat is met
name het geval wanneer het middel
2° WEGVERKEER WEGVERKEERSREeen tegenstrijdigheid aanvoert tussen,
GLEMENT- ZWARE OVERTREDING - VERenerzijds, de beslissing dat eiser een
OORDELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORovertreding heeft begaan, terwijl de
DERING - MOTIVERING - TE VERMELDEN
vordering tot vernietiging van de
WETTELIJKE BEPALINGEN.
beslissing op de strafvordering dienaangaande zonder belang is, daar de
3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
rechter voor de genoemde overtreding
EN
BURGERLIJKE
STRAFVORDERING
en voor andere overtredingen een
RECHTSVORDERING - MIDDEL DAT KRITIEK
enkele straf heeft uitgesproken die
OEFENT OP DE BESLISSINGEN OP DE STRAF'door die andere overtredingen wetteVORDERING EN OP EEN BURGERLIJKE
lijk verantwoord is en, anderzijds, de
RECHTSVORDERING - MIDDEL AFGELEID UIT
beslissing op een burgerlijke rechtsTEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE GENOEMDE
vordering, die door de voorziening niet
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE
wordt bestreden, zodat de aangevoerde
BESLISSING OP EEN ANDERE BURGERLIJKE
tegenstrijdigheid geen verband houdt
RECHTSVORDERING - · TEGENSTRIJDIGHEID
met de burgerlijke rechtsvordering die
ZONDER BELANG WAT BETREFT DE BESLISaan het Hoi is onderworpen (3).
SING OP DE STRAFVORDERING - MIDDEL
DAT, OOK INDIEN HET GEGROND WAS, NIET - - - - - - - - - - - - - - - - - TOT CASSATIE LEIDT- NIET ONTVANKELIJK
(1) Zie Cass., 22 okt. en 2 dec. 1980 (A.C.,
1980-81, nrs. 118 en 204).
MIDDEL.

4° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
(2) Zie Cass., 14 maart 1977 (A.C., 1977, 761),
- RECHTVORDERING INGESTELD DOOR HET 5 okt. 1977 (ibid., 1978, 159) en 12 maart 1980
OPENBAAR MINISTERIE VEROORDELING (ibid, 1979-80, nr. 444).

VAN DE CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ - MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE

(3) Zie Cass., 28 okt. 1980 (A.C., 1980-81,
127) en 6 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 148).

nr.

-6804° Nieuw, en derhalve niet ontvankelijk, 14 juli 1976, van het koninklijk besluit
is het middel dat gegrond is op van 16 maart 1968 tot coordinatie van de
wettelijke bepalingen of op een rechts- wetten betreffende de politie over het
beginsel die noch van openbare orde wegverkeer,

noch dwingend zijn, en dat kritiek
oefent op een beslissing van de appelrechter die in overeenstemming is met
de beslissing van de eerste rechter en
dat aan de appelrechter niet werd
voorgelegd (4).
(DEWULF M., DEWULF A.
T. VANDER STICHELEN EA.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 juni 1981 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;
I. In zoverre de cassatieberoepen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de door Cocu en de Nationale Bond
der Liberale Mutualiteitsfederatien
van Belgie ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun cassatieberoep,
op grond dat die beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;

II. In zoverre de cassatieberoepen
gericht zijn tegen de door het openbaar ministerie ingestelde rechtsvorderingen en de door Van Der
Stichelen tegen de eisers ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 97 van de
Grondwet, 163, 195 van het Wetboek van
Strafvordering, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 30.1, 30.3, 30.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en artikel 67,
gewijzigd bij artikel 41 van de wet van

------------------1
(4) Zie Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 273) en 26 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 556);
zie ook de concl. van proc.-gen. Dumon, toen
eerste adv.-gen., bij Cass., 19 jan. 1978 (Bull.
en Pas., 1978, I, 576), inz. biz. 579, 1e kol., en
de in noot 12 aangehaalde arresten.

doordat het bestreden vonnis met
overneming van de gronden van de
eerste rechter ten laste van de eerste
eiser bewezen verklaart dat hij inbreuk
heeft gepleegd op artikel 30.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en dat hij op
1 september 1979 te Blaton door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, doch
zonder het oogmerk om de persoon van
een ander aan te randen, onopzettelijk
slagen of verwondingen heeft toegebracht aan Thierry Cocu, verklaart dat
beide misdrijven evenwel uit hetzelfde
feit voortvloeien en slechts aanleiding
kunnen geven tot een enkele straf, de
zwaarste, en de eerste eiser, met wijziging van het beroepen vonnis, wegens
overtreding van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek alsook van de
artikelen 30.1, 30.3 en 30.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
veroordeelt tot een enkele geldboete van
50 frank verhoogd met de kosten, en de
tweede eiser « civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de geldboete en
hoofdelijk aansprakelijk voor de aan de
eerste eiser ten laste gelegde kosten , en
op civielrechtelijk gebied de motivering
van de eerste rechter overneemt volgens
welke de werkelijke oorzaak van het
ongeval moet worden gezocht « in
de samenhangende overtre<;ling welke
beklaagde wordt verweten (overtreding
van de artikelen 30.1, 30.3 en 30.4 van
het koninklijk besluit van 1 december
1975) alsook in de door de burgerlijke
partij Cocu begane overtreding "• waarna
het enerzijds, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de eerste en de tweede
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke
partij Thierry Cocu het provisioneel
bedrag van 50.000 frank te betalen, de
uitspraak over het overige gedeelte van
de vordering van die partij en de
uitspraak over de vordering van de
burgerlijke partij, de Nationale Bond der
Liberale Mutualiteitsfederatien van Belgie, aanhoudt en dokter Michel Dumont
als deskundige aanwijst met als
opdracht « Cocu Thierry te onderzoeken ... , te zeggen of zijn letsels toe te
schrijven zijn aan het ongeval dat hem
op 1 september 1979 is overkomen en, zo
ja, deze te beschrijven en op grond van
gecontroleerde of medisch vaststaande
objectieve en subjectieve gegevens vast
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daarvan ondervonden heeft of zal ondervinden ... >> en, anderzijds, met verbetering van het beroepen vonnis, de eerste
en de tweede eiser in solidum veroordeelt om aan de burgerlijke partij Van
Der Stichelen (tweede verweerder) het
bedrag van 63.000 frank te betalen,
verhoogd met de compensatoire en de
gerechtelijke interesten en met de
kosten,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden vonnis noch uitdrukkelijk noch door
verwijzing naar het beroepen vonnis de
bepaling heeft opgegeven waarbij de
Koning in het bijzonder de zware overtredingen van het algemeen Wegverkeersreglement aanwijst, zodat het vonnis waarbij de samenhangende telastlegging van
overtreding van
de
artikelen 30.1, 30.3 en 30.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
ten aanzien van de eerste eiser bewezen
wordt verklaard en hij op de tegen hem
ingestelde strafvordering veroordeeld
wordt tot een geldboete van 50 frank en
tot betaling van voormelde bedragen aan
de burgerlijke partijen en waarbij de
tweede eiser civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de tegen de
eerste eiser uitgesproken veroordelingen,
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en bovendien een schending
inhoudt van de artikelen 9 van de
Grondwet, 163 en 195 van het Wetboek
van Strafvordering;
tweede onderdeel, aan de eerste eiser
ten laste was gelegd dat hij door het
overtreden van de artikelen 30.1, 30.3 en
30.4 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk slagen of verwondingen heeft toegebracht
aan Thierry Cocu; de bestanddelen van
het in de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek omschreven misdrijf zijn :
de fout, de schade en het oorzakelijk
verband tussen het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en de schade; het
bestreden vonnis dus een tegenstrijdigheid bevat, waar het met bevestiging van
het beroepen vonnis, enerzijds, de eerste
eiser tot een geldboete van 50 frank
veroordeelt wegens overtreding van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en tevens wegens overtreding van
de artikelen 30.1, 30.3 en 30.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975,
op grond dat « de werkelijke oorzaak
van het ongeval derhalve moet worden
gezocht in het samenhangend misdrijf

dat beklaagde wordt verweten » (overtreding van de artikelen 30.1, 30.3 en 30.4
van het koninklijk besluit van 1 december 1975) en dat « het eerste misdrijf
(overtreding van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek) derhalve bewezen
is » en waar de rechtbank zich derhalve
op burgerrechtelijk gebied bevoegd verklaart om uitspraak te doen over de
rechtsvorderingen van de partijen Cocu,
VanDer Stichelen en de Nationale Bond
der Liberale Mutualiteitsfederatien van
Belgie, en de eisers veroordeelt tot
betaling van de voormelde bedragen aan
de genoemde partijen en dus beslist dat
de door Cocu geleden schade in oorzakelijk verband staat met de fout van de
eerste eiser, en waar het anderzijds een
geneesheer-deskundige aanwijst met als
opdracht « Cocu Thierry te onderzoeken
en ... te zeggen of zijn letsels toe te
schrijven zijn aan het ongeval dat hem
op 1 september 1979 is overkomen »; het
vonnis aldus de schade en het oorzakelijk verband in twijfel trekt dat bestaat
tussen de fout van de eerste eiser en de
door de burgerlijke partij Thierry Cocu
ten gevolge van het ongeval geleden
schade, welke aan de basis ligt van de
toestand die door een geneeskundig
onderzoek moet worden vastgesteld
(schending van artikel 97 van de Grandwet); die tegenstrijdigheid de motivering
van het op de strafvordering en de
burgerlijke rechtsvordering gewezen
vonnis in die mate aantast dat de
beslissing niet naar recht verantwoord is
(schending van de artikelen 418, 420 van
het Strafwetboek, artikelen 30.1, 30.3 en
30.4 van het koninklijk besluit 'van
december
1975
en
van
de
1
artikelen 1383 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de civielrechtelijk
aansprakelijke partij slechts in solidum
kan worden veroordeeld in de kosten en
de geldboeten; het vonnis derhalve niet
zonder schending van de artikelen 67
van de bij koninklijk besluit van
16 maart 1968 gecoordineerde Wegverkeerswet en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek de tweede verweerder « civielrechtelijk aansprakelijk kan verklaren
voor de geldboete en hoofdelijk aansprakelijk voor de aan Dewulf Marc ten laste
gelegde kosten » :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de veroordelende beslissing aileen dan naar
recht met redenen is omkleed, wan-
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zijds, van de wetsbepalingen waarin van slagen en verwondingen ten
de bestanddelen van het tegen aanzien van eiser bewezen wordt
beklaagde bewezen verklaarde mis- verklaard en het feit dat, alvorens
drijf worden aangegeven, en ander- uitspraak werd gedaan over het
zijds, van de bepalingen welke een overige gedeelte van de vordering
straf stellen op het feit dat geacht van genoemde verweerder en over
wordt een bestanddeel van het mis- de vordering van de verweerster, de
drijf te zijn;
Nationale bond der Liberale MutuaOverwegende dat eiser bij vonnis liteitsfederatien van Belgie aan de
tot een enkele geldboete van vijftig deskundige opdracht werd gegeven
frank veroordeeld wordt ter zake uit te maken of « de letsels van de
van het gecontraventionaliseerde verweerder Cocu toe te schrijven
wanbedrijf van onopzettelijke sla- zijn aan het ongeval dat hem is
gen of verwondingen en ter zake overkomen »;
dat hij « op de openbare weg
Dat, nu het middel niet aangeeft
gereden heeft met een voertuig dat
meer dan 2,50 meter breed is en dit, waarin de schending van de
buiten de lichten voorgeschreven in artikelen 30.1, 30.3 en 30.4 van het
artikelen 30.1 of 30.3 (van het Weg- Wegverkeersreglement bestaat, het
verkeersreglement) niet heeft ge- niet ontvankelijk is in zoverre het
signaleerd met de omtreklichten »; zich beroept op de schending van
dat het vonnis erop wijst dat die over- die artikelen;
treding van artikel 30.4 van het WegOverwegende dat eiser bij het
verkeersreglement,
waarop
de bestreden vonnis tot een enkele
zwaarste straf is gesteld, een « zware geldboete van vijftig frank wordt
overtreding » is;
veroordeeld wegens het gecontraOverwegende dat het vonnis toe- ventionaliseerde wanbedrijf van
slagen of verwondinpassing maakt van artikel 29 van de onopzettelijke
en wegens overtreding van
Wegverkeerswet dat aangeeft welke gen
artikel 30.4 van het Wegverkeersrestraffen van toepassing zijn op de glement;
zware overtredingen van de ter
uitvoering van genoemde wet uitgeOverwegende dat, zoals in het
vaardigde reglementen, alsook van antwoord op het eerste onderdeel
artikel 30.4 van het Wegverkeersre- van het middel wordt gezegd, die
glement dat de bestanddelen van de straf reeds wettelijk verantwoord is
overtreding aanwijst; dat het aldus door de overtreding van artikel 30.4
zijn beslissing naar recht verant- van het Wegverkeersreglement, zowoordt;
dat dit onderdeel van het middel,
Overwegende dat artikel 1, 9°, van dat enkel opkomt tegen de veroorhet koninklijk besluit van 7 april deling wegens de slagen of verwon1976 niet de bestanddelen van een dingen, niet ontvankelijk is bij
overtreding vermeldt, doch enkel de gebrek aan belang, in zoverre het
zware overtredingen van het alge- gericht is tegen de beslissing op de
meen reglement op de politie van door het openbaar ministerie ingestelde rechtsvordering;
het wegverkeer aanwijst;
Dat het eerste onderdeel van het
Overwegende dat de in dit ondermiddel niet kan worden aangeno- dee! van het middel aangevoerde
men;
tegenstrijdigheid geen gevolgen
Wat het tweede onderdeel be- heeft voor de beslissing op de burtreft :
gerlijke rechtsvordering van Van
Overwegende dat dit onderdeel Der Stichelen; dat het tweede
van het middel enkel aanvoert dat onderdeel van het middel niet kan
een tegenstrijdigheid bestaat tussen worden aangenomen;
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Qverwegende dat uit de Stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat dit verweermiddel VOOr de appelrechter iS VOOrgedragen, OfSchoon het beroepen
VOnnis de eiser Andre Dewulf VOOr
de geldboete civielrechtelijk aansprakelijk en « voor de aan Marc
Dewulf ten laste gelegde kosten
hoofdelijk aansprakelijk had ver-

2° VOORLOPIGE
HECHTENIS
GRONDWET, ART. 7, DERDE LID - GEMOTIVEERD BEVEL VAN DE RECHTER- BEGRIP.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL
TOT MEDEBRENGING _ BEVEL AAN DE VERDACHTE TE BETEKENEN BINNEN VIERENTWINTIG UREN NA ZIJN AANHOUDING.
4° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL
TOT MEDEBRENGING - WETBOEK VAN
. STRAFVORDERING, ART. 91- DOEL.

klaard »;
5° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL
0verwegende dat het middel, dat TOT MEDEBRENGING- TITEL VOOR DE VOORgeen verband houdt met de open- LOPIGE HECHTENIS- DUUR VAN DE GELDIGbare orde en dat kritiek oefent op HEID.
een beslissing van het bestreden 6° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL
vonnis niet ontvankelijk is wanneer TOT MEDEBRENGING- BEGRIP.
deze beslissing in overeenstemming
is met een beslissing van het beroe- 7° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL
pen VOnniS en door eiser niet werd TOT MEDEBRENGING - BEVEL MET ALS
OPSCHRIFI' « BEVEL TOT MEDEBRENGING »
bekritiseerd voor de appelrechter;
Qverwegende dat, wat de strafvorVERLEEND TOEN DE BETROKKENE REEDS
TER BESCHIKKING WAS GESTELD VAN DE
dering betreft, de substantiEHe of op ONDERZOEKSRECHTER - GEEN VERANTstraffe van nietigheid VOOrgeschre- WOORDING VOOR EEN BEVEL TOT AANHOUven rechtsvormen in acht zijn geno- DING, VERLEEND MEER DAN VIERENTWINTIG
men en de beslissing overeenko:in- UREN NA DE VRIJHEIDSBENEMING VAN DE
VERDACHTE.
stig de wet is gewezen;
1•, 2• en 3• Een met redenen omkleed
bevel tot medebrenging, door de onderzoeksrechter verleend en aan de verdachte betekend binnen vierentwintig
Om die redenen, verleent akte
uren na zijn vrijheidsbeneming, is een
van de afstand van de cassatiebemet redenen omkleed bevel van de
roepen, in zoverre ze gericht zijn
rechter, als bedoeld in art. 7, derde lid,
tegen de beslissingen op de burgerGw. (1) (2).
lijke rechtsvorderingen van Cocu en
de Nationale Bond van de Liberale 4• Het bevel tot medebrenging, aan een
verdachte verleend overeenkomstig
Mutualiteitsfederatien van Belgie;
art. 91 Sv., heeft tot doel de voorgeleiverwerpt de cassatieberoepen voor
ding voor de onderzoeksrechter, deshet overige; veroordeelt iedere eiser
noods met dwang, van een persoon die
'in de kosten van zijn cassatiebedeze magistraat meent te moeten
roep.
ondervragen in verband met schuld-.
aanwijzingen die tegen hem bestaan,
27 januari 1982 - 2• kamer - Voorziten tegen wie hij daarna, eventueel,
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslagbevel tot aanhouding zal verlenen (3).
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advo- 5• Het bevel tot medebrenging kan vrijcaat-generaal - Advocaat : mr. Dasheidsberoving tot gevolg hebben en
maakt meteen de titel ervan uit; die
sesse.
vrijheidsberoving is uiteraard en op
Nr. 323
(1) (3) (4) en (6) Zie hierover de rechtsleer
en rechtspraak in de cone!. van het O.M.
(2) en (5) Contra : < De Rechterlijke Macht,
1° GRONDWET- ARTIKEL 7, DERDE LID- onbekend
en miskend », plecht. openingsrede
GEMOTIVEERD BEVEL VAN DE RECHTER - van proc.-gen. Dumon, voor het Hof, 1 sept.
BEGRIP.
1981, biz. 84 tot 94, nrs. 41 tot 4 7.

2• KAMER- 28 januari 1982

-684straffe van overtreding, o.m. van de
artt. 147, 155, 156 en 157 Sw., beperkt
tot de tijd die strikt noodzakelijk is
voor de voorgeleiding van de verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter (4) (5).
6" Geen bevel tot medebrenging, in de
zin van de wet; is het bevel dat door
een onderzoeksrechter wordt verleend,
wanneer de persoon op wie dat bevel
tot medebrenging betrekking heeft,
reeds ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld (6).
(DEPETI'ER)

De heer advocaat-generaal Krings
heeft in substantie gezegd :
Eiser heeft twee memories ingediend.
In de eerste stelt hij twee middelen voor,
·in de tweede een.
Het Hof weet dat het ten deze gaat om
de geldigheid van het tegen eiser verleende bevel tot aanhouding.
De raadkarner van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent had dit bevel
ongeldig verklaard en dus het bevel tot
aanhouding niet bevestigd.
Op het hoger beroep van het openbaar
ministerie heeft het bestreden arrest de
beslissing van de raadkamer teniet
gedaan en het bevel tot aanhouding
bevestigd.
Eiser werd op 4 november 1981, om
16.45 u., door de rijkswacht zijn vrijheid
ontnomen. De rijkswacht hield vervolgens een informatie en verhoorde de
klager en getuigen.
Eiser werd op 5 november, om 8.30 u.,
naar het gerechtsgebouw overgebracht.
De procureur des Konings vorderde de
onderzoeksrechter op 5 november 1981,
om 14.10 u.
Op· 5 november 1981, om 16.40 u.,
verleende de onderzoeksrechter een
bevel tot medebrenging, dat overigens
geen enkele bijzondere redengeving
inhoudt, tenzij dat de telastelegging tot
criminele of correctionele straf aanleiding kan geven.
Met een fijne, maar ongewilde humor,
stelde de rijkswachter vast dat hij het
opleidingsbevel terstond heeft uitgevoerd
en de verdachte ter beschikking stelde
van de onderzoeksrechter, doch dat die
magistraat niet meer aanwezig was,
(4) en (6) Zie nota 1 op vonge biz.
(5) Zie nota 2 op vonge biz.

zodat de verdachte werd opgesloten, in
afwachting dat de onderzoeksrechter de
betrokkene zou ondervragen.
Uiteindelijk werd eiser op 6 november
1981, om 15.45 u., na door de onderzoeksrechter te zijn ondervraagd, onder
bevel tot aanhouding gesteld.
Eiser is dus 4 7 uren aangehouden
gebleven alvorens tegen hem een bevel
tot aanhouding werd verleend.
De raadkamer heeft geoordeeld dat,
daar het bevel tot aanhouding meer dan
24 uren na de vrijheidsbeneming werd
verleend, het in strijd met artikel 7 van
de Grondwet, dus ongeldig, was.
Het Hof van Beroep te Gent heeft
integendeel geoordeeld, door enkele verwijzing naar de door het openbaar
ministerie opgegeven gronden, zonder
enige eigen redengeving, dat het bevel
geldig was.
De redenering is gesteund op de
overweging dat de termijn van 24 uren
tot ondervraging, waarin is voorzien
door artikel 93 van het W etboek van
Strafvordering, geen herhaling uitmaakt
van de termijn van 24 uren bepaald in
. artikel 7, lid 3, van de Grondwet. Het
arrest leidt hieruit af dat een gemotiveerd bevel tot medebrenging, afgegeven
binnen 24 uren, aan de grondwettelijke
vereisten voldoet en dat het volstaat, om
de bepaling van artikel 93 van het
W etboek van Strafvordering na te leven,
da:t de ondervraging van de verdachte
door de onderzoeksrechter plaatsheeft
binnen 24 uren nadat de verdachte ter
beschikking van deze magistraat werd
gesteld.
Tegen die beslissing heeft eiser cassatieberoep ingesteld. Hij voert hoofdzakelijk aan schending van artikel 7 van de
Grondwet, eveneens van artikel 97 van
de Grondwet, en van de bepalingen van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken.
In het eerste middel doet eiser gelden
dat op zijn conclusie niet werd geantwoord. Die conclusie werd immers ingediend nadat het openbaar ministerie
vorderingen had genomen, en had tot
doel de stelling van het openbaar ministerie te weerleggen.
Het hof van beroep heeft er zich toe
beperkt te beslissen dat het de redenen,
gegeven in de schriftelijke vordering van
het openbaar ministerie, overneemt en
dat het hoger beroep derhalve gegrond
is.
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de vrijheidbeneming begint te lopen
vanaf het ogenblik waarop een verdachte tegen zijn wil in door de politie
of de rijkswacht wordt vastgehouden
(ten deze heeft de rijkswacht dit overigens ingezien, aangezien zij in het
proces-verbaal vermeldt dat eiser om
16.45 u. werd gearresteerd en 's anderendaags om 8.30 u. ter beschikking van de
procureur des Konings gesteld); eiser
voerde aan dat 23 uren reeds verlopen
waren toen de onderzoeksrechter een
bevel tot medebrenging uitvaardigde; dat
het bevel tot medebrenging in elk geval
met redenen omkleed diende te zijn,
hetgeen ten deze niet het geval is, daar
het een gewoon type-formulier was dat
werd gebruikt; de onderzoeksrechter had
ten minste moeten bepalen waarom hij
een bevel tot medebrenging uitvaardigde, terwijl de verdachte toch te zijner
beschikking was, en hij de gelegenheid
had kennis te nemen van de stukken
van de informatie.
In de vordering van het openbaar
ministerie, waarnaar het arrest zonder
meer verwijst, wordt enkel aangevoerd
dat, luidens de Grondwet, om het even
welk gemotiveerd bevel van de rechter
volstaat en dat, in dat verband, een bevel
tot medebrenging, uitgevaardigd door de
onderzoeksrechter en betekend binnen
24 uren, aan het grondwettelijk vereiste
voldoet; in casu werd een bevel tot
medebrenging op 5 november 1981, om
16.40 u., betekend; « het vermeldt de
feiten waarvan betrokkene verdacht
wordt, feiten die daarenboven aanleiding
kunnen geven tot een aanhoudingsmandaat van rechte ,, (sic).
Het is zeker dat dit alles geen antwoord op de conclusie van eiser uitmaakt.
Eiser betwistte de geldigheid van een
bevel tot medebrenging wanneer de
verdachte reeds ter beschikking van de
rechter is gesteld en hij betwistte tevens
de geldigheid van de motivering van dit
bevel.
Noch het ene noch het andere worden
door het arrest beantwoord.
Het is wel juist dat, wanneer v66r de
onderzoeksgerechten de verdachte het
bestaan van bezwaren betwist, het volstaat dat de rechter antwoordt dat er wel
bezwaren bestaan (7).

Maar wanneer de verdachte de wettigheid van het bevel betwist of wanneer
hij bepaalde redenen opgeeft om aan te
tonen dat er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn, eigen aan de zaak of aan
de persoonlijkheid van de verdachte, die
de openbare veiligheid raken, dan moet
de rechter hierop antwoorden (8).
De kamer van inbeschuldigingstelling,
indien ze meende op zijn stelling niet te
kunnen ingaan, moest dus antwoorden
op de conclusie van eiser.
Het eerste middel is dus gegrond.

*
In het tweede middel werpt eiser op dat
het door de onderzoeksrechter afgegeven
bevel tot medebrenging in elk geval niet
voldoet aan het grondwettelijk vereiste
van motivering, nu, zoals uit het eerste
middel blijkt, kennelijk geen motivering,
geen uitleg omtrent de redenen die de
onderzoeksrechter ertoe brachten een
bevel tot opleiding te verlenen, vermeld
worden.
Het middel berust op de stelling dat
de aanhouding op grond van een bevel
tot medebrenging in overeenstemming
kan zijn met artikel 7 van de Grondwet,
voor zoveel het bevel met redenen is
omkleed. Daar ten deze geen redenen
worden gegeven, zou de aanhouding dan
ook onwettig zijn.
Strikt genomen, indien men zich laat
leiden door de interpretatie van artikel 7
die eiser schijnt te aanvaarden, dan is
het middel gegrond, aangezien in het
bevel geen andere motivering staat dan
de vaststelling dat eiser ervan verdacht
wordt feiten te hebben gepleegd die tot
criminele of correctionele straffen aanleiding kunnen geven. Ik wens te
beklemtonen dat die motivering in ieder
geval helemaal niet beantwoordt aan de
strenge eisen die de wet thans stelt voor
het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding.
Maar is de stelling waarvan eiser
uitgaat wei gegrond? Die vraag kan men
hier des te minder uit de weg gaan, daar
ze ten grondslag ligt aan de handelwijze
van de onderzoeksrechter, handelwijze
die door het bestreden arrest werd
goedgekeurd.
Ik meen ze dus
moeten onderzoeken.

(7) Cass., 2 juli 1951, A.C., 1951, 663, en de
voetnoot, getekend R.H., in Pas., 1951, I, 762, bij
dit arrest.

hier

grondig te

1-----------------(8) Cass., 24 Jan 1979 (A.C., 1979, 584).

-686Is die stelling overeen te brengen met een onderscheid al naar gelang de verde bepaling en met de geest van dachte een woonplaats had en al naar
gelang het ging om feiten die. met
artikel 7 van de Grondwet ?
correctionele of met criminele straffen
werden bestraft. In het eerste geval was
*
het geven van dit bevel facultatief. In
het tweede was het verplicht (artikel 91)
Onze Grondwet kwam tot stand toen (9).
op het vasteland de individuele vrijheid
sinds amper veertig jaar, naar aanleiLuidens artikel 93 moest de onderding van de Franse Omwenteling, uit- zoeksrechter de betrokken persoon
drukkelijk in wetteksten was afgekon- onmiddellijk ondervragen, als hij onder
digd. Dit is op weinig na de tijdsruimte bevel tot verschijning stand. Bij bevel tot
die sinds het einde van de tweede medebrenging moest het verhoor binnen
wereldoorlog is verlopen : niet eens de 24 uren plaatsvinden.
duur van een mensenleven !
Betreffende het bevel tot medebrenDe grondbeginselen werden immers
vastgelegd, enerzijds, in de « Declaration ging zet Faustin-Helie uiteen dat dit
des droits de l'homme » van 3 november bevel geen andere reden van bestaan
1789 en, anderzijds, in het decreet van 8 heeft dan de ondervraging of het veren 9 november 1789. In de Grondwet van hoor mogelijk te maken en dat, zodra
14 september 1791 wordt reeds het ondervraging of verhoor een einde heeft
onderscheid gemaakt tussen het oplei- genomen, het bevel tot medebrenging
dingsbevel, dat slechts tot doel heeft de zijn reden van bestaan heeft verloren
bekl.aagde v66r de politieofficier te doen (10).
verschijnen, en het aanhoudingsbevel,
Wilde de onderzoeksrechter de arreswaarbij de beklaagde wettig in hechtenis tatie in stand houden, dan moest hij
wordt gesteld. En de wet van 20 Germi- onmiddellijk na de ondervraging een
nal jaar VI bepaalt dat, indien bij bevel tot aanhouding verlenen.
betrapping op heterdaad de dader van
Het bevel tot bewaring en het bevel
een misdrijf niet onmiddellijk v66r de
vrederechter (bevoegd om een aanhou- tot aanhouding waren aan geen andere
dingsbevel te verlenen) kan worden grondvoorwaarden onderworpen dan dat
gebracht, hij dan in het gemeentehuis het feit, dat de verdachte ten laste werd
mag worden opgesloten. Die opsluiting gelegd, hetzij met correctionele lijfstrafmag echter in geen geval langer dan fen of met criminele straffen strafbaar
was. Aan de rechter werd dus een
24 uren duren.
Op die wetgeving volgde het Wetboek vrijwel discretionaire macht toegekend
om te oordelen of de betrokkene al dan
van Strafvordering van 1808.
niet in voorhechtenis moest gehouden
Dat Wetboek maakte het onderscheid worden.
tussen het bevel tot verschijning (manOp dit aspect van het vraagstuk
dat de comparution), het bevel tot
medebrenging (mandat d'amener), het komen we hierna terug.
bevel tot bewaring en het bevel tot
In 1815 kwam dan de Grondwet van
aanhouding (mandat de depot et mandat het Verenigd Koninkrijk der Nederland'arret).
den tot stand (Loi fondamentale pour le
Het bevel tot verschijning kon zowel Royaume des Pays-Bas).
op getuigen als op beklaagden betrekArtikel 168 van die « Grondwet "
king hebben. Het was niets anders dan
een uitnodiging om voor de rechter te luidde als volgt :
· « Behalve het geval dat iemand op
verschijnen.
Het bevel tot medebrenging kon ook heterdaad wordt betrapt, mag niemand
op beide categorieen personen slaan, in hechtenis worden genomen, dan op
doch bracht mede dat de betrokkene een bevel van den regter, inhoudende de
eventueel gedwongen kon worden te redenen der gedane aanhouding en welk
bevel bij, of onmiddellijk na de aanhouverschijnen.
ding
betekend worden aan denHet bevel tot medebrenging kon door geen, moet
tegen wien hetzelve is gegeven.
de procureur des Konings worden gegeven in geval van ontdekking op heter(9) FAUSTIN-HELIE, d. II, biz. 427, nr. 2653.
daad (artikel 40). Het kon ook door de
onderzoeksrechter
worden
gegeven.
(10) FAUSTIN-HELIE, d. II, biz. 426 tot 429,
Maar in dit verband maakt het Wetboek nrs. 2651 tot 2657.
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en den tijd binnen welken aile aangeklaagden moeten worden verhoord. »
Tot daar de wetgeving die toepasselijk
was toen de Grondwet van 1831 in
voorbereiding was en in werking trad.
Die wetgeving kon na het van kracht
worden van de Grondwet slechts in
werking blijven voor zoveel ze niet in
strijd zou zijn met de bepalingen van die
Grondwet (zie art. 138). Het lijdt dus
geen twijfel dat bij de beoordeling van
de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering die met de voorhechtenis
verband houden, er zeer nauwkeurig
moet worden nagegaan of ze met
artikel 7 van de Grondwet bestaanbaar
zijn.
Dit lijkt mij des te meer geboden
daar het Wetboek van Strafvordering op
een zeer laks stelsel van voorhechtenis
werd gebouwd, zoals uit de bepalingen
ervan blijkt.
Men verlieze ten andere niet uit het
oog dat de bepalingen van het Wetboek
van Strafvordering zijn tot stand gekomen onder het bewind van Napoleon, d.i.
in een tijdperk waarin een zeer krachtig
regeringsbeleid werd gevoerd waarvan
het politioneel karakter wel zeer opvallend was. Alle machten gingen zeker
niet uit van de Natie, maar waren wei
verenigd in de handen van de Keizer.
Onder dit bewind bestond er geen Rechterlijke Macht en de huidige Franse
rechterlijke instellingen zijn daarvan
thans nog het bewijs. Ook de balie werd
door Napoleon afgeschaft. Is het dan te
verwonderen dat aan de « procureurs
imperiaux »de macht werd verleend een
bevel tot bewaring (art. 100) of een bevel
tot medebrenging (art. 40) te geven?
Druist die geestesgesteldheid, waarin
de bepalingen die met arrestatie en
voorhechtenis verband houden, wortelen,
niet regelrecht in tegen de bepalingen
van de Belgische Grondwet, die zoals
welbekend is, aan de Rechterlijke Macht
een wezenlijke opdracht toekent.
Artikel 7 van onze Grondwet betekent
derhalve een grondige ommekeer op het
gebied van de aanhouding en hechtenis
en de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering moeten met de grootste
omzichtigheid in dit opzicht worden
uitgelegd.
De tekst van artikel 7, 3e lid, vertoont
weliswaar veel gelijkenis met artikel 168
van de Grondwet van 1815.
Er is evenwel een opmerkelijk verschil.

De Grondwetgever heeft het immers
nodig geacht een termijn :van 24 uren te
bepalen voor de betekening van het
bevel van de rechter, wat die fundamentele wet precies niet deed.
In de oorspronkelijke tekst van het
ontwerp van de Grondwet stond die
bepaling niet. Ze werd er tijdens de
bespreking in de commissievergadering
ingevoegd.
De verslaggever, de h. de Brouckere,
legde dit uit als volgt :
« L'article 4 du projet concerne la
liberte individuelle; deux amendements
avaient obtenu de l'accueil dans les
sections; l'un accordant 24 heures de
delai pour signifier !'ordonnance du juge
en cas d'arrestation, a obtenu l'assentiment de la section centrale; l'autre,
exigeant lecture de !'ordonnance au
moment de !'arrestation, a ete rejete.
Celui-ci creait une formalite souvent
inexecutable, toujours inutile, parce que
l'individu arrete est present a !'inscription de l'acte d'ecrou; celui-la (delai de
24 h.) tend a prevoir le cas ou les agents
de la police judiciaire etant sur la voie,
decouvriraient les auteurs d'un crime
commis recemment, bien qu'ils ne £ussent pas en etat de flagrant delit » (11).
Dit laatste wijst uit dat de Grondwetgever toen reeds rekening heeft gehouden met een toestand die zich niet
zelden voordoet, te weten dat, buiten de
betrapping op heterdaad, het gebeurt dat.
de politie een persoon aanhoudt die van
een misdrijf verdacht wordt. Er is dan
geen bevel van de rechter. Doch in dat
geval moet de betrokkene voor de rechter worden opgeleid en moet de beslissing die hem in staat van aanhouding
behoudt, hem binnen 24 uren betekend
worden.
Het is juist op die beschouwing dat
het Hof in het arrest van 21 oktober 1901
(12) de beslissing steunt dat die voorlopige arrestatie slechts kan gehandhaafd
worden indien, binnen de tijdsruimte
van 24 uren vanaf het ogenblik waarop
de betrokkene door de politie zijn vrijheid werd benomen, tegen hem een
bevel tot aanhouding wordt verleend.
Dit werd ook beslist door het arrest
van 22 januari 1934 (13), dat eveneens
vaststelde dat tegen de verdachte een

1-----------------(11) HUYTl'ENS, d. IV, biz. 59, 60.
(12) Pas., 1901, I, 15.
(13) Pas., 1934, I, 142.
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24 uren vanaf zijn arrestatie door de
politie mag worden verleend.
Dit arrest voegde eraan toe dat aan
het voorschrift van artikel 7 van de
Grondwet, luidens hetwelk het bevel
binnen 24 uren moet worden betekend,
worc!t voldaan wanneer de rechter zelf
aan de verdaclite mededeelt dat hij
tegen hem een bevel tot aanhouding
uitvaardigt.
Mag ik beklemtonen dat het Hof aldus
zeer terecht heeft geoordeeld dat de
termijn van 24 uren, waarvan sprake in
artikel 7 van de Grondwet, de termijn is
die bij de voorlopige arrestatie van de
verdachte geldt.
Ik moge nu de evolutie van de wetgeving op het stuk van de voorhechtenis in
de loop van de XIXe eeuw en verder tot
in de jongste tijden met enkele woorden
samenvatten.
Zoals reeds werd beklemtoond had de
wetgever aan de onderzoeksrechter een
bijna discretionaire macht toegekend om
te oordelen of er al dan niet grond was
tot voorhechtenis van de verdachte.
Dat die regeling geen voldoening
schonk, blijkt hieruit dat reeds kort na
het in werking treden van de Grondwet
stemmen opgingen om een wijziging in
de wetgeving aan te brengen. Die wijziging werd op 12 februari 1852 ingevoerd,
toen een nieuwe wet betreffende de
voorhechtenis tot stand kwam.
In verband hiermede moet worden
onderstreept · dat het wetsontwerp deel
uitmaakte van een ruimer antwerp dat
door een commissie was voorbereid en
dat tot doel had het Wetboek van
Strafvordering grondig te wijzigen.
Bij de voorbereiding van die hieuwe
wet heeft de wetgever zelf geoordeeld
dat tot dan toe aan de rechter een veel
te grate discretionaire macht i.z. voorhechtenis was verleend en dat voortaan
hieraan beperkingen moesten worden
gesteld (14).
Bij de nieuwe wet werd enerzijds een
striktere regeling ingevoerd voor wat de
gevallen betreft waarin de voorhechtenis
zou kunnen of moeten plaatsvinden, en
werd anderzijds een grote wijziging
aangebracht betreffende het bevel tot
bewaring en het bevel tot aanhouding.
Voortaan, wanneer de verdachte een
vaste woonplaats (in Belgie) had en het
feit slechts aanleiding kon geven tot
(14) Pasinomie, 1852, biz. 56, 73.

toepassing van een correctionele straf,
mocht een bevel tot bewaring slechts
worden afgegeven voor zover er ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden bestonden. Ingeval het feit met opsluiting
of Il).et tijdelijke dwangarbeid bestraft
werd, moest het bevel tot bewaring
worden gegeven, tenzij de onderzoeksrechter op eensluidend advies van de
procureur des Konings oordeelde hem in
vrijheid te mogen laten. Indien het feit
met levenslange dwangarbeid of met de
doodstraf werd bestraft, moest in elk
geval tegen de verdachte een bevel tot
aanhouding worden verleend (artt. 2, 3
en 4).
Terwijl het bevel tot bewaring voortaan van voorlopige aard zou zijn en
tevens ter goedkeuring aan de raadkamer zou worden voorgelegd, bleef het
bevel tot aanhouding aan een zeer
strakke regeling onderworpen. Het kon
niet opgeheven worden. Aan een volksvertegenwoordiger die ook het bevel tot
aanhouding aan de goedkeuring van de
raadkamer wou onderwerpen, werd
geantwoord dat dit een volledige ommekeer van de wetgeving tot gevolg zou
hebben, hetgeen geenszins de bedoeling
van de wetgever kon zijn.
Zoals blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat de wet
van 20 april 1874 zou worden, heeft de
wet van 18 februari 1852 niet de verhoopte doeleinden bereikt.
De verslaggever van de commissie
voor de Justitie van de Kamer moest
immers constateren : « Des abus nombreux et graves ont ete signales par la
presse; !'opinion publique s'est emue; des
plaintes ont retenti jusqu'a la tribune
nationale ... , (15).
De nieuwe wet ging dan ook eens te
meer in de richting van een hoe langer
hoe striktere regeling van de voorlopige
hechtenis.
In de eerste plaats werd uitdrukkelijk
bepaald dat, wanneer de beklaagde een
vast verblijf in Belgie heeft, de hechtenis
slechts uitzonderlijk zou zijn.
De voorhechtenis zou voortaan slechts
worden toegelaten als het feit strafbaar
zou zijn met een gevangenisstraf van ten
minste drie maanden.
Wanneer de beklaagde zijn verblijf in
Belgie had, mocht de aanhouding slechts
worden bevolen niet aileen als er uitzonderlijke omstandigheden bestonden doch
(15) Pasinomie, 1874, biz. 111.
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belang van de openbare veiligheid vereist zou zijn.
Dit was dus andermaal een nieuwe
beperking van de beoordelingsmacht van
de onderzoeksrechter en tevens een
beperking van de voorhechtenis.
Vervolgens werd het onderscheid
opgeheven tussen het bevel tot bewaring en het bevel tot aanhouding, slechts
dit laatste bevel behouden wordende,
doch ditmaal met het voorlopig karakter
dat het bevel tot bewaring reeds kenmerkte. Hetgeen twintig jaar voordien
niet te verwezenlijken was geheten,
werd thans zonder meer ingevoerd !
Over de wet van 1874 behoeft het Hof
zeker geen nadere uitleg. We hebben ze
jarenlang toegepast.
Ik wil alleen nogmaals beklemtonen
dat tijdens de bespreking van het wetsantwerp herhaaldelijk werd onderstreept
hoezeer de wetgever bekommerd was om
de misbruiken waartoe de voorhechtenis
aanleiding gaf.
Eens te meer werd toen betreurd dat
het Wetboek van Strafvordering aan de
onderzoeksrechter een discretionaire
rriacht had toegekend, terwijl het toch
aan die rechter de mogelijkheid ontnam
in de loop van het onderzoek aan de
hechtenis een einde te maken.
De wet van 1874 zou bijna honderd
jaar lang in werking blijven hoewel al
geruime tijd v66r de aanneming van de
wet van 13 maart 1973, talrijke stemmen
in het parlement waren opgegaan om
het overdreven gebruik dat van de
voorlopige hechtenis werd gemaakt, aan
de kaak te stellen. Zo kwam het o.m. dat
de wet van 25 juli 1959 een termijn
vaststelde waarin de kamer van inbeschuldigingstelling over het hoger
beroep tegen de beschikking van de
raadkamer uitspraak moest doen.
Men weet hoe sterk de wet van 1973
de gevallen waarin voorlopige hechtenis
toegestaan is, heeft begrensd. Hier ook
hoeft geen nadere uitleg te worden
gegeven.
Dit overzicht van de evolutie van het
instituut van de voorhechtenis zou
onvolledig zijn indien geen melding
werd gemaakt van de bepalingen van
het Verdrag van Rome tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Artikel 5, § 3, van dit Verdrag heeft
betrekking op het vraagstuk van de
aanhouding door politiediensten, terwijl

de andere bepalingen van dit artikel
betrekking hebben op de waarborgen die
in acht moeten worden genomen wanneer tegen de verdachte een bevel tot
aanhouding is uitgevaardigd.
Luidens voormeld artikel 5, § 3, moet
de verdachte die door de politie wordt
aangehouden, onverwijld voor een rechter worden gebracht om er zijn verweer te
doen gelden.
Er dient te worden benadrukt dat hier
het vraagstuk van de voorlopige aanhouding aan de orde is.
Begrijpelijk echter worden geen in
bijzonderheden uitgewerkte regels gegeven. De bepaling blijft alleszins vaag. Ze
wijst echter op een bepaalde strekking
(16).

*
*

*

De evolutie van het vraagstuk wijst uit
dat de wetgever er zich rekenschap van
gegeven heeft dat, benevens de waarborgen die ten aanzien van de Uitvoerende Macht bepaald moesten worden,
ook waarborgen ten aanzien van de
rechters in het leven moesten worden
geroepen.
De wetten van 1852 en 1874 staan in
het perspectief van een steeds beperktere toepassing van de voorlopige hechtenis. Men ontneemt aan de rechter de
mogelijkheid om « discretionair » de
gevallen te bepalen waarin de voorlopige
hechtenis zal mogen plaatsvinden en
men voert een gaandeweg strengere
controle in van de beslissing die hij
treft.
Niet zo heel lang geleden is die
evolutie nog veel scherper geworden.
Enerzijds heeft de wet van 25 juli 1959
bepaald dat bij hoger beroep de stand
van zaken ongewijzigd blijft, voor zover
het hof van beroep binnen vijftien dagen
nadat het hoger beroep is ingesteld,
uitspraak doet. Eenmaal die termijn
voorbij wordt de verdachte in vrijheid
gesteld. Zelfs ten aanzien van de onderzoeksgerechten wordt aldus een nieuwe
tijdsbeperking ingevoerd. Anderzijds
worden door de wet van 1973 de gevallen
waarin voortaan de aanhouding toegestaan is, nog restrictiever bepaald. De
(16) J. VELU, « Le regime de !'arrestation et de
'la detention preventive, a la lumiere de !'evolution du droit international », R.D.P., 1965-1966,
blz. 704-705; vgl. Cass., 4 okt. 1977, A. C., 1978,
155.
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wordt nog meer beperkt.
Het valt dus op dat de wetgever hoe
!anger hoe meer waarborgen stelt voor
het optreden van de rechter. Het zijn
steeds maatregelen die genomen worden
hetzij i.v.m. de beslissing tot aanhouding, hetzij i.v.m. de controle die op die
beslissing wordt uitgeoefend : verplicbte
voorafgaande ondervraging, bepaling van
de gronden van de aanhouding (limitatief door de wet vastgesteld), controle
van de raadkamer, van de kamer van
inbescbuldigingstelling en van bet Hof
van Cassatie.
Het staat buiten kijf dat deze regeling
volkomen in overeenstemming is met de
geest van de Grondwet, t.w. de bescberming van de individuele vrijbeid. Dit
was ontegensprekelijk de boofdbekommernis van de Grondwetgever toen bij
de bepaling van artikel 7 in de Grondwet
heeft opgenomen.
De Grondwetgever meende dat het
optreden van de rechter op zichzelf een
waarborg uitmaakte. Met het oog daarop
schreef hij een termijn van 24 uren voor
om dat optreden verplicht te stellen.
Evenwel dient te worden beklemtoond
dat in dit verband de termijn van
24 uren ook ten opzichte van de rechter
een beperking vormde, vermits elke
aanhouding die niet binnen 24 uren aan
het oordeel van de rechter was onderworpen, een onwettelijk karakter had.
Hij moest dus binnen die termijn optreden.
Zouden er nu geen waarborgen zijn
v66r de rechter optreedt ?
Sommigen houden vol dat in elk geval
de Grondwet hier geen toepassing vindt.

1874, reconnaissait qu'elle pouvait atteindre, suivant les circonstances, plusieurs
jours, Pasinomie 1874, p. 146) » {17).
Men neemt dus aan dat, naargelang
van wat er nodig is om baar doel te
bereiken, die vrijheidsbeneming in de
tijd niet beperkt is. Dat betekent bijgevolg dat, ofschoon de verdachte geen
enkele waarborg geniet, hem gedurende
verscheidene dagen zijn vrijbeid ontnomen kan worden, terwijl, wanneer hij
eenmaal door de onderzoeksrechter
werd ondervraagd, de wet allerlei
strenge waarborgen in het !even roept.
Welke zijn trouwens « les necessites
de la realisation de son but » ? Het zijn
klaarblijkelijk
onderzoeksmaatregelen
die het mogelijk moeten maken ten laste
van de verdachte bewijzen te verzamelen, met bet oog op de ondervraging die
door de onderzoeksrecbter zal plaatsvinden. Hoelang kan dat duren ? In die
stelling zijn er geen bepaalde grenzen en
er zal steeds worden aangevoerd dat er
geen willekeur bestaat, vermits het
onderzoek onverwijld en ononderbroken
wordt voortgezet.
Het is evenwel niet van belang antbloat erop te wijzen dat uit de aangehaalde tekst van de verklaring van
Thonissen niet mag worden afgeleid dat
hij oordeelde dat de aanhouding door de
politie wettelijk !anger dan 24 uren zou
mogen duren. Die verklaring moet worden uitgelegd in het raam van de
bespreking van bet wetsontwerp {18).
Hoe dan ook, is die stelling houdbaar
als men weet dat de hechtenis van de
verdacbte pas verantwoord is nadat de
betrokkene door de onderzoeksrechter is
ondervraagd; dat die hechtenis enkel
mogelijk is wanneer er emstige en
uitzonderlijke omstandigbeden bestaan,
voor zover die maatregel in het belang
van de openbare veiligheid vereist is en
mits het bevel nauwkeurig de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken en waarop de
aanhouding is gegrond, omschrijft, onder
vermelding van de gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van de
verdachte; dat het bevel tot aanhouding
in elk geval slechts een voorlopig karak-

Ik moge herinneren aan de stelling
van het openbaar ministerie voor het
arrest van het Hof van Beroep te Luik
van 3 december 1959, die o.m. luidt :
« que cette premiere sorte d'arrestation
(de arrestatie door de politie) sort du
cadre de !'article 7 de la Constitution;
que, en se fondant sur les travaux
preparatoires de la Constitution, on en
reconnait cependant la regularite (Cass.,
22 jan. 1934, Pas., 1934, I, 142); que la
duree n'en est fixee explicitement par
aucun texte legal; qu'on admet generalement qu'elle est limitee a 24 heures; que I--(-17_)_R-.D-.-P.-.,-19_5_9--1-9-60-.-b-lz-.-5-39___54_0_._ _ __
cependant cette duree n'est pas rigoureuse; qu'elle est en realite en fonction
(18) Raadpl. • De Rechterlijke Macht, onbedes necessites de la realisation de son kend en miskend " nr. 43 · Rede uitgesproken
op 1 september 1981 door de h. proc.-gen.
but (Thonissen, dans son intervention Dumon, Belgisch Staatsblad en R. w:,
comme rapporteur de la loi du 20 avril 1981-1982, kol. 644.
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raadkamer dient te worden onderworpen?
Wanneer men dit alles in aanmerking
neemt, dan komt kennelijk vast te staan,
niet alleen dat de aanhouding nadat ze
door de rechter werd bevolen aan een
zeer strikte regeling is onderworpen,
doch ook, ik zou er de klemtoon op
willen leggen, dat uiteraard, voordat de
rechter zich over de aanhouding heeft
uitgesproken, zij onder een nog restrictievere en striktere regeling valt. Ik durf
hier zonder aarzelen zeggen dat, naar
mijn oordeel, de Grondwet hoofdzakelijk
dat aspekt van het probleem op het oog
heeft : een aanhouding die niet aan het
toezicht en aan het oordeel van de
rechter wordt onderworpen, is precies
het gevaar waartegen de grootste voorzorgen nodig zijn, omdat daar willekeur
en machtsmisbruik het meest te vrezen
vallen. Als de rechter eenmaal is opgetreden en een bevel tot aanhouding
heeft verleend, dan stelt de wet een
reeks gerechtelijke waarborgen in die
willekeur uitsluiten, gelet op de controle
die en door de raadkamer, en door de
kamer van inbeschuldigingstelling en
door het Hof, onder het waakzaam oog
van de verdediging, wordt uitgeoefend.
Maar zolang de rechter niet is opgetreden, heerst het grootste gevaar voor
willekeur. Er is volstrekt geen mogelijkheid voor de verdachte om zijn rechten
te doen gelden : hij heeft zelfs de
gelegenheid niet om uitleg te geven.
Maar niettemin is hem zijn vrijheid
ontnomen.
Zowel uit de wordingsgeschiedenis
van de Grondwet als uit de verdere
evolutie van het instituut van de voorlopige hechtenis blijkt dus dat zowel v66r
als na het optreden van de rechter een
zeer strikte regeling volstrekt nodig is.
Dat betekent dat geen onbeperkte hechtenis mogelijk mag zijn en dat er een
controle moet verricht worden.
Vooral moet in een dergelijke toestand
een regeling bestaan die niet aileen die
controle mogelijk maakt maar die ook.
toelaat om bij overtreding van de regeling de vereiste sancties te treffen, en
i.h.b. de onwettigheid van de hechtenis
vast te stellen.
Die tekst bestaat. Zoals zoeven werd
gezegd kan niet worden ontkend dat de
Grondwet tot doel heeft de misbruiken
die buiten het optreden van de rechter
zouden kunnen gepleegd worden, te
voorkomen. Het kan dus niet opgaan ~

betogen dat artikel 7 van de Grondwet
geen toepassing vindt op de hechtenis
die aan het optreden van de rechter
voorafgaat.
En artikel 7, lid 3, stelt precies een
zeer strikte termijn vast : vierentwintig
uren, die uiteraard beginnen te lopen
vanaf het ogenblik dat de betrokkene
zijn vrijheid door de politie wordt ontnomen.
De beklaagde die aangehouden wordt
moet terstond voor de onderzoeksrechter
worden gebracht en hij mag alleszins,
zoals U beslist hebt, niet langer dan
24 uren aangehouden blijven, tenzij de
rechter hem onder bevel tot aanhouding
plaatst, welke beslissing hem dan binnen
de evengenoemde tijdsruimte moet aangezegd worden.
Het Hof heeft dat reeds herhaaldelijk
beslist.
Ik moge nogmaals herinneren aan de
arresten van 21 oktober 1901 en 22 januari 1934 {19).
En U hebt het ook bevestigd in het
arrest van 4 januari 1960 :
In die zaak, waarin de daarnet aangehaalde betreurenswaardige vordering in
hoger beroep was genomen, hebt U
beslist dat, nu de onderzoeksrechter, bij
wie de betrokkene was voorgeleid, binnen de termijn van 24 uren vanaf de
aanhouding een bevel tot aanhouding
had verleend en ter kennis van de
verdachte had gebracht, de grondwettelijke regel werd nageleefd.
U hebt de wettigheid van de rechtspleging aan artikel 7 van de Grondwet
getoetst, hetgeen duidelijk aantoont dat
U oordeelde dat de termijn van 24 uren
op de vrijheidsbeneming door de politie
toepasselijk is. U hebt eraan toegevoegd
- en dit lijkt mij uiterst belangrijk en
trouwens ook redelijk - dat wanneer de
Grondwet bepaalt dat het bevel tot
aanhouding aan de betrokkene binnen
24 uren betekend moet worden, die
betekening ook mag bestaan in de
mededeling die de onderzoeksrechter
zelf aan de betrokkene doet (20).
Luidens de rechtspraak van het
en dit sinds het begin van de eeuw,
de geest van de Grondwet van
buiten kijf nog zeer levendig was,

Hof,
toen
1831
was

1----------------(19) Zie, biz. 687 en 688, de alinea's waarin de
verwijzingen naar voetnoten 12 en 13 staan.
(20) Pas., 1960, I, 487. Zie ook Cass.,
17 augustus 1979, A.C., 1979, 1349; vgl. Cass.,
27 mei 1975, A.C., 1975, 1024.
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van 24 uren, dus wel toepasselijk op de
aanhouding die aan het optreden van de
rechter voorafgaat.
Mag ik beklemtonen dat de meergenoemde vordering van het openbaar
ministerie in hoger beroep regelrecht
indruist tegen die rechtspraak.
*
*

*

Hoe ziet het vraagstuk er nu uit als de
onderzoeksrechter een bevel tot medebrenging geeft en de verdachte door de
politiediensten wordt aangehouden ?
Zoals reeds werd aangetoond vindt het
bevel tot medebrenging zijn oorsprong
in de bepalingen van de Grondwet van
14 september 1791. Men weet hoe, kort
nadien, weinig belang werd gehecht aan
de waarborgen die met het oog op de
individuele vrijheid waren tot stand
gebracht (21). Het wetboek van. 1808
heeft dit instituut overgenomen.
Reeds werd beklemtoond dat ook in
1808 en de daaropvolgende jaren de
waarborgen in zake individuele vrijheid,
vooral ten opzichte van de Uitvoerende
Macht en haar arribtsdragers niet te
nauwlettend waren bepaald.

ging is, niet noodzakelijk te worden
aangehouden. Als hij vrijwillig de agent
van de openbare macht volgt, dan wordt
hem zijn vrijheid niet ontnomen. Dit zal
enkel gebeuren indien er gevaar bestaat
dat hij de vlucht zou nemen.
Daarom behoeft dat bevel trouwens
helemaal niet met redenen te worden
omkleed. Overigens welke motivering
kan hier te pas komen ? Zeker niet die
van de wet op de voorlopige hechtenis,
vermits er dan nog geen sprake is van
hechtenis!
Dit stemt ten deze overeen met de
vermeldingen die in het bevel tot
medebrenging voorkomen en waartegen
de grieven gericht zijn die eiser in dat
opzicht doet gelden.
Het ging immers om een bevel tot
medebrenging waarin werd vermeld dat
de verdachte, tegen wie was ingebracht
een telastelegging die tot criminele of
correctionele straffen aanleiding kon
geven, voor de rechter moest worden
gebracht en dat desnoods daartoe dwang
mocht worden gebruikt, overeenkomstig
artikel 99 van het Wetboek van Strafvordering.
Dit is uiteraard geen motivering tot
hechtenis vermits de aanhouding zelfs
niet verplicht is.
Die meldingen zijn evenwel volkomen
in overeenstemming met het doel van
het bevel tot medebrenging, precies
omdat het enkel ertoe strekt betrokkene
niet langer dan de door de Grondwet
bepaalde termijn van 24 uren zijn vrijheid te benemen.
Daarom ook trouwens mag de betrokkene, gebeurlijk getuige en dus geen
verdachte, niet in de gevangenis worden
opgesloten (23). Hij moet enkel onder de
bewaking van de politie blijven ten
einde zijn vlucht te voorkomen, om zijn
verhoor of ondervraging mogelijk te
maken.
Dit brengt dan ook mede dat zodra de
betrokkene door de politie wordt aangetroffen hij terstond voor de onderzoeksrechter moet woren gebracht, ten einde
het die rechter mogelijk te maken binnen
de 24 uren desgevallend een beslissing te
treffen in verband met de verdere hechtenis van de verdachte.

Uit het onderzoek van die wetgeving
komt duidelijk te blijken dat het geven
van een bevel tot medebrenging en de
gevolgen ervan niet aan een strakke
regeling waren onderworpen. Vergeten
we overigens niet dat toenmaals het
optreden van de rechter niet streng was
gereglementeerd. Zelfs de tekst van
artikel 93 van het Wetboek van Strafvordering biedt geen mogelijkheid te bepalen op welk moment de termijn van
24 uren om te ondervragen, ingaat.
Het bevel tot medebrenging is geen
titel tot aanhouding (22). Reeds onder de
vigeur van het Wetboek van Strafvordering had het bevel tot medebrenging
enkel tot doel hetzij het verhoor van een
getuige hetzij de ondervraging van een
verdachte mogelijk te maken.
Zodra die ondervraging of het verhoor
heeft plaatsgehad, heeft het bevel zijn
doel bereikt.
Overigens behoeft de persoon die het
(23) Zie cone!. van de h. eerste advocaatvoorwerp van een bevel tot medebren- generaal Charles v66r het arrest van 5 febru(21) DE BROUCKERE en THIELEMANS, d. I,
Vo Arrestation, blz. 331.
(22)

FAUSTIN-HEuE,

d. II, blz. 429, nr. 2657.

ari 1980, R.D.P., 1981-1982, biz. 702. Artikel 609 van het Wetboek van Strafvordering is derhalve op het bevel tot medebrenging
niet toepasselijk en maakt er trouwens geen
melding van.
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dat, wanneer werd beweerd dat geen
termijn voor die overbrenging bestaat
omdat die « voorlopige aanhouding »
moet beoordeeld worden « en fonction
des necessites de la realisation de son
but », die redenering klaarblijkelijk niet
opgaat wanneer de onderzoeksrechter
een bevel tot medebrenging heeft gegeven. De politieambtenaar die met de
medebrenging werd belast, heeft helemaal geen onderzoek te verrichten. Hem
is alleen de overbrenging opgedragen
vanaf de plaats van de arrestatie tot op
de plaats waar het onderzoek gevoerd
wordt.
Nog minder dan in 1831 kan in onze
huidige samenleving die overbrenging
een aanzienlijke tijdsduur in beslag
nemen. Ik wil hier aanstippen dat er
geen sprake kan zijn van een beroep op
de dienstregeling van rijkswacht of politie. Dergelijke dienstregeling mag in
geen enkel opzicht of onder geen beding
een reden van vertraging in de overbrenging zijn. Overigens, slaat men eenmaal die weg in, dan staat de deur wijd
open voor misbruiken en willekeur. Ik
wil voorts beklemtonen dat, bij mijn
weten, rijkswacht en politie er steeds
zorg voor dragen dat de overbrenging
binnen de kortst mogelijke tijd plaatsheeft. Hun kan te dien aanzien geen
verwijt worden toegestuurd.
Soms wordt weliswaar aangevoerd dat
uitzonderlijke toestanden zich kunnen
voordoen die overmacht vormen en waar
rekening mee gehouden moet worden.
Overmacht wordt, in de regel, altijd in
aanmerking genomen en zou dus ook
ingeroepen mogen worden wanneer
wegens omstandigheden, onafhankelijk
van de wil van de bestuurlijke diensten
en van de bevoegde magistraten, de
termijn van 24 uren niet zou worden
nageleefd. Mag ik hier dadelijk opmerken dat de aanwezigheid van die overmacht aan het oordeel en van de onderzoeksrechter en van de onderzoeksgerechten onderworpen zal kunnen worden. Er is dus een controle mogelijk die
precies ook in dit opzicht willekeur en
machtsmisbruik uitsluit.

vraagd worden. De rechtspraak heeft
steeds bevestigd dat de ondervraging
een essentieel bestanddeel van het bevel
tot aanhouding vormt (24). De onderzoeksrechter mag een persoon die voor
hem werd opgeleid niet onder bevel tot
aanhouding plaatsen v66r hij hem
ondervraagd heeft. Dat is inderdaad een
fundamenteel vereiste van de individuele
vrijheid : de betrokkene moet, alvorens
hij aangehouden wordt, de gelegenheid
hebben uitleg te geven over de feiten die
hem ten laste worden gelegd. Die uitleg
kan zodanig zijn dat hij de goede trouw
aantoont; hij kan zelfs leiden tot de
vaststelling dat de persoon helemaal niet
bij de zaak is betrokken. Daarom is
de ondervraging een wezenlijk vereiste
voor het afgeven van een bevel tot
aanhouding.
Bij het bevel tot medebrenging is de
voorafgaande ondervraging uiteraard
uitgesloten. Er kan dus geen sprake van
zijn dit bevel gelijk te stellen met een
bevel tot aanhouding.
Weliswaar bepaalt artikel 7 van de
Grondwet niet uitdrukkelijk dat de
ondervraging vereist is, maar uit de
voorbereiding van de Grondwet blijkt zeer
duidelijk dat de Grondwetgever het
bestaan van dit vraagstuk had ingezien en
dat hij oordeelde dat de ondervraging een
noodzakelijk vereiste was waaraan v66r
de hechtenis moet worden voldaan (25).
De persoon die het voorwerp is van
een bevel tot medebrenging geniet dus
geenszins de waarborgen waarin de wet
bij het verlenen van een bevel tot
aanhouding voorziet. Is dat niet reeds
een reden om te beslissen dat alles in
het werk moet worden gesteld om die
zeer uitzonderlijke toestand - die toch
een vrijheidsbeneming tot gevolg heeft
- niet langer te laten duren dan volstrekt
noodzakelijk is ?
Dit treft nog meer wanneer men
bedenkt dat de persoon tegen wie een
bevel tot aanhouding is verleend binnen
vijf dagen na de ondervraging voor
de raadkamer moet verschijnen. De
controle van de raadkamer is des te
belangrijker, daar sinds de wet van
13 maart 1973 het bevel omstandig
Mag ik daaraan toevoegen dat over- gemotiveerd moet worden. Bij het bevel
macht toch zeer uitzonderlijk zal zijn en tot medebrenging is die controle afwezig
dat het geen zin heeft een systeem te
gaan ontwerpen om alleen de gevallen
van overmacht te regelen. Dat gebeurt
(24) Cass., 23 jan. 1933, Pas., 1933, I, 83; 12 juni
.
1933, Pas., 1933, I, 258; 6 nov. 1933, Pas., 1934, I,
overigens meesta1 met 1.
54 (So).
Er is echter nog meer. V66r de . (25) De h. procureur-generaal Dumon, Joe.
hechtenis moet de verdachte onder- 1· cit., kol. 647.
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krijgt om binnen vijf dagen v66r de
raadkamer te verschijnen.
Nu houdt men ook nog vol - en dit
blijkt o.m. uit de gronden ten deze
gegeven in de vordering van bet openbaar ministerie voor bet hof van beroep
en waarnaar bet bestreden arrest verwijst - dat, wanneer een persoon door
de politie werd aangehouden en aan de
procureur des Konings werd voorgeleid,
bet voldoende is dat de onderzoeksrechter een bevel tot medebrenging, binnen
24 uren betekend, verleent en dat dan
verder de termijn van 24 uren voor de
ondervraging pas ingaat vanaf bet
moment waarop de verdachte ter
beschikking van de onderzoeksrechter
wordt gesteld.
Het is duidelijk dat in die stelling de
tijd die verstrijkt tussen bet ogenblik
waarop de verdachte door de politie
werd gearresteerd en bet ogenblik
waarop hij onder bevel tot aanhouding
wordt geplaatst, onbepaald is.

enige controle, mogelijk zou zijn voordat
bet bevel tot aanhouding werd afgeleverd.
Die twijfel en die willekeur vallen
echter weg door de vaststelling dat de
Grondwetgever zelf een termijn heeft
bepaald van 24 uren, een termijn die
uiteraard van openbare orde is en niet
mag worden overschreden. Hier bestaat
geen twijfel meer dat, eens de 24 uren
voorbij, de aanhouding onrecbtmatig
wordt.
Volgens de stelling van bet openbaar
ministerie voor bet Hof van Beroep te
Gent bestaat die termijn van 24 uren
aileen voor de onderzoeksrechter, d.w.z.
dat, eens de verdachte ter beschikking
van de onderzoeksrechter werd gesteld,
die onderzoeksrechter hem niet Ianger
dan 24 uren mag houden, tenzij hij een
bevel tot aanhouding aflevert. Voor de
onderzoeksrechter wordt dus aangenomen dat er een vaste termijn bestaat,
maar zolang de betrokkene niet ter
beschikking van de onderzoeksrechter is
gesteld, lijkt alles in bet vage te blijven
en
wordt
er
gesproken
van
« onverwijld "• « binnen de kortst
mogelijke tijd », zonder dat evenwel
enige strikte, stipte en nauwkeurige bepaling kan worden gegeven.

Er wordt immers enerzijds rekening
gehouden met een termijn van 24 uren
bij de aflevering van bet bevel tot
medebrenging; er wordt verder geen
termijn bepaald voor de uitvoering van
dit bevel en er wordt dan enkel bepaald
Is dat alles niet tegenstrijdig ? Zet bet
dat de termijn, gesteld voor de ondervraging, eerst begint te lopen vanaf bet de deur niet wijd open voor willekeur ?
Hierbij wordt dan weleens opgemerkt
ogenblik waarop de betrokkene opnieuw
ter beschikking van de onderzoeksrech- dat t.a.v. dergelijke arrestaties regels
gesteld zijn die de politieautoriteiten
ter wordt gesteld.
moeten naleven en dat eventuele misDe tijd tussen de vrijheidsbeneming bruiken aanleiding kunnen geven tot
en bet ogenblik waarop de betrokkene tuchtstraffen of zelfs tot strafrechtelijke
onder bevel tot aanhouding wordt vervolging wegens onrechtmatige vrijgesteld, is dus onbeperkt.
heidsbeneming.
Om echter te bepalen of men met
We! wordt aangevoerd dat die termijn
zo kort mogelijk moet zijn en dat elk onrechtmatige vrijbeidsbeneming te
doen heeft, moeten eerst de regels
verwijl uitgesloten moet zijn.
vastgesteld worden waarvan de nietDocb wat boudt dat in ? Is bet inachtneming meebrengt dat de vrij23 uren, 24 uren, 25 uren ? Is bet meer ? heidsbeneming onrechtmatig was. We
Is bet minder ? Wie zal dat bepalen ? bebben net gezien dat in de hierboven
Vanaf welk ogenblik wordt, in die Stel- besproken stelling die regels niet
ling, de aanbouding onrechtmatig ? Alles bestaan. Bovendien mag de rechtmatigzal afbangen van de omstandigbeden ... heid van de vrijheidsbeneming zeker
en van persoonlijke beoordelingen. Is niet afhangen van de naleving van
dat geen willekeur ?
dienstregels voor politie en rijkswacht !
Wie stelt die regels trouwens vast ?
Als men dat vergelijkt met de strengheid van de wet bij de vaststelling van
Overigens, wat helpen nog tuchtsancde termijnen voor de verschijning voor ties of eventueel strafrechtelijke vervolde raadkamer en voor de behandeling gingen wanneer intussen een onrechtvan de zaak in boger beroep, voor de matige hechtenis heeft plaatsgehad ! Dit
kamer van inbeschuldigingstelling, dan lijkt mij des te erger daar die toestand
is bet gewoon niet te begrijpen dat een zijn oorsprong vindt in een regeling die
volkomen willekeurige regeling, zonder uitgedacht werd om aan de strengheid
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Dit ailes brengt mij tot het besluit dat
de stelling die in onderhavig geval werd
gehuldigd aanzienlijke leemten en tekor-'
ten vertoont en mijns inziens lijnrecht
ingaat tegen de regel van artikel 7 van
de Grondwet.
In de verwarde tijden die we thans
beleven zijn de waarborgen in dit verband meer dan ooit noodzakelijk. Is het
niet opmerkelijk dat in de tweede helft
van de XXste eeuw een Verdrag tot
stand is moeten komen om de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden veilig te steilen ! Is de individuele
vrijheid niet de wezenlijkste van aile en
moeten we niet constateren dat precies
die vrijheid in de andere werelddelen
het meest in de verdrukking geraakt !
Bepaalt artikel 5 van het Verdrag van
4 november 1950 niet dat een aangehouden persoon onmiddellijk voor een rechter moet worden gebracht ?
Is het aanneembaar dat in onze
samenleving, bij het einde van de XXste
eeuw, genoegen wordt genomen met een
praktijk waarbij ongetwijfeld alle waarborgen ontbreken die {m de Grondwetgever en de achtereenvolgende wetgevers, tot de laatste van 1973 toe, zelfs op
internationaal vlak, precies op het oog
hebben gehad.
Ik kan mij onmogelijk bij een dergelijke handelwijze aansluiten.

*
Wanneer wij nu de procedure onderzoeken die ten deze werd toegepast, dan
krijgen we het bewijs van de onaanvaardbare misbruiken waartoe het systeem leiden kan.
De onderzoeksrechter geeft een bevel
tot medebrenging ten aanzien van een
verdachte die reeds 22 uren door de
politie is aangehouden en die sinds meer
dan anderhalf uur te zijner beschikking
staat.
In de geest van de onderzoeksrechter
is dat bevel een titel tot aanhouding, die
hem de gelegenheid geeft de ve.rdachte
niet terstond te moeten ondervragen. Hij
doet hem overigens, zoals uit het bevel
tot medebrenging blijkt, in de g~ya~genis opsluiten, wat ook al onwettehJk IS.
Ik heb reeds tot vervelens toe uitgelegd dat het bevel tot medebrenging
(26) De h. procureur-generaal Dumon, Joe.
cit., nr. 47.

geen titel van aanhouding oplevert en
dat we hier dus duidelijk met een
ernstig misbruik te maken hebben.
Die praktijk is in aile opzichten
onwettig : er wordt een bevel tot medebrenging gegeven terwijl daartoe geen
enkele reden bestaat, vermits de verdachte reeds ter beschikking staat van de
onderzoeksrechter.
Dat bevel tot medebrenging wordt als
titel van hechtenis aangewend, terwijl
dat bevel nooit een dergelijke titel kan
opleveren; niettemin wordt de betrokkene op grond van dat bevel in de
gevangenis opgesloten.
. Het bevel tot aanhouding wordt afgeleverd, terwijl de verdachte al sinds meer
dan 24 uren door de politie van zijn
vrijheid werd beroofd.
Weliswaar klaagt eiser enkel aan dat
het bevel tot medebrenging niet gemotiveerd is, om aan te tonen dat aan het
voorschrift van artikel 7 van de Grondwet niet werd voldaan.
Men zou echter tevergeefs zoeken
waaruit die motivering zou kunnen
bestaan.
Ik meen aangetoond te hebben dat het
gebrek veel fundamenteler is en dat aan
de hele procedure van de voorhechtenis
nietigheid kleeft.
De vrijheidsbeneming maakt e_~n
geheel uit. De onderzoeksgerechten ZlJn
bevoegd om na te gaan o~der welke
omstandigheden de aanhoudmg plaatsvond en, meer in het bijzonder, of tussen
het moment waarop
de verdachte
··h "d
d
t door
de politie zijn vrlJ el wer on nomen
en het moment waarop tegen hem een
bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd, d.w.z. o.m. na door de onderzoe~s
rechter te zijn ondervraagd, al dan met
meer dan 24 uren zijn verlopen. Is dat
wel het geval, dan moeten de onderzoeksgerechten, zoals ten deze de raadkamer overigens zeer terecht heeft
geoordeeld, de aanhouding als onwettig
aanmerken en derhalve de bevestiging
ervan weigeren.
De stelling, luidens welke de onderzoeksgerechten geen bevoegdheid zouden hebben om over die voorhechtenis
een toezicht uit te oefenen en bij de
bevestiging van het bevel tot aanhouding
enkel rekening zouden mogen houden
met de vervulling van de voorwaarden
die eigen zijn aan dat bevel, is niet
aileen in strijd met de rechtspraak van
het Hof, zoals die tot uiting kwam in de
arresten van 1901 en 1934, maar maakt

l
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voor willekeur verbonden zijn aan het overhandigd voor tenuitvoerlegging
onderscheid dat men in verband met de en te 16.40 u. aan eiser werd
toepassing van artikel 7 van de Grand- betekend, waarna de rijkswacht
wet wil invoeren tussen de periode die
begint bij de aanhouding door de politie vaststelde dat, hoewel eiser terstond
en de periode die volgt op het ogenblik naar het kabinet van de onderwaarop de verdachte ter beschikking zoeksrechter werd geleid, hij evenwordt gesteld van de onderzoeksrechter. we! in het huis van arrest moest
Ik kan niet anders dan die stelling afwij- worden opgesloten omdat de onderzen.
zoeksrechter niet meer aanwezig
Ik concludeer derhalve dat er aanlei- was; dat eiser op 6 november 1981,
ding bestaat om het arrest van het Hof te 15.15 u., na door de onderzoeksvan Beroep te Gent, dat het bevel tot rechter te zijn ondervraagd, onder
aanhouding heeft bevestigd, te vernieti- bevel tot aanhouding werd gesteld;
gen, omdat dit bevel werd gegeven meer dat dit bevel op verzoek van de
dan 24 uren nadat aan eiser zijn vrijheid procureur des Konings dezelfde dag,
door de rijkswacht was ontnomen. Het te 15.35 u., aan eiser werd betekend;
Hof moge het gepast oordelen in dit
Overwegende dat een met redeverband een middel van ambtswege op
nen omkleed bevel tot medebrente werpen.
ging door de onderzoeksrechter uitEr bestaat derhalve geen reden om
verder uitspraak te doen over de door gevaardigd en aan de verdachte
betekend binnen vierentwintig uren
eiser opgeworpen middelen.
na zijn vrijheidsbeneming « een met
Eesluit : Cassatie.
redenen omkleed bevel van de
rechter » is, als bedoeld door
artikel 7, derde lid, van de Grandwet;
ARREST
Overwegende dat het bevel tot
medebrenging van een verdachte,
HET HOF; - Gelet op het bestre- als omschreven in artikel 91 van het
den arrest, op 17 november 1981 Wetboek van Strafvordering, tot
door het Hof van Beroep te Gent, doel heeft de voorgeleiding voor de
kamer van inbeschuldigingstelling, onderzoeksrechter - desnoods met
dwang - van een persoon die deze
gewezen;
magistraat meent te moeten onderOver het middel, ambtshalve aange- vragen in verband met schuldaanvoerd en afgeleid uit de schending van wijzingen die tegen hem bestaan, en
de artikelen 7 van de Grondwet en 91
tegen wie hij daarna, eventueel,
van het Wetboek van Strafvordering :
bevel tot aanhouding zal verlenen;
Overwegende dat uit de stukken
Overwegende dat het bevel tot
van de rechtspleging blijkt dat eiser medebrenging aldus vrijheidsberoop 4 november 1981, te 16.45 u., door ving tot gevolg heeft en meteen de
de rijkswacht van zijn vrijheid werd titel ervan uitmaakt; dat die vrijberoofd; dat hij op 5 november 1981, heidsberoving uiteraard en op
te 8.30 u., ter beschikking van de straffe van overtreding, onder meer
procureur des Konings te Gent van de artikelen 147, 155, 156 en 157
werd gesteld; dat de procureur des van het Strafwetboek, beperkt is tot
Konings op 5 november 1981, te de tijd die strikt noodzakelijk is
14.10 u., een gerechtelijk onderzoek voor de voorgeleiding ter beschiken tevens het verlenen van een king van de onderzoeksrechter;
bevel tot aanhouding vorderde; dat
Overwegende dat uit de vermelde onderzoeksrechter op 5 novem- dingen die voorkomen op het door
ber 1981, te 16.40 u., een bevel tot de onderzoeksrechter tegen eiser
medebrenging uitvaardigde; dat dit uitgevaardigde « bevel tot medebevel te 16.40 u. door de procureur 1 brenging » en die betrekking heb-

-697ben op het uur waarop het werd VAN RET TOTAAL BELASTBAAR NETTOINKOMEN- BEDRIJFSVERLIES- BEG RIP.
uitgevaardigd, op het uur waarop
het openbaar ministerie de uitvoe- 2° INKOMSTENBELASTINGEN - VENring ervan gelastte en het uur
VASTSTELLING
NOOTSCHAPSBELASTING waarop het door de rijkswacht bete- VAN RET TOTAAL BELASTBAAR NETTOkend werd, afdoende blijkt dat, op
INKOMEN BEDRIJFSVERLIES - TOE TE
het tijdstip waarop dit bevel werd
PASSEN WETTELIJKE BEPALINGEN.
uitgevaardigd, verdachte reeds ter lo Een handelsvennootschap met rechtsbeschikking van de onderzoeksrechpersoonlijkheid mag niets bezitten dat
ter was gesteld; dat dit bevel - ook
niet voor de winstgevende bedrijvigal draagt het als opschrift « bevel
heid waartoe zij is opgericht, wordt
tot medebrenging » - niet tot doel
aangewend; al haar activa hebben
had de voorgeleiding van verdachte
noodzakelijk een bedrijfskarakter; bijgevolg is het verlies van een schuldmet het oog op zijn ondervraging;
vordering die werkelijk tot het vermodat dit bevel dan ook geen bevel tot
gen van een dergel1jke vennootschap
medebrenging is in de zin van de
behoort en die in het actief van haar
wet;
balans is opgenomen, noodzakelijk oak
Dat derhalve het bevel tot aaneen bedrijfsverlies en moet het tot
uiting komen in de waardering van die
houding, afgeleverd tegen eiser meer
schuldvordering op het einde van het
dan vierentwintig uur na zijn vrijboekjaar waarin zij werkelijk en defiheidsberoving door de rijkswacht, de
nitief is geworden (1).
artikelen 7, derde lid, van de Grandwet en 91 van het Wetboek van Straf- 2" Het verlies van een schuldvordering
vordering schendt;
die werkelijk tot het vermogen van
Dat het arrest dan ook dit bevel
niet mocht bevestigen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
middelen, vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de
Staat; zegt dat er geen aanleiding is
tot verwijzing.
28 januari 1982 - 2• kamer - Voltallige terechtzitting - Voorzitter : de h.
Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Rummens,
Gent.
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1• KAMER-

28 januari 1982

1° INKOMSTENBELASTINGEN ,._OOTSCHAPSBELASTING

-

VENVASTSTELLING

een handelsvennootschap met reclltspersoonlijkheid behoort, is noodzakelijk een bedrijfsverlies en geen uitgave, in de zin van art. 44 W.LB.; de
wettelijke regels voor de aftrek van
bedrijfsuitgaven en -lasten kunnen
bijgevolg op zodanige bedrijfsverliezen
niet worden toegepast (2) (3).
(BELGISCRE STAAT MIN. V. FINANCIEN
T. IMMOBILIERE DE CHAUDFONTAINE N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1981 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44 en 96 van
(1) en (2) Zie Cass., 25 april 1950 (Bull. en
Pas., 1950, I, 587); 17 nov. 1959 (ibid, 1960, I,
336); 5 nov. 1963 (ibid., 1964, I, 254), 31 mei
1960 (ibid., 1960, I, 1126) en 28 juni 1966 (ibid.,
1966, I, 1396); 1 april 1969 (A.C., 1969, 731),
5 juni 1975 (ibid., 1975, 1057).
I Zie ook Cass., 31 mei 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 1126) met commentaar op dat arrest,
Journ. prat. dr. fiscal, 1960, biz. 278).
(3) Zie inz. Cass., 5 juni 1975 (A.C., 1975,
1057).

-698dat enkel het aftrekbaar karakter
van de verliezen, ten gevolge van de
aldus gegeven voorschotten, van het
bedrag van verweersters brutobedrijfsinkomsten, in het geding is;
Overwegende dat, zoals het arrest
vaststelt, de werkelijkheid van verweersters schuldvordering jegens de
naamloze vennootschap Casino de
Dinant door eiser niet is betwist;
Overwegende dat een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid niets mag bezitten dat niet
voor de winstgevende bedrijvigheid
waartoe zij is opgericht, wordt aangewend; dat al haar activa noodzakelijk een bedrijfskarakter hebben;
dat bijgevolg het verlies van een
schuldvordering die werkelijk tot
het vermogen van een dergelijke
vennootschap behoort, en die in het
aktief van haar balans is opgenomen, noodzakelijk ook een bedrijfsverlies is en tot uiting moet komen
in de waardering van die schuldvordering op het einde van het boekjaar waarin zij werkelijk en definitief is geworden;
Dat een dergelijk verlies geen
uitgave is in de zin van artikel 44
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat bijgevolg de wettelijke voorwaarden voor de aftrek
van bedrijfsuitgaven en -lasten niet
kunnen worden toegepast op de
genoemde bedrijfsverliezen;
Dat het middel naar recht faalt;

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat verweersters verliezen ten belope van 3.500.000
frank en 500.000 frank, wegens het
oninbaar karakter van de voorschotten
die zij aan de naamloze vennootschap
Casino de Dinant had toegestaan, verliezen waarvoor de administratie de aftrek
had geweigerd omdat zij geen bedrijfskarakter hebben, aftrekbaar zijn van de
belastbare inkomsten van die vennootschap, op grond dat het verlies of de
minderwaarde van een schuldvordering,
die werkelijk tot het vermogen van een
vennootschap behoort en als dusdanig in
het actief van haar balans is opgenomen,
moet blijken uit de raming van die
schuldvordering op het einde van het
belastingjaar tijdens hetwelk het verlies
of de minderwaarde werkelijk en definitief is geworden, zonder dat de regels
inzake de aftrek van bedrijfsuitgaven of
-verliezen moeten toegepast worden,
terwijl het verlies van die litigieuze
schuldvorderingen aileen van de brutobedrijfsinkomsten mag worden afgetrokken, als het voldoet aan de voorwaarden
van artikel 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen betreffende de
aftrekbaarheid van de bedrijfsuitgaven
of -lasten; het genoemde verlies dus
noodzakelijk moet samengaan met de
uitoefening van de bedrijvigheid, wat
impliceert dat de voorschotten die tot
de oninbare schuldvorderingen hebben
geleid, gedaan hadden moeten zijn om
de belastbare inkomsten te verkrijgen of
te behouden; het arrest, door te beslissen dat het litigieuze verlies een
bedrijfsverlies is zonder dat de regels
inzake de aftrek van bedrijfsuitgaven of
-verliezen moeten toegepast worden, de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest had
gezegd dat verweerster aan de
naamloze vennootschap « Casino de
Dinant » voor de jaren 1971, 1972 en
1973 voorschotten zonder intrest
had toegekend en, zonder dienaangaande door het middel te worden
bekritiseerd, vaststelt dat die voorschotten in het aktief van verweersters balansen voor de belastingjaren 1972 tot 1974 zijn opgenomen,
dat noch het bedrag van de bewuste
geldsommen noch het feit dat zij
oninbaar zijn, worden betwist en.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.
28 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Stranard-

-699Gelijkluidende conclusie van de h. 1" De rechter beoordeelt in Ieite en
Krings, advocaat-generaal - Advocaat :
derhalve op onaantastbare wijze de
mr. van Bastelaer, Brussel.
relevantie en bewijswaarde van de
door de administratie gekozen vergelijkingspunten, wanneer de administratie het bij art. 248 W.LB. bepaalde
bijzonder bewijsmiddel heeft gehanteerd (1).
Nr. 325
2" De bij vergelijking aangeslagen be1• KAMER - 28 januari 1982

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGHEFFING- BEWIJS - VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
- RELEVANTIE EN BEWIJSWAARDE VAN DE
VERGELIJKINGSPUNTEN - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGHEFFING - BEWIJS - VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
- BEDRAG VAN DE INKOMSTEN VAN DEALS
VERGELIJKINGSPUNTEN GEKOZEN BE~
TINGPLICHTIGEN - GEVOLG VOOR DE BIJ
VERGELIJKING AANGESLAGEN BELASTINGPLICHTIGE.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGHEFFING - BEWIJS - VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
- VERGELIJKING- BEGRIP.

4° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGHEFFING- BEWIJS- VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE
GRONDSLAG BEOORDELING DOOR DE
RECHTER- GRENZEN.

5° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGHEFFING - BEWIJS - VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
- GEGEVENS WAAROP DE RECHTER TE LETTENHEEFT.

6° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGHEFFING- BEWIJS - VERGELIJKING
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
- VERPLICHTING VOOR DE RECHTER REKENING TE HOUDEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN HET GEVAL VAN DE BE~
TINGPLICHTIGE - BEWIJS VAN DIE BIJZONDERE KENMERKEN DOOR VERMOEDENS.

lastingplichtige is niet gerechtigd de
inkomsten van de als vergelijkingspunten gekozen belastingplichtigen te
betwisten, evenmin als de wijze
waarop die inkomsten zijn vastgesteld.
3" De

vergelijking
overeenkomstig
art. 248 W.LB. is wettig zodra zij
gedaan is naar de normale winsten of
baten van ten minste drie soortgelijke
belastingplichtigen, die een gelijkaardig bedrijf exploiteren met voldoende
punten van gelijkenis.

4" De

vaststelling van de belastbare
grondslag met toepassing van art. 248
W.LB. Jaat enige speling bij de vergeJijking, omdat de winst van soortgeJijke belastingplichtigen niet noodzakelijk dezelfde is (2).

5" Wanneer de inkomsten van een beJastingplichtige vastgesteld zijn bij
vergelijking met die van soortgelijke
belastingplichtigen, kan de rechter
niet rechtsgeldig weigeren na te gaan
of de inkomsten van de als vergelijking gekozen belastingplichtigen al
dan niet elementen bevatten, die de
administratie wil toevoegen aan de
inkomsten van de bij vergelijking
aangeslagen belastingplich tige.
6" De rechter schendt art. 248 W.LB. niet

wanneer hij, rekening houdende met
de bijzondere kenmerken van het
geval van de belastingplichtige, o.g. v.
feitelijke vermoedens, de bedrijfslasten van de belastingplichtige aftrekt
van de bij vergelijking vastgestelde
brutowinst (3).
7" Wanneer het arrest aan de belasting-

plichtige akte verleent van zijn recht
op belastingontheffing dat de adminis-

7° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP(1)
ARREST WAARIN AAN DE BELASTINGPLICH(2)
TIGE AKTE WORDT VERLEEND VAN DE
BESLISSING VAN DE ADMINISTRATIE DAT DE 1966,
BELASTINGPLICHTIGE VAN BELASTING ZAL
(3)
WORDEN ONTHEVEN - DRAAGWIJDTE VAN 1959,
DIE VASTSTELLING.
819).

Zie Cass., 1 maart 1978 (A.C., 1978, 768).
Zie Cass., 16 nov. 1965 (Bull. en Pas.,
I, 350).
Zie Cass., 23 juni 1959 (Bull. en Pas.,
I, 1100) en 26 maart 1963 (ibid., 1963, I,
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dienstjaar, vloeit daaruit voort dat het
hoi van beroep noodzakelijk heeft
beslist dat het bedrag waarvoor die
belastingontheffing is verleend, moet
worden afgetrokken van het bedrag
dat de belastingplichtige over dat
dienstjaar verschuldigd is; dat het hof
van beroep de litigieuze aanslag in
zoverre niet heeft tenietgedaan of dat
het hof aan de belastingplichtige geen
aftrek heeft verleend ten belope van
dat bedrag en dat het de Belgische
Staat niet heeft veroordeeld om dat
bedrag terug te betalen, heeft derhalve
geen enkel belang.
(DESCAMPS T. BELGISCHE STAAT FINANCIEN)

MIN. V.

ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 248, 275 en 276 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, ter verwerping van
eisers verweer dat de fiches en vergelijkingstabellen van de administratie niet
echt zijn verklaard en niet zijn ondertekend, zegt << dat vooreerst moet worden
beklemtoond dat geen enkele wettekst of
verordening een ondertekening of vermelding van het echt verklaren oplegt;
dat bovendien moet aangenomen worden
dat de beslissing van de directeur van de
rechtstreekse belastingen onder meer
aan de hand van die fiches en tabellen is
genomen, waardoor de directeur aldus
impliciet maar zeker getuigt dat die
tabellen zijn opgesteld op grand van de
volledige dossiers van de als vergelijkingspunten in aanmerking genomen
belastingplichtigen »,
terwijl, eerste onderdeel, de administratie die, om een aanslag bij vergelijking te vestigen, gegevens vermeldt uit
de dossiers van soortgelijke belastingplichtigen, met redelijke zekerheid,
waarvoor normaal als enige waarborg de
verantwoordelijkheid geldt van de ambtenaar die ze heeft opgezocht en nagegaan, moet aantonen dat de genoemde
gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen, een dergelijke feitelijke zeker-

heid in normale omstandigheden, buitengewone gevallen daar gelaten, niet
kan worden geboden door fiches en
tabellen, waarvan de opstellers weigeren
de juistheid van de overgelegde inlichtingen te waarborgen door, onder hun
verantwoordelijkheid, te verklaren dat ze
overeenstemmen met de
gegevens
waarop ze volgens hen steunen en aileen
het feit dat zulks in artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
niet uitdrukkelijk wordt bepaald, bijgevolg niet ter zake dienend is (schending
van de artikelen 1315, 1349, 1353 van het
Burgerlijke Wetboek en 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, het arrest het statuut en de rol miskent van de directeur
van de belastingen, die, aangezien hij
een rechtsprekende functie uitoefent,
niet persoonlijk de hem overgelegde
bezwaarschriften onderzoekt en, evenmin als een rechter, noch de mogelijkheid noch de macht heeft om te bevestigen dat de stukken waarop hij uitspraak
doet, juist zijn (schending van de
artikelen 275 en 276 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen); ten deze
noch impliciet, noch expliciet uit de
bewoordingen van de beslissing van de
directeur blijkt dat hij heeft nagegaan of
willen bevestigen dat de vergelijkingsfichen en -tabellen overeenstemmen met
de daarin vermelde gegevens (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt
dat de redenering van de directeur,
in zijn aan het toezicht van het hof
van beroep onderworpen beslissing,
in haar geheel berust op gegevens
die in de fiscale wet zijn bepaald en
dus niet willekeurig is;
Dat het aldus beslist dat de soortgelijke belastingplichtigen waarvan
sprake, voldoende omschreven zijn
zodat het bestaan van elk van hen
duidelijk blijkt en een passende
vergelijking kan worden gemaakt,
zonder dat het ontbreken van
ondertekening of van het authentiseren van de door de administratieve overgelegde fiches en tabellen
de partijen, aan wie ze worden
_tegengeworpen, in de onzekerheid

-701laten nopens de vergelijkingspunten de zin van artikel 5 van het Gerechtelijk
en het toezicht van de feitenrechter Wetboek en althans zijn beslissing niet.
belet;
geldig met redenen omkleedt naar de eis'
van de artikelen 97 van de Grondwet en:
Overwegende dat de rechter 0 P 780 van het Gerechtelijk Wetboek, nu hij;
onaantastbare wijze de bewijs- bovendien het fundamenteel beginsel;
waarde beoordeelt van de vergelij- van het recht van verdediging miskent,
kingspuilten gekozen door de admi- wanneer hij, onder welk voorwendsel
nistratie, die het bij artikel 248 van ook, nalaat te oordelen, zo ook wegens
het Wetboek van de Inkomstenbe- het groot aantal controles die nodig zijn•
lastingen
aangewezen
bijzonder om een bewijs te leveren waarvan niet is'
bewijsmiddel heeft gehanteerd;
gezegd dat het onmogelijk is, of nalaat
te eisen dat een van de partijen het door
Overwegende dat het arrest, in haar de Ieveren bewijs !evert :
zoverre het middel de miskenning
Over het middel in zijn geheel :
van de bewijskracht van de beslisOverwegende dat het arrest, op
sing van de directeur aanvoert, niet
beslist dat het authentiseren van de eisers verweer ten betoge dat hij
niet was ingelicht nopens de wijze
stukken uit die beslissing volgt;
Dat het eerste en het tweede waarop de als vergelijkingspunten
onderdeel van het middel niet kun- in aanmerking genomen inkomsten
van soortgelijke belastingplichtigen,
nen aangenomen worden;
gevestigd en berekend werden, antOver het derde middel, afgeleid uit de woordt, door de in het middel weerschending van de artikelen 97 van de gegeven consideransen, dat de beGrondwet, 5, 780 van het Gerechtelijk lastingplichtige die bij vergelijking
Wetboek, 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 248 van het Wetboek wordt aangeslagen, de inkomsten
van de Inkomstenbelastingen,
van de als vergelijkingspunten
doordat het arrest, ter verwerping van gekozen soortgelijke belastingplicheisers verweer betreffende de relevantie tigen niet mag betwisten en evenvan de inlichtingen op de fiches met min de wijze waarop die inkomsten
vergelijkingspunten, zegt << dat de fiscale zijn vastgelegd; dat het aldus zijn
wet niet bepaalt dat de grondslag van de beslissing naar recht verantwoordt;
overwegingen van de verzoeker moet
D t d
ht
h t
·
onderzocht worden en zulks ook niet
a
e rec er voor e · ovenge
toestaat; dat, bovendien, het ingaan op niet heeft geweigerd uitspraak te
die eisen tot de opheffing zou leiden van doen en bijgevolg geen rechtsweigede wettelijke bepaling krachtens welke ring heeft begaan;
de aanslag bij vergelijking mogelijk is
Dat het middel niet kan worden
wegens het groot aantal uit te voeren aangenomen;
controles »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
Over het vierde middel, afgeleid uit de
aldus het beginsel miskent dat hij die schending van de artikelen 1349, 1353
het bewijs moet leveren, niettegen- van het Burgerlijk Wetboek en 248 van
staande talloze controles, waarvan het het Wetboek van de Inkomstenbelastinarrest echter niet zegt dat ze onmogelijk gen,
zijn, dat bewijs met de nodige zekerheid
doordat het arrest, dat erop wijst,
moet leveren, inzonderheid wanneer het enerzijds << dat de administratie rekening
gaat om een bewijs door vermoedens heeft gehouden met de omvang van de
waarvan de aanslag bij vergelijking een tussen de laboratoria van Dyck en
toepassing is, door te steunen op (eiser) gedane zaken, nu het heeft geoor« gekende » feiten, dat wil zeggen feiten deeld dat de vergelijking met tandartsen
waarvan aile bestanddelen nagegaan en die bij dezelfde Ieverancier ook belangbewezen zijn (schending van de rijke aankopen hebben gedaan, reeds
artikelen 1315, 1349 en 1353 van het een geldig gelijkaardigheidscriterium
Burgerlijk Wetboek, en, bijgevolg, van oplevert, onder meer gelet op het feit dat
artikel 248 van het Wetboek van de aankopen voor een belangrijk be drag bij
Inkomstenbelastingen);
hetzelfde laboratorium impliceert dat er
tweede onderdeel, de rechter zich een zekere gelijkenis bestaat qua kwalischuldig maakt aan rechtsweigering in. teit, en dus qua prijs en clienteel », en,
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« van oordeel is dat er een reeks de normale winsten of baten van
belangrijke preciese beoordelingsgege- ten minste drie soortgelijke belasvens ontbreken die hij op bladzijde 16 tingplichtigen die een onderneming
van zijn conclusie vermeldt, zoals de
ancienniteit van de kabinetten, de even- van dezelfde aard met voldoende
tuele specialisaties, de wijze waarop een overeenstemmende kenmerken exlaboratorium is ingericht, de tarieven, ploiteren;
het personeel, enz ... », zegt « dat verzoekers bezwaren moeten verworpen worden, dat het aannemen ervan zou betekenen dat de vergelijkingspunten in
volledige overeenstemming zouden moeten zijn, wat door de wet niet wordt
vereist en wat trouwens bij de meeste
vrije beroepen onmogelijk is » en « dat
de fiscale administratie artikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen juist heeft toegepast door rekening
te houden, enerzijds, met het belang van
het zakencijfer tussen de laboratoria
Van Dyck en verzoeker en, anderzijds,
met dat van de drie tandartsen die bij
dezelfde leverancier belangrijke aankopen doen, om op grond daarvan de ene
met de andere te vergelijken »,
terwijl uit de enkele omstandigheid
dat vergelijkingspunten een gemeenschappelijke leverancier hebben waar ze
belangrijke aankopen verrichten, niet
kan worden afgeleid dat het soortgelijke
belastingplichtigen zijn, met alle zekerheid die is vereist opdat de administratie
daaruit, aan de hand van een geldig
vern:toeden, kan afleiden dat exploitatie
e!: mkomsten noodzakelijk soortgelijk
ZIJn, de bestanddelen die eiser door de
administratie ha~ willen doen nagaan op
een meer volled1ge en zekere wijze de
betrachte overeenstemming zouden kunnen aantonen hebben, het arrest niet
zegt dat de administratie die bestandde~en ~:mmogelijk kon aantonen, en terwijl
1n e1sers verweer geen absolute overeenstemmi!lg is geeist, maar de gewone
toepassmg zowel van artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
dat bepaalt dat met alle nuttige inlichtingen rekening moet worden gehouden,
als van de regels betreffende het bewijs
door vermoedens krachtens welke dat
bewijs op gekende feiten moet gesteund
zijn, dat wil zeggen feiten die voldoende
zeker ~ijn o~ daa~~t gevolgtrekkingen
af te le1den d1e redehJk en niet willekeurig zijn (artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de vergelijking
bepaald bij artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, om wettig te zijn, enkel moet

Overwegende dat uit de in het
middel weergegeven vermeldingen
van het arrest blijkt dat het hof van
beroep, om te beslissen dat de
fiscale administratie artikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen juist had toegepast, heeft
gesteld dat de administratie niet
aileen rekening had gehouden met
het feit dat de drie, als vergelijkingspunt uitgekozen, tandartsen
aanzienlijke aankopen deden bij
dezelfde leverancier als eiser, doch
ook met het belang van het zakencijfer tussen de laboratoria Van
Dyck en eiser;
Overwegende dat, voor het overige, de feitenrechter op onaantastbare wijze in feite de relevantie van
de bewijswaarde beoordeelt van de
vergelijkingspunten die gekozen
zijn om de bedrijfsinkomsten van
een belastingplichtige te bepalen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, en, bijgevolg, 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, ter verwerping van
eisers verweer dat « de administratie
voor elk belastingjaar op willekeurige
wijze en zonder enige verantwoording,
voor e]k dienstjaar, uitgaande van de
totale mkomsten van een vergelijkingspunt, een vergelijkende waardering
doorvoert tussen " inkomsten uit prothesen" en " inkomsten uit verzorging "
door aan de overeenstemmende aankopen fiscale coefficienten toe te kennen
die enkel zijn gekozen om te komen tot
op het eerste gezicht een min of meer
juiste eindafrekening », zegt « dat die
redenering ongeveer een herhaling is
van verzoekers betoog om de vergelijkingspunten te verwerpen omdat ze niet
soortgelijk zijn; dat, zoals is gezegd ter
verwerping van die argumentatie, de
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gesteund · op een objectief en wezenlijk
gegeven, ten deze de aankoop van produkten en prothesen bij eenzelfde leverander; dat die gevolgtrekking uit objectieve 'gegevens redelijk is en dat de door
de administratie in aanmerking genamen coefficienten moeten aangenomen
worden bij de bepaling van de aan te
tonen inkomsten »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
aileen uit de omstandigheid dat vergelijkingspunten als soortgelijk moeten
beschouwd worden omdat zij hun produkten en prothesen bij dezelfde leverancier kopen, niet op noodzakelijke en
logisch verantwoorde wijze kon afleiden
dat de berekeningen van de administratie, om, uitgaande van de produkten en
de prothesen, te komen tot een vergelijkende waardering van de globale zakencijfers van de betrokkenen, juist waren
en aldus de vermoedelijke coefficienten
bepalen van de verhouding tussen
zakencijfers en aankopen (schending
van de artikelen 1349 en, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, en ook van
artikel 248 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, ...

Inkomstenbelastingen een zekere
ruimte laat bij de vergelijking, nu
de winsten van soortgelijke belastingplichtigen
noodzakelijkerwijze
verschillen vertonen;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 248 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en 780 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met betrekking tot
eisers betoog, enerzijds, dat de administratie op onverantwoorde wijze aan zijn
inkomsten supplementen heeft toegevoegd voor arbeidskracht en produkten
die in zijn laboratorium worden
gebruikt, zonder aan te tonen dat soortgelijke kosten de inkomsten van de
vergelijkingspunten niet op enigerlei
wijze bei:nvloed hebben, en, anderzijds,
dat de coefficienten die door de administratie aan de desbetreffende uitgaven
van eiser zijn toegekend, willekeurig
waren, die verweermiddelen verwerpt op
de gronden « dat ... verzoeker aldus de
Dat het tweede onderdeel van het vergelijkingspunten wil laten onderzoemiddel feitelijke grondslag mist;
ken, wat niet wordt vereist door
artikel 248 van het Wetboek van de
Wat het eerste onderdeel betreft : Inkomstenbelastingen en wat trouwens
Overwegende dat het arrest, zoals niet mogelijk is » en « dat het logisch is
te overwegen dat de bedoelde Ultgaven
uit h et antwoor d op het tweede tot overeenstemmende inkomsten leiden;
onderdeel van het middel blijkt, dat de door de administratie berekende
zegt, enerzijds, dat de berekening coefficienten billijk lijken en ten deze
van de administratie is gesteund op verzoeker niet benadelen "•
een objectief en wezenlijk gegeven,
terwijl, eerste onderdeel, een van de
ten deze de aankoop van produkten nuttige inlichtingen, waarmee volgens
en prothesen bij eenzelfde leveran- artikel 248 van het Wetboek van de
cier, dat die gevolgtrekking uit Inkomstenbelastingen rekening moet
objectieve gegevens redelijk is en worden gehouden opdat de vergelijking
dat de door de administratie in geldig kan zijn, het feit is of de inkomaanmerking genomen coefficienten sten van de vergelijkingspunten, waaruit
·de inkomstenpercentages worden gemoeten aangenomen worden bij de haald die op de betrokken belastingbepaling van de vast te stellen plichtige worden toegepast, al dan niet
ontvangsten, en, anderzijds, dat de gegevens bevatten, zoals bijkomende
aangehaalde cijfers niet wijzen op inkomsten als arbeidskracht of laboratoschommelingen die zo groot zijn dat riumprodukten, en of de administratie
daardoor die punten rtiet soortgelijk bijgevolg al dan niet die bijkomende
zijn;
gegevens mag toevoegen aan de cijfers
bekomen door die overzetting (schenOverwegende dat het aldus zijn ding van genoemd artikel 248);
beslissing naar recht verantwoordt;
tweede onderdeel, de !outer subjecdat de bepa~~ng van ~e belastbare tieve bewering dat de redenering logisch
grondslag biJ toepassmg van ar- is en dat de coefficienten billijk lijken
tikel 248 van het Wetboek van de • en niet nadelig zijn voor de belasting-
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vormt van het feit dat de redenering van
de administratie pertinent is en dat haar
coefficienten verantwoord zijn, zodat het
arrest dus op dat punt niet kan geacht
worden op een geldig vermbeden te
steunen (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek), en evenmin als zijnde met
redenen
omkleed
kan
worden
beschouwd
(schending
van
de
artikelen 97 van de Grondwet en 780 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

bruto-inkomsten van de vergelijkingspunten, en daar achteraf aileen de
aangenomen bedrijfslasten heeft afgetrokken om aldus een belastbare nettowinst vast ·te stellen, waarbij zij aldus op
onwettige wijze een brutowinst gevoegd
bij een aangegeven nettowinst belast,
zegt « dat dit argument moet worden
verworpen wanneer men rekening houdt
met het feit dat niet noodzakelijk met de
nettowinst . van soortgelijke belastingplichtigen hoeft te worden vergeleken »;
dat met de eigenheden van elke belastingplichtige rekening moet gehouden
worden, o~der meer met de algemene
kosten die zeer verscheiden zijn; dat de
meest aangepaste vergelijking dus
gebeurt met de bruto- of semibrutowinst van soortgelijke belastingplichtigen »,
terwijl volgens artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
de administratie in beginsel de belastbare winsten, en dus de nettowinsten,
bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, kan bepalen door vergelijking met
de normale winsten van ten minste
drie soortgelijke belastingplichtigen, de
administratie, hoewel zij bij de bepaling
van die belastbare winsten mag steunen
op bruto- of semi-brutowinsten afgeleid
uit de vergelijking en waarvan zij de
aangegeven bedrijfslasten aftrekt, zulks
moet verantwoorden door een feitelijk
vermoeden, waarvan de rechter moet
nagaan of het niet willekeurig is, en het
arrest dus niet zonder miskenning van
de regels in zake het bewijs door
vermoedens (artikelen 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek) de redenering
van de administratie heeft kunnen aannemen zonder na te gaan of eisers
beroepslasten ook niet moesten worden
bepaald door vergelijking met die van de
belastingplichtigen, waarvan is gezegd
dat ze soortgelijk zijn :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest eisers
verweer, ten betoge dat de administratie zonder enige verantwoording
aan de bij vergelijking vastgestelde
inkomsten « supplementen heeft
toegevoegd, ten deze voor arbeidskracht en laboratoriumprodukten,
zonder vast te stellen dat soortgelijke kosten op de een of andere
wijze eventueel ook de inkomsten
van de vergelijkingspunten hebben
bei:nvloed », beantwoordt door te
zeggen « dat dit argument niet in
aanmerking kan worden genomen,
dat verzoeker aldus de vergelijkingspunten wil laten onderzoeken,
wat door artikel 248 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
niet wordt vereist en wat trouwens
niet mogelijk is »;
Overwegende dat het arrest dienaangaande zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt; dat het hof van
beroep inderdaad moest nagaan of
de administratie terecht aan de bij
vergelijking vastgestelde inkomsten
van eiser die « supplementen » had
toegevoegd,
dan
wei
of
die
« supplementen » integendeel reeds
in de inkomsten van de vergelijOverwegende dat artikel 248 van
kingspunten waren begrepen;
het Wetboek van de InkomstenbeDat het middel in die mate lastingen, door te bepalen dat bij
gegrond is;
gebreke van bewijskrachtige gegevens de belastbare winsten of baten
Over het zevende middel, ·afgeleid uit voor elke belastingplichtige bepaald
de sch«;!nding van de artikelen 248 van worden naar de normale winsten of
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van het Burgerlijk baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen, niet vereist
Wetboek,
doordat het arrest, om te antwoorden dat het nettobedrag van de inkomop eisers verweer dat de administratie sten aan de hand van het nettobevan de
inkomsten van
zijn bruto-inkomsten heeft vastgesteld drag
aan de hand van het gemiddelde van de de soortgelijke belastingplichtigen
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gekende feiten ten einde de bij de
wet bepaalde wijze waarop de
belastbare winst wordt bepaald aan
te passen aan de eigenheden van
het concreet geval; dat zulks niet
uitsluit dat de belastbare inkomsten
worden vastgesteld door vergelijking met de normale bruto- of
semi-bruto-inkomsten
van
drie
soortgelijke belastingplichtigen;
Overwegende dat de rechter dat
artikel 248 naleeft wanneer hij,
rekening houdend met de eigenheden van het geval van de belastingplichtige, uit de bij vergelijking
bepaalde brutowinst aan de hand
van feitelijke vermoedens de werkelijke bedrijfslasten van de belastingplichtige afleidt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het achtste middel, ...
Over het .flegende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 5 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, dat op bladzijde 2
had vastgesteld « dat de litigieuze aanslagen, aanslagen in de personenbelasting z~jn :·· die onder nr. 224140 van het
belastmruaar
1970
en
onder
de
nrs. 423942 en 626561 van het belastingjaar 1972 door het belastingkantoor te
Doornik ten laste van verzoeker zijn
gevestigd "• en in zijn motivering de
gegevens van eisers toestand voor de
belastingjaren 1970 en 1972 had onderzocht! . tot besluit van die motivering op
bladziJde 15 zegt « ~at akte moet :v~rden
v_erleend van het fe1t dat de admm1stratie erkent dat verzoeker recht heeft op
een aftrek van 153.403 frank voor het
belastingjaar 1972 » maar « dat aangezien het bezwaar geen betrekking heeft
op het belastingjaar 1970, niet moet
onderzocht worden of verzoeker voor dat
belastingjaar op een aftrek aanspraak
kan maken »,
terwijl : 1° het arrest aan een dubbelzinnighei?- li~dt die _r_net het ontbre~en
van motn;ermg gehJkstaat (schendmg
van de artikelen 97 van de Grondwet en
780 van het Gerechtelijk Wetboek), en
ook de bewijskracht miskent van eisers

regelmatig ingediend bezwaar, van de
beslissing van de directeur en van de
conclusies van de Belgische Staat en van
eiser, nu in al die stukken uitdrukkelijk
wordt vastgesteld dat het aan het hof
van beroep voorgelegde geschil zowel
betrekking heeft op de aanslag die ten
laste van eiser is gevestigd onder
artikel 224140 voor het belastingjaar
1970, als voor de aanslag onder de
artikelen 423942 en 626561 voor het
belastingjaar 1972 (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° het hof van
beroep zich schuldig maakt aan rechtsweigering in de zin van artikel 5 van het
Gerechtelijk Wetboek wanneer het weigert te oordelen, niet enkel over het
belastingjaar 1970, maar ook over het
belastingjaar 1972, nu het enkel akte
verleent maar de litigieuze aanslag niet
vernietigt of althans aan eiser geen
ontlasting verleent ten belope van de
aangegeven aftrek, en de Belgische Staat
niet veroordeelt om aan eiser terug te
betalen wat hij eventueel heeft betaald
onder de aanslag waarvoor de aftrek is
verleend, en althans, niet op passende
wijze antwoordt op eisers conclusie
waarin die vernietigingen en die terugbetaling zijn gevraagd (schending, benevens van genoemd artikel 5 van het
Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen
97 van de Grondwet en 780 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat het hof van
beroep door te zeggen dat « aange·
'
b
kk"
Zien het bezwaar .ge~n etre I?g
heeft op het belastmgJaar 1970, met
moet worden nagegaan of verzoeker
voor dat belastingjaar recht heeft op
aftrek "• terwijl blijkens andere
vermeldingen van zijn beslissing,
eisers bezwaar betrekking had « op
de aanslagen in de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelast"ng
ge est"gd
onder
het
1
v 1
. .
nr. 224140 voor het belastmgJaar
1970 en onder de nrs. 423942 en
626561 voor het belastingjaar 1972 »
en dat verweerder in zijn « nieuwe
conclusie », neergelegd op de
terechtzitting van 1 april 1981, had
aangenomen dat eiser voor het beIastingjaar 1970 recht had op een
aftrek van 108 621 frank de bewijs·.
.'
kracht van de m _het m1ddel aangeI wezen stukken m1skent;

I
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Krings, advocaat-generaal - Advocagegrond is;
ten : mrs. De Bruyn en de Longueville,
Overwegende dat het hof van Brussel.
beroep, voor het overige, nu het aan
eiser kennis geeft van het feit dat
de administratie heeft erkend dat
hij voor het belastingjaar 1972 recht
heeft op een aftrek van 153.403
frank, noodzakelijk heeft beslist dat Nr. 326
dit bedrag van het bedrag van de
door eiser voor dat belastingjaar
1• KAMER- 29 januari 1982
verschuldigde belasting moest worden afgetrokken; dat het bijgevolg 1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
geen belang heeft dat het hof, in die
TAFEL EN BED - VOORWPIGE MAATmate, de litigieuze aanslag heeft
REGELEN
GERECHTELIJK WETBOEK;
ART. 1281- VERBLIJF IN HET AANGEWEZEN
vernietigd of aan eiser geen aftrek
HUIS - BEWIJS.
heeft verleend ten belope van dat
bedrag en dat het de Belgische
BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN Staat niet heeft veroordeeld tot 2°ECHTSCHEIDING
EN SCHEIDING VAN TAFEL
terugbetaling van dat bedrag aan EN BED - VOORLOPIGE
MAATREGELEN eiser;
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1281 - VERDat het middel dienaangaande bij BLIJF IN HET AANGEWEZEN HUIS - BEWIJSgebrek aan belang niet ontvankelijk MIDDELEN- BEWIJSWAARDE- FEITELIJKE
BEOORDELING- GRENZEN.
is;
1" en 2" De echtgenoot aan wie tijdens de

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het,
voor de belastingjaren 1970 en 1972,
beslist dat niet moet worden nagegaan of de administratie op geldige
wijze aan de bij vergelijking vastgestelde inkomsten van eiser, supplementen heeft toegevoegd voor
arbeidskracht en in het laboratorium gebruikte produkten, en in
zoverre het beslist dat voor het
belastingjaar 1970 niet moet worden
nagegaan of eiser voor dat belastingjaar recht heeft op aftrek; verwerpt het cassatieberoep voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten van zijn cassatieberoep; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

procedure tot echtscheiding een afzonderlijke verblijfplaats is toegewezen
door de rechter kan het bewijs van
zijn werkelijk verblijf in het aangewezen huis Jeveren door aile middelen,
met name door een getuigschrift van
de plaatselijke overheid; de feitelijke
bewijswaarde van die middelen staat
ter vrije en in cassatie onaantastbare
beoordeling van de rechter, mits hij de
desaangaande conclusie beantwoordt
en de bewijskracht van de stukken
niet miskent. (Ger.W., art. 1281.)
(M ... T.Z ...)

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1980
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1281 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de aangevochten
beschikking van de voorzitter van de
28 januari 1982- 1• kamer- Voorzit- Rechtbank van Eerste Aanleg te Antter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor- werpen van 30 mei 1979, waardoor eiser
zitter - Verslaggever : de h. Sace - veroordeeld werd tot uitkering van een
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frank aan verweerster, bevestigt en de
vordering van eiser, steunende op
artikel 1281 van het Gerechtelijk Wetboek en strekkende tot opheffing van de
voorlopige uitkering tot onderhoud en
tot de niet-toelaatbaarheid van de voortzetting van de vordering tot echtscheiding door verweerster, afwijst op grond
dat verweerster « een attest voorlegt
uitgaande van de burgerlijke stand van
de stad Milaan, gedateerd 18 december
1979, waaruit blijkt dat zij op het door
de aangevochten beschikking aangewezen adres woonachtig is »,
terwijl eiser in zijn aanvullende beroepsconclusie deed gelden dat « uit de
stukken medegedeeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat
het exploot bestemd voor verweerster in
hoger beroep niet kon betekend
worden », « dat de door de ltaliaanse
overheden aangebrachte vermeldingen
zoals officieel vertaald, daadwerkelijk
bevestigen dat mevrouw Zippel Gabrielle
op het voormelde adres niet kon bereikt
worden en dat het vermelde adres steeds
gesloten gevonden werd en de bevoegde
ambtenaar zich niet met zekerheid heeft
kunnen overtuigen (dat) · wie aldaar
woont; (...) » en dat « anderzijds de
loutere inschrijving niet bewijst dat er
effectieve bewoning is en deze effectieve
bewoning inderdaad duidelijk en daadwerkelijk wordt tegengesproken door de
Italiaanse overheden, zodat dient aangenomen te worden dat een inschrijving
als dusdanig niet de effectieve woonst
aantoont »,
en terwijl krachtens artikel 1281 van
het Gerechtelijk Wetboek elke partij
gehouden is het bewijs te leveren van
haar verblijf in het aangewezen huis, zo
dikwijls als zulks van haar gevorderd
wordt en, bij gebreke van dat bewijs of
van geldige reden, de andere echtgenoot
kan vorderen dat de voorlopige uitkering
tot onderhoud wordt opgeheven of herzien en, indien hij de verweerder is, dat
de voortzetting van de vordering door de
eisende partij niet toegelaten is,
en terwijl een attest van inschrijving
iii de bevolkingsregisters, waarop het
arrest steunt, op zich zelf niet het bewijs
van de werkelijkheid van het verblijf
v~n verweerster in he~ door de beschikkmg aangewezen hu1s kan op~everen;
zodat het arrest, door de vordermg van
eiser strekkende tot opheffing van de
voorlopige uitkeririg tot onderhoud en
tot de niet-toelaatbaarheid van de voortzetting van de vordering door verweer-

ster af te wijzen enkel op grond van de
overweging dat mevrouw Zippel een
attest voorlegt uitgaande van de burgerlijke stand van de stad Milaan, gedateerd 18 december 1979, waaruit blijkt
dat zij op voornoemd adres woonachtig
is, miskenning inhoudt van artikel 1281
van het Gerechtelijk Wetboek en, bij
gebrek aan antwoord op de hierboven
vermelde, in conclusie door eiser aangevoerde middelen en bewijsstukken, niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de echtgenoot
aan wie tijdens de procedure tot
echtscheiding een afzonderlijke verblijfplaats is toegewezen, het bewijs
van haar werkelijk verblijf aldaar
kan leveren door alle middelen, met
name door een getuigschrift van de
plaatselijke overheid; dat de feitelijke bewijswaarde van die middelen
ter vrije en in cassatie onaantastbare beoordeling staat van de rechter, mits hij de desaangaande genomen conclusies beantwoordt en de
bewijskracht van de stukken niet
miskent;
Overwegende dat het arrest constateert, enerzijds, dat het hoger
beroep van eiser aan verweerster is
betekend bij exploot van 6 juli 1979
en dat eiser aanvoert dat de
omstandigheid dat die akte . aan
eiseres op haar verbliJ"fplaats niet
kon worden betekend, bewijst dat
ze aldaar niet verbleef, anderzijds,
dat verweerster een attest overlegt
uitgaande van de burgerlijke stand
van de stad Milaan, gedateerd
18 december 1979; dat het hof van
beroep vervolgens oordeelt dat uit
laatstgemeld stuk blijkt dat verweerster op voornoemd adres woonachtig is; dat het aldus aan laatst.
,~~rmeld ~~k geen andere dan feitehJke beWIJSWaarde toekent;
Overwegende dat het arrest, door
het stuk aan te wijzen op grond
waarvan het de stelling verwerpt die
eiser op een ander stuk liet steunen,
de conclusie van eiser beantwoordt;
Dat het, op grond van de vaststelling dat eiseres verblijf houdt in de
haar toegewezen verblijfplaats, de
verwerping van de vordering van
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levensonderhoud en tot het niet het Gerechtelijk Wetboek, verschuldigd
toelaatbaar verklaren van de voort- is, slechts naar verhouding van de
zetting van de echtscheidingsproce- behoeften van de schuldeiser moet worden bepaald, en om deze behoeften te·
dure door verweerster, wettelijk bepalen
rekening mag worden gehouden
verantwoordt;
met de bereidwillige hulp hem door zijn
Dat het middel niet kan worden ouders verschaft, zonder dat deze overweging mag aangezien worden als een
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 213 van
het Burgerlijk Wetboek en 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in het
arrest de aangevochten beschikking van
de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen van 30 mei
1979, waardoor eiser veroordeeld werd
tot uitkering van een maandelijks onderhoudsgeld van 15.000 frank aan verweerster, bevestigt op grond dat : « wat
betreft de middelen en de noden van de
partijen ( ... ) de aangevoerde feiten en
argumenten juist en volledig werden
beantwoord door de eerste rechter, en
dat het hof deze argumentatie bijtreedt
en tot de zijne maakt » en derhalve ook
de beschouwing van de aangevochten
beschikking bijvalt waarin gesteld werd
dat er een orde bestaat waarin de
verschillende schuldenaren van een
levensonderhoud daartoe verplicht zijn
en dat in deze rangregeling het de
mede-echtgenoot is die in de allereerste
plaats tot levensonderhoud is verplicht
en dat slechts daarna de wettige bloedverwanten worden aangesproken »,
beschouwing op grond waarvan geweigerd werd rekening te houden met de
door verweerster van haar ouders ontvangen financiiHe hulp en bijstand,
terwijl eiser in zijn aanvullende conclusie deed gelden « dat verweerster in
hoger beroep afkomstig is uit een zeer
rijke familie te Milaan, waarvan zij
steeds, ook tijdens het huwelijk, belangrijke gelden heeft betrokken », dat « ook
deze toestand tijdens het huwelijk zo is
geweest, namehjk dat verweerster in
hoger beroep zeer grote sommen ontving
van haar vader en hiermede een rijkelijk !even leidde » en dat thans verweerster in hoger beroep dit rijkelijk leven
verder zet, zodat zij geen aanspraak kan
maken op een onderhoudsgeld aangezien
haar inkomsten belangrijk en voldoende
zijn »,
en terwijl het bedrag van het onder-·
houdsgeld dat tijdens de procedure tot
echtscheiding aan de echtgenoot, met

veroordeling van de ouders om aan hun
kind onderhoudsgeld uit te keren, zodat
het arrest door de behoeften van verweerster te bepalen zonder rekening te
willen houden met de bereidwillige hulp
die zij van haar ouders krijgt om de
enige reden dat « het de medeechtgenoot is die in de allereerste plaats
tot levensonderhoud is verplicht en dat
slechts daarna de wettige bloedverwanten worden aangesproken >>, de in
het middel ingeroepen wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat het arrest noch
de beroepen beslissing zegt dat de
rechters weigeren rekening te houden met gelden die verweerster
tijdens het huwelijk van haar vader
betrok;
Overwegende dat het arrest, door
de overneming van de beschouwing
van de eerste rechter betreffende
een rangorde in de onderhoudsplicht, niet oordeelt dat geen rekening kan worden gehouden met
bereidwillige hulp;
Dat geen gebrek aan antwoord
wordt aangevoerd;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 januari 1982- 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

WERKAANBOD - VOORAFGAANDE BESPREKINGEN
EN ONDERHANDELINGEN- ONDERSCHEID.

Loutere voorafgaande besprekingen en
onderhandelingen voor een arbeidsovereenkomst hebben niet tot doel die
overeenkomst te sluiten, maar enkel te
onderzoeken of zij kan worden gesloten en, desnoods, het sluiten ervan te
vergemakkelijken of voor te bereiden,
terwijl bij een werkaanbod de eventuele werkgever definitief kenbaar
maakt dat hij met de werknemer een
arbeidsovereenkomst wil sluiten, zodat
het aanbod door die werknemer enkel
nag maar moet worden aanvaard om
het contract te doen ontstaan (1).
(BOLS T. SUBRETA N.V.)
ARREST ( vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1980
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

niet de wedde te kunrien blijven betalen
die u krachtens de vorige arbeidsovereenkomst voor bedienden ontving, en
wij stellen u een brutowedde voor van
45.000 Belgische frank per · maand plus
de ontheemdingsvergoeding die waarschijnlijk 65 pet. za:I bedragen », en dat
eiser in zijn brief van 24 mei 1978 « zijn
akkoord » had betuigd met dit voorstel,
en niettemin beslist dat die briefwisseling niet impliceert dat er een arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk
was gesloten en, bijgevolg, het beroepen
vonnis vernietigt voor zover het eiser
een bedrag van 531.756 frank had toegekend als vergoeding wegens de beiHndiging van de voor een bepaald werk
gesloten arbeidsovereenkomst, op grond
dat « in het onderhavige geval, geintimeerde (thans verweerster) aan appellant (thans eiser) eenvoudig vroeg "de
mogelijkheid
te
onderzoeken
om
opnieuw een arbeidsovereenkomst te
. ondertekenen " die zou kunnen beginnen
in de maand augustus, zorider nadere
aanduiding, en zou kunnen eindigen in
1983, steeds zonder verdere precisering;
dat (verweerster) gewag maakt van
werkzaamheden die {eiser) "zou verrichten " tegen ·een bezoldiging verhoogd
met een " waarschijnlijke " vergoeding
van 65 pet.; dat uit de bewoordingen van
die brief niet kan worden afgeleid dat
het hier gaat om een "vast " aanbod, dit
wil zeggen de eerste beslissende stap bij
het sluiten van het contract, dit wil nog
zeggen de definitieve uiting van de wil
van een van de betrokken partijen, die
enkel nog maar door de andere partij
moet worden aanvaard om het contract
tot stand te doen komen; dat het contract enkel bestaat indien er wilsovereenstemming is over aile, zelfs bijkomende, punten ervan; dat (eiser) zich
dienaangaande niet vergist heeft, daar
hij akkoord gaat met het " voorstel " en
vraagt dat men hem de arbeidsovereenkomst doet j;oekomen; dat niet kan
worden ontkend dat het hier, volgens
h~m, zonder meer ging om het begin
van een onderhandeling, dat een meer
formele en nauwkeurig vorm moest aannemen; dat weliswaar, als het ging om
een .arbeidsovereenkomst voor een
bepaald werk, een geschrift moest worden opgemaakt ,.,

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1107, 1108,
1134, 1135, 1142, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 2, tweede lid,
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van
21 november 1969, 14, 20 en 21, gewijzigd
bij artikel 50 van de wet van 21 november 1969, van de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende de
arbeidsovereenkomst
voor bedienden,
doordat het arrest erop wijst dat
verweerster in haar brief van 11 mei
1978 aan eiser had geschreven : « Wij
vragen u de mogelijkheid te onderzoeken om met onze vennootschap opnieuw
een arbeidsovereenkomst voor een
bepaald werk in verband met de zaak
Akbou te ondertekenen met ingang van
de maand augustus 1978, waarvan de
werken in principe zullen voortduren tOt
in 1983. U zou te Akbou dezelfde werkzaamheden verrichten als die waarvoor
u oorspronkelijk door onze dienst expeterwijl, eerste onderdeel, er sprake is
dities was aangenomen. Het spijt ons u van een aanbod dat de initiatiefnemende
partij verbindt, wanneer die partij defi(1) Zie Cass., 23 sept. 1969 (A.C., 1970, 84) en ~itief .J:aar wil te kennen geeft en de
voetnoot 2. DE PAGE, Traite, dl. II, 3e druk, essenhele elementen van het contract
nrs. 498, 499, 499bis, 501 en 525.
1: uiteenzet, zodat · de andere partij zich

--------------,...---1
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geval de brief van verweerster van
11 mei 197!1 melding maakte van de aard
van de aan eiser voorgestelde arbeidsovereenkomst, van de plaats van uitvoering ervan, de datum waarop ze zou
ingaan, de vermoedelijke duur ervan, de
werkzaamheden van verweerder, het
bedrag van de brutomaandwedde en, bij
benadering, dat van de ontheemdingsvergoeding; aldus aile essenW\le elementen van de arbeidsovereenkomst voor
een bepaald werk en, bijgevolg, van een
vast aanbod verenigd waren in de brief
van verweerster van 11 mei 1978, waaruit volgt dat het arrest, na gewezen te
hebben op de nauwkeurige en gedetailleerde inhoud van die brief, niet wettig
kon beslissen dat deze niet de uitdrukking was van een vast aanbod om te
contracteren, op de onjuiste grond dat
de totstandkoming van een contract
onderstelt dat er wilsovereenstemming
over alle « zelfs bijkomende >> punten
ervan bestaat; die beslissing een miskenning inhoudt zowel van het wettelijk
begrip aanbod, waardoor de sollicitant
gebonden is, als van de regels betreffende de totstandkoming van het contract door de enkele wilsovereenstemming over de essentiiHe en constitutieve
elementen van de overeenkomst (schending van de artikelen 1101, 1107 en 1108
van het Burgerlijk Wetboek) en, in ondergeschikte orde, van de regels betreffende
de verbindende kracht van de wettig aangegane overeenkomsten, ten deze, van
een voor een bepaald werk gesloten
arbeidsovereenkomst (schending van de
artikelen 1134, 1135, 1142 van het Burgerlijk Wetboek en 21 van de gecoordineerde
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden);
tweede onderdeel, verweerster in haar
brief van 11 mei 1978 de essentitHe en
constitutieve elementen van de aan eiser
voorgestelde arbeidsovereenkomst voor
bedienden preciseerde en, in fine, van
hem verlangde dat hij « zijn beslissing
v66r het einde van de maand » zou
mededelen; indien verweerster eenvoudig onderhandelingen over het sluiten
van een nieuwe arbeidsovereenkomst
had wiilen voorstellen, zij niet aileen de
voorwaarden van dat contract niet
omstandig zou hebben uiteengezet, doch
zij evenmin zou hebben verlangd dat
eiser spoedig een « beslissing » zou
nemen over haar « voorstel »; hieruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat

verweerster in haar brief van U mei
1978 enkel onderhandelingen zou begonnen zijn om eventueel een bediendenarbeidsovereenkomst voor een bepaald
werk te sluiten en enkel « enige grote
principii:He lijnen » ervan zou hebben
uiteengezet, aan die brief een betekenis
en een draagwijdte geeft die miskennen
hetgeen verweerster daarin heeft willen
uitdrukken en die onverenigbaar zijn
met de bewoordingen ervan, met de erin
omschreven voorwaarden en onder meer
de term « beslissing »; het arrest,
bijgevolg, de bewijskracht van de brief
van verweerster van 11 mei 1978 miskent
(schending van de j;lrtikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de arbeidovereenkomst voor bedienden bestaat, los van
een door de partijen opgestelde en
ondertekende akte of stuk, zodra deze
partijen het eens zijn over de essentitHe
en constitutieve elementen van die overeenkomst; artikel 2, tweede lid, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden
enkel bepaalde dat, als er geen geschrift
is waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk is gesloten, dan voor deze arbeidsovereenkomst
dezelfde voorwaarden gelden als voor de
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd; deze bepaling enkel dwingend is ten
voordele van de bediende, in deze zin
dat hij alleen zich op het ontbreken van
een geschrift kan beroepen om te
bestrijden dat zijn arbeidsovereenkomst
voor een bepaald werk is gesloten,
waaruit volgt dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat verweerster had
aangeboden om een bediendenarbeids.:.
overeenkomst voor een bepaald werk te
sluiten en dat eiser dit aanbod had
aanvaard, niet wettig kon beslissen 'dat
verweerster • geen contract verbroken »
heeft door er geen gevolg aan te geven,
op grond namelijk dat eiser « zich
d1enaangaande niet vergist heeft, daar
hij akkoord ging met het " voorstel " ·en
gevraagd heeft dat men hem de arbeids.:.
overeenkomst zou doen toekomen; dat
weliswaar, als het ging om een arbeids.:.
overeenkomst voor een bepaald werk;
een geschrift moest worden opgemaakt »; nu eiser had 'aangenomen
dat er een arbeidsovereenkomst voor
een bepaald werk bestond, het arrest dat
bestaan niet kon ontkennen op grond
dat de overeenkomst niet door een
geschrift was vastgesteld (schending van
artikel 2, inzonderheid eerste lid, van 'de
gecoordineerde wetten, betreffende de

-711arbeidsovereenkomst voor bedienden); nauwkeurig waren over de juiste
indien het arrest van oordeel was dat de data en bezoldigingen;
briefwisseling tussen partijen, zelfs ten
aanzien van eiser, niet het bewijs, kon
opleveren dat er een arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk was gesloten, het althans had moeten besluiten
tot het bestaan van een overeenkomst
waarvoor de voorwaarden van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd golden en aan de aldus gesloten
oyereenkomst de eraan verbonden gevolgen had moeten, toekennen (schending
van de artikelen 1101, 1107, 1134, 1142
van het Burgerlijk Wetboek, 2, tweede
lid, 14 en 20 van de gecoordineerde
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat niet als een
werkaanbod kunnen worden beschouwd, eenvoudige onderhandelingen, voorafgaande besprekingen
of voorsteilen die niet tot het doel
hebben de arbeidsovereenkomst
V'oor bedienden tot stand te brengE;!n, goch aileen het sluiten ervan te
vergemakkelijken, voor te bereiden
of, de mogelijkheid ervan te onderzoeken;
Overwegende dat het werkaanbod
essentieel vereist dat de definitieve
uiting van de wil van een van de
betrokken partijen aileen nog maar
door de andere partij moet worden
aanvaard om het contract tot stand
te doen komen;
bverwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster in haar brief
van 11 mei 1978 eiser verzocht « de
mogelijkheid te onderzoeken om
opnieuw een arbeidsovereenkomst
te ondertekenen » die zou kunnen
beginnen in de maand augustus
1978, zonder nadere aanduiding, en
zou kunnen eindigen in 1983, steeds
zonder verdere precisering; dat verweerster gewag maakte van werkzaamheden die
eiser «
zou
verrichten » tegen een bezoldiging
verhoogd met een « waarschijnlijke » vergoeding van 65 pet.;
pat het erop wijst dat die brief
slechts enkele grote principiEHe lijnen bevatte die met name niet

Dat, op basis van die vaststellingen en overwegingen, het arbeidshof wettig heeft kunnen beslissen
dat verweerster geen aanbod had
gedaan om een bediendenarbeidsovereenkomst voor een bepaald
werk te sluiten, doch een louter
voorstel dat slechts het begin van
een onderhandeling was;
Dat het arrest, derhalve, ten overvloede zegt dat de totstandkoming
van een contract de wilsovereenstemming over
aile,
«
zelfs
bijkomende » punten onderstelt;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, dat
beslist dat verweerster enkel met
onderhandelingen was begonnen, op
grond dat, indien het contract was
opgesteld, daarin andere zaken zouden gestaan hebben dan de enkele
grote principii:\le lijnen, die met
name niet nauwkeurig waren over
de juiste data en bezoldigingen, als
vermeld in de brief van 11 mei 1978,
en tevens vaststelt dat verweerster
had verlangd dat eiser zijn beslissing spoedig zou mededelen, aan
voormelde in het middel weergegeven brief geen uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de inhoud
ervan;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt
dat aan eiser geen aanbod is gedaan
om een arbeidsovereenkomst voor
bedienden te sluiten;
Dat, derhalve, het middel dat, in
dit onderdeel, steunt op het bestaan
van een dergelijk aanbod, bij gebrek
aan.belang, niet ontvankelijk is;
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RESTAURANT N.V. T. PIRLET)
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
ARREST ( vertaling)

1 februari 1982
3' kamer HET HOF; - Gelet op het bestreVoorzitter : de h. Closon, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil- den arrest, op 5 februari door het
lon Gelijkluidende conclusie van Arbeidshof te Brussel gewezen;
de h. Duchatelet, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
. Over het middf!l, afgeleid uit de schendmg van de artlkelen 42, inzonderheid
5°, 43, inzonderheid 3°, 860, 861, 862
inzonderheid § 1, 9°, en § 2, 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat het
Nr. 328
beroepen vonnis op 4 april 1980 aan de
eiseressen was betekend op het adres
Waterloolaan .?8, te Brussel, en dat de
3' KAMER - 1 februari 1982
maatschappehJke zetel van de eiseressen
regelmatig naar de Kolonienstraat 11, te
Brussel, was overgebracht bij besluit van
1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERde raden van beheer van de eiseressen
LUKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVANKEvan 5 april 1979, die in de bijlagen tot
L!JKHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN
het Belgisch Staatsblad van 20 en 26
EN AFGELEID UIT HET GEBREK AAN BELANG
juni 1979 is bekendgemaakt, en beslist
ERVAN - ONDERZOEK VAN DE GROND VAN
dat het beroepen vonnis rechtsgeldig
NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET TE SCHEIDEN
aan de eiseressen is betekend en, bijgeVAN HET ONDERZOEK VAN HET MIDDEL volg, de ho~ere beroepen van 19 mei
GROND VAN NIET-ONTVANKEL!JKHEID NIET
1980 en 17 Juni 1980 niet ontvankelijk
AANGENOMEN (1).
verklaart, omdat ze ingesteld werden na
de in artikel 1051 van het Gerechtelijk
~etboek voorgeschreven termijn van
2° BETEKENING VAN EXPLOTEN BETEKENING AAN EEN VENNOOTSCHAP MET e~.n m~and, op grond, enerzijds, dat de
hiJ art1kel 42, 5°, opgelegde verplichting
RECHTSPERSOONLIJKHEID BETEKENING
om de betekeningen aan de vennootVAN HET VONNIS OP DE « MAATSCHAPPEschappen te doen op hun maatschappeLIJKE ZETEL • VAN DE VENNOOTSCHAP TER
lijke zetel of, bij gebreke daarvan op
PLAATSE WAAR DE OORSPRONKELIJKE DAGVAARDING IS GESCHIED EN DIE DOOR DE hun bedrijfszetel niet met nietigheid
VENNOOTSCHAP IN HAAR CONCLUSIE HAD wordt gesanctioneerd, zodat artikel 862
OPGEGEVEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL van het Gerechtelijk Wetboek niet van
DOOR DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN ANDERE toepassi~g is en, anderzijds, dat « bij
PLAATS OVERGEBRACHT ZONDER DE OOR- verandermg van woonplaats in de loop
SPRONKEL!JKE ElSER OF DE GRIFFIE TE van het proces, de partij haar nieuw
adres moet mededelen aan de griffie en
VERWITTI~EN REGELMATIGE BETEKENING
aan haar tegenstander. Daar de appel{ART. 42, 5 , GER.W.)
lanten de plaats van hun nieuwe maatschappelijke zetel niet ter kennis van
2o Wanneer een vennootschap, als ver- gei:D;timeerde hebben gebracht, als regelweerster, haar « maatschappelijke matlg moet worden beschouwd dat de
zetel » in de loop van het proces naar betekening is gedaan op het adres dat
een andere plaats overbrengt zonder zij voor hun maatschappelijke zetel hadde eiser te verwittigen, geschiedt de den opgegeven bij de aanvang van de
betekening van het vonnis rechtsgel- procedure en in hun conclusie die zij
dig op de plaats waar de maatschappe- hadden genomen meer dan zes maanden
Jijke zetel ten tijde van de dagvaar- nadat zij hun maatschappelijke zetel
ding was gevestigd en die zij in haar naar een nieuw adres hadden overgeconclusie had opgegeven.
bracht, te meer daar de werkelijke zetel
------------------1 van een vennootschap kan verschillen
van de zetel die in de statuten is
vermeld »,
(1) Cass., 8 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 353).
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artikel 42, 5°, van het Gerechtelijk Wethoek, de betekeningen aan vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid
worden gedaan op hun maatschappelijke
zetel of, bij gebreke daarvan, op hun
bedrijfszetel; krachtens artikel 43, 3°,
van hetzelfde wetboek, het exploot van
betekening, op straffe van nietigheid,
melding moet maken van de woonplaats
of, bij gebreke van een woonplaats, van
de verblijfplaats van de persoon voor wie
het exploot bestemd is; artikel 862, § 1,
go, en § 2, van het Gerechtelijk Wetoek
voorschrijft dat de nietigheid ten gevolge
van een verzuim of van een onregelmatigheid betreffende de vermelding dat de
exploten en akten van tenuitvoerlegging
betekend zijn aan de persoon of op de
plaats die de wet bepaalt, ambtshalve
door de rechter moet worden uitgesproken, zonder dat moet worden onderzocht
of dat verzuim de belangen van de
tegenpartij heeft geschaad; uit de combinatie van voormelde artikelen · dus volgt
dat de niet-betekening op de regelmatige
maatschappelijke zetel van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid gesanctioneerd wordt met een absolute nietigheid of, althans, met een nietgheid
waarop artikel 861 van het Gerechtelijk
Wetboek van toepassing is, zodat het
arrest, door te beslissen dat de exploten
van betekening van 4 april 1g80 regelmatig waren en het hoger beroep niet
ontvankelijk was, omdat de verplichting
waarvan sprake is in artikel 42, 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek niet met nietigheid wordt gesanctioneerd, de in het
middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel g7 van de Grondwet,
schendt;
tweede onderdeel, het arrest, door de
regelmatigheid van de betekening op
een .adres dat, naar het erkent, niet de
maatschappelijke zetel van de eiseressen
was, hieruit af te leiden dat zij verplicht
zijn om hun verandering van maatschappelijke zetel in de loop van het
proces aan de griffie en aan de tegenpartij mede te delen, te meer daar de
werkelijke zetel van een vennootschap
kan verschillen van de zetel die in de
statuten is vermeld, en zonder weerlegging van het betoog van de eiseressen
dat de vermelding van een vorige maatschappelijke zetel in hun conclusie voor
de eerste rechter een verschrijving was,
aan de eiseressen, bij verandering van
maatschappelijke zetel, een niet in het
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
verplichting oplegt en aldus een misken-

ning inhoudt van de verplichting
bedoeld in artikel 42, 5°, van dit wetboek,
namelijk dat de betekening moet worden
gedaan op de maatschappelijke zetel, die
ten deze regelmatig was gewijzigd, en,
enkel bij gebreke van een maatschappelijke zetel, op de bedrijfszetel, welke
verplichting gesanctioneerd is met de
nietigheden waarvan sprake is in de
artikelen 43, 3°, en 862, § 1, go, en § 2,
van dit wetboek, waarvan het arrest
geen toepassing maakt, hoewel de nietigheid bedoeld in artikel 862, § 1, go, van
het Gerechtelijk Wetboek van openbare
orde is, zodat het arrest ze ambtshalve
moest uitspreken en de nietigheid waarvan sprake is in artikel 43, 3°, van dat
wetboek van toepassing is van het
moment dat de onregelmatigheid de
eiseressen heeft geschaad, welk middel
eiseressen in hun conclusie aanvoerden
en waarop het arrest niet antwoordt,
zodat het arrest, door de betekeningen
regelmatig en de hogere beroepen niet
ontvankelijk te verklaren op voormelde
tweede grond, alle in het middel vermelde bepalingen, met inbegrip van
artikel g7 van de Grondwet, schendt :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid die verweerder
tegen het middel heeft opgeworpen
en hieruit is afgeleid dat het middel,
dat geen verband houdt met
artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is :
Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid niet te scheiden is van
het onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het middel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 42, 5°, van het Gerechtelijk
Wetboek, de betekeningen worden
gedaan op de maatschappelijke
zetel van de vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid;
Overwegende dat, als betrokken
vennootschap de tegenpartij niet
verwittigt dat zij haar maatschappelijke zetel in de loop van het proces
naar ergens anders heeft overgebracht, de betekening van het vonnis rechtsgeldig kan worden gedaan

-714op de plaats van de maatschappe- 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENlijke zetel die in de gedingstukken
BURGERLLJKE RECHTSVORDERING - BESLISSINGEN OP DE WEDERZLJDSE BURGERLLJKE
is opgegeven;
RECHTSVORDERINGEN VAN DE ElSER EN VAN
Overwegende dat het arrest vastDE VOOR EEN MEDEBEKLAAGDE BURGERstelt dat het beroepen vonnis is
RECHTELLJK AANSPRAKELLJKE - BESLISSINbetekend op de maatschappelijke
GEN
MET
EEN
GEMEENSCHAPPELLJKE
ONWETTIGHEID VERNIETIGING VAN DE
zetel die de eiseressen ten tijde van
BESLISSING OP DE VORDERING VAN DE ElSER
de dagvaarding hadden en dat zij
hun nieuwe maatschappelijke zetel - VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSING OP DE VORDERING VAN DE VERniet aan verweerder hebben medeWEERDER, OOK AL IS HET CASSATIEBEROEP
gedeeld;
TEGEN DIE BESLISSING VOORALSNOG NIET
Dat het arrest, door te beslissen ONTVANKELIJK (2).
dat de betekening van het vonnis
rechtsgeldig is gedaan en dat het (LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEIhoger beroep dat de eiseressen heb- TEN T. VAN OBBERGHEN, LEEMANS G.; VAN
ben ingesteld meer dan een maand OBBERGHEN T. LEEMANS G., LANDSBOND DER
na die betekening tardief is, zijn CHRISTELIJKE MUTUALIEITEN, TAYMANS,
beslissing regelmatig met redenen
LEEMANS R., RAES, • ROYALE BELGE > N.V.)
omkleedt en naar recht verantwoordt;
2 februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. De Gryse.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
1 februari 1982 3• kamer Voorzitter : de h. Closon, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil- Nr. 330
lon - Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo2• KAMER - 2 februari 1982
caten :mrs. Delahaye en Kirkpatrick.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESHEREN-INSPECTEURS
Nr. 329
2• KAMER - 2 februari 1982

VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING BEVOEGD OM MISDRIJVEN OP TE SPOREN OF
VAST TE STELLEN ZONDER VOORAFGAANDE
MACHTIGING VAN HET COMITE DAT DE LEIDING HEEFT VAN VOORNOEMDE DIENST.

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- BESLISSING WAAR- Uit artikel 79, eerste lid, 3", Z.L V.-wet
BIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKEingevoegd door art. 154 van de wet van
LIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE
22 december 1977 betreffende de bud- GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORgettaire voorstellen 1977-1978 en waarDEN AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK
bij is bepaald dat het comite van de
ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE
Dienst voor Geneeskundige Controle
FOUT DIE TEN LASTE VAN EEN ANDERE
ermede is belast de procedure te
BESLISBESTUURDER IS VASTGESTELD bepalen volgens welke de onderzoeSING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD (1).
ken, bedoeld bij art. 80, derde lid,
(ARTT. 1382 EN 1383 B.W.)

(1) Cass., 8 april en 19 mei 1981 (A.C.,
1980-81, nrs. 453 en 535).

(2) Zie Cass., 19 mei 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 583) met voetnoot 2; Cass., 23 dec. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 270).

-715ZL V.-wet, worden ingesteld en uitgevoerd en hierop tevens toezicht uit te
oefenen, vloeit niet voort dat, bij
ontstentenis van een door bet comite
vastgestelde procedure, de geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor
Geneeskundige Controle, binnen bet
kader van hun controleopdracht, niet
meer de bevoegdheid bezitten om uit
eigen beweging de overtredingen van
de wetten en verordeningsbepalingen
betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsvergoeding op te sporen of vast te
stellen (1). (Artt. 80, eerste en derde
lid, 81 en 102, eerste lid, Z.I.V.-wet.)
(ARBEIDSAUDITEUR TE DENDERMONDE
T. DEKESEL)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juni 1981, op
verwijzing, in hoger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde;
Gelet op het arrest van het Hof
van 20 januari 1981 (2);
Overwegende dat verweerder vervolgd werd ter zake dat hij, 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 invaliditeitsverzekering,
de geneesheer-inspecteur bij de
Dienst voor Geneeskundige Controle, bedoeld in artikel 85 van die
wet, en optredende binnen het
kader van zijn controleopdracht
omschreven in artikel 81 van
dezelfde wet, bij de uitoefening van
zijn taak heeft gehinderd;

--------------1
(1) Zie Cass., 28 juni 1971 (A.C., 1971, 1105).
Sinds de wijziging van art. 80, derde lid, van
de Z.I.V.-wet, bij art. 4, 2°, van de wet van
7 juli 1976, blijkt de bevoegdheid van de
geneesheren-inspecteurs om uit eigen beweging op te treden, zonder machtiging of bevel
van het comite, ook uitdrukkelijk uit die
bepaling (zie parlementaire voorbereiding van
de wet van 7 juli 1976 : Pari. Besch., Kamer,
zitting 1975-1976, nr. 877, N.1, memorie van
toelichting, art. 4, biz. 3, en nr. 877, N.2,
verslag namens de commissie voor de sociale
voorzorg uitgebracht door de heer Verhaegen,
biz. 4).
(2) A.C., 1980-81, nr. 290. ·

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 79, eerste lid, 1° en
3°, 80, 81 en 104 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde beslist dat, bij ontstentenis van de vaststelling van de procedure bedoeld bij artikel 79, eerste lid, 3°,
van de wet van 9 augustus 1963, als
gewijzigd bij artikel 154 van de wet van
22 december 1977, de geneesheerinspecteur niet gerechtigd is uit eigen
beweging een onderzoek in te stellen,
terwijl artikel 80 van die wet de
geneesheren-inspecteurs en andere bij
dit artikel vernoemde personen uitdrukkelijk machtigt uit eigen beweging tot
iedere onderzoeking of bevinding over te
gaan, en deze bevoegdheid niet afhankelijk maakt van het bestaan van enige bij
artikel 79, eerste lid, 3°, door het comite
van de Dienst voor Geneeskundige Controle te bepalen procedure; de artikelen 81 en 82 evenzo aan de geneesheren-inspecteurs bevoegdheid en opdracht geven ambtshalve op te treden, en
deze bevoegdheid niet ondergeschikt
maken aan enige voorafgaande procedure:

Overwegende dat het vonnis verweerder vrijspreekt op grond van de
in het middel weergegeven redengeving;
Overwegende dat blijkens het
bepaalde in de artikelen 80, eerste
en derde lid, 81 en 102, eerste lid,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, als respectievelijk gewijzigd bij de wetten van
27 juni 1969 en 7 juli 1976, de
geneesheren-inspecteurs van de
Dienst voor Geneeskundige Controle, binnen het kader van hun
controleopdracht, de bevoegdheid
bezitten om uit eigen beweging de
overtredingen van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende de
verzekering voor geneeskundige
verzorging of de uitkeringsverzekering op te sporen en vast te stellen;
Overwegende dat artikel 79, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd
bij de wet van 22 december 1977,

-716bepaalt : « Het comite van de Dienst 3° RECHT VAN VERDEDIGING
voor Geneeskundige Controle is STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - REGElr
ermede belast : 3" de procedure te MATIG IN HET DEBAT GEBRACHT STUK
bepalen volgens welke de onderzoe- WAAROP DE BEKLAAGDE EN ZIJN RAADSMAN
ZELF STEUNEN - BEKLAAGDE NIET OP DE
ken, bedoeld bij artikel 80, derde HOOGTE
GEBRACHT VAN DE UITLEGGING DIE
lid, worden ingesteld en uitgevoerd DE
RECHTER VAN DAT STUK GEEF:r- GEEN
en hierop tevens toezicht uit te MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIoefenen »;
GING (2).
Dat uit deze bepaling niet voortvloeit dat, bij ontstentenis van een 1" Uit de bepaling van art. 200, eerste
door het comite vastgestelde procelid, Wetboek van de met zegel gelijkgestelde taksen, Juidens welke de
dure, de geneesheren-inspecteurs de
regering wordt gemachtigd de aanvorenbedoelde wettelijke bevoegdplakking van aile hoe ook genaamde
heid niet vermogen uit te oefenen;
plakbrieven of van plakbrieven die een
Dat het middel gegrond is;
zekere grootte te buiten gaan, op

Om die redenen, 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; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.

bepaalde plaatsen te verbieden, ten
einde de schoonheid der gebouwen,
monumenten, zichten en landschappen
te vrijwaren, vloeit voort dat de regering over een vrije beoordelingsbevoegdheid beschikt om te beslissen of
de schoonheid van bepaalde gebouwen, monumenten, zichten of Jandschappen zodanig is dat ze moet
worden gevrijwaard door een verbod
van aanplakken en van het maken van
reclame (3).
(VAN REEPINGEN)

februari 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor2 februari 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h. Tille- zitter - Verslaggever: de h. Rauws kaerts, advocaat-generaal.
Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
.mr. Blontrock, Brussel.
2

Nr. 331
2' KAMER - 2 februari 1982

Nr. 332

1° AANPLAKBILJETTEN -

REGELING
VAN DE AANPLAKKING- WETBOEK VAN DEMET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN,
ARTIKEL 200, EERSTE LID- BEG RIP.

2' KAMER - 2 februari 1982

1° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING
BEKLAAGDE DIE ZICH OVER DE ZAAK TEN
RECHTERLIJKE MACHT
OPGRONDE HEEF:r VERDEDIGD ZONDER AAN TE
PORTUNITEIT VAN DE HANDHAVING VAN EEN
VOEREN DAT DE GEVOLGDE PROCEDURE ZIJN
KRACHTENS ART. 200, EERSTE LID, WETBOEK
RECHT VAN VERDEDIGING MISKENDE- MISVAN DE MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE'----------------------------------TAKSEN GENOMEN KONINKLIJK BESLUIT - lu
GEEN TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE
(2) Zie Cass., 7 dec. 1970 (A.C., 1971, 340) en
MACHT(l).
3 jan. 1972 (ibid, 1972, 426); MAsr, Overzicht

zo

-----------------------1 druk
van het Belgisch administratief
1981, nrs. 510, 531 tot 533.

(1) Zie Cass., 5 mei 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 496).

recht,

(3) Zie Cass., 20 juni 1978 (A.C., 1978, 1220).
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KENNING VOOR HET EERST VOOR HET HOF
AANGEVOERD - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

2° RECHTEN

VAN

DE

(GOUWIJ T.

<

BLAERVELD

>

N.V.)

ARREST

MENS

STRAFZAKEN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6, LID 3, B- BEGRIP.

30 RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING CORREcriONELE EN
POLITIEZAKEN - DE RECHTER IS VERPLICHT
AAN HET BIJ HEM AANHANGIGE FElT ZIJN
WETTELIJKE KWALIFICATIE TE GEVEN.

4° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING _ CORREcriONELE ZAKEN

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, OQ 12 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

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

-Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 163 van het
Wetboek van Strafvordering, 6, lid 2, d,
(
3 b'
h
V d
tot
lees 6, lid ' I van et er rag
Bescherming van de Rechten van de
CEERD, EN WAAROP HIJ UITGENODIGD WERD Mens en de Fundamentele Vrijheden, en
ZICH TE VERDEDIGEN - WETTELIJKE VER- uit de miskenning van het algemeen
OORDELING.
rechtsbeginsel van het recht van verde20 De bepaling van artikel 6, lid 3, b, diging,
Europees Verdrag Rechten van de
doordat pas voor het eerst in hoger
Mens, Juidens welke een ieder die beroep het ten laste gelegde feit - zoals
wegens een strafbaar feit wordt ver- weergegeven in de oorspronkelijke dagvolgd, het recht heeft te beschikken vaarding, te weten gefailleerde handeover voldoende tijd en faciliteiten laar zijnde, met name garagehouder,
welke nodig zijn voor de voorbereiding wiens krediet aan het wankelen
van zijn verdediging, wordt niet gebracht was door de aanspraken van de
geschonflen wapneer_ de beklaagde1• die schuldeisers, de naamloze vennootschap
werd wtgenod1gd zwh te veraemgen Blaerveld, zich schuldig gemaakt te bebop het ancfers . omschreven ten laste ben aan bedrieglijke · bankbreuk door,
gelegde felt, zwh over de zaak ten ,zoals voorzien in de gevallen van artikel
gronde hee~. verdedi~d,_ zoncjer, met 577 van het Wetboek van Koophandel,
het oog op ZIJn verded1gmg, wtstel van (een gedeelte van) zijn actief verduisterd
de zaak te vragen.
of verborgen te hebben en namelijk door
de blote eigendom van een door hem
3° In correctionele en politiezaken moet aangekochte woning te schenken aan
de rechter bij wie een strafbaar feit Fonteyne Martine, zichzelf enkel het
aanhangig is, zowel in eerste aanlep vruchtgebruik voorbehoudende - herals in hoger beroep, hieraan ziJn
wettelijke kwalificatie geven, mits het omschreven werd; derhalve eiser moest
recht van verdediging in acht te aanhoren en vaststellen dat tijdens de
behandeling van de zaak in hoger
nemen (2).
beroep het feit heromschreven werd als :
4° De regel van de dubbele aanleg in « Verdacht van te Oostende en elders in
correctionele zaken wordt niet ge- het Rijk, in de periode van 22 september
schonden door het hoi van beroep dat, 1975 tot 23 december 1975, zijn onvermona de beklaagde te hebben uitgeno- gen zelf te hebben bewerkt en aan de op
digd zich te verdedigen op het ten hem rustende verplichtingen niet te
laste gelegde feit, anders omschreven, hebben voldaan door sedert de dagvaarhem wegens de heromschreven telast- ding tot betalen zijn goederen geheel of
ten dele te hebben vervreemd of ze met
legging veroordeelt (3).
zakelijke rechten te hebben bezwaard,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ) ten nadele van de naamloze vennoot(1) Cass., 2 mei 1977 (A.C., 1977, 896) en schap Blaerveld »; de heromschrijving
3 okt. 1978 (ibid, 1978-79, 142).
gebeurde ter zitting en eiser derhalve
niet de tijd meer had om zijn verdedi(2) Zie Cass., 8 sept. 1975 (A.C., 1976, 34);
20 dec. 1976 (ibid, 1977, 445) en 9 sept. 1981, ging aan te passen aan het aldus
omschreven feit; aan dit feit geen
(ibid, 1981-82, nr. 23).
afbreuk kan gedaan worden door een(3) Cass., 20 sept. 1976 (A. C., 1977, 73).
voudige vermelding in het arrest dat de
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE DOOR
HET HOF VAN BEROEP WEGENS HET TEN
LASTE GELEGDE FElT, ANDERS GEKWALIFI-

-718beklaagde de gelegenheid had zijn ver- dat hij in de gelegenheid is geweest,
dediging desaangaande voor te dragen; met het oog op zijn verdediging,
althans de behandeling van de zaak had
moeten opgeschort worden om eiser een uitstel van de zaak te vragen, doch
redelijke termijn te verlenen om zijn dit niet heeft gedaan;
verdediging op het heromschreven feit
Dat het middel in zoverre .niet
voor te bereiden; ten gevolge van de kan worden aangenomen;
heromschrijving, de verdediging van
Overwegende dat, in zoverre eiser
eiser, die gesteund was op het feit
waarvoor hij gedagvaard werd, natuur- de schending van artikel 163 van
lijk niet meer ter zake dienend was, het Wetboek van Strafvordering
zoals ten andere moge blijken uit de aanvoert, hij niet preciseert waardoor eiser neergelegde conclusies, zowel door die bepaling is geschonden;
in eerste aanleg als in hoger beroep; de
Dat het middel in dat opzicht, bij
voormelde
omschrijving
dat
de
beklaagde gelegenheid kreeg zijn verde- gemis van nauwkeurigheid, niet
diging desaangaande voor te dragen, niet ontvankelijk is;
opgaat, daar, zoals blijkt uit de neergehet tweede middel afgeleid uit
legde conclusies, de verdediging geba- deOver
schending van de artikeien 97 van de
seerd was op het niet heromschreven Grondwet,
6, lid 1, van het Verdrag tot
feit; de termijn van tien dagen, die Bescherming
van de Rechten van de
tussen de dagvaarding en de verschij- Mens
de Fundamentele Vrijheden, en
ning moeten liggen, niet gerespecteerd uit deenmiskenning
van h,et algemeen
werd met betrekking tot de periode rechtsbeginsel van het
recht van verdewaarop de beklaagde minimaal recht
moet hebben om zijn verdediging voor te diging,
doordat door de heromschrijving, zoals
bereiden:
beschreven in het eerste middel, eiser
Overwegende dat de zaak bij het een aanleg onttrokken wordt en een
hof van beroep werd aangebracht mogelijkheid tot hoger beroep ontnomen
ten gevolge van het hoger beroep wordt; immers door de heromschrijving
het eerst in hoger beroep eiser het
ingesteld op 10 april 1981 door eiser voor
recht ontnomen wordt zich te verdedien door het openbaar ministerie; gen over het heromschreven feit en in
dat de zaak door het hof van beroep eerste aanleg en in hoger beroep :
werd behandeld op de terechtzitting
van 14 september 1981; dat blijkens
Overwegende dat de strafrechter,
het proces-verbaal van die terecht- bij wie een strafbaar feit aanhangig
zitting eiser, nadat hij werd uitge- wordt gemaakt, aan dat feit z1jn
nodigd zich te verdedigen over de in wettelijke kwalificatie moet geven;
het middel aangehaalde herom- dat die verplichting geldt zowel in
schreven telastlegging, zijn verdedi- hoger beroep als in eerste aanleg;
ging heeft voorgedragen en zijn
Overwegende dat het hof van
raadsman voor hem heeft gepleit;
beroep vaststelt dat het aan eiser
Overwegende dat uit de stukken ten laste gelegde feit opnieuw dient
waarop het Hof vermag acht te te worden omschreven . zoals in het
slaan, niet blijkt dat eiser of zijn middel weergegeven; dat het . hof
raadsman uitstel van de zaak heeft van beroep, na eiser te hebben
gevraagd ten einde eisers verdedi.- uitgenodigd om zich te verdedigen
ging over de heromschreven telast- over het anders · omschreven feit,
legging voor te bereiden;
hem veroordeelt wegens de heromDat het middel, in zoverre het een schreven telastlegging;
Dat het arrest aldus noch de regel
miskenning van het recht van verdediging inroept, niet voor het eerst van de dubbele aanleg in correctioin cassatie kan worden aangevoerd nele zaken schendt noch eisers
recht van verdediging miskent;
en mitsdien niet ontvankelijk is;
Dat het middel voor het overige
Overwegende dat, in zoverre eiser
de schending van artikel 6, lid 3, b, niet preciseert waardoor de aangevan het genoemde Verdrag aan- geven wets- en verdragsbepalingen
voert, uit het voorafgaande blijkt zijn geschonden;
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weerster:
Overwegende dat eiser geen bijOver het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de zonder middel aanvoert;
Grondwet en 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat vaststaat dat zowel eiser als
Om die redenen, verwerpt de
het openbaar ministerie tijdig regelmatig
boger beroep instelden; de vordering van voorziening; veroordeelt eiser in de
het openbaar ministerie uitgebracht kosten.
werd op het niet heromschreven feit;
geen vordering van het openbaar minis2 februari 1982 2• kamer terie op het heromschreven feit Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorgebeurde noch geacteerd werd :
zitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. TilleOverwegende dat de strafrechter, kaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
zoals blijkt uit het antwoord op het mr. Vandelacluze, Brugge.

tweede middel, aan het strafbaar
feit zijn wettelijke kwalificatie moet
geven;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van ·Nr. 333
14 september 1981 blijkt dat, nadat
eiser was verwittigd van de herom2• KAMER - 2 februari 1982
schrijving van het hem ten laste
gelegde feit, het openbaar minis- 1° VOORZIENING IN CASSATIE
TERMIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING
terie heeft gevorderd;
Dat uit de stukken waarop het VAN DE RAADKAMER, WAARBIJ DE VERHof vermag acht te slaan, niet blijkt DACHTE NAAR DE CORRECI'IONELE RECHTBANK WORD!' VERWEZEN- VERZET VAN DE
dat het openbaar ministerie niet VERDACHTE
- VERDACHTE WERPI' EERST
over de heromschreven telastlegging VOOR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGheeft gevorderd; dat, zelfs indien STELLING DE ONBEVOEGDHEID RATIONE LOCI
het openbaar ministerie dienaan- VAN DE RAADKAMER OP - ARREST DAT HET
gaande niet zou hebben gevorderd, VERZET ONTVANKELIJK VERKLAART DOCH
zulks niet wegneemt dat het hof van ONGEGROND - ARREST DAT UITSPRAAK
beroep, binnen de grenzen van zijn DOET OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER- VOORZIENING VAN DE VERDACHTE
bevoegdheid en met inachtneming V66R
DE EINDBESLISSING ONTVANKELIJK (1).
van e1sers recht van verdediging, de ..
heromschreven telastlegging tegen
(1) De hieronder vermelde rechtspraak van
eiser bewezen kon verkaren;
het Hof en de daarbij gepubliceerde noten
Overwegende dat het middel voor verdienen de aandacht in dit verband :
het overige niet preciseert waarin
1° De noot 1, get. R.H., onder Cass., 24 nov.
de schending van de aangegeven 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 499), waarin wordt
uiteengezet het onderscheid dat te maken is,
wets- en verdragsbepalingen be- inzake
de ontvankelijkheid van de voorziestaat;
ning, tussen de arresten van verwijzing naar
Dat het middel niet kan worden het hof van assisen en de andere arresten van
de kamer van inbeschuldigingstelling.
aangenomen;
2° De arresten Cass., 3 sept. 1962 (BulL en
En overwegende dat de substan- Pas., 1963, I, 4) en de noot 1, en 11 mei 1964
tiEHe of op straffe van nietigheid (ibid., 1964, I, 976) en de noot 4.
Het ging om gevallen waarin de kamer van
voorgeschreven rechtsvormen in
het verzet niet ontvanacht zijn genomen en de beslissing inbeschuldigingstelling
had moeten verklaren maar het ontvanovereenkomstig de wet is gewezen; kelijk
kelijk doch ongegrond had verklaard.

1;.....---------------

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

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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BREIDING VAN DE BEVOEGDHEID- BEGRIP.
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
3° SAMENHANG
STRAFZAKEN
GEVALLEN OPGESOMD IN ARTIKEL 227 SV.- schending van de artikelen 62bis, 226,
227 van het Wetboek van Strafvordering,
NIET BEPERKENDE OPSOMMING.
6 van het Verdrag tot Bescherming van
2" De samenhang, als bedoeld door de de Rechten van de Mens en de Fundaartikelen 226 en 227 Sv., is de band die mentele Vrijheden van 4 november 1950,
bestaat tussen twee of meer misdrij- goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
ven en die van zodanige aard is dat en 97 van de Grondwet,
hij, met het oog op een goede rechtsdoordat het arrest, met bevestiging
bedeling en onder voorbehoud van de van de beschikking van de raadkamer
eerbiediging van het recht van verde- houdende verwijzing van eiser naar de
diging, vereist dat die misdrijven Correctionele Rechtbank te Mechelen,
samen aan dezelfde strafrechtbank ter beslist dat de raadkamer van de Rechtbeoordeling worden voorgelegd (2).
bank van Eerste Aanleg te Mechelen
3" Artikel 227 Sv. somt niet op beper- bevoegd was,
terwijl, eerste onderdeel, geen van de
kende wijze de gevallen op waarin
samenhang tussen verscheidene mis- bevoegdheidscriteria « ratione loci »,
bepaald bij artikel 62bis van het Wetdrijven bestaat (3).
boek van Strafvordering, ten deze de
raadkamer van de Correctionele Recht(BAETEN)
bank te Mechelen bevoegdheid verleende, evenmin als de grond tot uitbreiARREST
ding van bevoegdheid « ratione loci »
wegens samenhang;
HET HOF; - Gelet op het bestretweede onderdeel, het arrest het.
den arrest, op 1 december 1981 door begrip « samenhang » miskent door te
het Hof van Beroep te .Antwerpen, beslissen dat het bestaan van samenhang tussen verscheidene misdrijven
afhangt van de feitelijke omstandighe(Vervolg nota van vorige biz.)
den waarvan de vaststelling en de beoor3" Een arrest, Cass., 20 aug. 1964 (Bull. en deling aan de feitenrechter behoren;
Pas., 1964, I, 1183) waarbij wordt beslist dat integendeel artikel 227 van het Wetboek
niet ontvankelijk is het verzet van de ver- van Strafvordering de gevallen van
dachte dat is ingesteld tegen een beschikking
van de raadkamer die hem naar de correctio- samenhang op limitatieve wijze opsomt
nele rechtbank verwijst, en is gestoeld op de en uit het arrest niet blijkt uit welke
onbevoegdheid van de raadkamer, indien de omstandigheden, bij de wet bepaald, het
raadkamer over geen enkele exceptie van bestaan van samenhang werd afgeleid;
onbevoegdheid heeft beslist en zodanige
derde onderdeel, de bevoegdheid van
exceptie bij haar niet aanhangig was.
de correctionele rechtbank op grond van
samenhang slechts mag worden uitge4" De noten 1, 2 en 3, get. E.K., onder Cass., breid, op voorwaarde dat de samenvoe30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371). Ten deze werd de ging noodzakelijk is met het oog op
onbevoegdhetd van de raadkamer door de een goede rechtsbedeling; onder goede
verdachte niet opgeworpen voor de raadkamer rechtsbedeling niet mag worden bemaar wei voor het eerst voor de kamer van grepen : de eisen van een efficiente en
inbeschuldigingstelling.
vlugge rechtsbedeling; de vraag of de
Afwijkend van het besliste in voormeld samenvoeging van zaken op basis van
arrest van 20 augustus 1964 oordeelt het
samenhang overeenstemt met de eisen
besproken arrest dat, wanneer de kamer van van de goede rechtsbedeling ook moet
inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan
over de voor haar opgeworpen onbevoegdheid beantwoord worden vanuit het standvan de raadkamer, ook al had de verdachte die punt van de verdachte, en meer in het
onbevoegdheid niet aangevoerd voor de raad- bijzonder vanuit de rechten van de
kamer, liet tegen het arrest van de kamer van verdediging :

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

inbeschuldigingstelling gericht cassatieberoep.
ontvankelijk is.
A.T.
(2) Cass., 17 okt. 1972 (A.C., 1973, 171).
(3) Cass., 5 dec. 1972 (A.C., 1973, 335).

Overwegende dat eiser, samen
met twintig medeverdachten, door
de raadkamer te Mechelen naar de
correctionele rechtbank aldaar werd
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wanbedrijven ging, vereist dat de zaken samen
gepleegd in het gerechtelijk arron- aan dezelfde rechtbank ter beoordedissement Leuven, doch samenhan- ling worden voorgelegd;
gend met misdrijven gepleegd door
Overwegende dat artikel 227 van
medeverdachten in andere gerechte- het Wetboek van Strafvordering de
lijke arrondissementen en onder gevallen van samenhang niet op
meer in het gerechtelijk arrondisse- beperkende wijze opsomt en dat de
ment Mechelen;
regel van artikel 226 van hetzelfde
Overwegende dat eiser tegen die wetboek op analoge gevallen toepasbeschikking in verzet kwam en, bij selijk is; dat het bestaan van
conclusie, voor de kamer van inbe- samenhang tussen verschcidene
schuldigingstelling de onbevoegd- misdrijven van feitelijke omstandigheid van de raadkamer te Mechelen heden afhangt waarvan de vaststelopwierp op de gronden in het mid- ling en de beoordeling alleen aan de
del vervat; dat het arrest het verzet feitenrechter toekomen;
ontvankelijk doch ongegrond verOverwegende dat het arrest, op
klaart;
grond van een onaantstbare beoorOverwegende dat het arrest, door deling van feiten, vaststelt dat :
het verzet ontvankelijk te verklaren « verdachte, samen met een aantal
en door te beslissen over de inge- andere, vervolgd wordt voor heling
roepen exceptie van onbevoegdheid van speelplaten, gedeeltelijk voortvan de raadkamer, uitspraak doet komende van misdrijven ten laste
over een geschil inzake de bevoegd- van twee medeverdachten uit het
heid van de raadkamer te Mechelen arrondissement Mechelen gelegd;
in de zin van de artikelen 416, het bestaan van de samenhang niet
tweede lid, en 539 van het Wetboek weggenomen wordt door de bewevan Strafvordering; dat derhalve de ring dat het dossier ten aanzien van
voorziening, in zoverre ze tegen die de verdachte " zeer zwak " zou zijn
beslissing is gericht, ontvankelijk is; en de rechten van de verdediging in
het gedrang zouden komen door het
Overwegende dat het middel niet voeren
van een strafprocedure
preciseert waarin de aangevoerde waarin meer
dan twintig verdachten
schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 6 van het Verdrag betrokken zijn; integendeel de
tot Bescherming van de Rechten gelijktijdige behandeling een waarvan de Mens en de Fundamentele borg oplevert dat de feitenrehcter
Vrijheden zou bestaan; dat derhalve met kennis van alle gegevens de
het middel in zoverre niet ontvan- telastlegging onder al haar oogpunten zal kunnen beoordelen en rekekelijk is;
ning houden met het onderscheid
Overwegende dat eiser, op grond tussen de verdachten en hun
van de beschouwingen in de drie daden »;
onderdelen van het middel weergeDat het arrest hierui t wettig de
geven, de bevoegdheid « ratione bevoegdheid van de raadkamer te
loci » van de raadkamer te Meche- Mechelen afleidt;
len betwist wegens het ontbreken
Dat het middel niet kan worden
van samenhang;
aangenomen;
Overwegende dat de samenhang,
als bedoeld door de artikelen 226 en
Over het tweede middel, afgeleid uit
227 van het Wetboek van Strafvor- de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 6 van het Verdrag tot
dering, de band is die bestaat tus- Bescherming van de Rechten van de
sen twee of meer misdrijven en van Mens en de Fundamentele Vrijheden
zodanige aard is dat hij, met het van 4 november 1950, goedgekeurd bij de
oog op een goede rechtsbedeling en wet van 13 mei 1955,
onder voorbehoud van de eerbiedidoordat het arrest beslist dat de
ging van de rechten van de verdedi- 1 gegrondhei!l van de verwijzing naar de
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zocht worden door de kamer van inbe- acht zijn genomen en de beslissing
schuldigingstelling,
vermits
wegens overeenkomstig de wet is gewezen;
afwezigheid van belang hiervoor ten
deze geen beroep openstond voor het
openbaar ministerie en de burgerlijke
partij, terwijl geen enkele wetsbepaling
aan de verdachte een rechtsmiddel toekent tegen dergelijke verwijzing, buiten
het bij artikel 539 van het Wetboek van
Strafvordering voorziene geval,
terwijl het recht om de gegrondheid
van de verwijzing voor de kamer van
inbeschuldigingstelling ter sprake te
brengen door de Belgische wetgeving
echter wei wordt toegekend aan de
burgerlijke partij, wanneer de verdachte
door de correctionele rechtbank buiten
vervolging wordt gesteld; het Wetboek
van Strafvordering aldus zonder redelijke grond een discriminatie aanvoert
tussen de positie van de verdachte
enerzijds, en die van de burgerlijke
partij anderzijds; het Hof van Beroep te
Antwerpen ten onrechte beslist dat die
discriminatie verantwoord is omdat een
burgerlijke partij wel door de buitenvervolgingstelling kan zijn geschaad, en dit
reeds door de bijkomende kosten en de
verzwaring van haar bewijslast bij een
inleiding voor de burgerlijke rechter van
een vordering die haar oorsprong in een
misdrijf vindt :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr. Wilms, Leuven.

Nr. 334
1• KAMER - 3 februari 1982

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- SCHADE
VAN DE GELAEDEERDE VOORTVWEIEND UlT
DE KOSTEN VOOR FINANCIERING VAN DE
AANKOOP VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG
-BEGRIP.

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling,
door
te Wanneer de rechter vaststelt dat de
beslissen zoals in het middel weergelaedeerde, die wegens een verkeersgegeven, vaststelt dat het verzet van
ongeval, na afkeuring van zijn veroneiser tegen de beschikking van de
gelukte voertuig, voor de aankoop van
een vervangingsvoertuig een financieraadkamer van de Correctionele
ringscontract heeft moeten sluiten,
Rechtbank te Mechelen niet ontvankan hij wettig beslissen dat de finankelijk is in zoverre het de gegrondcieringskosten een bestanddeel vorheid van de verwijzing naar de
men van de schade die het ongeval
correctionele rechtbank betreft; dat
heeft veroorzaakt; onwettig is evenwel
door die beslissing geen uitspraak
het vonnis tot toekenning van een
wordt gedaan over een geschil
vergoeding gelijk aan de financieinzake de bevoegdheid van de raadringskosten, als uit de vaststellingen
van de rechter blijkt dat het bedrag
kamer
in
de
zin
van
de
van de schade, afgezien van de finanartiitkelen 416, tweede lid, en 539
cieringskosten, kleiner is dan het
yan het Wetboek van Strafvordegeleende bedrag en in het vonnis niet
ring;
staat dat de gelaedeerde zich onmogeOverwegende dat derhalve de
Jijk een vervangingsvoertuig had kunvoorziening, in zoverre ze gericht is
nen aanschaffen van dezelfde waarde
als die van het verongelukte voertuig,
tegen die beslissing, niet ontvankev66r het ongeval (1). (Art. 1382 B.W.)
lijk is; dat hieruit volgt dat ook het
aangevoerde middel niet ontvanke-1--........- - - - - - - - - - - - lijk is;
(1) Zie Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 697);
En overwegende dat de substan-. 8 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 573) en 25 maart
titHe of op straffe van nietigheid 1981 (ibid, 1980-81, nr. 428).
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ARREST(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 oktober 1981 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marcheen-Famenne;
Overwegende dat bij het bestreden vonnis enkel uitspraak wordt
gedaan over de door verweerder
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering;

over het bedrag van die schade (schending van de artikelen 1134, 1135, 2044 en
2046 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het in het middel bedoelde proces-verbaal van het
deskundigenonderzoek waarbij de
waarde van verweerder voertuig van
v66r het ongeval alsook de nog
resterende waarde van het wrak
wordt vastgesteld en waarbij « de
schade exclusief B.T.W. » wordt
bepaald op het verschil tussen die
twee bedragen, vermeldt dat het is
opgemaakt « onder voorbehoud van
alle rechten », « met het enige doel
geschillen over het bedrag van de
schade ... ten gevolge van het ongeval te voorkomen » en dat « (dit)
geraamde bedrag als vaststaand
moet worden aangenomen, tenzij
mocht blijken dat het geheel of een
gedeelte van de op de achterkant
vermelde schade niet het gevolg is
van dat ongeval »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door in de door het middel
overgenomen considerans te vermelden dat die overeenkomst enkel
betrekking had op de waarde van
verweerders voertuig en niet op de
gehele schade ten gevolge van het
ongeval, aan die overeenkomst · een
uitlegging geeft welke onverenigbaar is met de zin en de strekking
ervan;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarom het feit dat de
partijen een dading hebben aangegaan over het bedrag van de schade
aan verweerders voertuig een
schending zou inhouden van de
aangegeven wetsbepalingen;
Dat dit onderdeel van het middel
wegens vaagheid niet ontvankelijk
is;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1319, 1320, 1322, 2044 en 2046 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat eiser bij het bestreden vonnis
veroordeeld wordt om aan verweerder
het bedrag van 16.236 frank te betalen,
op grond dat een enkele post wordt
betwist, namelijk de aan de lening
verbonden kosten, dat verweerder een
nieuwe wagen moest kopen omdat zijn
voertuig was afgekeurd en daartoe
100.000 frank moest lenen; dat volgens
eiser het proces-verbaal van het deskundigenonderzoek een dading is en het
niet aan de rechter staat die overeenkomst te wijzigen; dat de dading slechts
betrekking heeft op de waarde van het
voertuig en niet op het schadebedrag,
terwijl, eerste onderdeel, in het op
21 mei 1980 opgemaakte en door de
partijen goedgekeurde proces-verbaal
van het deskundigenonderzoek staat dat
het doel ervan is geschillen over het
bedrag van de schade ten gevolge van
het ongeval te voorkomen en dat het
geraamde bedrag als vaststaand moet
worden aangenomen, tenzij mocht blijken dat de schade niet het gevolg is van
het ongeval; dat proces-verbaal en de
daaruit voortvloeiende dading derhalve
eveneens betrekking hebben op het
bedrag van de schade en de bewijskracht van die akte wordt miskend door
het bestreden vonnis waar het beslist
dat ze enkel op de waarde van het
voertuig betrekking heeft (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de gedingvoerende
partijen, door in te stemmen met de in
het proces-verbaal van het deskundigenOver het tweede middel, afgeleid uit
onderzoek van 21 mei 1980 gemaakte
raming van de schade aan verweerders de schending van de artikelen 1382 en
voertuig, een dading hebben aangegaan 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
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W at de twee onderdelen samen
veroordeeld wordt om aan verweerder betreft:
het bedrag van 16.236 frank te betalen,
Overwegende dat de appelrechop grond dat de kosten in verband met
de lening kunnen worden beschouwd als ters op grand van de feitelijke
een bijkomende schade die haar oorzaak omstandigheden die ze vaststellen
vindt in het ongeval, dat eiser subsidiair en die in het middel worden weerbetoogt dat hij voor de schade slechts gegeven, wettig hebben kunnen
aansprakelijk is voor een bedrag van beslissen dat de kosten voor de
45.000 frank en dus de interesten van de lening bestemd voor de aankoop
lening slechts moet dragen ten belope van het vervangingsvoertuig, een
van een bedrag van 10.487 frank, dat
verweerder slechts een lening van 100.000 bestanddeel waren van de schade
frank heeft aangegaan, ofschoon de die haar oorzaak vindt in het ongekostprijs van het voertuig 183.475 frank val en dat verweerder uit dien hoofde
bedraagt, dat hij terecht doet opmerken recht had op een aanvullende schadedat de afkeuring de reden is waarom vergoeding;
een nieuw voertuig moest worden aangekocht,

terwij1, eerste onderdeel, de verplichting om een lening aan te gaan met het
oog op het herstel of de vervanging van
het beschadigde goed een schade IS die
een andere oorzaak heeft dan de oorspronkelijke fout en na deze ontstaan is;
de verplichting voor verweerder om een
lening aan te gaan voor de aanschaf van
een vervangingsvoertuig aldus een
schade oplevert die haar oorzaak niet
vindt in het ongeval en na dit ongeval
onstaan is vermits het gaat om een
schade die te wijten is aan de vertraging
bij de schadeloosstelling waarvoor de
benadeelde slechts recht heeft op de
compensatoire interesten die de wet
toekent; de aan die lening verbonden
kosten derhalve geenszins te beschouwen zijn als een bijkomende schade die
haar oorzaak vindt in het ongeval en op
de vergoeding waarvan verweerder recht
heeft;

Dat bovendien uit het bestreden
vonnis en uit de door dit vonnis
bevestigde
beroepen
beslissing
blijkt dat de correctionele rechtbank
bij de beslissing om aan verweerder
het bedrag van 16.236 frank toe te
kennen, rekening heeft gehouden
met het deel van de aansprakelijkheid dat op eiser rust, namelijk
twee derde; dat dit bedrag evenwel
verkregen werd door twee derde te
rekenen van het totaal bedrag van
de aan de lening van honderdduizend frank verbonden kosten,
namelijk 23.304 frank, terwijl blijkens de vaststellingen van de voormelde beslissingen, het bedrag van
de door verweerder geleden schade
afgezien van die kosten, lager was
dan het bedrag van de lening en dat
uit die beslissingen niet blijkt dat
verweerder niet aan de mogelijkheid had om zich een vervangingsvoertuig aan te schaffen met
dezelfde waarde als zijn voertuig
voor het ongeval;
Dat het vonnis aldus aan verweerder een hogere vergoeding toekent dan waarop hij recht had en
derhalve de in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel in die mate
gegron dis;

tweede onderdeel, voor zover eiser
verplicht is alle kosten te dragen die
verbonden zijn aan de door verweerder
aangegane lening quod non, hij die
kosten slechts moet vergoeden in
zoverre hij aansprakelijk is voor het
ongeval, namelijk ten belope van twee
derde, zodat eiser, die voor de schade
aansprakelijk is ten belope van het
bedrag van 45.000 frank, enkel de
leningskosten moet dragen op een
bedrag van 45.000 frank en niet op het
totaal bedrag van 100.000 frank; het
bestreden vonnis, door de kosten aan te
rekenen op het totaal bedrag van de
Om die redenen, vernietigt het
lening, dat is op 100.000 frank, verweerder een hogere vergoeding toekent dan bestreden vonnis, in zoverre de
die waarop hij krachtens de wet recht financieringskosten waarvoor eiser
moet instaan op twee derde van
he eft
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eiser bijgevolg veroordeeld wordt
om aan verweerder een bedrag van
1e KAMER - 4 februari 1982
16.236 frank te betalen; verwerpt het
cassatieberoep voor het overige; HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSbeveelt dat van dit arrest melding HUUR - HERNIEUWING VAN DE HANDELSzal worden gemaakt op de kant van HUUROVEREENKOMST AFHANKELLJK VAN'
de gedeeltelijk vernietigde beslis- ANDERE VOORWAARDEN DAN DIE VAN DE
sing; veroordeelt eiser in drie vierde HUURDER- BEGRIP.
van de kosten van zijn cassatiebe- Niet naar recht verantwoord is de beslisroep; veroordeelt verweerder in het
sing die ter afwijzing van de door de
overige vierde; verwijst de aldus
huurder ingestelde vordering tot uitwinningsvergoeding erop wijst dat de
beperkte zaak naar de Correctionele
verhuurders op de aanvraag om herRechtbank te NeufchiHeau, zitting
nieuwing van de huur hebben geanthoudend in hoger beroep.
3 februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 335
2"

KAMER-

3 februari 1982

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GEEN CONCLUSIE - GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE
GEWICHTIGE, BEPAALDE EN MET ELKAAR
OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS AAN TE
GEVEN WAAROP HLJ ZLJN BESLISSING
OMTRENT DE SCHULD VAN DE BEKLAAGDE
GRONDT (1).

2° BEWIJS -

VERMOEDENS - STRAFZAKEN
- GEEN CONCLUSIE - GEEN VERPLICHTING
VOOR
DE
RECHTER
DE
GEWICHTIGE,
BEPAALDE EN MET ELKAAR OVEREENSTEMMENDE VERMOEDENS AAN TE GEVEN WAAROP
HIJ ZLJN BESLISSING OMTRENT DE SCHULD
VAN DE BEKLAAGDE GROND (2).
(AGHMAKH)

3 februari 1982 2• kamer voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. de
Haan, Brussel.

-----------------I
(1) en (2) Zie Cass., 25 maart 1981 (A.C.,
1980-81, nr. 430).

woord dat zij niet akkoord gingen met
de hernieuvnng onder de door de
huurder voorgestelde voorwaarden, en
dat het pand niet bewoond en onderhouden was, en eruit afleidt dat de
verhuurders andere voorwaarden hebben opgegeven waaronder ze de her-·
nieuwing zouden aanvaard hebben en
dat de huurder zich, derhalve, tot
de vrederechter diende te wenden.
(Artt. 14, eerste lid, 16, IV, en 18
Handelshuurwet.)
(• WUIS DELHAIZE • N.V.
T. BAUDOUX G., BAUDOUX P.)
ARREST ( vertaling)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vormis, op 20 maart 1980 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13, 14, 16, inzonderheid § IV, 18, 27 van afdeling IIbis
van hoofdstuk II van titel VIII van hoek
III van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat de aanvraag om hernieuwing van de
handelshuurovereenkomst, die eiseres
op 28 juli 1975 ter kennis van de
verweerders had gebracht, geldig is en
dat de verweerders1 in antwoord daarop,
« verklaarden : "biJ dezen, gaan wij niet
akkoord met de hernieuwing van de
huur volgens uw nieuwe voorwaarden "
en erop wezen dat het pand niet meer
bewoond en niet meer onderhouden was
en, ten slotte, eiseres eraan herinnerden
dat zij v66r haar vertrek in oktober 1976,
dit wil zeggen bij het einde van de huur,
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herstellen », en zonder te ontkennen dat,
zoals eiseres in haar appelconclusie
beklemtoonde, de verweerders, met dit
antwoord, « op geen enkele wijze aan
eiseres hebben medegedeeld onder
welke voorwaarden zij de hernieuwing
van de huur zouden aanvaard hebben »,
en, met bevestiging van het beroepen
vonnis, afwijzend beschikt op de rechtsvordering van eiseres tot betaling van
een vergoeding wegens uitzetting, omdat
de hermeuwing van de handelshuurovereenkomst was geweigerd, op grond dat
de verweerders, « daar zij het niet eens
waren met de nieuwe voorgestelde voorwaarden van de huur, die voor hen
minder gunstig waren dan de geldende
voorwaarden, en gelet op het feit dat het
pand niet meer bewoond en onderhouden was, terecht mochten geloven dat
eiseres geen redelijker voorstellen zou
doen, hetgeen trouwens juist bleek te
zijn; dat zij, derhalve, zeer terec):lt, met
het oog op de bescherming van hun
vermogen, de aandacht van eiseres
vestigden op haar verplichting om het
pand bij het einde van de huur in de
vorige staat te herstellen; dat hieruit
volgt dat het antwoord van de verweerders niet moet worden uitgelegd als een
weigering tot hernieuwing van de huur
op basis van artikel 16, IV, doch als hun
wilsuiting om de hernieuwing niet te
aanvaarden onder de door eiseres voorgestelde voorwaarden; dat eiseres zich,
overeenkomstig artikel 18 van de wet op
de handelshuurovereenkomsten, binnen
dertig dagen na het antwoord van de
verweerders tot de rechter moest wenden; dat eiseres geen gebruik heeft
gemaakt van enig wettelijk middel waardoor zij de bewoning van het goed had
kunnen voortzetten, met name door erin
te blijven tot de volledige betaling van
de vergoeding wegens uitzetting waarop
zij meende aanspraak te kunnen
maken »,

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de
huurder aan de verhuurder regelmatig
kennis heeft gegeven van een aanvraag
om hernieuwing van de handelshuurovereenkomst, waarin hij de voorwaarden opgeeft waaronder hij bereid is om
de nieuwe huur aan te gaan, de verhuurder die deze hernieuwing afhankelijk wil
stellen van andere voorwaarden betreffende de huurprijs of andere modaliteiten van de huur, binnen de wettelijke
termijn aan de huurder kennis moet
geven « van andere voorwaarden »
(voormeld artikel 14); de huurder zich

enkel in dat geval, krachtens artikel 18,
binnen dertig dagen na het antwoord
van de verhuurder tot de rechter moet
wenden; als, integendeel, de verhuurder
zich aileen maar niet akkoord verklaart
met de hernieuwing van de huur onder
de door de huurder voorgestelde voorwaarden, zonder aan de huurder nieuwe
voorstellen te doen waardoor hij gebonden is, het gaat om een weigering van
hernieuwing die de verhuurder, buiten
de in artikel 16, I, II en III bedoelde
gevallen, verplicht om aan de huurder de
in voormeld artikel, 16-IV voorgeschreven vergoeding wegens uitzetting te
betalen, waaruit volgt dat het vonnis,
waaruit blijkt dat het antwoord van de
verweerders op de aanvraag om hernieuwing van de huur geen voorwaarden
bevatte die verschilden van de door
eiseres voorgestelde voorwaarden, niet
op wettige wijze kon beslissen dat de
verweerders de hernieuwing rechtsgeldig
afhankelijk hadden gesteld van andere
voorwaarden en dat eiseres zich binnen
dertig dagen na het antwoord van de
verhuurder tot de rechter moest wenden
(schending van alle in het middel vermelde bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek, met uitzondering van artikel 27); de motivering van net beroepen
vonnis, waarin niet wordt gezegd of het
antwoord van de verweerders voorwaarden bevatte die verschilden van die
welke eiseres had voorgesteld, het
althans niet mogelijk maakt de wettigheid van de beslissing te toetsen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 14 vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten, de huurder die het recht op
hemieuwing van de huur verlangt
uit te oefenen aan de verhuurder
kennis moet geven van de voorwaarden waaronder hij bereid is om
de nieuwe huur aan te gaan en de
verhuurder aan de huurder kennis
moet geven van zijn met redenen
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een
derde; dat, wanneer de verhuurder
de hernieuwing afhankelijk stelt
van andere voorwaarden, de huurder zich, krachtens artikel 18 van de
wet, tot de rechter moet wenden;
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Overwegende dat het vonnis vastZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEREKENING
stelt dat de verweerder op de door
VAN DIE SCHADE- GRONDSLAG- BRUTOeiseres ingediende aanvraag om
INKOMSTEN- VOORWAARDE.
hernieuwing van de huur hebben
Wanneer
de schade geleden door de .
geantwoord dat zij niet akkoord
rechthebbenden van een bij ongeval
gingen met de hernieuwing volgens
gedode, wegens het verlies van zijn
de door haar voorgestelde voorwaarbedrijfsinkomsten, wordt berekend op
den en erop wezen dat het pand
basis van zijn brutoloon, zonder a/trek
niet bewoond en niet onderhouden
van de Jasten ervan, kan het deel van
die inkomsten waaruit de rechthebwas;
benden een voordeel haalden, daarDat daaruit volgt dat de verweervoor enkel in aanmerking komen
ders in verband met de aanvraag
indien de feitenrechter vaststelt dat
om hernieuwing geen andere voorhet bedrag van de Jasten op de hun
waarden hebben opgegeven waarontoe te kennen vergoeding, even groat
der ze de hernieuwing zouden aanis als dat van de lasten die het loon
van het slachtoffer bezwaarden (1).
vaard hebben en dat eiseres zich
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
niet tot de vrederechter behoefde te
wenden;
(GROEP JOSI N.V. T. MISSON)
Dat het vonnis zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
ARREST ( vertaling)
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1981 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, 32bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, ingevoegd bij
artikel 19 van de wet van 5 januari 1976,
92, §§ 1 en 2, van hetzelfde wetboek en
57 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, om naar gemeen
recht het bedrag vast te stellen van de
schade die verweerster, rechtverkrij4 februari 1982 1" kamer gende van het slachtoffer van het liti-r:oorzitter. : ridder de Schaetzen, afde- . gieuze ongeval, heeft geleden wegens
hngsvoorz1tter - Verslaggever : de h. derving van de bedrijfsinkomsten van de
Clason - Gelijkluidende conclusie van overledene waaruit zij voordeel haalde,
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat- beslist dat het brutoloon en niet het
generaal- Advocaat: mr. Kirkpatrick.
netto-inkomen in aanmerking moet worden genomen, op grond dat, " enerzijds,
(verweerster), door het voortijdig overlijden van haar man, een gedeelte moet
derven van de sociale voordelen die hij
genoot en die zij door de werkzaamheNr. 337
den van haar man zou verkregen hebben; dat, anderzijds, aan de personenbelasting onderworpen zijn de vergoedin1" KAMER - 4 februari 1982
gen die rechtstreeks of onrechtstreeks
BUITEN betrekking hebben op een beroepswerkAANSPRAKELIJKHEID

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.

OVEREENKOMST- DODING- SCHADE
VOOR

DE

RECHTHEBBENDE

VAN

HET

(1) Cass., 15 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 103).
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bestendige derving van bezoldigingen of
baten uitmaken; dat het vaststaat dat,
met toepassing van de artikelen 32bis,
ingevoegd bij artikel 19 van de wet van
5 januari 1976, 92, §§ 1 en 2, van
hetzelfde wetboek, 57 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 en 23 van de
wet van 20 november 1962, de aanslag
ten aanzien van de weduwe op de
vergoeding die zij zal ontvangen zeker
zal zijn en bijna gelijk aan die welke zou
gevestigd zijn op het inkomen dat als
basis dient voor de kapitalisatie, als er
overeenstemming is tussen de kapitalisatierente die gekozen wordt voor de
vaststelling van het toe te kennen kapitaal en het percentage dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling
van het rendement van dat kapitaal,
zelfs indien, in een berekening waarin
bij de beoordeling van de toekomst
enkel het vervangend bedrijfsinkomen
in aanmerking zou worden genomen, de
aanslag gunstiger zou kunnen zijn voor
de weduwe dan voor het slachtoffer »,
terwijl, eerste onderdeel, zoals eiseres
bij conclusie betoogde, enkel het nettoloon in aanmerking moet worden genomen; het bedrag van het brutoloon
immers slechts in aanmerking kan worden genomen wanneer de rechter vaststelt dat het bedrag van de door de
rechtverkrijgenden te dragen sociale en
fiscale lasten ten minste overeenstemt
met het bedrag van de lasten die het
slachtoffer tijdens zijn leven droeg; de
vaststellingen van het arrest niet volstaan om de berekening van de schadevergoeding op basis van het brutoloon te
rechtvaardigen, zodat het arrest niet
naar recht is verantwoordt (schending
van de in het middel vermelde artikelen,
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet);

overeenstemt met het bedrag van de
lasten die het slachtoffer tijdens
zijn leven droeg;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, zegt dat verweerster, door het
voortijdig overlijden van haar man,
een gedeelte moet derven van de
sociale voordelen die hij genoot en
die zij door de werkzaamheden van
haar man zou verkregen hebben;
Dat het, anderzijds, erop wijst dat
« de aanslag ten aanzien van verweerster op de vergoeding die zij
zal ontvangen zeker zal zijn en
bijna gelijk aan die welke zou
gevestigd zijn op het inkomen dat
als basis dient voor de kapitalisatie,
als er overeenstemming is tussen de
kapitalisatierente die gekozen wordt
voor de vaststelling van het toe te
kennen kapitaal en het percentage
dat in aanmerking wordt genomen
voor de vaststelling van het rendement van dat kapitaal, zelfs indien,
in een berekening waarin bij de
beoordeling van de toekomst enkel
het vervangend bedrijfsinkomen in
aanmerking zou worden genomen,
de aanslag gunstiger zou kunnen
zijn voor de weduwe dan voor het
slachtoffer »;
Dat het arrest met die overwegingen zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
vergoeding van de door de weduwe
van het slachtoffer geleden materiele schade vaststelt op basis van
het brutoloon van het slachtoffer;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het,
onder vaststelling van het bedrag
van de vergoeding van de materiele
schade waarop de weduwe van het
slachtoffer aanspraak kan maken
wegens derving van bedrijfsinkomsten, eiseres veroordeelt om aan
verweerster het bedrag van 1.048.969
frank, plus de gerechtelijke interesten, te betalen waaronder met name
de uit dien hoofde aan verweerster toekomende schadevergoeding,

Overwegende dat het bedrag van
het brutoloon enkel in aanmerking
kan worden genomen wanneer de
rechter vaststelt dat het bedrag van
de door de rechtverkrijgende te
dragen sociale en fiscale lasten

Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
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de schattingsprocedure waarin art. 59,
onder aftrek van de bedragen voor
§ 2, Wetboek Belasting over de Toegehet persoonlijk onderhoud van het
voegde Waarde voorziet, om een of
slachtoffer, van de provisionele verdrie deskundigen aan te stellen, daaz
goeding en van het aan de kinderen
die beslissing niet in laatste aanleg is·
toekomende gedeelte van de mategewezen.
riele schade en voor zover het uitspraak doet over de kosten; beveelt 2° en 3° Noch uit art. 59, § 2, Wetboek
Belasting over de
Toegevoegde
dat van dit arrest melding zal worWaarde, noch uit KB. nr. 15 van
den gemaakt op de kant van de
3 juni 1979 tot regeling van de schatgedeeltelijk vernietigde beslissing;
tingsprocedure, noch uit enige andere
houdt de kosten aan en zegt dat de
wettelifke bepaling blijkt dat het von-·
feitenrechter erover zal beslissen;
nis van de vrederechter, rechtdoende
verwijst de aldus beperkte zaak naar
op het verzoek van het bestuur, ingehet Hof van Beroep te Brussel.
volge art. 14 van genoemd koninklijk
besluit,
om een of drie deskundigen
4 februari 1982 1e kamer aan te stellen, niet vatbaar is voor
Voorzitter : ridder de SchaetZen, afdehager beroep.
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
T. JANSSENS, DE KEYSER)
Simont.
ARREST ( vertaJing)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 januari 1981 door
de Vrederechter van het kanton
Waver gewezen;

Nr. 338
1e KAMER - 4 februari 1982

1o VOORZIENING IN CAS SATIE
BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBE·
ROEP - BELASTINGZAKEN - WETBOEK
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE,
ART. 59, § 2 - BESLISSING VAN DE VREDERECHTER DIE EEN DESKUNDIGENONDERZOEK
BEVEELT - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Over het middel
van
nietontvankelijkheid dat het openbaar
ministerie ambtshalve tegen de·
voorziening heeft opgeworpen, overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek ter kennis is
gebracht en hieruit is afgeleid dat
het vonnis niet in laatste aanleg is
gewezen:

Overwegende dat het vonnis uitspraak doet op het verzoek van de
administratie waarin ze, overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot
regeling van de schattingsprocedure
waarin artikel 59, § 2, van het
3° HOGER BEROEP _ BELASTINGZAKEN Wetboek van de Belasting over de
- WETBOEK BELASTING OVER DE TOEGE- Toegevoegde Waarde VOOrziet, de
VOEGDE WAARDE, ART. 59,§ 2- BESLISSING aanstelling van een Of drie deskunVAN DE VREDERECHTER DIE EEN DESKUNDI- digen VOrdert; dat het een deskunGENONDERZOEK BEVEELT- ONTVANKELIJK dige schatting beveelt en beslist dat
HOGER BEROEP.
het in geval van onenigheid zal
1" Niet ontvankelijk is het cassatiebe- moeten « uitspraak doen en de
roep tegen het vonnis van de vrede- cijfers vaststellen »;
rechter rechtdoende op het verzoek
.
van het bestuur. ingevolge art. 14 KB.l Overwegende dat, naar lu1d van
nr. 15 van 3 juDi 1970 tot regeling van artikel 616 van het Gerechtelijk

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG AANLEG - BELASTINGZAKEN - WETBOEK
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE,
ART. 59, § 2 - BESLISSING VAN DE VREDERECHTER DIE EEN DESKUNDIGENONDERZOEK
BEVEELT - VONNIS IN EERSTE AANLEG
GEWEZEN.
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DIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAADWetboek, tegen ieder vonnis hoger
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTAberoep kan worden ingesteld, tenzij
TIE, OP VERWIJZING NA CASSATIE, MET
de wet anders bepaalt;
OVERNEMING VAN DE MOTIEVEN VAN DE
Overwegende dat noch uit artiVERNIETIGDE BESLISSING - ANTWOORD OP
kel 59, § 2, van het Wetboek van de
BEZWAAR GEGEVEN IN DE MOTIEVEN VAN DE
VERNIETIGDE BESLISSING GELDT ALS
Belasting over de Toegevoegde
ANTWOORD IN DE BESLISSING OP VERWIJWaarde, noch uit enige andere wetsZING {1).
bepaling blijkt dat tegen vorenvermeld vonnis geen hoger beroep kan
worden ingesteld;
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - DIRECTE GEMEENTEDat in dat opzicht artikel 59, § 2,
EN PROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING
van het Wetboek van de Belasting
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE
over de Toegevoegde Waarde zich
PROVINCIERAAD BESLISSING VAN DE
ertoe beperkt te bepalen dat de
BESTENDIGE DEPUTATIE, OP VERWIJZING NA
Koning regelen geeft in verband
CASSATIE, MET OVERNEMING VAN DE MOTIEmet de schattingsprocedure, de terVEN VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING mijn bepaalt waarbinnen die proceANTWOORD OP BEZWAAR GEGEVEN IN DE
MOTIEVEN VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING
dure moet worden ingesteld en aan- GELDT ALS ANTWOORD IN DE BESLISSING
wijst wie de kosten ervan moet
OP VERWIJZING {2)
drag en;
Dat voormeld koninklijk besluit
(VERHAEGHE T. STAD ROESELARE)
van 3 juni 1970 ter uitvoering van
artikel 59, § 2, van het Wetboek van
ARREST
de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, evenmin de toepassing van
de bij artikel 616 van het GerechteHET HOF; - Gelet op de bestrelijk Wetboek voorgeschreven alge- den beslissing, op 31 oktober 1980
mene regel uitsluit;
door de Bestendige Deputatie van
Dat de voorziening niet ontvanke- de Provincieraad van Oost-Vlaanderen gewezen;
lijk is;
Gelet op het arrest, op 23 oktober
1978 door het Hof gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
voorziening; veroordeelt eiser in de schending van artikel 97 van de Grondkosten.
wet,
doordat in de bestreden beslissing,
4 februari 1982- 1• kamer- Voorzit- eerste onderdeel, de punten 1 en 4 tot 9
ter en verslaggever : ridder de Schaet- van het bezwaarschrift niet werden
Gelijklui- beantwoord en, tweede onderdeel, de
zen, afdelingsvoorzitter dende conclusie van de h. Janssens de punten
en 3 slechts onvolledig of
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo- gebrekkig2 werden
beantwoord;
caat: mr. De Bruyn.
(1) en (2) Het Hof heeft o.m. beslist : a) op
18 juli 1887 (Bull. en Pas., 1887, I, 349) dat een
vonnis niet regelmatig met redenen is
omkleed • par relation a un autre rendu le
meme jour dans une cause analogue entre les
Nr. 339
memes parties •, b) op 13 feb. 1980 (A.C.,
1979-80 nr. 369) dat de beslissing van de
bestendige deputatie van een provmcieraad,
1• KAMER - 5 februari 1982
die een bezwaar tegen een aanslag in een
directe gemeentebelasting zonder meer ver1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE- werpt
• om de redenen vermeld in het besluit
LASTINGEN - DIRECTE BELASTINGEN - van bet college van burgemeester en
BEZWAAR - BESLISSING VAN DE BESTEN- schepenen •, niet met redenen is omkleed.
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Overwegende dat de bestreden
beslissing voor de punten 1 en 4 tot
9 de motieven van de gecasseerde
beslissing van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen tot de
hare maakt; dat deze laatste beslissing de bedoelde punten beantwoordt; dat de bestendige deputatie
op verwijzing na cassatie aan het
vereiste van artikel 97 voldoet door
de motieven van de gecasseerde
beslissing over te nemen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de motieven van
de bestreden beslissing aan het
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet voldoen als antwoord op
de punten 2 en 3 van het bezwaarschrift;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van de
Grondwet ;
Overwegende dat het middel
onderzoek van feiten noodzaakt en
het Hof daartoe niet bevoegd is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 107 en 110
van de Grondwet, nu deze laatste bepaling aan de gemeente uitzonderingen
oplegt waarvan de noodzakelijkheid
voortspruit uit « de benarde asociale
toestand »:
Overwegende dat, in het raam
van artikel 110, niet de gemeente
maar de wet de uitzonderingen
bepaalt en gezegd artikel geen uitzonderingen « oplegt », zoals eiser
ten onrechte voorhoudt;
Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 340
1• KAMER- 5 februari
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1° OPENBARE ORDE -

WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN
DE GERECHTEN - BF~ALINGEN VAN OPENBAREORDE.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - KAMER
BESTAANDE UIT DRIE RECHTERS - RECHTERS EN PLAATSVERVANGENDE RECHTERS
VERHINDERD -ART. 322 GERECHTELIJK WETHOEK - ADVOCAAT DIE DERTIG JAAR OUD IS,
OPGEROEPEN OM ZITTING TE NEMEN INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE
ORDE VAN ADVOCATEN VEREIST.

1• De regels betreffende de samenstel-

Jing van de gerechten zijn van openbare orde en de schending ervan heeft
de nietigheid ten gevolge van de door
die onwettig samengestelde gerechten
gewezen beslissing (1 ).
(VANHECKE M., VANHECKE S., VANHECKE I.,
VANHECKE R., VANHECKE A. T. VANHECKE L.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 november 1979 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbak van Eerste Aanleg te
Brugge;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 78, 92, § 1, 3°, 322,
eerste lid, en 862, § 1, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, in hoger beroep tegen de
beschikking van de Vrederechter van
het eerste kanton te Oostende van
22 mei 1978, het bestreden vonnis gewezen werd door de eerste kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge,
waarvan onder meer de heer « Luc
Soetemans, Belgisch advocaat, meer dan
dertig jaar oud, tot de balie van Brugge
behorend, de oudste volgens de orde van
de tabel van de ter terechtzitting aanweOm die redenen, verwerpt de zige advocaten, geassumeerd als rechter,
voorziening; veroordeelt eiser in de bij wettig belet van rechters en plaatskosten.
vervangende rechters », deel uitmaakte,
terwijl, luidens artikel 322, eerste lid,
5 februari 1982- 1• kamer- Voorzit- van het Gerechtelijk Wetboek, in de
ter en verslaggever : de h. Janssens,
htb k
te
1 d
afdelingsvoorzltter Gelijkluidende 1-re_c__a_n_e_n_va_n_ee_r_s__a_a_n_eg--e_v_e_r_conclusie van de h. Charles, eerste
(1) Cass., 13 dec. 1973 (A.C., 1974, 428).
advocaat-generaal.

-732hinderde rechter kan worden vervangen jaar oud zijn, kan oproepen om
door een ander rechter of door een zitting te nemen;

plaatsvervangend rechter, en de voorzitter van de kamer die ten deze,
overeenkomstig de artikelen 78 en 92,
§ 1, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, uit
drie rechters diende te bestaan - wanneer er niet genoeg plaatsvervangende
rechters zijn, om de rechtbank voltallig
te maken, een of twee, op het tableau
van de Orde ingeschreven advocaten die
ten minste dertig jaar oud zijn, kan
oproepen om zitting te nemen; ten deze
de heer Luc Soetemans, geboren op
27 april 1947, weliswaar ten tijde van de
behandeling van onderhavige zaak en de
uitspraak van het vonnis meer dan
dertig jaar oud was, doch - zoals uit het
bij huidige voorziening gevoegd stuk
blijkt - toen nog steeds was ingeschreven, sinds 1 oktober 1977, op de lijst van
de stagiairs bij de balie te Brugge en
slechts op 14 oktober 1980 werd ingeschreven op het tableau van de Orde,
hetzij ongeveer negen maanden na de
uitspraak van het vonnis, en bijgevolg
niet wettig, overeenkosmtig de artikelen
322, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, kon worden aangewezen om
een wettig verhinderd rechter te vervangen en aldus de rechtbank voltallig te
maken, zodat het vonnis niet wettig
werd gewezen door het voorgeschreven
aantal rechters (schending van aile in
het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 78 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de kamers van de rechtbank
van eerste aanleg bestaan uit een of
drie rechters; dat naar luid van
artikel 92 § 1, 3°, van hetzelfde
wetboek het hoger beroep tegen
vonnissen gewezen door de vrederechters en de politierechtbanken
aan de kamers met drie rechters
moeten worden toegewezen; dat,
overeenkomstig artikel 322, eerste
lid, van hetzelfde wetboek, in de
rechtbanken van eerste aanleg de
verhinderde rechter kan worden
vervangen door een ander rechter of
door een plaatsvervangend rechter
en, indien er niet genoeg plaatsvervangende rechters zijn, de voorzitter
van de kamer, om de rechtbank
voltallig te maken, een of twee op
het tableau van de Orde ingeschreven advocaten die ten minste dertig

Overwegende dat ten deze uit het
bij de voorziening gevoegde stuk
blijkt dat de advocaat, die in de
door artikel 322, eerste lid, van het
Gerechtelijk
Wetboek
bepaalde
omstandigheden door de voorzitter
van de kamer werd opgeroepen om
zitting te nemen, nog niet op het
tableau van de Orde was ingeschreven;
Ove1wegende dat het vonnis aldus
niet wettig werd gewezen door het
voorgeschreven aantal rechters;
Overwegende dat de regels betreffende de samenstelling van de
gerechten van openbare orde zijn
en dat de schending ervan de nietigheid van de door die gerechten
gewezen beslissingen ten gevolge
he eft;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op het schrijven van verweerster van 31 maart 1981 met
aangehechte stukken, neergelegd
zonder medewerking van een advocaat bij het Hof van Cassatie, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover uitspraak zal doen;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Veurne, zitting
houdende in hoger beroep.
5 februari 1982 1• kamer
Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Charles, eerste advocaat-generaal
Advocaat : mr Hutzler.
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EEN RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE RECHTVAARDIGT (1).

a• KAMER RECHT

VAN

8 februari 1982

VERDEDIGING

BURGERLLJKE ZAKEN - VERZOEK OM EEN
BLJKOMENDE
ONDERZOEKSMAATREGEL
AFGEWEZEN OMDAT DIE NIET NODIG IS OM
DE OVERTUIGING VAN DE RECHTER TE VESTIGEN - MISKENNING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING NIET UIT DIE ENKELE OMSTANDIGHEID AF TE LEIDEN (1).
(DANIS T. ARKOVA P.V.B.A.)

1°

Voor de toepassing van de collectieve
arbeidsovereenkomst,
gesloten
op
19 dec. 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling
van aanvullende vergoeding ten gunste
van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen, algemeen
verbindend verklaard bij KB. van
16 jan. 1975, wordt onder ontslag
verstaan de handeling waardoor de
werkgever de met de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst bei:Hnaigt, ongeacht de datum waarop de
overeenkomst daadwerkelijk eindigt
{2).

8 februari 1982 a· kamer
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Vervloet- 2° De werknemer die geen 60 jaar is op
de datum van de kennisgeving van de
Gelijkluidende conclusie van de h.
opzegging, maar die Jeeftijd wei
Lenaerts, advocaat-generaal Advobereikt heeft wanneer zijn arbeidscaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
overeenkomst daadwerkelijk eindigt,
heeft geen recht op het brugpensioen
toegelfend krachtens de collectieve
arbeidsovereenkomst,
gesloten
op
19 dec. 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling
Nr. 342
van aanvullende vergoeding ten gunste
van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen, algemeen
a• KAMER - 8 februari 1982
verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 16 januari 1975 (a).
1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - C.A.O. GESLOTEN OP 19 DECEMBER 1974 IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD,
TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN
AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE
VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS
INDIEN ZLJ WORDEN ONTSLAGEN - ONTSLAG .
-BEGRIP.

2° ARBEIDSVOORZIENING

BRUGPENSIOEN - COLLECTIEVE OVEREENKOMST,
GESLOTEN OP 19 DECEMBER 1974 IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD- WERKNEMER DIE NOG
GEEN 60 JAAR IS OP DE DATUM VAN DE
KENNISGEVING VAN DE OPZEGGING- GEEN
RECHT OP BRUGPENSIOEN.

ao

CASSATIE _ TAAK VAN HET HOF _
BURGERLLJKE ZAKEN _ BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE

GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE REDEN BEVOEGDHEID
VAN HET HOF DEZE TE VERVANGEN DOOR

(DEBEL T. POTRAGAR P.V.B.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1978 door
het Arbeidshof te Gent gewezen (4);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 20 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli
1955,
doordat het arbeidshof het hoger
beroep afwijst als niet gegrond, behalve
wat de kosten betreft, benadrukt dat « in
Nota's arrest nr. 342 :
(1) Cass., 21 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 262).

Nota arrest nr. 341 :
(1) Vgl. Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919)
met voetnoot F.D.; Cass., 7 mei 1980 (ibid.,
1979-80, nr. 568).

(2) en (3) Cass., 14 april 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 511) met conclusie van het O.M. in R. W,
1980-81, 112.
(4) De voorziening werd ingesteld op 18 mei
1981.
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tijen zich geen enkel ~ssen de partiJen
gewisseld document bevmdt, waarmt zou
blijken dat er, alvorens de arbeidsverhoudingen definitief beeindigd werden,
ooit tussen de partijen op enig moment
over een aanvullende vergoeding of een
brugpensioen zou gehandeld geworden
zijn , en beslist dat << door ontslag dient
verstaan te worden de datum waarop
aan de arbeidsverhoudingen tussen partijen definitief een einde genomen hebben dit was op 28 aprif 1976, datum
wa;rop de diensten van (eiser) effectief
werd verzaakt en hem de vereffening
van de nog resterende opzeggingstermijn
met vrijstelling van prestaties werd aangekondigd,
en
achteraf
vrijwillig
vereffend »,
terwijl eiser in zijn akte van boger
beroep aanvoerde dat « het boger beroep
steunt op de reeds voor de eerste rechter
ontwikkelde argumenten »; eiser zijn
rechtsaanspraak en vordering voor de
eerste rechter onder meer stoelde, zoals
het arbeidshof overigens expliciet vermeldt, op het « wettelijk beginsel van
de verplichting tot schadeloosstelling
we gens begane contractbreuk (artikel 20
van de arbeidsovereenkomstenwet voor
bedienden) en al haar gevolgen », zoals
omschreven in de conclusie van 2 maart
1977, neergelegd ter griffie van de
arbeidsrechtbank op 3 maart 1977; eiser
in dezelfde conclusie aanvoerde : << dat
genoemd artikel 20 als schadeloosstelling
bepaalt, bij het niet in acht nemen van
de opzeggingstermijn, niet aileen de
wedde maar ook de verdiensten verworven krachtens de overeenkomst; dat,
mocht verweerster de gegeven opzeggingstermijn van vijftien maanden in
acht genomen hebben, eiser ten gevolge
van zijn arbeidsovereenkomst en normale opzegging aanspraak had kunnen
male opzegging aanspraak had kunnen
maken op : b) de verdere wettelijk
ver uit hoofde van het brugpensioen,
waarop eiser recht had ten gevolge van
het effectief ontslag bij het beeindigen
van de dienst met een leeftijd van 60
jaar;_ dat dit wettelijk voordeel, spruitend
uit de arbeidsovereenkomst en -normale
opzeggingstermijn, door verweerster dus
in elk geval verschuldigd is krachtens
artikel 20 »; eiser dit standpunt in
voormelde conclusie omstandig moti-

boger beroep werden overgenomen, het
arrest de formele motiveringsplicht,
opgelegd door artikel 97 van de Grondwet, miskent;
tweede onderdeel, zo het arbeidshof in
zijn overwegingen, in de aanhef van het
middel geciteerd, impliciet zou geantwoord hebben op eisers grieven en zou
geoordeeld hebben dat e1ser, krachtens
artikel 20 van de wetten betreffende bet
bediendencontract, geen recht zou bebben op de gevorderde voordelen, omdat
niet bewezen zou zijn dat bedoelde
voordelen bij overeenkomst tussen de
partijen waren vastgesteld, het arrest
het voormelde artikel 20 scbendt, nu de
verdiensten verworven krachtens de
arbeidsovereenkomst niet aileen bestaan
uit de uitdrukkelijk tussen de partijen
overeengekomen (contractuele) voordelen, doch tevens de wettelijke voordelen
omvatten waarop eiser krachtens zijn
arbeidsovereenkomst, in de uitvoering
van zijn arbeidsverbintenis, gerecbtigd
was;
derde onderdeel, zo bet arbeidsbof in
de overwegingen aangebaald in de aanhef van bet middel impliciet zou geantwoord bebben op eisers voormelde grieven en zou geoordeeld hebben dat e1ser,
krachtens artikel 20 van de wetten
betreffende bet bediendencontract, geen
recbt zou bebben op de gevorderde
voordelen, omdat de gevorderde voordelen door eiser niet eisbaar waren, aangezien bij ontslagen werd op 28 april 1976,
dus nog v66r hij de leeftijd van 60 jaar
had bereikt, het arrest het voormelde
artikel 20 scbendt, nu de verdiensten
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst alle voordelen, zo conventionele
als wettelijke, omvatten die door de
werknemer verworven zijn, ongeacht of
deze voordelen reeds eisbaar zijn, en
derhalve ook de voordelen omvatten die,
ofscboon verworven door de werknemer,
nog toekomstig zijn :
Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende
dat
het
arrest
oordeelt : « De bewering van (eiser)
dat de aangelegenheid van het
genot van het brugpensioen of een
aanvullende vergoeding van verweerster decisief en determinerend
zou geweest zijn om zijn instemveert,
ming
met de
overeengekomen
zo~at, eerste onderdeel, nu hef opzeggingstermijn
te
bekomen,
arbeidshof geen an~o<?~d verstr.ekt op wordt door niets bewezen » en « Nu
voormelde, regelmat1g blJ conclus1e aan..
gevoerde grieven, welke in de akte van 1 het vaststaat dat partlJen op het
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ning onderling hadden ingestemd 60 jaar oud was en dus de leeftljdsmet een opzeggingstermijn van vijf- voorwaarde om aanspraak te kuntien maanden, zonder enig nader nen maken op het brugpensioen
voorbehoud, kan (eiser) ook geen niet vervulde;
aanspraak maken op enige bijkoDat, nu de beslissing door de
mende opzeggingsvergoeding »;
voormelde vaststellingen naar recht
Dat het arbeidshof aldus de in verantwoord is, de onderdelen niet
het middel aangehaalde conclusie tot cassatie kunnen leiden, zelfs
indien ze gegrond zijn;
beantwoordt;
Dat de onderdelen mitsdien, bij
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
Wat het tweede en het derde
Over het tweede middel, afgeleid uit
onderdeel betreft :
de schending van de artikelen 1382 en
Overwegende dat de onderdelen 1383 van het -Burgerlijk Wetboek, die ten
ervan uitgaan dat, nu de door de grondslag liggen aan het algemeen
partijen overeengekomen opzeg- rechtsbeginsel van rechtsmisbruik,
gingstermijn van vijftien maanden
doordat het arbeidshof het hoger
tot gevolg had dat eiser v66r het beroep als ongegrond afwijst en oververstrijken ervan de leeftijd van 60 weegt dat eiser « tevergeefs rechtsmisj aar zou bereiken, het brugpensioen bruik aan (verweerster) aanwrijft, daar
een wettelijk voordeel was dat hij uit geen enkel document gebleken is dat
krachtens zijn arbeidsovereenkomst er tussen partijen gedurende de tewerkhad verworven, en dat hij wegens stelling of rond of tijdens de opzeggingsde derving ervan recht had op periode ooit over brugpensioen onderhandeld werd, laat staan dat de voordeschadevergoeding;
len eraan verbonden beslissend zouden
Overwegende dat uit artikel 3, a, geweest zijn ter verkrijging van zijn
eerste zinsnede, juncto, artikel 13 akkoord met de vrijelijk tussen partijen
van de collectieve arbeidsovereen- overeengekomen opzeggingstermijn van
komst van 19 december 1974 tot vijftien maanden », dat « rechtsmisbruik
invoering van een regeling van aan- immers (betekent) een foutieve rechU)vullende vergoeding ten gunste van uitoefening, met andere woorden duidt
schuld bij de titularis van het betroksommige
bejaarde
werknemers op
ken subjectief recht » en dat « vermits
indien zij worden ontslagen, alge- ter zake ieder bewijs ontbreekt waaruit
meen verbindend verklaard bij zou blijken dat het :Qrobleem van het
koninklijk besluit van 16 januari brugpenslOen tussen ae partljen gedu1975, volgt dat als ontslag in de zin rende de uitvoering van de arbeidsovervan deze collectieve arbeidsovereen- eenkomst of tijdens de opzeggingsterkomst moet worden aangemerkt de mijn te berde is gekomen, er geen grond
handeling waardoor de werkgever (is) om van misbruik van recht te
de met de werknemer aangegane gewagen »,
terwijl het bestaan van rechtsmisbruik
arbeidsovereenkomst beeindigt, ongeacht de datum waarop de over- geenszins afhankelijk wordt gesteld van
het bestaan van een tussen partiJen
eenkomst daadwerkelijk eindigt; dat overeengekomen
voordeel, ten aanz1en
de werknemer, wanneer hij wordt waarvan een partij rechtsmisbruik zou
opgezegd, moet worden geacht te plegen; rechtsmisbruik bestaat telkenzijn ontslagen op de datum van de male als een rechtssubject, titularis van
kennisgeving van de opzegging en een subjectief recht, misbruik maakt van
niet op de datum waarop de opzeg- dit recht, hetzij door in zijn rechtsuitoefening een ander rechtssubject te benagingstermijn eindigt;
delen of relatief overmatig te benadelen,
Overwegende dat uit de redenge- hetzij door dit subjectief recht af te
ving van het arrest blijkt dat de wenden van zijn sociaal doel, en alzo
kennisgeving van de opzegging aan een ander rechtssubject een - het weze
eiser geschied is op 15 februari 1975 conventioneel, het weze wettelijk -
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bestaan van enige fout aan de zijde van
verweerster, noch voor het bestaan van
enige fout aan de zijde van eiser, en
evenmin voor het bestaan van het causaal verband tussen beide voornoemde
elementen, vereist is dat een dergelijk
conventioneel overeengekomen voordeel
noodzakelijkerwijze wordt vastgesteld,
zodat, nu het arbeidshof het bestaan van
rechtsmisbruik afhankelijk stelt van een
tussen de partijen overeengekomen
voordeel, ten aanzien waarvan het
rechtsmisbruik zou dienen gepleegd te
zijn, het arrest de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, die ten
grondslag liggen aan het algemeen rechtsbeginsel van het rechtsmisbruik, schendt,
omdat het arbeidshof een toepassingsvoorwaarde aan deze beginselen toevoegt:

Overwegende dat het middel
ervan uitgaat dat verweerster misbruik maakte van haar recht tot
opzegging door op 28 april 1976, in
de loo,P van de overeengekomen
opzeggmgstermijn, eisers arbeidsovereenkomst te beeindigen, nu
deze beeindiging tot doel had zich
te onttrekken aan haar wettelijke
verplichting tot tussenkomst in het
voordeel dat eiser krachtens het
stelsel van het brugpensioen zou
hebben genoten indien hij de opzeggingstermijn had kunnen voleindigen;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het tweede en het
derde onderdeel van het eerste middel, de beslissing dat eiser geen
aanspraak kon maken op het brugpensioen wettelijk verantwoord is
door de vaststelhng dat hij op het
ogenblik van zijn ontslag de leeftijdsvoorwaarde niet vervulde;
Dat derhalve de in het tweede
middel aangevoerde grief alle
belang verliest;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;

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

8 februari 1982 3' kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 343
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- INDEPLAATSSTELLING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING- RECHT VAN DE
VERZEKERDE OP ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING - VOORWAARDEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING.

De wetttelijke indeplaatsstelling van de
verzekeringsinstelling in de rechten
van de verzekerde op een arbeidsongevallenvergoeding vervalt niet wanneer de verzekeringsinstelling de
mogelijkheid had doch naliet het terug
te vorderen gedeelte van de door haar
betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering te reserveren, noch wanneer zij
de terugbetaling van dat gedeelte kan
vorderen van haar verzekerde (1).
(Art. 70, § 2, wet 9 aug. 1963.)
(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. FIDELITAS
N.V., CUYLAERTS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1980 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering,
doordat, niettegenstaande eiser met
toepassing van de wet van 9 augustus
1963 aan verweerder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaalde van 8 maart
1973, datum van het arbeidsongeval, tot
(1) Raadpl. Cass., 22 jan. 1975 (A.C., 1975,
570) en 14 maart 1979 (ibid., 1978-79, 827).

-73730 juni 1976, en niettegenstaande verweerster voor dezelfde periode wegens
hetzelfde arbeidsongeval in haar hoedanigheid van verzekeraar-arbeidsongevallen aan verweerder vergoedingen verschuldigd was, met name vanaf 16 mei
1974 wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 pet., het arrest beslist
dat eisers wettelijke subrogatie in de
rechten van verweerder, als bepaald
door artikel 70, § 2, van voormelde wet
van 9 augustus 1963, uitgedoofd is en
aldus eisers vordering ten opzichte van
verweerster tot terugbetaling van uitkeringen verricht tussen 16 mei 1974,
. datum waarop de consolidatie aan 5 pet.
zou ingetreden zijn, en 30 juni 1976,
verwerpt op grond dat uit de feitelijke
gegevens van de zaak, met name dat op
1 augustus 1974 eiser door verweerster
op de hoogte werd gebracht van het
deskundigenverslag dat de consolidatie
op 5 pet. vaststelde op 16 mei 1974, en
dat eiser niettemin na 1 augustus 1974
verder
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan 100 pet. verrichtte, volgt dat
eiser in de mogelijkheid verkeerde· doch
naliet zelf 5 pet. op zijn uitkeringen te
reserveren, enerzijds, en dat eiser zich
tot zijn verzekerde kan richten, ander.zijds,
terwijl, eerste on(ierdeel, eiser in zijn
verzoekschrift tot boger beroep aanvoerde dat het eindarrest in het geding
tussen de verweerders, waarbij de periodes en percentages van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het arbeidsongeval van 8 maart 1973 dienden
bepaald te worden, slechts op 4 mei 1976
werd gewezen, zodat eiser tot die datum
in het ongewisse bleef over de defintief
vastgestelde periodes en percentages;
daarop noch door de in het middel
weergegeven redegeving noch door enige
andere overweging wordt geantwoord
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

onderhavige procedure teruggevorderde
uitkeringen te reserveren en dat eiser
zich niet tot zijn verzekerde kan wenden
om deze terugbetahng te bekomen, aan
de wet voorwaarden toevoegt die deze
niet bepaalt (schending van artikel 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de verzekeringsinstelling die met toepassing
van artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 rechtens in de
plaats van haar verzekerde is getreden, ten laste van de verzekeraararbeidsongevallen recht heeft op
de terugbetaling van door haar
betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, op voorwaarde dat het
gevorderde bedrag niet hoger is dan
de vergoeding die krachtens de
Arbeidsongevallenwet verschuldigd
is;
Overwegende dat deze wettelijke
subrogatie van de verzekeringsinstelling niet afhangt van de mogelijkheid de uitkeringen te reserveren of de terugbetaling ervan te
vorderen van de verzekerde;
Dat het arrest derhalve, door te
beslissen dat eisers indeplaatsstelling is vervallen omdat hij de mogelijk had doch naliet het terug te
vorderen gedeelte van de uitkeringen te reserveren en hij van zijn
verzekerde de terugbetaling van dat
gedeelte kan vorderen, de in het
onderdeel vermelde wetsbepaling
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

tweede onderdeel, voormeld artikel 70,
§ 2, de wettelijke subrogatie van eiser in
Om die redenen, vernietigt het
de rechten van verweerder bepaalt zon- bestreden
arrest; beveelt dat van dit
der onderscheid te maken naargelang
arrest
melding
zal worden gemaakt
eiser al dan niet de mogelijkheid heeft
gehad de uitkeringen waarvan de terug- op de kant van de vernietigde
betaling gevorderd wordt, te reserveren, beslissing; houdt de kosten aan en
of naargelang eiser al dan niet de zegt dat de feitenrechter erover zal
mogelijkheid heeft om van zijn verze- beslissen; verwijst de zaak naar het
kerde de terugbetaling te eisen, zodat Arbeidshof te Brussel.
het arrest, dat het bestaan van de
subrogatie impliciet doch zeker afhanke8 februari 1982 a· kamer lijk stelt van de voorwaarden dat eiser Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorgeen mogelijkheid heeft gehad de in 1zitter- Verslaggever: de h. Vervloet-

I

-738Gelijkluidende conclusie van de h. 23 oktober 1978 door het Arbeidshof
Lenaerts, advocaat-generaal Advo- te Antwerpen gewezen;
caten: mrs. Hutzler en Houtekier.

Nr. 344
3• KAMER - 8 februari 1982

1° TAALGEBRUIK -

SOCIALE BETREKKINGEN TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS EXPLOITATIEZETEL VAN HET
BEDRIJF IN BRUSSEL-HOOFDSTAD GEVESTIGD
PERSONEEL DAT IN HET NEDERLANDSE
TAALGEBIED TEWERKGESTELD IS - STUKKEN IN HET FRANS GESTELD - NIETIGHEID
- VERVANGING.

2° TAALGEBRUIK -

SOCIALE BETREKKINGEN TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS TAALDECREET VAN 19 JULI 1973,
ART. 10 ONTSLAG WEGENS DRINGENDE
REDEN- NIETIGHEID VAN DE ONTSLAGBRIEF
-GEVOLG.

3u ARBEIDSOVEREENKOMST -

ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - NIETIGHEID
VAN DE ONTSLAGBRIEF MET TOEPASSING
VAN ART. 10 TAALDECREET VAN 19 JULI 1973.

Gelet op het arrest van het Hof
op 30 maart 1981 gewezen (3);
Overwegende dat dit arrest niet
werd nietig verklaard door de Wetgevende Kamers met toepassing van
artikel 45, § 2, van de bij koninklijk
besluit van 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van
State, gewijzigd bij artikel 28 van de
gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen; dat het
arrest derhalve krachtens dezelfde
bepaling definitief is;
Over het eerste middeJ, aangehaald in
bet arrest van bet Hof van 30 maart
1981 :

Overwegende dat uit het arrest
van het Hof volgt dat het arbeidshof
bij het bestreden arrest van
13 maart 1978 onwettig beslist : dat
verweerster « bij het opstellen van
haar ontslagbrief van 11 februari
1975 niet de regels van het taalde-··
creet diende na te leven » en dat de
stukken, opgesomd in het beschikkende gedeelte van het arrest, door
in het Nederlands gestelde stukken
dienen te worden vervangen overeenkomstig artikel 59 van de wetten
op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, gecoordineerd op
18 juli 1966;
Dat het middel gegrond is;

In het Frans gestelde stukken die een
natuurlijk of rechtspersoon wiens
exploitatiezetel in Brussel-Hoofdstad
gevestigd is, richt aan een personeelslid dat in het Nederlandse taalgebied
tewerkgesteld is, zijn nietig; wanneer
zij vervangen worden door in het
Nederlands gestelde stukken wordt de
nietigheid niet ongedaan gemaakt
vanEif de datum van het vervangen
stuk (1). (Art. 59 Taalwet BestuurszaOver het tweede middel, aangehaald
ken; art. 10 Taaldecreet.)
in bet arrest van bet Hof van 30 maart
2° en 3° Onwettig is het ontslag wegens 1981 :
dringende reden dat door de werkgeOverwegende dat het Hof bij dit
ver is gegeven met een brief die nietig
arrest
beslist dat in onderhavige
is met toepassing van art. 10 Taaldecreet 19 juli 1973 (2). (Art. 18 Arbeids- zaak toepassing dient te worden
gemaakt van artikel 10 van het
overeenkomstenwet Bedienden.)

1°

decreet van de Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap
van 19 juli 1973 tot regeling van het
ARREST
gebruik van de talen voor de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers
HET HOF; - Gelet op de bestre- en de werknemers, alsmede van de
den arresten, op 13 maart 1978 en door de wet en de verordeningen
----------------1 voorgeschreven akten en bescheiden
(VAN HOET T. AIMO N.V.)

(1) en (2) Zie Cass., 30 maart 1981 (A.C.,
1980-81, nr. 437) met cone!. O.M. m T.B., 1981,
574; raadpl. eveneens het volgende arrest.

1------.......,--------(3) A. C., 1980-81, nr. 437.
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arrest van het Hof eveneens volgt
dat het arbeidshof zijn beslissing,
3• KAMER- 8 februari 1982
vervat in het arrest van 23 oktober
1978, niet op de ontslagbrief van TAALGEBRUIK - SOCIALE BETREKKIN11 februari 1975 kan doen steunen, GEN TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMERS
nu deze met toepassing van het - TAALDECREET VAN 19 JULI 1973 VAN DE
genoemde decreet nietig is en de CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULo:pheffing van de nietigheid eerst TUURGEMEENSCHAP, ART. 10 - ONTSLAG
mtwerking kan hebben vanaf de WEGENS DRINGENDE REDEN - NIETIGHEID
dag van de indiening van het ver- VAN DE ONTSLAGBRIEF - NIETIGE BRIEF
GEVOLGD DOOR EEN IN HET NEDERLANDS
vangend stuk bij de griffie van de GESTELDE
BRIEF DOOR DE WERKGEVER UIT
arbeidsrechtbank;
EIGEN BEWEGING GESTUURD.
Dat het arbeidshof derhalve de in De werkgever die zijn werknemer
het middel vermelde wettelijke
wegens dringende reden heeft ontslabepalingen schendt door de vordegen met een brief welke wegens
ring van eiser te verwerpen op
strijdigheid met het Taaldecreet van
grond dat hij terecht wegens drin19 juli 1973 nietig is, kan uit eigen
gende reden op staande voet werd
beweging een in het Nederlands
gestelde ontslagbrief aan zijn werkneontslagen, nu het ontslag door de
mer sturen; de datum vanaf welke
voornoemde brief van 11 februari
deze brief rechtsgevolgen heeft, wordt
1975 werd gegeven, binnen drie
niet
bepaald door artikel10, vierde lid,
dagen nadat de feiten die het rechtvan het decreet en evenmin door
vaardigen, aan verweerster bekend
art. 59 Taalwet Bestuurszaken (1).
waren en nu deze brief de ingeroepen redenen nauwkeurig omschrijft;
(MERCK N.V. T. DE PAUW)

Dat het middel gegrond is;
ARREST

Om die redenen, vernietigt de
arresten van 13 maart 1978 en
23 oktober 1978, behalve in zoverre
het arrest van 13 maart 1978 het
hoger beroep en het incidenteel
hoger beroep ontvankelijk verklaart,
uitspraak doet over de bevoegdheid
en beslist dat verweerster de voor
eiser bestemde stukken in het
Nederlands diende te stellen; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissingen; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.

HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 16 november 1979 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, ...

is;

Dat het middel niet ontvankelijk

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 3, 4, 5, 10
van het decreet van 19 juli 1973 van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap tot regeling van het
gebruik van de talen voor ae sociale
betrekkingen tussen de werkgevers en
de werknemers, alsmede van de door de
wet en de verordeningen voorgeschreven
akten en bescheiden van de ondernemingen, 52, § 1, 59 van de bij koninklijk
besluit van 18 juli 1966 gecoordineerde
wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, 18 van de bij koninklijk
8 februari 1982 3• kamer - besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor- wetten betreffende het bediendenconzitter- Verslaggever: de h. Mahillon
Gelijkluidende conclusie van de h.
(1) Zie Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 650),
Lenaerts, advocaat-generaal Advo- 9 jw1i 1980 (ibid, 1979-80, nr. 629) en het
caten : mrs. Biitzler en De Gryse.
voorgaande arrest.
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-740tract, gewijzigd door de wetten van
10 december 1962 en 21 november 1969,
en 45 van de bij koninklijk besluit van
12 januari 1973 gecoordineerde wetten
op de Raad van State,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een opzeggingsvergoeding van 748.387 frank te betalen OP.
grond : dat de ontslagbrief van 12 apnl
1977, die in strijd met het Taaldecreet
van 19 juli 1973 in het Frans werd
opgesteld, nietig is; dat deze nietigheid
van openbare orde is en zelfs ambtshalve door de rechter moet vastgesteld
worden; dat eiseres nadien aan verweerder een Nederlandse vertaling van de in
het Frans opgestelde brief bezorgd heeft,
met een begeleidend schrijven gedateerd
op 13 april 1977; dat deze Nederlandse
vertaling geen uitwerking heeft met
terugwerkende kracht op 12 april 1977,
vermits voor geschreven stukken de
opheffing van de nietigheid slechts uitwerking heeft vanaf de dag van de
indiening van de vervangende stukken
bij de griffie van de arbeidsrechtbank,
wat in onderhavig geval niet geschiedde;
dat daarenboven de dwingende bepalingen van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden ten deze
eveneens niet werden nageleefd, vermits
deze Nederlandse ontslagbrief niet bij
aangetekende brief aan verweerder werd
verzonden binnen drie dagen nadat eiseres van de door haar als dringende
reden ingeroepen feiten op de hoogte
was, namelijk vanaf 7 aprill977,

12 april 1977, datum van de vervangen
Franse ontslagbrief, die aangetekend
verstuurd was (schending van de
artikelen 18 van het koninklijk besluit
van 20 juli 1955, 52, § 1, en 59 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1966) :

OveiWegende dat het middel, in
zoverre het de schending aanvoert
van de artikelen 52, § 1, van de
wetten op het gebruik van de talen
in bestuurszaken en 45 van de
wetten op de Raad van State, niet
ontvankelijk is om de in het antwoord op het eerste middel vermelde reden;
OveiWegende dat artikel 10 van
het decreet van 19 juli 1973 niet
belet dat de werkgever die zijn
werknemer wegens een dringende
reden heeft ontslagen met een brief
welke wegens strijdigheid met dit
decreet nietig is, uit eigen beweging
aan de werknemer een in het
Nederlands gestelde ontslagbrief
stuurt; dat de datum vanaf welke
deze brief rechtsgevolgen heeft, niet
wordt bepaald door het vierde lid
van artikel 10; dat die brief evenmin
uitwerking heeft vanaf de datum
van de nietige, in het Frans gestelde
brief met toepassing van artikel 59
van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken, nu het
arrest beslist dat deze brief wegens
strijdigheid met het taaldecreet nietig is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

terwijl, eerste onderdeel, de bepaling
volgens welke voor geschreven stukken
de opheffing van de nietigheid slechts
uitwerking heeft vanaf de dag van de
indiening van de vervangende stukken
bij de griffie van de arbeidsrechtbank,
Over het derde middel, ...
slechts geldt voor de door de rechter
vastgestelde nietigheden; ten deze eiseDat het middel bij gebrek aan
res zelf, v66r elke gerechtelijke tussenkomst, de nietigheid heeft hersteld, belang niet ontvankelijk is;
zodat de Nederlandse vertaling uitwerking heeft op de datum van de vervangen Franse brief, zijnde 12 april 1977
(schending van de artikelen 3, 4, 5, 10
van het decreet van 19 juli 1973, 52, § 1,
Om die redenen, veiWerpt de
59 van het koninklijk besluit van 18 juli
1966 en 45 van het koninklijk besluit van voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 januari 1973);
tweede onderdeel, het arrest ten
onrechte beslist dat eiseres de termijn
van drie dagen om de dringende reden
aan verweerder mede te delen niet zou
geeerbiedigd hebben, nu de vervangende
Nederlandse vertaling uitwerking had op

8 februari 1982 3" kamer
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.
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2" KAMER- 9 febmari 1982

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DEGENE WAARVOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK JEGENS DEZE BURGERLIJKE PARTIJ
- GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE ONDER

aansprakelijk is, is de beklaagde
jegens deze laatste partij slechts
gedeeltelijk aansprakelijk (1).
2" De rechter die heeft beslist dat het

misdrijf. dat hij ten Jaste van de
beklaagde Jegt, de door de burgerlijke
partij geleden schade mede heeft veroorzaakt en constateert dat een aange. stelde van die burgerlijke partij, die op
strafrechtelijk gebied buiten vervolging is gesteld, niettemin door zijn
onvoorzichtigheid een op strafrechteJijk gebied niet voor vervolging vatbare lout heeft begaan, die echter die
schade mede heeft veroorzaakt, veroordeelt de beklaagde wettig tot de
gedeeltelijke vergoeding ervan (2).

MEER VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN
3° De rechter is niet verplicht te antBEKLAAGDE- AANGESTELDE VAN DE BURwoorden op bij conclusie voorgedragen
GERLIJKE PARTIJ OP STRAFRECHTELIJK
beschouwingen
waaruit de conclusieGEBIED BUITEN VERVOLGING GESTELD nemer geen enkel rechtsgevolg afleidt
ONVOORZICHTIGHEID VAN DE AANGESTELDE
en die bijgevolg geen vordering, ver- FOUT OP STRAFRECHTELIJK GEBIED NIET
weer of exceptie opleveren (3). (Art. 97
VOOR VERVOLGING VATBAAR- FOUT WAARGw.)
DOOR DE SCHADE MEDE IS VEROORZAAKTSAMENLOPENDE FOUT BURGERRECHTE- 4° Aansprakelijkheid op
grond van
LIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
VAN
DE
art. 1384, derde en vijfde lid, B. W. kan
BEKLAAGDE JEGENS DE BURGERLIJKE PARworden opgelopen zodra de onrechtTIJ-OPDRACHTGEVER
GEDEELTELIJKE
matige en schadeverwekkende daad
AANSPRAKELIJKHEID - WETTIGE VEROORtijdens de bediening van de aangeDELING.
stelde wordt verricht en, ook al is bet

onrechtstreeks en occasioneel, ermee
verband houdt (4). (Art. 1384, derde en
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
vijfde lid, B.W.)
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER- 5° De rechter in hoger beroep is niet
LUKE RECHTSVORDERING - BIJ CONCLUSIE
verplicht te antwoorden op een conVOORGEDRAGEN BESCHOUWINGEN WAARUIT
clusie die voor de eerste rechter is
GEEN ENKEL RECHTSGEVOLG WORDT AFGEgenomen, wanneer zij voor hem niet is
LEID- GEEN VERPUCHTING VOOR DE RECHhernomen (5). (Art. 97 Gw.)
TER EROP TE ANTWOORDEN.

4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE TIJDENS ZIJN BEDIENING- BEGRIP.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN _ STRAFZAKEN _ CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER - NIET
HERNOMEN VOOR DE APPELRECHTER APPELRECHTER NIET VERPUCHT EROP TE
ANTWOORDEN.

(DUMANEX N.V. T. PETRE E.A.; « SCHENKER &
Co ' N.V. T. « DEGUSSA ANTWERPEN • N.V. E.A.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1980
(1) Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972, 335); zie
Cass., 9 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 18).

(2) Zie Cass., 6 dec. 1971, geciteerd in de
vorige noot.
(3) Zie Cass., 20 jan. 1978 (A.C., 1978, 612) en
6 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 148).
1° Wanneer de door de burgerlijke partij
(4) Cass., 24 dec. 1980, twee arresten (A.C.,
geleden schade terzelfder tiJd veroor- 1980-81,
nrs. 251 en 252).
zaakt is door de lout van de beklaagde
en door de lout van degene waarvoor
(5) Cass., 7 dec. 1977 (A.C., 1978, 421) en
de burgerlijke partij burgerrechtelijk 16 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 36).

-742door het Hof van Beroep te Brussel betrekking tot de vordering van eiseres,
hoewel blijkens de uiteenzetting van de
gewezen:
I.
Op
de
Dumanex:

voorziening

van

1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij, die niet in kosten van
de strafvordering is veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om zich
tegen de beslissing op die vordering
te voorzien; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

eerste rechter, waarnaar wordt verwezen, vaststaat dat Ferlin, bestuurder van
de gestolen bestelwagen in dienst van de
naamloze vennootscliap Dumanex, door
de raadkamer buiten zake werd gesteld,
niettemin beslist dat « het billijk voorkomt de burgerlijk partij naamloze vennootschap Dumanex (thans eiseres) aansprakelijk te stellen voor een derde van
de door haar geleden schade », op
grand : « dat niet kan worden betwist
dat door een aangestelde van de naamloze vennootschap Dumanex een zware
fout werd begaan die tot het ontstaan
van het schadelijk feit heeft bijgedragen;
dat, op de hoogte zijnde van de waarde
van de vervoerde platina, hij de onvoorzichtigheid beging zijn carnian te vedaten met open deuren en draaiende
motor»,

2. In zoverre de voorziening
gericht is tegen Petre, Philips,
Miceli en de naamloze vennootterwijl, eerste onderdeel, wanneer
schap Schenker & Cie :
vaststaati .zoals ter zake, dat zonder het
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383, 1384,
inzonderheid het derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na op strafrechtelijk gebied, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de beklaagden Petre,
Miceh en Philips schuld1g te hebben
bevonden aan en te hebben veroordeeld
wegens de telastlegging A (ten nadele
van hetzij de naamloze vennootschap
Dumanex, hetzij de naamloze vennootschap Degussa Antwerpen, een bestel- ·
wagen Fiat bevattende onder meer een
houten kist met 32 platina rhodiumnetten ( ... ) welke hen niet toeboorden,
bedrieglijk weggenomen te hebben), en
na, op civielrechteh;k gebied, zoals de
eerste rechter te hebben beslist dat de
naamloze vennootschap Schenker & Cie
civielrechtelijk aansprakelijk diende te
worden gesteld voor de fout, gepleegd
door haar aangestelde Petre, hierbij
overwegende dat « laatstgenoemde, in de
uitoefening van zijn bediening, een vertrouwelijk telexbericht uitgaande van de
naamloze vennootschap Degussa ontving; dat hij de erin bevatte inlichtingen
aan medebeklaagde (Miceli) mededeelde;
dat zonder deze tussenkomst het plegen
van de diefstal in de gegeven omstandigheden onmogelijk ware geweest », met

kwaadWI hg opzet van de daders die het
misdrijf uitvoerden of aan de uitvoering
ervan medewerkten, het schadelijk feit
zich niet zou hebben voorgedaan, en dat
deze daders derhalve volledig aansprakelijk zijn voor de schadeverwekkende
daad, het slachtoffer ervan, dat geen
aansprakelijke derde is, recht heeft op
de integrale vergoeding van zijn eigen
schade, zodat het arrest niet wettig kon
beslissen dat, onder voorwendsel dat
haar aangestelde een onvoorzichtigheid
zou begaan hebben die tot het ontstaan
van het schadelijk feit heeft bijgedragen,
eiseres een derde van de door haar
geleden schade zelf zou moeten dragen
(schending van de artikelen 1382, 1383,
1384, inzonderheid derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering);

tweede onderdeel, het arrest aldus niet
antwoordt op het middel regelmatig door
eiseres in haar conclusie voorgedragen
waarbij zij aanvoerde : dat zij « met de
naamloze vennootschap Degussa een
commissie-expedi tieovereenkomst heeft
gesloten ten einde zorg te dragen voor
de verzending van de 32 rhodiumplaten
van Degussa Sint-Gillis naar Schenker
Zaventem; dat de mogelijke fout van de
aangestelde van (eiseres) op het contractuele vlak ligt en dat de rechtbank van
koophandel het geschil, hangende tussen
de naamloze vennootschap Degussa en
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iseres),

zal dienen te beslechten >>I verweerders
Petre, Philips en
chending van artikel 97 van de Miceli, alsmede verweerster Schenrondwet):
ker & Cie, jegens eiseres aanspra-

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van de benadeelde en
van de beklaagde, deze laatste
jegens de benadeelde niet kan worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade; dat zulks
ook geldt wanneer de door de burgerlijke partij geleden schade is
veroorzaakt door de samenlopende
fouten van de beklaagde en van een
aangestelde voor wie de burgerlijke
partij civielrechtelijk aansprakelijk
is; dat daaraan niet afdoet de
omstandigheid dat, zoals ten deze,
zonder het kwaadwillig opzet van de
daders van het misdrijf, het schadelijk feit zich niet zou hebben voorgedaan, of de omstandigheid dat de
aangestelde
op
strafrechtelijk
gebied buiten vervolging werd
gesteld, wanneer de rechter constateert dat de aangestelde een op
strafrechtelijk gebied niet voor vervolging vatbare fout heeft begaan
die tot het ontstaan van de door de
burgerlijke partij geleden schade
heeft bijgedragen;
Overwegende dat het arrest, nu
het ten laste van de aangestelde van
eiseres een zodanige fout vaststelt,
wettig beslist dat een deel van de
voor haar uit het misdrijf voortgevloeide schade te haren laste · zal
blijven;

kelijk waren voor de schadelijke
gevolgen van de diefstal; dat het hof
van beroep derhalve niet verplicht
was op die beschouwing te antwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van Schenker & Cie:
1" In zoverre de voorziening
gericht is tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij, die niet in kosten van
de strafvordering is veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om zich
tegen de beslissing op die vordering
te voorzien; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
2. In zoverre de voorziening
gericht is tegen Dumanex :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1384, meer bepaald
het derde lid, van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist, enerzijds,
dat eiseres gehouden is samen met de
veroordeelde beklaagden, om op civielrechtelijk gebied de burgerlijke partij
Degussa volledig schadeloos te stellen
en, anderzijds, dat eiseres gehouden is
om aan Dumanex provisioneel een frank
op een niet geschatte eis te betalen, met
de vergoedende interesten, de gerechtelijke interesten en de kosten, zulks
onder meer op grond van de overweging : « dat de eerste rechter met reden de
naamloze vennootschap Schenker burgerlijk aansprakelijk stelde voor de fout
gepleegd door haar aangestelde Petre; dat
laatstgenoemde, in de uitoefening van
zijn bediening, een vertrouwelijk telexbericht uitgaande van de naamloze vennootschap Degussa ontving; dat hij de erin
vervatte inlichtingen aan medebeklaagde
Miceli mededeelde; dat zonder deze
tussenkomst, het plegen van de diefstal,
in de gegeven omstandigheden, onmogelijk ware geweest >>,

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres uit de
beschouwmg dat er tussen haar en
Degussa een overeenkomst was
gesloten, dat de mogelijke fout van
haar aangestelde in het contractuele
vlak lag en dat de rechtbank van
koophandel het tussen haar en
Degussa hangende geschil zou dienen te beslechten, geen enkel
rechtsgevolg afleidde met betrekking tot de vraag waarover het hof
terwijl, eerste onderdeel, de onrechtvan beroep uitspraak moest doen, te matige daad die ten grondslag lag aan
weten of en in welke verhouding de. de schade geleden door de burgerlijke
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van een telex, maar wei in het meedelen
van de inhoud ervan aan een derde en
in het op die wijze mogelijk maken van
de diefstal; wil een schade veroorzaakt
zijn in de uitoefening van de bediening
van een aangestelde, de schadeverwekkende
daad
op
grond
waarvan
artikel 1384 wordt toegepast, plaats moet
hebben gevonden tijdens de uren waarbinnen de functie wordt uitgeoefend; het
arrest zich ertoe beperkt vast te stellen
dat de tot gemeenverklaring opgeroepen
partij P. het bewuste telexbericht heeft
ontvangen tijdens zijn diensturen, zonder evenwel nader te omschrijven wanneer P. mededeling heeft gegeven van de
inhoud ervan aan medebeklaagde M., of
zonder vast te stellen dat de inhoud van
het telexbericht meegedeeld werd aan
M., medebeklaagde, tijdens de diensturen; daaruit volgt dat, bij gebrek aan een
dergelijke vaststelling, de beslissing der
appelrechters luidens welke « de daad
gesteld werd tijdens de uitgeoefende
functies », niet wettelijk verantwoord is
(schending van artikel1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek), en evenmin op
regelmatige wijze met redenen is omkleed
nu zij steunt op een motivering die het
Hof niet in staat stelt na te gaan of de
onrechtmatige daad, oorsprong van de
schade van de verwerende partijen,
begaan werd tijdens de diensturen van tot
gemeenverklaring opgeroepen partij P.
(schending van artikel 97 van de
Grondwet);

nergens tijdens de diensturen enig misdadig feit zou hebben gepleegd;
» Aangezien de vaste en constante
rechtspraak, zoals hoger aangehaald,
evenzeer strikt toepast en stelt dat
a~vorens artikel 1384, lid 3, van toepassmg kan of mag zijn, de aan te wrijven
fout dient te zijn gepleegd strikt binnen
de diensturen;
?' J\angezieJ?. zo~el de verkl~ring van
M1ceh, waaru1t bhJkt dat Petre na zijn
diensturen bij concluante een bericht
aan diens deurbel ging kleven, evenzeer
als de omstandigheid dat hij met dit
bericht Miceli verzocht in zijn privewoning diezelfde avond een bezoek te
b!:engen, evenzeer als de verklaring van
ZIJn echtgenote en de verklaring van
Philips, waaruit blijkt dat zij 's anderendaags 's avonds pij Petre in zijn privewomng, na de d1ensturen, het resultaat
van de diefstal bespraken »,
en het arrest, door te overwegen « dat
laatstgenoemde (Petre) in de uitoefening
van zijn bediening een vertrouwelijk
telexbericht uitgaande van de naamloze
vennootschap Degussa ontving; dat hij
de erin vervatte inlichtingen aan medebeklaagde Miceli meedeelde » niet antwoordt op het geciteerde in rechte en in
feite geargumenteerde middel van eiseres waarin deze precies aantoonde dat
de schadeverwekkende daad zelf niet
tijdens de diensturen maar erna
gepleegd werd, zodat de rechters in
hoger beroep, door op dat middel niet te
antwoorden, hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden :
tweede OJJderdeel, eiseres in haar
regelmatig in hoger beroep genomen
Wat het tweede onderdeel beconclusie de door haar in eerste aanleg
in hoofdorde ontwikkelde stelling op treft:
uitdrukkelijke wijze heeft herhaald, en
Overwegende dat eiseres, in haar
meer bepaald heeft aangevoerd dat de conclusie in hoger beroep « in
schadeverwekkende daad op grond
waarvan eiseres met toepassing van hoofdorde », namelijk met betrekartikel 1384, derde lid, aansprakelijk king tot haar aansprakelijkheid,
werd gesteld voor haar aangestelde, deed gelden : « dat de eerste rechter
eigenlijk buiten de diensturen en dus terecht in zijn vonnis erkende dat
buiten de uitoefening van functie was het Miceli was, en hij aileen, welke
gepleegd, door te stellen :
tot de diefstal besloten had zonder
« Aangezien hij (beklaagde en hier in eigenlijk een plan van handelen te
gemeenverklaring opgeroepen partij, bezitten; dat tevens is gebleken dat
aangestelde van eiseres} in die hoeda- Petre, buiten het doorspelen van de
nigheid dan ook nooit m de mogelijkheid was van als dusdanig een diefstal te door hem vernomen informatie aan
plegen doch enkel informatie te verza- Miceli, geen enkele effectieve uitmelen om, buiten zijn diensturen, hetzij voeringsdaad heeft gesteld welke tot
aileen, hetzij met medeplichtigen, een de diefstal heeft bijgedragen; dat
diefstal te beramen; ...
het onaanvaardbaar is dat de aan, Aangezien nu uit het hogere terdege sprakelijkheid van artikel 1384, lid
blijkt dat de aangestelde van concluante 3, van het Burgerlijk Wetboek zo
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cluante gehouden zou zijn tot beta- functies van de aangestelde behoort;
ling van vergoeding wegens : a) het dat het voldoende is dat, zoals ter
verlies van goederen welke zij zelfs zake, de daad gesteld werd tijdens
nooit in haar bezit heeft gehad of de uitgeoefende functies en ofwel
waarvan zij de materiele bewaring rechtstreeks ofwel toevallig in vernooit heeft kunnen verzorgen; b) als band met deze functies weze »;
gevolg van het doorspelen van
Overwegende dat het arrest zich
informatie door een aangstelde, een in de aangehaalde consideransen
lakenswaardige houding waartegen niet beperkt tot de vaststelling dat
concluante zich onmogelijk meer beklaagde Petre het telexbericht
kan beschermen dan door het kie- had ontvangen tijdens de dienstzen van personen met een blanco uren; dat het bovendien vaststelt
strafregister; dat in die zin conclu- dat hij de daarin vervatte inlichante ook in hoofdorde verwijst naar tingen meedeelde aan een medebehaar stelling, opgenomen m haar klaagde, dat hierdoor de diefstal
eerste besluiten, en een beroep doet mogelijk werd gemaakt, dat deze
op de soevereine appreciatiemacht schadeberokkenende daad verricht
van het hof ten einde een halt toe werd tijdens de uitoefening van zijn
te roepen aan de excessieve uitbrei- functie en dat zij met zijn functie in
ding van de regel vervat in verband stond; dat het arrest aldus
artikel 1384, lid 3, van het Burger- vaststelt dat de schade veroorzaakt
lijk Wetboek »;
werd in de bediening waartoe eiseres
Overwegende dat eiseres aldus beklaagde Petre bezigde, zodat het de
niet geheel haar in eerste aanleg beslissing dat eiseres voor de schade
genomen conclusie overnam m aansprakelijk is, wettelijk veranthoger beroep; dat zij er zich toe woordt en regelmatig motiveert;
beperkte te verwijzen naar haar in
Dat het middel niet kan worden
eerste aanleg genomen conclusie
aangenomen;
voor zover deze betrekking had op
3. In zoverre de voorziening
wat zij in hoger beroep uiteenzette;
dat haar stelling in hoger beroep gericht is tegen Degussa :
Overwegende dat eiseres afstand
was dat artikel 1384, derde lid, geen
toepassing kon vinden op het geval doet van haar voorziening, onder
waarin het doorspelen van informa- voorbehoud van het recht om na de
tie door haar aangestelde tot gevolg eindbeslissing opnieuw cassatiebehad het verlies van goederen die zij roep in te stellen;
niet in haar bezit had gehad en voor
4. In zoverre de voorziening
de materiele bewaring waarvan zij betrekking heeft op de beklaagde
niet had kunnen zorgen; dat eiseres Petre:
daardoor geen verweer opwierp
Overwegende dat de voorziening
betreffende het tijdstip waarop haar
aangestelde de informatie had door- tegen beklaagde Petre, bedoeld om
gegeven; dat aan de rechters in het te wijzen arrest voor hem binhoger beroep niet kan worden ver- dend te verklaringen, wegens de
hierna uit te spreken verwerping,
weten dat zij niet hebben geant- bij
gebrek aan belang eveneens
woord op een verweer dat niet voor moet worden verworpen;
hen is opgeworpen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat in het arrest op
de in het middel aangehaalde considerans volgt : « dat de eerste
rechter terecht benadrukte dat de
Om die redenen, verleent akte
toepassing van artikel 1384 van het van afstand; verwerpt de voorzieBurgerlijk Wetboek niet vereist dat ningen voor het overige, met inbe-

-746grip van de oproeping tot bindend- 7° RECHTBANKEN - JEUGDRECHBANK
verklaring; veroordeelt iedere eise- - KENNISNEMING - WET JEUGDBESCHERres in de kosten van haar voorzie- MING 8 APRIL, ART. 36, 1° EN 2° - FEIT
ning.
WAARVAN DE RECHTBANK KENNIS NEEMTNIET ALS MISDRIJF OMSCHREVEN- GEVOLG.

februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- 1• en 2" Een veroordeling op de strafvordering is naar recht met redenen
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
omkleed op voorwaarde dat die beslis- Gelijkluidende conclusie van mevr.
sing, in haar eigen redenen of onder
Liekendael, advocaat-generaal - Advoverwijzing naar de beroepen besliscaten : mrs. Van Ryn, De Bruyn en De
sing, de wettelijke bepalingen opgeeft,
Gryse.
waarin melding wordt gemaakt van de
bestanddelen van het ten laste van de
beklaagde gelegde misdrijf en ook die
welke het feit strafbaar stellen (1); aan
dat vereiste is voldaan wanneer de
beslissing tot veroordeling wegens
huisdiefstal melding maakt van de
Nr. 347
artt. 461 en 464 Sw.; laatstvermeld
artikel stelt de minimumgevangenis2• KAMER - 9 februari 1982
straf vast voor dat misdrijf en verwijst
impliciet naar art. 463 van hetzelfde
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
wetboek (2). (Art. 97 Gw.)
EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - VER- 3" De rechter die de beklaagde ervan
OORDELENDE BESLISSING OP DE STRAFverwittigd heeft dat hij zich dient te
VORDERING - TE VERMELDEN WETTELIJverdedigen tegen een andere omschrijKE BEPALINGEN- BEGRIP.
ving van het vervolgde feit is niet
verplicht, zo hij hem niettemin veroor2° DIEFSTAL EN AFPERSING
deelt op grand van de oorspronkelijke
HUISDIEFSTAL - VEROORDELENDE BESLISomschrijving, hem te verwittigen dat
SING REDENGEVING - TE VERMELDEN
hij zich hiertegen te verdedigen heeft
9

WETTELIJKE BEPALINGEN.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - VERWITTIGING DOOR DE
RECHTER VAN DE BEKLAAGDE DAT HIJ ZICH
DIENT TE VERDEDIGEN TEGEN EEN ANDERE
OMSCHRIJVING VAN HET VEVOLGDE FElTVEROORDELING OP GROND VAN DE OORSPRONKELIJKE OMSCHRIJVING - GEEN VERPL!CHTING DE BEKLAAGDE TE VERWITTIGEN
DAT HIJ ZICH HIERTEGEN TE VERDEDIGEN
HEEFT.

4° BEZIT- FElTEN WAAROP HET BEZIT IS
GEGROND- ONAANTASTBARE VASTSTELLING
DOOR DE FEITENRECHTER - GEVOLGTREKKING IN RECHTE TOT HET BESTAAN VAN
BEZIT- TOEZICHT VAN HET HOF.

(3).
4• en 5• Hoewel de rechter op onaantast-

bare wijze de feiten vaststelt waarop
een beweerd bezit is gegrond, dient
het Hot evenwel na te gaan of daaruit
in rechte het bezit kan worden afgeleid (4). (Art. 2279 B.W. en art. 608
Ger.W.)
6° en 7• Wanneer de jeugdrechtbank op
grand van art. 36, f en 2', en niet van
art. 36, 4', Wet Jeugdbescherming
8 april 1965 kennis neemt van een
zaak, neemt zij geen kennis van e(m
als misdrijf omschreven feit en
behoeft hij daarvan, derhalve, eventueel niet de wettelijke omschrijving
te vermelden; uit de omstandigheid

5° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - BEZIT VASTSTELLING VAN DE FElTEN DOOR DE
RECHTER - GEVOLGTREKKING IN RECHTE
TOT HET BESTAAN VAN BEZIT - TOEZICHT
VANHETHOF.

(1) Cass., 21 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 131).
(2) Zie noot 1, J.V., Cass., 21 maart 1977
(A.C., 1977, 782).

(3) Cass., 11 mei 1976 (A.C., 1976, 1010) en
JEUGl)..
30 sept. 1980 (ibid, 1980-81, nr. 71).
RECHTBANK KENNISNEMING WET
JEUGDBESCHERMING 8 APRIL 1965, ART. 36, 1°
(4) Zie Cass., 4 maart 1974 (A. C., 1974A 729);
EN 2° - FElT WAARVAN DE RECHTBANK KEN- over het begrip • bez1t •, zie ook Cass., 1o sept
NIS NEEMT - NIET ALS MISDRIJF OMSCHRE- 1954 (ibid., 1955, 1) en 20 dec. 1974 (ibid, 1975,
. 478).
VEN- GEVOLG.

6° JEUGDBESCHERMING
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werd veroordeeld wegens overtreding
van artikel 508 van het Strafwetboek,
aldus door de eerste rechter geherkwalificeerd zonder de heropening van de
debatten te bevelen en eiser de kans te
geven zich dienaangaande te verdedigen;
eiser tegen die veroordeling boger
(VAN LANDEGHEM EA. T. VAN DEN BERGHE)
beroep instelde en enkel werd verzocht
zich op die telastlegging te verdedigen
ARREST
(zie zittingsblad), om nadien, zonder dat
hij daarvan werd verwittigd en zich
dienaangaande kon verdedigen en zonHET HOF; - Gelet op het bestre- der dat de heropening van de debatten
den arrest, op 28 oktober 1981 door werd bevolen, toch veroordeeld te worhet Hof van Beroep te Gent gewe- den wegens overtreding van de
artikelen 461
en 464
van
het
zen;
Strafwetboek :
dat de rechtbank geen maatregel heeft
getroffen t.a. v. de minderjarige a an
wie zodanig feit ten Jaste was gelegd,
kan niet worden afgeleid dat die
minderjarige geen strafbaar feit heeft
gepleegd.

I. In zoverre de voorziening van
Overwegende dat het arrest de
de eisers gericht is tegen de beslis- beslissing van de eerste rechter
sing op de strafvordering :
tenietdoet en, opnieuw wijzend,
eiser veroordeelt wegens de telastA. Op de voorziening van J ozef legging van huisdiefstal, waarvoor
Van Landeghem :
hij oorspronkelijk was gedagvaard;
Dat het middel, in zoverre het de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond- rechtspleging voor de eerste rechter
wet,
bekritiseert, niet ontvankelijk is;
doordat het arrest enkel de wettelijke
Overwegende dat, nu het openbepaling aangeeft waarbij de minimum- baar ministerie ten deze tegen eiser
straf wordt verhoogd ten gevolge van hoger beroep had ingesteld, het hof
enige verzwarende omstandigheid (ten van beroep, na eiser ervan te hebdeze artikel 464 van het Strafwetboek),
doch in gebreke blijft te verwijzen naar ben verwittigd dat hij zich diende te
de wettelijke bepaling die de daad straf- verdedigen op de heromschreven
baar stelt en waarbiJ de minimum- en telastlegging die door de eerste
maximumstraffen worden vastgesteld rechter bewezen werd verklaard,
(ten deze artikel 463 van het Strafwet- niet verplicht was eiser nogmaals
boek); het arrest aldus niet in rechte is ervan te verwittigen dat hij zich
gemotiveerd :
op de oorspronkelijke telastlegging
moest
verdedigen mdien het hem
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens huisdiefstal; dat toch op grond daarvan veroordeelde;
Dat het arrest derhalve eisers
het de artikelen 461 en 464 van het
Strafwetboek vermeldt waarin de recht van verdediging niet miskent;
bestanddelen van het bewezen verOverwegende dat het middel, in
klaarde wanbedrijf en de daarop zoverre het schending van artikel 97
toepasselijke minimumgevangenis- van de Grondwet aanvoert, niet
straf worden bepaald; dat het arre.st preciseert waarin die schending zou
aldus, nu laatstvermeld artikel im- bestaan;
pliciet verwijst naar artikel 463 van
Dat het middel niet kan worden
het Strafwetboek, zijn beslissing aangenomen;
naar recht motiveert;
Over het derde middel, afgeleid uit de
Dat het middel niet kan worden
schending van de artikelen 97 van de
aangenomen;
Grondwet en 2279 van het Burgerlijk

Over het tweede middel, afgeleid uit Wetboek,
de schending van het algemeen rechtsdoordat : 1° het arrest, om vast te

I

beginsel van bet recht van verdediging, stellen dat de ?,urgerlijke partij het bezit
en van artikel 97 van de Grondwet,
had van het biJ toeval op haar grondge-
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op de door eiser steeds betwiste verkla- blijkt overigens uit de verklaring
ring dat zij het koffertje in de oorlog van Bruynsteen Rene dat de bur(zonder nadere specificatie) in de grond gerlijke partij aan haar personeel
zou hebben verborgen en nadien nooit gevraagd had uit te kijken naar het
zou hebben weergevonden; 2° het arrest, bedoelde koffertje ter gelegenheid
door te zeggen : « Dat het koffertje met
inhoud door de burgerlijke partij gedu- van graafwerken, dit nadat het
rende de oorlog in de grond gestopt reeds gevonden was en meegenowerd zoals in die tijd dikwijls men door (eiser) »;
gebeurde -, is niet vatbaar voor ernstige betwisting ... », enkel een !outer
persoonlijke visie vooropstelt, die nergens is gestaafd door enig stuk of enige
verklaring in het strafdossier en als
dusdanig volledig oncontroleerbaar is;
3" het arrest daarenboven nalaat vast te
stellen dat de voorwaarden gesteld door
artikel 2279 van het Burgerbjk Wetboek
aile aanwezig zijn, althans over het
hoofd ziet dat de burgerlijke partij geen
bezitter is in de zin door de wet vereist,
daar zij het bezit verloren heeft door het
louter verlies van het corpus (naar de
verklaring van de burgerlijke partij
heeft zij het verborgen koffertje nooit·
kunnen terugvinden) en haar animus
possidendi, zelfs indien men zou aannemen dat deze aanwezig is, niet voldoende is om haar het bezit te doen
behouden; bovendien vaststaat dat het
bezit van de burgerlijke partij duidelijk
een continui:teitsgebrek vertoont dat
absoluut is en tegenover elke derde
bestaat; 4" het arrest, door enerzijds vast
te stellen dat het koffertje door de
burgerlijke partij verloren was, wat
impliciet blijkt uit de motivering : « •••
nadien nog geholpen heeft bij opzoekingen om het koffertje terug te vinden ... »,
« ••• aan haar personeel ge\Taagd had uit
te kijken naar het bedoelde koffertje
••• », anderzijds niet wettig kan beslissen
dat de burgerlijke partij het bezit had
van het koffertje in de zin zoals vereist
door artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek en als dusdanig als eigenaar
dient te worden beschouwd :

Wat de eerste grief betreft :
Overwegende dat het arrest
vaststelt : « Dat het koffertje met
inhoud door de burgerlijke partij
gedurende de oorlog in de grond
verstopt werd ... is niet vatbaar voor
ernstige betwisting, mede in het
licht van de verklaring van de
getuige Van Den Berghe Theophiel,
die toentertijd bij deze verrichting
aanwezig was en nadien nog geholpen heeft bij de opzoekingen om

Overwegende dat uit die redengeving volgt dat het hof van beroep
zijn overtuiging, dat het door eiser
ontdekte koffertje toebehoorde aan
de burgerlijke partij, niet uitsluitend grondt op de verklaring van
die partij maar ook op de verklaringen van getuigen;
Dat de grief feitelijke grondslag
mist;
Wat de tweede grief betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep zijn beslissing, zoals blijkt
uit het antwoord op de eerste grief,
wettelijk verantwoordt op grond van
de verklaring van de burgerlijke
partij en de getuigen;
Dat de grief, die een overtollige
redengeving aanvecht, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Wat de derde grief betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep, na te hebben vastgesteld dat
eiser niet betwist tijdens graafwerken in dienst van de burgerlijke
partij en op haar erf een metalen
koffertje met oude muntstukken te
hebben gevonden, op grond van de
reeds eerder weergegeven redenen
beslist dat aldus vaststaat dat de
burgerlijke partij het bezit had van
het koffertje en zijn inhoud en dus
krachtens artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek als eigenaar ervan
moet worden beschouwd;
Dat het arrest uit de feitelijke
vaststellingen die het aanhaalt, wettig heeft kunnen afleiden dat de
burgerlijke partij het bezit van het
koffertje niet had verloren;
Dat de grief niet kan, worden
aangenomen;
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zedelijkheid gevaar loopt, hetzij
Overwegende dat het arrest, zoals wegens het milieu waarin hij leeft,
blijkt uit de eerder weergegeven hetzij wegens zijn bezigheden, of in
redengeving, niet vaststelt dat de omstandigheden werd opgevoed
burgerlijke partij het koffertje had welke gevaar opleveren door het
gedrag van degenen die hem onder
verloren;
hun bewaring hebben ";de zoon van
Dat de grief derhalve feitelijke (de eisers) voor dit feit werd
grondslag mist;
vrijgesproken »; dat de eisers, op
B. Op de voorziening van Lode- grond van de in het middel verwijk Van den Bergh en Fabienne melde overweging, daaruit afleidden
dat was vastgesteld dat de munten,
Van Kerckhove :
die hun zoon hun had overhandigd,
Over het vierde middel, afgeleid uit de niet afkomstig waren van enig wanschending van de artikelen 97 van de bedrijf;
Grondwet en 505 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, op het verweer van
Overwegende dat het arrest
de eisers dat uit een vonnis van de vaststelt : « Ten onrechte voeren (de
Jeugdrechtbank van Dendermonde van eisers) aan dat uit een - overigens
29 januari 1980, waarbij hun zoon werd niet overgelegde beslissing van
vrijgesproken, blijkt dat de munten die de jeugdrechtbank zou blijken dat
zij van hem gekregen hebben, niet de munten die zij van hem zouden
afkomstig zijn van enig wanbedrijf, niet gekregen hebben, niet afkomstig
wettig antwoordt door louter te zeggen zijn van enig wanbedrijf, nu toch
dat « ... nu toch uit hun eigen conclusie
blijkt dat de jeugdrechtbank gevat was uit hun eigen conclusie blijkt dat de·
bij toepassing van artikel 36, 1o en 2o, en jeugdrechtbank gevat was bij toe-.
niet artikel 36, 4°, van de wet van 8 april passing van artikel 36, 1o en 2°, en
1965 »; het arrest het verweer van de niet artikel 36, 4°, van de wet van,
eisers onbeantwoord laat waar zij bij 8 april 1965 »;
conclusie stelden : « Aangezien het
Dat het arrest daarmee te kennen
vonnisgerecht de verplichting heeft om
het feit te onderzoeken in al zijn relaties geeft dat uit de in de conclusie van
tot de strafwet, volgt daaruit dat de de eisers vermelde kwalificatie
vrijspraak van beklaagde het feit zelf blijkt dat hun zoon niet wegens een
betreft waarvoor hij vervolgd werd en als misdrijf omschreven feit voor de
niet de kwalificatie waaronder de straf- jeugdrechtbank werd gedagvaard;'
vordering aanhangig werd gemaakt » :
dat het zodoende wettig kon beslisOverwegende dat de eiseres bij sen dat de gevolgtrekking die de
conclusie aanvoerden dat : « Niet eisers meenden te kunnen afleiden
ten genoegen van recht is vastge- uit de door hen niet overgelegde
steld dat deze munten, welke wer- beslissing van de jeugdrechtbank,
den gevonden door eerste beklaagde niet kan worden aangenomen; dat
(Jozef Van Landeghem) en door de het arrest aldus de desbetreffende
minderjarige zoon van (de eisers) conclusie van de eisers beantwoordt
die bij hem was, afkomstig zijn van en zijn beslissing wettelijk verantenig wanbedrijf; de zoon van (de woordt;
eisers) voor het feit dat thans aan
Dat het middel niet kan worden
(Jozef Van Landeghem) wordt ten aangenomen;
laste gelegd, op 29 januari 1980
En overwegende dat de substandiende te verschijnen voor de tiele of op straffe van nietigheid
Jeugdrechtbank te Dendermonde voorgeschreven rechtsvormen in
onder de vo1gende kwalificatie : acht zijn genomen en de beslissing
" Als minderjarige door zijn wange- overeenkomstig de wet is gewezen;
drag of onbuigzaamheid ernstige
redenen tot ontevredenheid te hebben gegeven. Als minderjarige,
n. In zoverre de voorz1ening van
wiens gezondheid, veiligheid en de eisers gericht is tegen de beslis-
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ring van verweerder :

vorde-~

recht van verdediging van de eisers
is geschonden;
Dat het in zoverre, bij gebrek aan
Over het vijfde middel, afgeleid uit de nauwkeurigheid, niet ontvankelijk
schending van artikel 97 van de Grond- is;
wet en van het recht van verdediging,
Wat de eerste grief betreft :
doordat : 1• het arrest de conclusie van
de eisers volledig negeert door te zeggen
Overwegende dat de grief erop
dat de inlichtingen verstrekt door de neerkomt dat het arrest de bewijspersonenvennootschap met beperkte kracht van de conclusie van de
aansprakelijkheid Interphila niet zijn eisers miskent;
betwist, terwijl de eisers in hun concluOverwegende dat uit de stukken
sie duidelijk stellen « dat hun waarde waarop het Hof vermag acht te
maximum 30.150 frank kon bedragen,
gezien ze trouwens voor deze prijs door slaan, niet blijkt dat de eisers de
de beklaagden werden verkocht ,, wat door de personenvennootschap met
impliciet aanduidt dat zij niet akkoord beperkte aansprakelijkheid Intergaan met de eenzijdige verklaring van phila verstrekte waardeschatting
bedoelde personenvennootschap met van Nederlandse munten als dusdabeperkte aansprakelijkheid dat de mun- nig hebben betwist; dat zulks noch
ten in waarde varieren van 3 tot 500 expliciet, noch impliciet volgt uit de
gulden per stuk, terwijl er in totaal zo enkele bij conclusie aangevoerde
een 1 000 a 1 200 (munten) zouden b
·
d t
1
h
d
d
geweest zijn; 2" het arrest, door enerzijds ewenng a vo gens en e waar e
te stellen : « Het is niet mogelijk de van de gestolen munten ten hoogste
waarde van de gestolen munten volledig 30.150 frank kon bedragen omdat ze
juist te berekenen nu de aard ervan en door hen voor die prijs werden
het aantal niet met nauwkeurigheid vekocht;
gekend zijn, evenmin als de staat waarin
Dat het arrest, door gewag te
zij zich bevonden » en « ••• geredelijk maken van de « niet betwiste »
mag aangenomen worden dat het munten waren van slechts enige jaren oud », inlichtingen verstrekt door de peren anderzijds de waarde te ramen op sonenvennootschap met beperkte
450.000 frank, mede gelet op de inlichtin- aansprakelijkheid Interphila, van de
gen van de personenvennootschap met conclusie van de eisers geen uitlegbeperkte aansprakelijkheid Interphila ging geeft die ermee onverenigbaar
(zoals eerder gezegd ten onrechte als IS en derhalve de bewijskracht
niet betwist aangezien), daar waar ervan niet miskent;
laatstgenoemde firma bij haar waardeDat de grief feitelijke grondslag
schatting uitgaat van Nederlandse munten, periode Wilhelmina (einde 1800, mist;
begin 1900), voor kwaliteit « fraai », op
Wat de tweede grief betreft :
niveau « verkoop », zijn eigen bevindingen desavoueert en tegenstrijdig is in
Overwegende dat het hof van
zijn motivering; 3" het arrest, door ener- beroep, na de redenen te hebben
zijds vast te stellen dat de totale waarde aangegeven waarom het oordeelt
der ontvreemde munten 450.000 frank dat het niet mogelijk is de waarde
beloopt en anderzijds in zijn beschik- van de gestolen munten volledig
kend gedeelte eerste eiser te veroordelen juist te berekenen, aan de hand van
tot betaling aan de burgerlijke partij van de verklaring van eerste eiser bij
450.000 frank en de tweede en derde b
d
eisers solidair te veroordelen tot betaling ena ering het aantal ontvreemde
aan de burgerlijke partij van 200.000 munten bepaalt; dat het voorts relefrank, aan laatstgenoemde een titel ver- veert dat de burgerlijke partij niet
schaft voor een totaal bedrag van 650.000 beweert « dat het om speciaal oude
frank, daardoor in zijn beschikkend munten ging, zodat geredelijk mag
gedeelte tegenstri~dig. oordelend met zijn aangenomen worden dat het munvoorafgaande motlvenng:
ten waren van slechts enige jaren
oud »; dat het vervolgens « in die
Overwegende dat het middel niet voorwaarden, en mede gelet op de
preciseert waarin of waardoor hetl niet betwiste inlichtingen verstrekt

I
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beperkte aansprakelijkheid Interphila >> de totale waarde van de
2• KAMER - 9 februari 1982
munten raamt op 450.000 frank en
het. deel dat de zoon van de tweede 1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
en derde eisers ontving, op 200.000
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
frank;
GESCHRIFTE- GEBRUIK VAN VALSE STUK-

Dat het hof van beroep aldus,
zonder tegenstrijdigheid, zijn beslissing regelmatig motiveert;

KEN- GEBRUIK DOOR IEMAND ANDERS DAN
DE VERVALSER- GEBRUIK DOOR DEVERVALSER GEWILD OF VOORZIEN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE VERVALSER.

Dat het onderzoek van de grief, 2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
voor zover daarmee wordt bedoeld
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
dat de rechters de inlichtingen van
GESCHRIFTE - GEBRUIK DOOR DE VERVAir
de personenvennootschap met beSER- TIJDSTIP WAAROP DAT GEBRUIK EINperkte aansprakelijkheid Interphila
DIGT.
verkeerd hebben beoordeeld, het
Hof zou v~rplichten tot een onder- 3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
zoek van feiten waarvoor het niet
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
bevoegd is;
GESCHRIFTE VERVALSER VERVOLGD
Dat de grief niet kan worden
aangenomen;

WEGENS VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- VERLOOP VAN TIJD TUSSEN DE
VALSHEID EN HET EERSTE GEBRUIK VAN
HET VALSE STUK- LANGERE TERMIJN DAN
DE VERJARINGSTERMIJN - VERJARING VERKREGEN M.B.T. DE VALSHEID- VEROORDE-'
LING WEGENS GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- WETTELIJKE VEROORDELING.

Wat de derde grief betreft :
Overwegende dat het arrest eerste
eiser veroordeelt tot betaling van
450.000 en de tweede en derde
eisers solidair tot betaling van 4° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF200.000 frank als schadevergoeding VORDERING - VERSCHEIDENE STRAFBARE
- EEN ENKELE OPZET - VERLOOP
aan verweerder, « met dien ver- FErrEN
TIJD TUSSEN DE FEITEN - LANGERE
stande dat dit bedrag reeds begre- VAN
TERMIJN DAN DE VERJARINGSTERMIJN pen is in de som van 450.000 frank GEVOLG.
waartoe de eerste beklaagde (eerste
eiser) veroordeeld is »;
1o De dader van valsheid in geschrifte is
strafrechtelijk verantwoordelijk voor
Dat de grief, die op een onvollehet gebruik van het valse stuk dat de
dige lezing van het arrest berust,
door hem voorziene en gewilde voortfeitelijke grondslag mist;
zetting ls van de valsheid, zelfs indien
van dit valse stuk gebruik gemaakt
werd door een derde, die gehandeld
heeft zonder verstandhouding met de
vervalser of zonder te weten dat het
geschrift vals was (1). (Artt. 193, 196 en
197 Sw.)

Om die redenen, verwerpt de 2° Het gebruik van valse stukken duurt
voorziening; veroordeelt de eisers in voort, zelfs zonder nieuw feit van de
dader van de valsheid en zonder
de kosten.
9

februari

1982

-

2•

kamer

-

herhaalde tussenkomst zijnerzijds,
zolang het door hem beoogde doel niet
volkomen is bereikt en zolang de hem
verweten beginhandeling verder het
nuttig gevolg heeft dat hij ervan

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelJjkluidende conclusie van mevr. L i e - 1 - - - - - - - - - - - - - - - kendael, advocaat-generaal - Advocaat :
mr G .De Smedt, Dendermonde.

(1) Cass., 25 okt. 1971 (A.C., 1972, 202)
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I. In zoverre de voorziening
daartegen verzet (2}. (Artt. 196 en gericht is tegen de beslissing op de
197 Sw.)
strafvordering :
Over het eerste en het tweede middel,
het eerste, afgeleid uit de schending
het gebruik van het valse stuk door de van de artikelen 10 van de voorafgaande
vervalser slechts een enkel misdrijf titel van het Wetboek van Strafvordevormen, omschreven in de artt. 192 en ring, 97 van de Grondwet en 197 van het
196 Sw., wanneer de dader van de Strafwetboek,
valsheid in geschrifte van het valse
doordat het hof van beroep zich
stuk gebruik heeft gemaakt met hetzelfde bedrieglijk opzet of met het- bevoegd verklaart met de overweging
zelfde oogmerk om te schaden als dat dat eiser mocht verwachten dat de
waarmee hij het stuk heeft vervalst, attesten zouden worden meegedeeld aan
blijkt echter uit geen enkele wettelijke de burgerlijke partijen, woonachtig in
bepaling dat, als er tiJssen de valsheid Belgie, en er van de attesten gebruik zou
en het eerste gebruik van het valse worden gemaakt zolang hij het beoogde
stuk meer tijd is verlopen dan de duur doe! niet had bereikt,
terwijl eiser bij conclusie had gesteld
van de verjaringstermijn, de dader van
de valsheid, die uit dien hoofde dat hij op geen enkel ogenblik in Belgie
wegens verjaring van het misdrijf niet gebruik had gemaakt van de bewuste
wettig kan worden veroordeeld, niet attesten; hij ze zelfs in Belgie niet had
meer wettig kan worden veroordeeld meegedeeld via zijn raadsman, maar wei
wegens het gebruik aileen van het te Parijs; bijgevolg het gebruik door
eiser en zijn raadsman voltooid was te
valse stuk (3).
Parijs; de attesten ook gebruikt werden
voor de rechtbank te Parijs; het hof de
4° Wanneer de rechter, enerzijds, beslist bewoordingen van artikel 197 van het
dat de ten laste van de beklaagde Strafwetboek schendt door te zeggen dat
gelegde feiten voortvloeien uit een als gebruik van een vals stuk dient te
enkele opzet, zodat zij slechts een worden "Qeschouwd het feit dat eiser
enkele strafbare handeling opleveren mocht verwachten dat de attesten zouen, anderzijds, vaststelt dat een van den worden meegedeeld in Belgie;
die feiten van het dadelijk ervoor immers het gebruik van een vals stuk
gepleegde feit, behoudens stuiting of voltooid is zodra het stuk wordt aangeschorsing van de verjaring, gescheiden wend; het gebruik gebeurd is te Parijs
is door een langere termijn dan de en het eventueel misdrijf voltooid was;
verjaringstermijn ervan, zodat de vet..: het feit dat een derde, aan wie het vals
faring van dat vroegere feit en, even- stuk overhandigd wordt, dit meeneemt
tueel, van de nog vroegere feiten naar Belgie, geenszins tot gevolg heeft
verkregen is, belet de eenheid van dat eiser het stuk in Belgie heeft
opzet niet dat de rechter de beklaagde gebruikt; krachtens artikel 10 van de
veroordeelt wegens de niet verjaarde voorafgaande titel van het Wetboek van
feiten alleen (4). (Artt. 21 tot 25 wet Strafvordering een vreemdeling in Belgie slechts kan worden vervolgd wanvan 17 april 1878.}
neer hij zich buiten het grondgebied
schuldig maakt aan de in dat artikel
(LUCAS T. POLLET EA.)
1
opgesomde misdrijven; de onderhavige
telastlegging daar niet toe behoort; het
ARREST
hof van beroep zich dan ook ten
HET HOF; - Gelet op het bestre- onrechte bevoegd heeft verklaard;
het tweede, afgeleid uit de schending
den arrest, op 6 mei 1981 door het
van de artikelen 197 van het StrafwetHof van Beroep te Gent gewezen;
boek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat met
gebruik van een vals stuk gelijkstaat het
(2) Cass., 11 juni 1980 (A.C:, 1979-80, nr. 636). feit dat de eiser mocht verwachten dat
(3) Zie Cass., 25 juni 1980 (A.C:, 1979-80, het stuk aan partijen zou worden meegedeeld,
nr. 681) en noot 4, biz. 1353.
terwijl het stuk aan de raadsman van
(4) Zie Cass., 28 april 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 487) en de arresten aangehaald in noot 3.
die partijen, die hun lasthebber was,
3° Hoewel de valsheid in geschrifte en
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op de gedingvoering te Parijs; het feit valsheid, gehandeld heeft. - Het is
dat een beweerd vals stuk door een ter zake duidelijk dat, voor zoveel
derde meegenomen wordt naar het bui- de kwestige attesten werden vertenland, niet als een gebruik van een
vals stuk~ door de beklaagde, in bet valst, de beklaagde er zich mocht
buitenlana kan worden beschouwd; aan verwachten dat deze attesten,
overeenkomstig artikel 197 van bet die toch aan de grondslag liggen
Strafwetboek strafbaar is bet gebruik van zijn vordering voor de Conseil
van een vals stuk door de persoon die de prud'hommes te Parijs, zouden
het gebruikt om zijn doe! te bereiken, medegedeeld worden aan de burgermaar niet bet gebruik dat het eventueel lijke partijen, verweerders in deze
slacbtoffer ervan maakt; dat de recht- procedure, woonachtig in Belgie, en
bank bevoegd om te statueren dan ook
die is binnen wier rechtsgebied de er van deze attesten gebruik zou
beklaagde gebruik maakt en niet die worden gemaakt zolang hij het
binnen wier rechtsgebied het slachtoffer beoogde doel niet heeft bereikt. het stuk brengt; dat door aldus te Uit vorenstaande gegevens blijkt
statueren bet bof van beroep een ver:. derhalve dat, in strija met de zienskeerde toepassing maakt van artikel 197 wijze van de eerste rechter, er
van het Strafwetboek :
eveneens in Belgie en meer bepaald
te Brugge en te Aartrijke, zetel van
Overwegende dat het arrest zegt : de vennootschap, gebruik werd
« De twee van valsheid betichte gemaakt van de
van valsheid
attesten beschreven in de telastleg- betichte attesten. - De Belgische
ging werden volgens de gegevens rechtsmacht is bijgevolg bevoegd
van het strafdossier gebruikt m een om kennis te nemen van de
procedure voor de Coiiseil de strafvordering »;
prud'hommes en voor het Hof van
Overwegende dat het arrest aldus
Beroep te Parijs. Deze attesten werden voor het eerst door de Franse antwoordt op eisers conclusie
raadsman van de beklaagde te waarin hij opwierp dat hij in Belgie
Parijs op 11 september 1974 in geen gebruik van de stukken had
fotokopie meegedeeld aan de raads- gemaakt;
man van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid PolOverwegende dat een partij in
let-Serry en Kinders, die deze attes- een geding, wanneer zij, tot staving
ten op zijn beurt in zijn kantoor te van haar eis, verweer of exceptie,
Brugge aan de zaakvoerder van de een stuk aanvoert, van dat stuk, in
vennootschap,
de
heer
Pollet het kader van de bewijsvoering,
Edward, heeft overgelegd. Deze gebruik maakt door het aan de
fotokopieen, waarvan niet wordt tegenpartij over te leggen; dat de
beweerd dat zij niet getrouw de overleggin~ erin bestaat dat de
oorspronkelijke attesten weergeven, tegenpartiJ inzage van het stuk
werden bijgevolg door hun medede- krijgt; dat derhalve de overlegging,
ling aan de burgerlijke partijen, die een gebruik van het stuk uitverweerders in hoger vermelde maakt, eerst voltooid is wanneer de
procedure, eveneens in Belgie tegenpartij er inzage van heeft
gebruikt. - Volgens een constante gekregen; dat de partij, door te
rechts:praak is de dader van een bewerkstelligen dat de tegenpartij,
valshe1d in geschrifte zelf strafrech- hetzij ten kantore van de raadsman
telijk verantwoordelijk voor het van de tegenpartij, hetzij daar waar
gebruik van een vals stuk, dat de de tegenpartij woonplaats heeft,
normale door hem gewilde of voor- inzage van het stuk krijgt, van dat
ziene voortzetting van de valsheid stuk gebruik maakt op de plaats
is, zelfs wanneer dit gebruik ver- van het kantoor of van de woonricht geweest is door een derde die, plaats; dat daaraan niet afdoet de
zonder verstandhouding met de ver- 1 omstandigheid dat de partij er zich
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stuk aan haar raadsman te overhan- oorsprong ontleent aan het bedriegli]k
digen, als dit geschied is met het opzet of het oogmerk om te schaden
hij handelde bij het vervaardioog op de bewijsvoering in het waarmee
gen van het valse stuk - hetzelfde
geding;
misdrijf uitmaken door voormelde artiOverwegende dat het arrest in de kelen voorzien en aileen krachtens dieeercl.er aangehaalde consideransen zelfde artikelen strafbaar zijn; het
vaststelt dat, door toedoen van eiser, gebruik in een dergelijk geval slechts
stukken in het kader van een het voortbestaan is van de valsheid; het
door te stellen dat valsheid in
geding eerst aan de zaakvoerder arrest,
geschrifte en gebruik ervan door de
van de tegenpartij in Belgie, vervol- vervalser twee onderscheiden misdrijven
gens aan de tegenpartij zelf, even- uitmaken, de bewoordingen van de artieens in Belgie werden overgelegd; kelen 196 en 197 van het Strafwetboek
dat het arrest daaruit terecht afleidt schendt:
dat zodanige overlegging, verricht
door toedoen van eiser, zij het met
Overwegende dat het middel niet
behulp van een derde, een gebruik
preciseert
in welk opzicht het arrest
in de zin van artikel 197 van het
Strafwetboek was, dat in Belgie artikel 97 van de Grondwet schendt;
Overwegende dat de raadkamer
plaatsvond; dat de rechters, nu was
komen vast te staan dat het gebruik ten deze enerzijds besliste dat de
in Belgie had plaatsgehad, eveneens strafvordering ten aanzien van dat
terecht beslissen dat de strafvorde- deel van de feiten dat als vervalsing
ring, aangebracht voor de Belgische van stukken werd aangemerkt, vervallen was door verj aring en anderrechter, ontvankelijk is;
zijds eiser wegens gebruik van valse
Dat de middelen niet kunnen stukken verwees naar de correctioworden aangenomen;
nele rechtbank;
Overwegende dat het arrest vastOver het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 197 van het stelt dat eiser met een zelfde opzet
de stukken had vervalst en er
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest stelt dat de valsheid gebruik van had gemaakt; dat het
in geschrifte en het gebruik ervan, arrest eiser wegens gebruik van
onverschillig of het gebruik door een valse stukken veroordeelt;
derde dan wel door de vervalser zelf is
Overwegende dat, in strijd met
geschied, twee onderscheiden misdrijven wat eiser aanvoert, wanneer de
zijn,
dader van valsheid in geschrifte
terwijl uit de gegevens van het straf- gebruik maakt van een vals stuk
dossier is gebleken dat eiser de bewuste
attesten heeft opgesteld; hij dientenge- met hetzelfde oogmerk als dat
volge overeenkomstig het arrest als de waarmee hij het stuk vervalst heeft,
vervalser diende te worden beschouwd; zulks niet meebrengt dat de vervalvalsheid in geschrifte strafbaar is krach- sing en het gebruik materieel een
tens artikel 196 van het Strafwetboek; feit uitmaken;
wanneer de dader van de valsheid ook
Overwegende dat, wanneer de
gebruik maakt van het valse stuk, dit
valsheid
in geschrifte en het
aan zijn zijde de voortzetting is van de
valsheid en hetzelfde misdadig inzicht gebruik van het valse stuk, gepleegd
en bijgevolg een feit uitmaakt; door de vervalser, door een zelfde
artikel 197 van het Strafwetboek slechts opzet verbonden zijn, het gebruik
toepasselijk is op derden en niet op de gestraft wordt overeenkomstig de
vervalser zelf; de argumentatie van het artikelen 193, 196 en 197 van het
arrest in strijd is met de bewoordingen Strafwetboek;
van artikel 197 van het Strafwetboek; de
vervaardiging van een vals stuk, die het
Overwegende dat het arrest dermisdrijf uitmaakt, voorzien in de halve, hoewel het de valsheid in
artikelen 193 en 196 van het Strafwet- geschrifte en het gebruik van de
boek en het gebruik van dit vals stuk 1 valse stukken door de vervalser

-755twee
onderscheiden
misdrijven ken en de uiting zijn van een zelfde
noemt, eiser wegens gebruik van inzicht; dat het arrest derhalve ten
valse stukken kon veroordelen inge- onrechte de vordering van de procureur
des Konings ontvankelijk verklaart; dat
volge de telastlegging
« met
immers aan de zijde van de vervalser
bedrieglijk opzet of met het oog- het gebruik van bet stuk de voortzetting
merk om te schaden, gebruik te van de vervalsing is; dat de beslissing
hebben gemaakt van valse stukken, van de raadkamer van 29 juni 1979
namelijk twee attesten, beide getypt gewijsde had ten opzichte van eiser; dat
op briefpapier van de personenven- dit gewijsde weliswaar slechts een voornootschap met beperkte aansprake- lopig karakter heeft, maar de vervolging
slechts opnieuw kan worden ingesteld
lijkheid Molino en gedagtekend bij
nieuwe bezwaren; dat ten deze geen
Aartrijke, 1 december 1970, en beide nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen
dragende de handtekeningen van en er bijgevolg geen nieuwe vervolginPollet Edouard en van Lucas Char- gen konden worden ingesteld :
les, waarop valselijk 8 Iijnen bijgeOverwegende dat het middel niet
typt
waren,
namelijk. .. ,
wetende dat ze vals waren, in het preciseert in welk opzicht artikel 97
gerechtelijk arrondissement Brugge van de Grondwet door het arrest
en onder meer te Aartrijke en bij wordt geschonden;
samenhang elders in het Rijk en· Overwegende dat, wanneer de
in Frankrijk, onder meer tijdens strafrechter vaststelt dat verscheide procedure voor de Conseil de dene feiten de uitwerking zijn van
prud'hommes, van 1 december 1970 een zelfde opzet, maar dat de straftot 8 juni 1979 », met de vaststelling vordering ten aanzien van een deel
dat het misdrijf gepleegd werd van van de feiten vervallen is door
11 september 1974 tot 8 juni 1979; dat verjaring doordat er tussen die feihet arrest zodoende de artikelen 196 ten en de andere een tijd verlopen
en 197 van het Strafwetboek niet is die de verjaringstermijn overschrijdt, terwijl de strafvordering
schendt;
ten aanzien van de andere feiten
Dat het middel niet kan worden nog niet vervallen is door verjaring,
aangenomen;
zulks niet meebrengt dat de vervolOver het vierde middel, afgeleid uit de ging wegens de feiten ten aanzien
schending van de artikelen 97 van de waarvan de strafvordering nog · niet
Grondwet, 196 en 197 van het Strafwet- door verjaring vervallen is, niet
boek en luidend als volgt : dat eiser voor ontvankelijk is;
de raadkamer van de correctionele
Overwegende dat de beschikking
rechtbank gedagvaard werd onder de van de raadkamer waardoor de
telastlegging van valsheid in geschrifte
en gebruik van valse stukken tussen strafvordering ten deze ten aanzien
1 december 1970 en 8 juni 1979; dat de van de valsl:ieid in geschrifte door
raadkamer op 29 juni 1979 besliste dat verjaring vervallen verklaard werd,
de feiten van valsheid in geschrifte hoewel ze gelijkstond met een
verjaard waren; dat een beslissing van beschikking van buitenvervolgingde raadkamer waarbij vastgesteld wordt stelling, niet tot gevolg had dat ze als
dat de strafvordering vervallen .is door beschikking van buitenvervolgingverjaring, gelijkstaat met een beschik- stelling moest gelden voor het
king tot buitenvervolgingstelling; dat
deze beschikking dateert van 29 juni gebruik van de valse stukken; dat de
1979, dus na de periode waarin bet beschikking overigens een zodanig
gebruik van de attesten plaatshad; dat gevolg uitsloot door eiser wegens
aan de zijde van de vervalser de verval- gebruik van valse stukken naar de
sing en het gebruik ervan een zelfde correctionele rechtbank te verwijzen;
misdrijf uitmaken en de voortzetting
Dat het middel niet kan worden
zijn van hetzelfde inzicht; dat bijgevolg
de beschikking tot buitenvervolgingstel- aangenomen;
En overwegende dat de substanling van 29 juni 1979 alle daden van
eiser treft die hetzelfde misdrijf uitma- tiEHe of op straffe van nietigheid
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acht zijn genomen en de beslissing EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
overeenkomstig de wet is gewezen;
ART. 6 - GEEN BETREKKING OP DE ffiTOEFEII. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van de
verweerders :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9

februari

1982

-

2•

kamer

-

NING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
VOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN.

1°

Wanneer de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten noch voor de
raadkamer, noch voor de kamer van
inbeschuldigingstelling is betwist, is
niet ontvankelijk het cassatieberoep
dat v66r de eini:lbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling waarbij,
zonder dat uitspraak is gedaan over
een geschil inzake bevoegdheid, het
verzet van de verdachten tegen de
beschikking van de raadkamer tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk is verklaard (1).
(Art. 416 Sv.)

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 2° De wetgever heeft het recht in een
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
bepaalde materie, zoals de procedure
Liekendael, advocaat-generaal - Advovoor de onderzoeksgerechten en de
caat: mr. Rene Verstringhe, Gent.
rechtsmiddelen tegen de beslissing
van die gerechten, de uitoefening van
het recht van verdediging aan bijzondere regels te onderwerpen (2).
Nr. 349

3° en 4° Art. 6 Europees Verdrag Rechten

2• KAMER - 9 februari 1982
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMLJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART- BEVOEGDHEID VAN DE
ONDERZOEKSGERECHTEN
NIET
BETWIST,
NOCH VOOR DE RAADKAMER, NOCH VOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GEEN mTSPRAAK OVER EEN GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE
V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

van de Mens heeft geen betrekking op
de uitoefening van het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten, o.m. wanneer die een verdachte naar de correctionele rechtbank verwijzen (3).
(TROCH)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1981
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, hieruit afgeleid dat
l;l.et arrest het verzet van eiser tegen een

BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER IN EEN
BEPAALDE MATERIE DE mTOEFENING VANI~.----------------HET RECHT VAN VERDEDIGING AAN BLJZONDERE REGELS TE ONDERWERPEN.

(1)

Cass.,

23

dec.

1981 (A.C., 1981-82, nr. 268).

(2) Zie Cass., 1 en 10 okt. 1979 (A.C.,
EURO- nrs. 70 en 101); 2 okt. 1980 (ibid.,
RECHTEN VAN DE MENS, nr. 7 8).

3° RECHTEN VAN DE MENS PEES VERDRAG

(3) Zie Cass., 20 sept.
ART. 6 - GEEN BETREKKING OP DE mTOEFENING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING (A.C., 1977, 73 en 824);
VOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN.
1980-81, nr. 424).

1979-80,
1980-81,

1976 en 29 maart 1977
24 maart 1981 (ibid.,
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Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
van 27 oktober 1981 als niet ontvankeijk
afwijst; dat het verzet van eiser wordt
afgewezen op grond van de overweging
dat geen beroep mogelijk is tegen een
beschikking van de raadkamer waarbij
een verdachte verwezen wordt naar de
correctionele rechtbank; dat eiser benadrukt dat hij geen beroep heeft ingesteld
tegen de verwijzing als dusdanig, doch
wel tegen de beslissing van de raadkamer dat het strafonderzoek volledig is;
dat de raadkamer aldus de fundamentele
rechten van de verdediging heeft geschonden; dat elk wettelijk rechtsmiddel,
dat wordt aangewend om fundamentele
rechten van de verdediging te vrijwaren,
als ontvankelijk moet worden beschouwd; dat de kamer van inbeschul-·
digingstelling, die de normale appelrechter is voor beslissingen van de raadkamer, moet kunnen oordelen over
beschikkingen van de raadkamer, die
indruisen tegen de rechten van de verdediging; dat geen enkele wettekst de
kamer van inbeschuldigingstelling formeel verbiedt te oordelen over beslissingen van de raadkamer, die een inbreuk
zijn op de rechten van de verdediging;
dat verzoeker zich niet kan verzoenen
met de argumentering van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat cassatieberoep tegen de beschikking van verwijzing (slechts) mogelijk is samen met het
cassatieberoep tegen een eindbeslissing
ten gronde; dat alsdan de rechten van de
verdediging reeds zijn aangetast (met
mogelijke directe tenuitvoerlegging van
de straf !); dat eiser recht heeft op een
volledig en objectief onderzoek, voordat
de zaak aan de rechtbank ten gronde
wordt gepresenteerd; dat een dergelijk
recht fundamenteel is en trouwens
gewaarborgd door een internationaal
verdrag; dat artikel 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden het recht op een volledig en
objectief onderzoek waarborgt; dat dit
fundamenteel recht slechts gewaarborgd
is voor zover dat wordt toegepast op het
niveau van de onderzoeksgerechten; dat
anders de rechten ten gronde onbewust
bei:nvloed wordt door een onvolledig en
gebrekkig vooronderzoek; dat de rechten
van de vE7~dediging pas volkomen gevrijwaard .ziJn . wanneer de rechter U:n
gronde mgehcht wordt door een volled1g
onderzoek; dat derhalve, op grond van
artikel 6 van voornoemd verdrag, elk
wettelijk rechtsmiddel, dat gericht is
tegen een beslissing die de rechten van

de verdediging miskent, ontvankelijk
moet worden verklaard :
Overwegende dat het arrest niet
ontvankelijk verklaart het verzet
van eiser tegen een beschikking van
de raadkamer die eiser naar de
correctionele rechtbank verwijst;
dat het evenmin als de beschikking
van de raadkamer uitspraak doet
over een geschil inzake de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht; dat
zodanig arrest een voorbereidende
beslissing en een beslissin& van
onderzoek is, waartegen v6or de
eindbeslissing geen cassatieberoep
openstaat;
Overwegende dat in het middel
wordt aangevoerd dat een op recht
van verdediging gegrond verzet
tegen een beschikking van de raadkamer ontvankelijk moet zijn, en
derhalve ook het cassatieberoep
tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat over het
verzet uitspraak doet;
Overwegende dat eisers stelling
enerzijds uitgaat van de onjuiste
opvatting dat een rechtsmiddel zonder meer ontvankelijk is als . het
maar op het recht van verdediging
steunt; dat immers ook met betrekking tot het recht van verdediging
de rechtsmiddelen slechts kunnen
worden aangewend binnen de termijn en op wijze als door de wet
bepaald;
Overwegende dat het middel er
anderzijds van uitgaat dat artikel 6
van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens het recht van verdediging
voor de onderzoeksgerechten waarborgt; dat dit artikel echter geen
betrekking heeft op de uitoefening
van het recht van verdediging voor
de onderzoeksgerechten die zoals
t
d
d ht
'
d
en e.ze, een ver ac e n~ar . e
correctwnele rechtbank verw~Jzen,

I

Dat het middel faalt naar recht;

-758Om die redenen, verwerpt de Belgie heeft, door de onderzoeksvoorziening; veroordeelt eiser in de rechter te Gent een bevel tot aanhouding werd verleend wegens :
kosten.
A. mededaderschap aan diefstal, en
9 februari 1982 - 2• kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- B. heling; dat dit bevel bij beschikzitter - Verslaggever: de h. Caenepeel king van de raadkamer van de
- Gelijkluidende conclusie van mevr. Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, op 18 december 1981 werd
Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat : mr. L. Vidy, Dendermonde.
bevestigd, beschikking waartegen
eiser hoger beroep instelde;
Overwegende dat, krachtens de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen, de onderzoeksrechter die
een bevel tot aanhouding verleent
Nr. 350
en de onderzoeksgerechten die over
de bevestiging ervan moeten oorde2• KAMER - 9 februari 1982
len, de verplichting hebben na te
gaan of er ernstige en uitzonderlijke
VOORLOPIGE HECHTENIS
BEomstandigheden bestaan die derVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING
NA VIJF DAGEN - WET VOORLOPIGE HECHTE- mate de openbare veiligheid raken
NIS 20 APRIL 1874, ARTT. 2 EN 4 - REDENGE- dat het verlenen van een bevel tot
VING.
aanhouding en de bevestiging ervan
vereist zijn; dat in zodanig geval
De bevestiging van het bevel tot aanhou- bovendien de gegevens eigen aan de
ding in een ander geval dan dat van
art. 1, derde lid, Wet Voorlopige Hech- zaak of de persoonlijkheid van de
tenis, wordt niet naar recht verant- verdachte dienen te worden gepreciwoord door het arrest van de kamer seerd die de ernstige en uitzondervan inbeschuldigingstelling dat vast- lijke omstandigheden opleveren en
stelt dat er ernstige aanwijzingen van die om redenen van openbare veischuld bestaan ten laste van de ver- ligheid de voorlopige hechtenis verdachte, die in Belgie verblijft, en enkel eisen; dat de vervulling van die
vermeldt « dat het verder onderzoek
naar de ware rol die de verdachte beide voorwaarden op nauwkeurige
heeft gespeeld en de ernst van de wijze in het bevel dient te worden
gepleegde feiten voorhechtenis nood- omschreven;
zakelijk maken » (1).
Overwegende dat het arrest, dat
de beschikking van de raadkamer
bevestigt, de redenen overneemt,
(DEGRAEVE)
vervat in de geschreven vordering
ARREST
van het openbaar ministerie, die
HET HOF; _ Gelet op het bestre- verwijst naar de motieven waarop
den arrest, op 29 december 1981 het bevel tot aanhouding gegrond is,
door het Hof van Beroep te Gent, motieven die de beroepen beschikkamer van inbeschuldigingstelling, king zich had toegeeigend; dat derhalve het arrest, dat de beroepen
gewezen;
beschikking zonder meer bevestigt
Over het middel, ambtshalve afgeleid uitsluitend steunt op de redene:r::
uit de schending van de artikelen 2 en 4 vermeld in het bevel tot aanhouding
van 20 april 1874 op de voorlopige zelf;
hechtenis, als gewijzigd door de wet van
13 maart 1973 :
Overwegende dat dit bevel, na te
hebben vastgesteld dat er tegen
Overwegende dat op 14 december eiser ernstige schuldaanwijzingen
1981 tegen eiser, die zijn verblijf in bestaan, als redenen van de aanhouding aileen vermeldt : « dat het
(I) Zie Cass., 10 en 11 feb. 1981 (A.C., verder onderzoek naar de ware rol
1980-81, nrs. 343 en 345).
die (eiser) heeft gespeeld en de

----------------1
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(VAN TILBORG)
ernst van de gepleegde feiten voorhechtenis noodzakelijk maken »;
ARREST
Overwegende dat door die redengeving over te nemen het arrest niet
HET HOF;- Gelet op het bestrepreciseert welke gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van den arrest, op 18 december 1981
de verdachte dermate de openbare door het Hof van Beroep te Antwerveiligheid raken dat de voorlopige pen, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen;
hechtenis vereist is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling.
9 februari 1982 - Voorzitter : de h.
Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

Nr. 351
2•

KAMER -

9 februari 1982

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET
VOORLOPIGE HECHTENIS - REDENGEVING.

De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd, worden
onder vermelding van gegevens eigen
aan de zaak of de p_ersoonlijkheid van
de verdachte nauwkeurig omschreven
door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, op grond
van feitelijke gegevens die het opgeeft,
op een zeer gevaarlijke geestesgesteldheid van de verdachte wijst en oordeelt dat er dient te worden gevreesd
dal, mocht hij in vrijheid worden
gesteld, hij het onderzoek zou belemmeren door getuigen te befnvloeden
(1).

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 5, eerste lid, van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, als vervangen bij artikel 3 van
de wet van 13 maart 1973 tot wijziging
van voornoemde wet en tot aanvulling
van artikel 44 7 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest beslist dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd wegens het bestaan van ernstige
en precieze aanwijzingen van schuld
tegen eiser, zijn zeer gevaarlijke geestesgesteldheid die blijkt uit de feiten zelf
en uit een aantal omstandigheden en het
gevaar voor belemmering van het onderzoek,
terwijl, luidens artikel 5, eerste lid,
van de wet van 20 april 1874 de voorlopige hechtenis maar mag worden
gehandhaafd wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken en die, in zodanig
geval, nauwkeurig dienen te worden
omschreven onder vermelding van de
gegevens eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte; dat
noch « ernstige en precieze aanwijzingen
van schuld >>, ongeacht de vraag of
die werkelijk bestaan, noch de beweerde
belemmering van het onderzoek als dusdanig de handhaving van de voorlopige
hechtenis kunnen verantwoorden en dat
de beweerde geestesgesteldheid van de
verdachte niet wordt aangetoond op
grond van gegevens eigen aan de persoonlijkheid van eiser :

Overwegende dat het arrest, met
overweging van de redenen van de
beroepen beschikking, na te hebben
vastgesteld dat tegen eiser ernstige schuldaanwijzingen bestaan, de
handhaving van de voorlopige hechtenis laat steunen op de overweging : « Dat de feiten zelf en deze
omstandigheden wijzen op een zeer
- - - - - - - - - - - - - - - 1 gevaarlijke geestesgesteldheid bij
(1) Cass., 11 feb. en 25 maart 1981 (A.C., (eiser), temeer daar blijkt dat hij,
kart v66r de brandstichting de ver1980-81, nrs. 346 en 429).
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al geruime tijd plannen tot brand- overeenkomstig de wet is gewezen;
stichting koesterde; dat tijdens het
onderzoek de gewezen vriendin van
(eiser), bij wie hij is ingeschreven
en die in goede verstandhouding
Om die redenen, verwerpt de
met hem leeft, contact nam met de
raadsman van (eiser) en die vervol- voorziening; veroordeelt eiser in de
gens opzocht, waarna zij haar kosten.
bezwarende verklaringen introk en
9 februari 1982 2• kamer zij sindsdien ook getuigen heeft Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvooropgezocht en blijkbaar wilde bei:n- zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
vloeden; dat er aldus ernstig dient - Gelijkluidende conclusie van mevr.
te worden gevreesd dat (eiser) Liekendael, advocaat-generaal - Advomoest hij in vrijheid gesteld wor- caat: mr. Jean Dierckx.
den, zelf ook het onderzoek zou
belemmeren door getuigen te bei:nvloeden, zeker nu blijkt dat jarenlang niemand bezwarende verkla- Nr. 352
ringen durfde afleggen uit angst
voor (eiser); dat de zeer gevaarlijke
2• KAMER - 9 februari 1982
geestesgesteldheid van (eiser), en
het gevaar van bei:nvloeding van
getuigen nog blijken uit recente 1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
verklaringen van (eiser) in stuk 282
GESCHRIFTE BEDRIEGLIJK OPZET
dat er bij zijn invrijheidstelling
BEGRIP.
slachtoffers zullen vallen, dat hij
dan niet meer instaat voor zijn 2° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN
daden en dat er dan eigenaardige STRAFZAKEN- BEWIJSLAST- BEGRIP.
dingen zullen gebeuren ));
Overwegende dat het arrest zijn 3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID IN
VALSE STUKKEN beslissing niet zonder meer laat
GESCHRIFTE PRIVE-GESCHRIFTEN steunen op de in het middel weerBEG RIP.
gegeven beschouwingen; dat het
bovendien, zoals blijkt uit de hier- 1o Valsheid in geschrifte is strafbaar,
oak al is zij uitsluitend gepleegd om
boven aangehaalde consideransen,
nauwkeurig de gegevens eigen aan
aan de dader het bewijs van betwiste
feiten te verschaffen (1). (Art. 193 Sw.)
de zaak en de persoonlijkheid van
(Impliciet.)
eiser omschrijft die ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden ople- 2° De rechter die op grand van feitelijke
ven:m waardoor de handhaving van
overwegingen zegt dat in de door de
de voorlopige hechtenis in het
beklaagde tot staving van zijn verweer
aangevoerde beweringen niets geloofsbelang van de openbare veiligheid
waardigs te vinden is, omkleedt zijn
vereist is;
beslissing regelmatig met redenen en
Overwegende dat het arrest
miskent geenszins de regels betrefzodoende de handhaving van de
fende de bewijslast in strafzaken (2).
voorlopige hechtenis in de door
3°
Prive-geschriften vallen onder de
artikel 5, eerste lid, van de wet van
reikwijdte van de artt. 193 e. v. Sw.,
20 april 1874 vereiste zin verantonder meer wanneer zij van die aard
woordt;
zijn dat zij in rechte gevolgen hebben,
Dat het middel niet kan worden
d.i. dat zij door het gebruik waarvoor
aangenomen;
En overwegende dat de substan- (1) Cass., 2 juni 1958 (A.C:, 1958, 791).
tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in (2) Cass., 6 mei 1981 (A.C:, 1980-81, nr. 504).
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kunnen berokkenen en tegen hen
uitwerking kunnen hebben en wanneer zij wegens hun inhoud of vorm
door de gemeenschap als waar kunnen
worden beschouwd (3).
(VANGEENBERGHE T. • R. VAN AUTREVE EN VAN
HAUWAERT • N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1981 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen :
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens valsheid in
geschrifte en gebruik ervan, namelijk « door bij conclusie van 21 juni
1977 bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Kortrijk een foto van de
stand van de naamloze vennootschap Sedac op een meubelbeurs te
Lyon (Frankrijk) voor te leggen met
de melding dat deze foto in het jaar
1972 werd gemaakt, terwijl naderhand op onomstotelijke wijze is
komen vast te staan dat deze foto
slechts ten vroegste in 1975 werd
gemaakt, tijdens een gelijkaardige
meubelbeurs te Lyon, en tevens
foto's gedateerd in 1975 en 1974, in
feite gemaakt respectievelijk in 1976
en 1972, in het burgerlijk proces te
hebben laten doorgaan als gemaakt
in 1975, respectievelijk 1974 »;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 193 en volgende van het
Strafwetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de beklaagde geacht
wordt onschuldig te zijn tot het bewijs
van zijn schuld wordt geleverd,
doordat het arrest beslist dat het
bijzonder opzet van eiser is bewezen
vermits men zich wel eenmaal ka~
vergissen bij een datering, maar zulks
(3) Zie Cass., 16 jan. 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 282); zie ook Cass., 7 mei 1951 (ibid., 1951,
510) en RIGAUX M. en TROUSSE P.-E., 2e dee!,
Les crimes et Jes delits du Code penal, 3e vol.,
Les faux en ecritures, nrs. 82 en 84.

niet twee- of driemaal kan gebeuren en
dan nog in een reeks die een gecoordineerd geheel ui tmaakt, en voor het
overige verwijst naar de motivering van
de eerste rechter,
terwijl eiser opwierp dat : hij tot de
gekende « datering , kwam omdat hij
wist dat in 1972 de bedoelde relaxzetel
werd tentoongesteld op de Promeuropam-meubelbeurs te Lyon, wetenschap
en feit dat gestaafd werd door de brief
van 6 oktober 1972 van de naamloze
vennootschap Sheraton, door de 11 facturen waarbij 47 dergelijke relaxzetels
werden verkocht, en bevestigd door de
verklaringen van de heren Soenen en
Bovyn (vooral), door de brief van de
naamloze vennootschap Beka te Lot, die
bevestigde dat die zetel in 1972 en
tevoren reeds werd gefabriceerd en verkocht door de firma Ekornes, en door de
verklaring van de heer Raymond Rodri.guez; hij pas zijn vergissing inzag
toen zijn personeelsleden hem hierop
opmerkzaam maakten, zodat, gedreven
als hij was door die wetenschap, de
verkeerde datering niet het gevolg is van
bijzonder opzet maar van een vergissing
die als rechtvaardigings~rond moet gelden; het arrest daarop met antwoordt en
zich beperkt tot de psychologische analyse van het verkeerd dateren zelf zonder de reden ervan na te gaan, zoals
door eiser aangewezen steunende op
feiten; het antwoord van de eerste rechter hierop evenmin een antwoord uitmaakt, vermits het beweerdt dat :
1° eiser reeds vroeger de foto's had
aangevoerd indien ze hadden bestaan;
2° e1ser nog had moeten weten hoe zijn
stand in 1975 en 1976 eruit zag en de
documentatie van de documentatiedienst
tijdsgebonden was, en 3° eiser alleszins
schuldig nalatig was geweest; het arrest
evenmin antwoordt op de repliek van
eiser op genoemd antwoord van de
eerste rechter :

Overwegende dat het arrest, met
overneming van de redengeving van
de eerste rechter, op de navolgende
gronden beslist dat het vereiste
bedrieglijk opzet ten deze aanwezig
is : « In casu is het evident dat
(eiser) zich door valse dateringen
minstens een onrechtmatig voordeel
heeft willen verschaffen, te weten
een bewijs in rechte waarop hij
geen recht had. De (conclusies) die
(eiser) in het burgerlijk geding heeft
geformuleerd ... tonen klaar en dui-
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werden aangewend om te bewijzen van niet-toerekening elke geloofdat kwestieuze relaxzetel vertoond waardigheid mist;
werd in 1972 op de meubelbeurs te
Dat het arrest zodoende het bij
Lyon om nadien gedurende twee
jaren te worden ingehouden en conclusie ter zake gevoerde verweer
definitief gelanceerd te worden van eiser beantwoordt, de regels
vanaf de bem·s van 1975 »; dat het inzake de bewijslevering in strafzaarrest voorts oordeelt : « De door ken juist toepast en de beslissing
(eiser) aangevoerde feiten tot sta- wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat, nu het hof van
ving van zijn bewering (dat het
vereiste bedrieglijk opzet niet aan- beroep de aangevoerde grond van
wezig was) en dat hij zich bij de niet-toerekening met eigen considatering der foto's eenvoudigweg te deransen afwijst, het niet moet
goeder trouw zou vergist hebben, antwoorden op de kritiek die eiser
missen elke grond van waarschijn- ter zake op de redengeving van de
lijkheid; de zogezegde vergissingen eerste rechter uitbracht;
zijn immers niet lukraak gebeurd :
Dat het middel niet kan worden
zij vormen integendeel een gecoor- aangenomen;
dineerd geheel van valsheden om de
rechtbank te doen geloven dat (hij)
Over het eerste middel, afgeleid uit de
de bewuste zetel op de meubelbeurs
schending van de artikelen 193 en volte Lyon reeds had tentoongesteld in gende
van het Strafwetboek, en 1317 tot
1972 : wanneer de foto van 1975 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
werd gebruikt voor de tentoonsteldoordat het arrest onder littera D,
ling van 1972, moest een foto gevonden worden voor de tentoonstelling welke handelt over de bewijswaarde van
van 1975 en daartoe gebruikte men een geschrift, oordeelt dat de op de foto's
deze van 1976; de foto van 1973 is de aangebrachte data zich onbetwistbaar
opdringen aan het openbaar vertrouwen,
juiste en voor 1974 werd deze van vermits
iedere keer dat een geschrift
1972 aangewend. Indien mogelijks wordt overgelegd tot staving van een feit
nog zou kunnen aangenomen wor- waarvan de objectiviteit, zoals in casu,
den dat men zich bij de datering mag worden aangenomen, dit is de
eenmaal zou kunnen vergissen, kan objectiviteit zoals die blijkt uit de motizulks niet meer aanvaard worden vering sub littera C, dit is de objectiviteit
de
dat zulks verschillende malen zou die bestaat in de bewijskrachthetvan
recht
bedoelde stukken, de derden
gebeuren met als resultaat dat door hebben het geschrift voor juist te houdit geheel van zogezegde vergissin- den en zij het recht hebben te geloven
gen getracht wordt aan te tonen in de loyauteit van het geschrift,
hetgeen men wil bewijzen, namelijk
terwijl : 1° de bewijswaarde van een
in casu dat de bewuste zetel reeds
geexposeerd werd op de meubel- geschrift (motivering sub littera D) niet
wordt uitgelegd of gestaafd door de
beurs te Lyon in het jaar 1972. De bewijskracht van een geschrift (behangeraffineerdheid in de vervalsingen deld onder littera q, vermits het gaat
alleen al sluit elke goede trouw uit; om twee wei onderscheiden afzonderhet zal integendeel heel wat studie lijke essentiele bestanddelen van het
en overleg gevraagd hebben om tot misdrijf met een verschillende begripsdergelijke bedriegli~e combinaties inhoud, en het voorhanden zijn van de
bewijskracht niet het bestaan van de
te kunnen komen »;
bewijswaarde impliceert; 2° de laatste
drie paragrafen van littera C « de
Overwegende dat de rechters- bewijskrach~ » _ omschrijvend, een ver· h ·d
h t keerd begnp mhouden van de " de
aldu~, na ..d e aanwezig el van e bewijskracht », vermits deze niet is
vere1ste blJZOnder opzet te hebben gelegen in het feit dat niet a priori moet
vastgesteld, de redenen opgeven worden verondersteld dat een procesparwaarop zij steunen om te besluiten tij het tot staving · van haar eis of

I
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hebben vervalst, noch in het feit dat beslist - sub littera C - dat de
erv~n mag worden.. uitgegaan .~at de hiervoren sub 1• vermelde voorwaargedmgvoerende parti]en .~en .eerh]k pro- den ten deze vervuld is, op grond :
ces voeren en geen ~eWIJSmid?-elen zul- « Indien aileen louter alleenstaande
len vervalsen, maa~ m .het fe1t dat het beweringen vanzelfsprekend geen
aangevoerde geschrrft, 1n casu de geda.
.
teerde foto's, een juridische relevantie strafbare . valsheden m geschnften
vertoont voor de in casu gestelde rechts- kunnen Ultmaken, kan zulks wel het
vraag, met name de anterioriteit van de geval zijn wanneer die beweringen
z~tel g~ma<l:kt en tentoongesteld do?r een ondeelbaar geheel uitmaken
e1ser; .d~e drre la~tste paragrafen evemm met documenten die een juridische
een l'!-~st begrrp weergeven van .de draagwijdte hebben; wanneer bij« be:m]swaard~ ". van een. geschrrf~, voorbeeld, zoals ter zake, foto's van
vermi.ts deze .m~t IS gelegen m het fe1t meubelbeurzen worden overgelegd
dat met a pr10r1 moet worden veronderd
··
· ·d· '
steld dat een procespartij het tot staving waarop oor een partiJ eenziJ ~g
van haar eis of verweer ingeroepen bepaalde ~ata werden vermeld, IS
bewijsmateriaal zal hebben vervalst, het geenszms ondenkbaar en zelfs
noch in het feit dat de rechter ervan aanneembaar dat de rechter deze
mag uitgaan dat de gedingvoerende par- foto's en data zal aanvaarden als
tijen een ~~rlij.k proces zullen voeren en overeenstemmend met de realiteit
geen _beWI]Smi.ddelen zullen v~rvalsen, en zijn beslissing hierdoor zal laten
m~ar m het fe1t dat een. geschrrft en de beinvloeden vermits toch niet a
erm vervatte gegevens z1ch als waar en
. .
d
werkelijk opdringen aan het openbaar priOri moet vero11:~ersteld wor . en
vertrouwen, omdat het geschrift zelf een dat een pr?cespartiJ het ~ot staVIng
objectiviteit vertoont die het verheft van haar e1s of verweer mgeroepen
boven de subjectieve manipulatie van bewijsmateriaal zal vervalst hebben;
om het ~yen wie en zeker van de het subjectief geschrift heeft in casu
pro~esp~rtiJ, zodat, h~e men ook de een juridische draagwijdte gekregen
motl':'~~mg onder C m~rpreteert, de als bestanddeel van het objectief
verWIJzmg ernaar onder htte~~ D steeds bewijsmateriaal waarop het werd
de wet schendt, en meteen bhJkt dat het
arrest een verkeerd begrip heeft van ~angebracht. _De rechter mag. er
zowel de bewijskracht als de bewijs- 1mmers van ~~tgaan dat ~~ gedmgwaarde van een geschrift; 3° ten slotte, voerende partiJen een eerhJk proces
de bewijswaarde van een geschrift niet voeren en geen bewijsmiddelen zulis gelegen in de loyauteit van het len gaan vervalsen »;
geschrift of van degene die het heeft
opgemaakt, maar in het feit dat het zich
Overwegende dat het arrest aan het openbaar vertrouwen opdringt sub littera D oordeelt dat de
als waar en werkelijk, vooral wanneer hiervoren onder 2" vermelde voordiegene die het heeft opgemaakt, een waarde ten deze vervuld is, op
procespartij is :
grond : « De op de foto's aangebrachte data dringen zich onbeOverwegende
dat
de
pnve- twistbaar op aan het openbaar vergeschriften onder de reikwijdte van trouwen; iedere keer dat een
de artikelen 193 en volgende van geschrift wordt overgelegd tot stahet Strafwetboek vallen, onder ving van een feit, waarvan de objecmeer, wanneer ze : 1• van die aard tiviteit zoals in casu mag aangenozijn dat zij in rechte gevolgen men worden (cfr. supra sub C),
hebben, dit is dat zij door het hebben de derden het recht het
gebruik waarvoor ze worden geredi- geschrift voor juist te houden; zij
geerd, derden nadeel kunnen berok- hebben het recht te geloven in de
kenen en tegen hen uitwerking loyauteit van het geschrift »; dat het
kunnen hebben; 2" wegens hun arrest door de verwijzing naar de
inhoud of vorm door de gemeen- consideransen sub C uitdrukt dat de
schap als waar mogen worden gemeenschap gerechtigd is de op
beschouwd;
de litigieuze foto's aangebrachte
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HElD VAN DAT PARITAIR COMITE VALLEN,
datums als waar te beschouwen
MET illTWNDERING VAN DE BEDIENDEN VAN
omdat ze met de foto's een ondeelDE HANDELSONDERNEMINGEN IN VOEDINGSbaar geheel vormen en door eiser in
WAREN (1).
een burgerlijk geding als bewijsstukken werden gebruikt;
(LEVEAU, POLET T. E.N.I. N.V.)
Dat de rechters zodoende de
beslissing ter zake wettelijk verantARREST ( vertaJing)
woorden;
Dat het middel niet kan worden
HET HOF; - Gelet op het bestreaangenomen;
den
arrest, op 27 oktober 1980 door
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid het Arbeidshof te Luik gewezen;
voorgeschreven rechtsvormen in
Over het middel, afgeleid uit de schenacht zijn genomen en de beslissing ding van de artikelen 1, 2, 3, 8, inzonderheid § 1, van de collectieve arbeidsoverovereenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Delafontaine, Kortrijk.

eenkomst van 11 mei 1970, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 3 augustus 1970, 1, 2, 3, 9,
inzonderheid § 1, van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 8 maart 1972,
algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 13 juni 1972, 1 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 maart 1973, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van
8 november 1973, 1, 2, 3, 13, inzonderheid
§ 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 1973, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 19 juli 1974, 1, 2, 3, 9,
inzonderheid § 1, van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976,
algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 29 oktober 1976,
aile gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden
tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest het hoger beroep
van wijlen Sylvain Dehez niet gegrond
verklaart en afwijzend beschikt op zijn
vordering tot betaling van achterstallig
Nr. 353
loon wegens koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, die verplicht is krachtens de bepalingen van de
1• KAMER- 11 februari 1982
hierboven in het middel vermelde collecARBEIDSOVEREEN- tieve arbeidsovereenkomsten, en beslist
COLLECfiEVE
KOMST - COLLECTIEVE OVEREENKOM- dat die collectieve arbeidsovereenkomsten niet van toepassing waren, op grond
STEN GESLOTEN OP 11 MEl 1970, 8 MAART 1972,
«
dat de verschillende collectieve
14 DECEMBER 1973 EN 29 MAART 1976 IN HET
arbeidsovereenkomsten,
waarvan sprake
AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE
is in het onderhavige geval in hoofdstuk
VOOR BEDIENDEN, ALGEMEEN VERBINDEND
I, handelen over het toepassingsgebied
VERKLAARD BIJ DE KONINKLIJKE BESLillen in algemene bewoordingen zeggen
TEN VAN 3 AUG. 1970, 13 JUNI 1972, 19 JULI 1974
EN 29 OKT. 1076- KOPPELING VAN DE LONEN
AAN HET INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIE. (1) Zie Cass., 13 okt. 1976 (A.C., 1977, 191);
PRIJZEN REGELING TOEPASSELIJK OP zte CLAUD~ VERBRAEKEN, Observations, onder
ALLE BEDIENDEN DIE ONDER DE BEVOEGD- dat arrest m J.T., 1977, biz. 695 tct 697.
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hoofdstuk II het begrip beroepsindeling
wordt ingevoerd en, om de toepassing
van de overeenkomst mogelijk te maken,
daarin vier klassen van bedienden worden vastgesteld; dat als de werknemersen werkgeversorganisaties die het
akkoord hebben opgesteld, dat de collectieve arbeidsovereenkomst vormt, duidelijk de bedoeling hadden dat alle bepalingen van toepassing waren op alle
bedienden zonder enig onderscheid, zij
zulks uitdrukkelijk zouden overeengekomen zijn door een vijfde klasse vast te
stellen waarin men zou bepaald hebben
dat die klasse alle bedienden omvatte
die niet tot een van de eerste vier
klassen behoorden; dat het tweede lid
van artikel 3, dat in alle overeenkomsten
terug te vinden is, dienaangaande duidelijk is; dat de overeenkomst, door te
bepalen dat de functies of werkzaamheden welke in elke klasse zijn aangegeven, als voorbeelden moeten gelden en
dat de niet genoemde functies of werkzaamheden naar analogie met de aangehaalde voorbeelden zullen worden ingedeeld, impliciet heeft gezegd dat daar
waar de indeling bij analogie niet mogelijk is, de overeenkomst niet van toepassing is; dat de overeenkomst, door de
boekhouder te vermelden in de voorbeelden van de vierde klasse, heeft willen
zeggen dat de hoofdboekhouder niet
onder de toepassing van de overeenkomst valt; dat het niet mogelijk is de
algemeen secretaris van een ondernemmg, zoals ten deze, bij analogie in te
delen bij een functie die als voorbeeld in
de vierde klasse is aangegeven »,
terwijl die collectieve arbeidsovereenkomsten, krachtens hun artikel 1, van
toepassing zijn « op de werkgevers en
. d
d
d
·
d"
b e d ten
en van e on ernemtngen te
onder de bevoegdheid van het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de
Bedienden vallen », met uitzondering
van de handelsondernemingen in voedingswaren en sommige garages; de
bepalingen van de hoofdstukken II en
III van die collectieve arbeidsovereenkomsten enkel betrekking hebben op de
bedienden die functies of werkzaamheden uitoefenen die in een van de vier bij
deze overeenkomsten vastgestelde klassen zijn ingedeeld, of functies die daarmee overeenstemmen; zulks niet het
· met de and ere h oofd stukk en van
geva1 1S
die collectieve arbeidsovereenkomsten·
volgens artikel 8 van de collectiev~
arbeidsovereenkomst van 11 mei 1970, 1

artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1972, artikel 13
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 december 1973 en artikel 9 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
29 maart 1976, de koppeling aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen,
die in hoofdstuk IV is geregeld, niet
beperkt is tot de in die overeenkomsten
vastgestelde minimumloonschalen, doch
ook geldt voor de effectief uitbetaalde
lonen van de bedienden « die onder
toepassing vallen » van die overeenkomsten; die koppeling aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen derhalve van
toepassing is op de lonen van elke
bediende van een onderneming die valt
onder het toepassingsgebied van die
collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals
het in hun artikel 1 is omschreven, zodat
het arrest, door de koppeling aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen te
beperken tot de lonen van de bedienden
die een functie of werkzaamheid uitoefenen welke in een van de vier bij d~e
overeenkomsten vastgestelde klassen 1s
ingedeeld, of functies die daarmee overeenstemmen, alle in het middel vermelde bepalingen schendt en niet naar
recht is verantwoord :
Overwegende dat de bepalingen
van de hoofdstukken II en II van de
collectieve arbeidsovereenkomsten
van 11 mei 1970, van 8 maart 1972,
van 14 december 1973 en van
29 maart 1976, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comite
voor de Bedienden, tot vaststelling
van de arbeids- en beloningsvoorwaarden van de bedienden tewerkgesteld in de ondernemingen welke
onder dit comite vallen, enkel
betrekking hebben op de bedienden
die functies of werkzaamheden uitoefenen die in een van de vier bij
deze overeenkomsten vastgestelde
klassen zijn ingedeeld, of functies
die daarmee overeenstemmen;
Overwegende echter dat zulks
niet het geval is met de andere
hoofdstukken van die collectieve
arbeidsovereenkomsten;
dat immers, krachtens artikel 1 van elk
van die overeenkomsten, de bepad"
h fd tukk
lingen .van . . 1e doo s k en van
toepassmg ZIJn op e wer gevers en
bedienden van de ondernemingen
die onder de bevoegdheid van het
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Nationaal
Paritair Nr. 354
Comite voor de Bedienden vallen,
met uitzondering van de handelson1e KAMER - 12 februari 1982
dernemingen in voedingswaren;
1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

Overwegende dat, volgens arti- VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLIETkel 8 van de collectieve arbeidsover- VERKLARING VAN EEN PERSOON TIJDENS
eenkomst van 11 mei 1970, artikel 9 EEN TEGEN HEM INGESTELD GEDING van de collectieve arbeidsovereen- GEDINGHERVATTING DOOR DE CURATOR VAN
komst van 8 maart 1972, gewijzigd HET FAILLISSEMENT - VOORZIENING TEGEN
bij artikel 4 van de collectieve DE GEFAILLEERDE NA SLUITING VAN HET
arbeidsovereenkomst van 30 maart FAILLISSEMENT - VOORZIENING BETEKEND
DE VROEGERE CURATOR - NIET ONT1973, artikel 13 van de collectieve AAN
VANKELIJKE VOORZIENING (1). (ARTT. 1097 EN
arbeidsovereenkomst van 14 decem1081 GER.W.)
ber 1973 en artikel 9 van de collecFAILLISSEtieve arbeidsovereenkomst arbeids- 2° FAILLISSEMENT,
overeenkomst van 29 maart 1976, de
MENTSAKKOORD EN GERECHTEkoppeling aan het indexcijfer van
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT de
consumptieprijzen,
die
in
FAILLIETVERKARING VAN EEN PERSOON TIJhoofdstuk IV is geregeld, niet
DENS EEN TEGEN HEM INGESTELD GEDINGbeperkt is tot de in die overeenkomGEDINGHERVATTING DOOR DE CURATOR VAN
HET FAILLISSEMENT - VOORZIENING TEGEN
sten vastgestelde minimumloonDE GEFAILLEERDE NA SLUITING VAN HET
schalen, doch ook geldt voor de
FAILLISSEMENT- VOORZIENING BETEKEND
effectief uitbetaalde lonen van de
AAN DE VROEGERE CURATOR - NIET ONTbedienden « die onder toepassing
VANKELIJKE VOORZIENING (2). (ARTT. 1097 EN
vallen » van die overeenkomsten;
1081 GER.W.)
Overwegende dat die koppeling 3° LENING - PERSOONLIJKE LENING OP
derhalve van toepassing is op de
AFBETALING - WET 9 JULI 1957, AANGEVULD
lonen van elke bediende van een
BIJ DIE VAN 5 MAART 1965- VORDERING TOT
TERUGBETALING VAN EEN PERSOONLIJKE
onderneming die onder de bevoegdLENING OP AFBETALING ART. 628,
heid valt van het Aanvullend Natio8°, GER.W., GEWIJZIGD BIJ ART. 33 VAN DE WET
naal Paritair Comite voor de
VAN 15 JULI 1970- UITSLUITENDE BEVOEGDBedienden, met uitzondering van de
HEID VAN DE RECHTER VAN DE WOONPLAATS
bedienden van de handelsonderneVAN DE LENER, OOK AL BETREFT DE LENING
mingen in voedingswaren;
EEN NOMINAAL BEDRAG DAT TE HOOG LIGT
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 de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
11 februari 1982 1• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaten · mrs. Simont en Bayart.

OPDAT DE LENING ZOU VALLEN ONDER TOEPASSING VAN DE VOORMELDE WET VAN 9 JULI
1957, AANGEVULD BIJ DIE VAN 5 MAART 1965
(3). (ART. 530 GER.W.)

(1) en (2) Zie Cass., 26 mei 1976 (A.C;, 1976,
1069) en Les Novelles, dr. comm., deel IV,
druk 1975, nrs. 2749 tot 2775.
{3) en (4) Artikel 1 van de wet van 9 rl'uli
1951 tot regeling van de verkoop op afbeta. mg
en van zijn financiering, aangevuld bij de wet
van 5 maart 1965, zegt wat moet worden
verstaan door • verkoop op afbetaling, lening
op afbetaling en persoonlijke lening op
afbetaling •· Krachtens artikel 2, 5°, van
dezelfde wet van 9 juli 1957, gewijzigd bij de
wet van 5 maart 1965, vallen buiten toepassing
van die wet tot regeling van de verkoop op
afbetaling en van zijn financiering · • de
verkoop, de lening op afbetaling en de persoonliJke lening op afbetaling hoven een

(Z1e vervolg nota volgende blz.)
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EN

AANLEG

BURGERLIJKE

ZAKEN
BEVOEGDHEID
RATIONE LOCI - PERSOONLIJKE LENING OP
AFBETALING - WEI' 9 JULI 1957, AANGEVULD
BIJ DIE VAN 5 MAART 1965- VORDERING TOT
TERUGBETALING vAN EEN PERsooNLIJKE
LENING OP AFBETALING - ART. 628, 8°,
GER.W., GEWIJZIGD BIJ ART. 33 VAN DE WEI'
VAN 15 JULI 1970- UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER VAN DE WOONPLAATS
VAN DE LENER, OOK AL BETREFI' DE LENING
EEN NOMINAAL BEDRAG DAT TE HOOG LIGT
OPDAT DE LENING ZOU VALLEN ONDER TOEPASSING VAN DE VOORMELDE WEI' VAN 9 JULI
1957, AANGEVULD BIJ DIE VAN 5 MAART 1965
(4). (ART. 530 GER.W.)

(• HULPKAS VOOR FINANCIERING- AUXIFINA •
N.V. T. MR. DE ROY, Q.Q., WILMSSEN)
ARREST
HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, Op 25 juni 1979 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Qver de gedeeltelijke afstand van
de voorziening ;
Qverwegende dat eiseres, bij akte
ter griffie neergelegd, verklaart
afstand te doen van haar VOOrziening, doch uitsluitend in zoverre zij

-----.,....-------------1 gericht
is tegen eerste verweerder handelende als curator over
(Vervolg nota van vorige biz.)

bedrag dat door de Koning wordt bepaald bij
een in mini:,terraad overgelegd besluit •.
Luidens artikel 2 van het koninklijk besluit
van 14 april 1972 vielen de persoonlijke
leningen op aibetaling waarvan het nominaal
bedrag, als bedoeld bij artikel 19ter, a•, van de
wet van 9 juli 1957, meer dan 200.000 frank
bedroeg, buiten de toepassing van laatstgenoemde wet. Bij artikel 2 van het koninklijk
besluit van 23 mei 1975 werd dat bedrag
gebracht op 300.000 frank. De persoonlijke
lening op afbetaling die het voorwerp was van
het arrest van het Hof van Beroep te Brussel
waarover het hier besproken arrest uitspraak
doet, was aangegaan op 5 juni 1975 en het
onileend bedrag was 500.000 frank, zodat de
lening buiten toepassing van de wet van 9 juli
1957 viel. Door artikel 2;!, § 2, van de wet van
9 juli 1957 was in het inleidend boek van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een
artikel 53 ter ingevoegd dat luidde : « De
betwistingen inzake verkoop en lening op
afbetaling, zoals die zijn omschreven (definis)
bij de desbetreUende wet, komen voor het
bevoegde gerecht van de woonplaats van de
koper of geldopnemer •· De wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek,
art. 7, 2", van artikel 2 (opzeggingsbepalingen)
heeft die bepaling opgeheven.
Krachtens het oorspronkelijk artikel 628, 8°,
van het Gerechtelijk Wetboek was tot kennisneming van de vordering alleen bevoegd : de
rechter van de woonplaats van de koper of van
de lener, wanneer het gaat om een verkoop of
een lening op afbetaling. Artikel 628, 8~ van
het Gerechtelijk Wetboek werd aangevwd bij
artikel 33 van de wet van 15 juli 1970, zodat
sindsdien de tekst luidt : « Tot kennisneming
van de vordering is alleen bevoegd : de rechter
van de woonplaats van de koper of de lener,
wanneer het gaat om een vordering betreffende een verkoop, een lening op aibetaling of
een persoonlijke Jening op afbetaling •· In de
parlementaire voorbereiding van die wet van
15 juli 1970 zijn de volgende verduidelijkingen
te vinden:
a) • Art. 33 (van het wetsontwerp) brengt de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek in
overeenstemming met die van _de wet van

het faillissement van Teunkens
Simonne Caroline en zulks omdat
het mandaat van curator van die
verweerder ten einde is gekomen
ingevolge vereffening van het faillissement en sluiting ervan bij vonnis van 6 november 1980 van de,
5 maart 1965 tot wijziging van de wet van
9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op
afbetaling en van zijn financiering. Bovengenoemde wet van 5 maart 1965 heeft inderdaad
de persoonlijke lening op afbetaling geregeld
maar daarmee was geen rekening gehouden in
de opsomming onder artikel 628, 8°. • (Parl.
St., Kamer, zitting 1969-1970, nr. 666, n. 1,
blz. 12.)
b) « De artikelen 32, 33, 34 en 35, welke alle
ertoe strekken hetzij het Gerechtelijk Wetboek
in overeenstemming te brengen met recente
wetten, hetzij een aantal leemten aan te
vullen, werden eenparig aangenomen. • (Parl.
Besch., Kamer, zitting 1969-1970, nr. 666, n. 6,
verslag namens de commissie voor de Justitie,
uitgebracht door de h. van Lidt de Jeude,
blz. 9.)
Gelet op de algemene strekking van
artikel 628, 8", van het Gerechtelijk Wetboek,
dat geen onderscheid maakt naar gelang de
verkoop, de lening op afbetaling of de per, soonlijke lening tot aibetaling al dan niet
onder toepassing valt van de wet van 9 juli
1957, oordeelt het besproken arrest dat alle
verkopen op afbetaling, alle leningen op afbetaling en alle persoonlijke leningen op afbetaling onder de gelding vallen van de bevoegdheidsbepaling van dat art. 628, s•. (Zie
nochtans : FErrwEis, Handboek voor Gerecntelijk Recht, dl. II, Bevoegdheid, druk 1971,
nr. 577, en voetnoot 42; CEREXE en VERSTRAETE,

La vente a temperament et son financement
dans Je marche commun, dl. II, druk 1971,

nrs. 224 tot 226; VAN DEN BERGH en DE CALUWE,
Alg. Prakt. Rechtsverz., tw. Afbetalingsovereenkomsten, nr. 1230.)
A.T.
(4) Zie nota 3 op vorige blz.
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dergelijk gebruik zou dienen, en bedonwerpen;
gen werd dat, behalve toepassing van de
Over het middel van niet- wet van 5 maart 1965, die de wet van
ontvankelijkheid van de voorziening 9 juli 1957 wijzigde, de rechtbanken van
voor zover zij tegen Teunkens Brussel uitsluitend bevoegd zouden zijn,
Simonne Caroline zou gericht zijn, en na verder geconstateerd te hebben
ambtshalve door het openbaar mi- dat op 14 december 1977 de leners,
nisterie opgeworpen en overeen- hoewel woonachtig in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen en hoewel de
komstig artikel 1097 van het overeenkomst
daar werd gesloten, door
Gerechtelijk Wetboek ter kennis eiseres gedagvaard werden v66r de
gebracht, hieruit afgeleid dat niet Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
blijkt dat de voorziening aan tot betaling van het ingevolge de
genoemde Teunkens werd bete- leningsovereenkomst nog verschuldigd
saldo, zulks op grond van voormeld
kend:
Overwegende dat ingevolge de
sluiting van het faillissement op
6 november 1980, dit is v66r de
betekening van de voorziening op
24 februari 1981 aan mr. De Roy, in
zijn hoedanigheid van curator, voornoemde Teunkens haar volledige
bekwaamheid tot uitoefening van
haar rechten had hernomen; dat de
voorziening derhalve haar persoonlijk diende te worden betekend;
Dat
het middel van
nietontvankelijkheid gegrond is;
In zoverre de voorziening tegen
tweede verweerder gericht is :

bevoegdheidsgeding - beslist dat ten
deze de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel onbevoegd was en de vordering
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen verwijst, zulks op grond : dat
artikel 62S, meer bepaald so, van het
Gerechtelijk Wetboek de uitsluitende
bevoegdheid geeft aan de rechter van de
woonplaats van de koper of de lener om
kennis te nemen van een vordering
betreffende een verkoop, een lening op
afbetaling of een persoonlijke lening op
afbetaling; dat eiseres ten onrechte
stelde dat, gezien het ging om een lening
ten bedrage van 500.000 frank, deze
lening, krachtens artikel 2 van het
koninklijk besluit van 23 december 1957,
buiten de toepassing viel van de wet van
9 juli 1957 en bijgevolg eveneens onttrokken was aan de toepassing van
artikel 62S, meer bepaald so, van het
Gerechtelijk Wetboek, en beslist dat
deze dwingende bepaling van het
Gerechtelijk Wetboek algemeen is en in
geen beperkingen voorziet,

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 62S, meer bepaald
so, van het Gerechtelijk Wetboek, als
ge,"lijzigd bij de wet van 15 juli 1970, 1,
2, meer bepaald 5°, van de wet van 9 juli
1957 tot regeling van de verkoop op
afbetaling en van zijn financiering, als
terwijl de bepaling van voormeld
·gewijzigd bij de wet van 5 maart 1965, artikel 628, meer bepaald so, van het
en 2 van het koninklijk besluit van Gerechtelijk Wetboek, slechts toepassing
:23 december 1957 houdende uitvoerings- vindt op verkopen, leningen of persoonmaatregelen van voormelde wet van Iijke Ieningen op afbetaling, in zoverre
9 juli 1957, als opeenvolgend ge\"lijzigd de kopers of leners bedoeld worden in
bij koninklijke besluiten van 14 april artikel 1 van voormelde wet van 9 juli
1972 en 23 mei 1975,
1957, en door de bepalingen van die wet
doordat het arrest - na te hebben beschermd zijn, hetgeen ten deze niet
geconstateerd dat tweede verweerder en het geval was, gezien het ging om een
zijn echtgenote op 5 juli 1975 een lening ten bedrage van 500.000 frank, en
persoonlijke lening op afbetaling hadden gezien luidens voormeld artikel 2 van
aangegaan bij eiseres, dat op de achter- het koninklijk van 23 december 1957,
zijde van de overeenkomst, in de genomen overeenkomstig de bepalingen
artikelen 1 en 9 van de gedrukte alge- van voormeld artikel 2, meer bepaald 5°,
mene voorwaarden, bepaald werd dat de van de wet van 9 juli 1957, en opeenvolleners verklaarden dat de toegestane gend gewijzigd als gezegd, de bepalingen
lening niet als voorwerp had de aankoop van gezegde wet van 9 juli 1957 niet van
van meubelen of de betaling van dien- toepassing waren op 5 juni 1975, datum
sten bedoeld in artikel 1 van de wet van van de lening, en op 14 december 1977,
9 juni 1957 en dat de geleende som niet , datum van de inleidende dagvaarding,
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persoonlijke leningen op afbetaling
waarvan het bedrag 200.000 of 300.000
frank overtrof :

PENSIOENSTELSELS VAN DE OPENBARE SECTOR EN DIE VAN DE PRIVE-SECTOR- MILITAIR TERUGGEKEERD IN HET BURGERLEVEN
DIE GEEN MILITAIR PENSIOEN WEGENS
DIENSTANCIENNITEIT KAN VERKRIJGEN VERMOEDEN DAT MILITAIR TIJDENS DE
GANSE DUUR VAN ZIJN AANWEZIGHEID
ONDER DE WAPENS IS ONDERWORPEN
GEWEEST AAN DE PENSIOENREGELING VOOR
WERKNEMERS- GEVOW.

Overwegende dat luidens artikel 628, 8•, van het Gerechtelijk
Wetboek, als gewijzigd bij artikel 33
van de wet van 15 juli 1970, wanneer het gaat om een vordering
betreffende een verkoop, een lening De militair die in het burgerleven terugop afbetaling of een persoonlijke
keert en die geen militair pensioen
wegens dienstancienniteit kan bekolening op afbetaling, de rechter van
men, wordt geacht te zijn onderworde woonpll:tats van de koper of van
pen geweest aan de pensioenregeling .
de lener alleen bevoegd is om van
voor werknemers tijdens de ganse
die vordering kennis te nemen;
duur van zijn aanwezigheid onder de
Overwegende dat uit die bepaling
wapens van de Jeeftijd van zestien jaar .
niet blijkt ·dat die bevoegdheidsregel
af hij is derhalve voor die periode niet
onderworpen aan de bewijsregeling
uitsluitend geldt voor die verkopen,
van de Joopbaan, bepaald bij de
leningen op afbetaling of persoonartt. 30 tot 37 KB. 21 dec. 1967 tot
lijke leningen op afbetaling welke
vaststelling van het algemeen regleonder de toepassing vallen van de
ment betreffende het rust- en overlewet van 9 juli 1957 tot regeling van
vingspensioen voor werknemers. (Artt.
de verkoop op afbetaling en van zijn
6, § 1 en 8 wet 5 aug. 1968 tot
financiering, aangevuld en gewijzigd vaststeliing van een zeker verband
tussen de pensioenstelsels van de
bij de wet van 5 maart 1965;
openbare sector en die van de priveDat het middel faalt naar recht;
sector.)

(RIJKDSDIENST
VOOR
WERKNEMERSPENSIOENEN T. DESCHRIJVER)

Om die redenen, verleent akte
aan eiseres van de afstand van de
ARREST ( vertaliniJ
voorziening in zoverre zij tegen
mr. X. De Roy, in zijn hoedanigheid
HET HOF; - Gelet op het bestrevan curator over het faillissement
van Teunkens Simonne Caroline, den arrest, op 8 maart 1979 door het·
werd gericht; verwerpt de voorzie- Arbeidshof te Brussel gewezen;
ning voor het overige; veroordeelt
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, § 1, 8 van de wet
eiseres in de kosten.

van 5 augustus 1968 tot vaststelling van
een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die
van de prive-sector, 4, 10 van het
koninklijk besluit van 5 november 1971
tot uitvoering van de artikelen 8, 13, § 2,
mr. Bayart.
en 14 van de voornoemde wet van
5 augustus 1968, 1 van het koninkliik
beslu1t nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 32, § 1, eerste
lid, a, en 32ter van het koninklijk besluit
Nr. 355
van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende'
3" KAMER - 15 februari 1982
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, genoemd artikel 32 ter,
RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN ingevoegd bij artikel 13 van het koninkWERKNEMERS - VERBAND TUSSEN DE lijk besluit van 5 april 1976,
12 februari

1982 -

1" kamer -

Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :

-770doordat het arrest vaststelt dat ver- noemd koninklijk besluit van 21 decemweerder, geboren op 11 februari 1912, ber 1967, doch op de wijze bepaald bij
van 12 januari 1928 tot 3 juni 1946 artikel 32ter van dat koninklijk besluit,
beroepsvrijwilliger bij het Ieger is dat afwijkt van genoemd artikel 32, § 1,
geweest, en beslist dat verweerder bij de eerste lid, a, wanneer het een rustpenberekening van zijn rustpensioen dat op sioen betreft dat daadwerkelijk en voor de
1 februari 1977 ingaat, benevens de jaren eerste maal ten vroegste op 1 januari 1977
1929 tot 1945 en de acht bijkomende ingaat; ten deze de tewerkstelling die het
jaren die eiser in aanmerking had gena- recht op het rustpensioen verleent, ingemen, kon eisen dat het jaar 1928 in volge de bepalingen van genoemd
aanmerking wordt genomen, en doordat artikel 32ter, enkel als bewezen kon worhet arrest zijn beslissing laat steunen op den beschouwd in zoverre de pensioende overweging dat verweerder, met toe- stortingen, bedoeld in artikel 32ter, zijn
passing van artikel 6, § 1, van de gedaan overeenkomstig de artikelen 8 van
voornoemde wet van 5 augustus 1968, de voornoemde wet van 5 augustus 1968
wordt geacht te zijn onderworpen en 10 van het voornoemd koninklijk
geweest aan de pensioenregeling voor besluit van 24 oktober 1967, en daaruit
arbeiders of bedienden tijdens de ganse volgt dat krachtens de aldus gedane starduur van zijn aanwezigheid onder de ting voor het verzekeringsj aar van
wapens, dat die onderwerping impli- 1 februari 1928 tot 31 januari 1929, het
ceerde dat verweerder moest beschouwd bewijs van een gewoonlijke en hoofdzakeworden als een werknemer die gedu- lijke tewerkstelling, naar luid van
rende die periode voortdurend in Belgie genoemd artikel 32ter, geleverd was voor
is tewerkgesteld, als bedoeld in artikel 1 het jaar 1929 en niet voor het jaar 1928 :
van voornoemd koninklijk besluit van
24 oktober 1967, dat die implicatie ook
Overwegende dat artikei 6, § 1,
nog volgt uit de bepalingen van de van de wet van 5 augustus 1968 tot
artikelen 4 en 10 van voornoemd vaststelling van een zeker verband
koninklijk besluit tot uitvoering van tussen de pensioensteiseis van de
5 november 1971, en dat eiser bij de openbare sector en die van de
weigering om het jaar 1928 in aanmer- prive-sector bepaalt dat wanneer
king te nemen vruchteloos de bepalingen aanvoert van artikel 32 ter van een militair in het burgerleven
voornoemd koninklijk bcsluit van terugkeert, hij geacht wordt te zijn
21 december 1967, nu dat artikel met dit onderworpen geweest aan de pengeval niets uitstaande heeft, aangezien sioenregeiing voor werknemers tijhet bescheiden bedoelt die bewijzen dat dens de ganse duur van zijn aanweop dat ogenblik pensioenstortingen wer- zigheid onder de wapens van de
den afgehouden en gedaan, wat bier niet leeftijd van zestien jaar af, indien
het geval is,
hij geen militair pensioen wegens
terwijl, krachtens de bepalingen van dienstancienniteit kan verkrijgen;
de artikelen 6, § 1, van het koninklijk
Overwegende dat het bewiJ' s van
besluit van 5 november 1971, genomen
ter uitvoering van de genoemde wet, de tewerkstelling ais werknemer
verweerder moet worden beschouwd als tijdens de periode bepaaid in voorzijnde onderworpen, tijdens de duur van noemd artikei 6, § 1, uit die bepazijn aanwezigheid onder de wapens, aan ling zelf volgt en niet onderworpen
de pensioenregeling van arbeiders of is aan de voorwaarden voor de
bedienden bedoeld bij artikel 1 van werknemers,
bepaald
bij
de
het voornoemd koninklijk besluit van artikeien 30 tot 37 van het konink24 oktober 1967 en bijgevolg, om te I k b 1 ·
21 d
b
1967 tot
bepalen in welke mate voor die periode ij
es Uit van
ecem er
het bewijs is geleverd van de tewerkstel- vaststelling van het aigemeen regieling, waardoor het recht op het rustpen- ment betreffende het rust- en oversioen wordt geopend, de wettelijke Ievingspensioen voor werknemers;
bewijsmiddelen en vermoedens moeten
Overwegende dat het arrest, dat
gehanteerd worden die voor genoemd vaststelt dat verweerder in 1928,
pensioenstelsel zijn bepaald; daaruit vanaf 12 januari, onder de wapens
volgt dat het bewijs van die tewerkstelling niet moet worden geleverd door aile was, wettig besiist dat hij tijdens
rechtsmiddelen,
zoals
bepaald
bij dat jaar gewoonlijk e? hoofdz.akelijk
artikel 32, § 1, eerste lid, a, van voor- 1 was tewerkgesteld, m de zm van

-771artikel 29, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 21 december
1967;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de brief van 17 april
1981, die door verweerder is verstuurd en die niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is
ondertekend, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 februari 1982 3• kamer
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. MahillonGelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Bayart.
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ARBEIDSOVEREENKOMST

EINDE
VAN DE OVEREENKOMST - VOLLEDIGE EN
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN
EEN WERKNEMER WEGENS ZIEKTE - EINDE
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

Om te beslissen of de volledige en
blijvende arbeidsongeschiktheid van
een werknemer wegens ziekte een
geval is waarin de arbeidsovereenkomst wordt bei!indigd, beoordeelt de
rechter wettig de gevolgen van die
arbeidsongeschiktheid ten aanzien van
de tussen de partijen overeengekomen
arbeid. (Artt. 17, 1°, 20, 1°, en 32, 5°,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(GREMAUD T. BROUWERLJ LEOPOLD N.V.)
ARREST ( vertaling)

betreffende de arbeidsovereenkomsten,
1148 en 1234 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest voor recht zegt dat
er overmacht is, die de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst van 2 april 1980
tot gevolg ·heeft, op grond : dat artikel 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978
bepaalt dat een overeenkomst door overmacht kan beeindigd worden; dat er
volgens artikel 1148 van het Burgerlijk
Wetboek sprake is van overmacht wanneer de schuldenaar door overmacht of
toevai verhinderd is geworden datgene
te geven of te doen waartoe hij verbonden was; dat eiser een functie van
chauffeur-besteller moest vervullen; dat
hij definitief ongeschikt is voor die taak;
dat het begrip overmacht met betrekking tot de uitoefening van die functie
moet beoordeeld worden; dat de eerste
rechter heeft geoordeeld dat overmacht
aan twee voorwaarden moet voldoen :
a) het moet werkelijk onmogelijk zijn de
functie uit te oefenen; b) het moet
onmogelijk zijn de werknemer in de
onderneming een andere functie te
geven, en zulks na overleg met de
ondernemingsraad; dat men niet inziet
op welke wettelijke, verordenende of
contractuele basis de tweede voorwaarde
steunt; dat men moet uitgaan van de
prestatie waarvoor eiser is aangenomen;
dat overmacht tot beeindiging van de
overeenkomst leidt;
terwijl eisers volledige en, qua duur,
onbeperkte arbeidsongeschiktheid, wegens ziekte, om het werk van chauffeur-besteller te verrichten slechts als
een geval van overmacht kan worden
beschouwd, op grond waarvan verweerster de overeenkomst kan beeindigen,
wanneer verweerster aan eiser geen
ander behoorlijk werk in haar onderneming heeft aangeboden of kan aanbieden; het begrip overmacht, zijnde eisers
ongeschiktheid om het overeengekomen
werk uit te voeren, niet aileen moet
beoordeeld worden op grond van de
individuele arbeidsrelatie, maar ook op
grond van de mogelijkheid die de onderneming heeft om aan eiser een ander
passend werk te verschaffen; het arrest
bijgevolg de in het middel bedoelde
bepalingen schendt;

HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat het middel
den arrest, op 23 februari 1981 door
kritiek oefent op het arrest in
het Arbeidshof te Brusselgewezen; enkel
zoverre het beslist dat de overOver het midde], afgeleid uit de schen- macht, waardoor volgens verweerding van de artikelen 6, 20, 26, 31, 32, 5°, ster eisers arbeidsovereenkomst is
52, 58 van de wet van 3 juli 1978 beEHndigd, moet beoordeeld worden

-772uitgaande van de door hem uitge- LEGDE FElTEN TE ONDERZOEKEN, ONGEACHT
oefende functie van chauffeur- DE DOOR DE PARTIJEN HIERAAN GEGEVEN
besteller die tussen de partijen was BENAMING.
overeengekomen, en niet op grond 3° ARBEIDSOVEREENKOMST GEvan de mogelijkheid die de werkge- ZAGSVERHOUDING - BESLISSING VAN DE
ver heeft om aan de werknemer een RECHTER DAT DE PARTIJEN NIET DOOR EEN
ARBEIDSOVEREENKOMST ZIJN VERBONDEN,
andere passende arbeid te verschafGEGROND, ENERZIJDS, OP DE BENAMING DIE
fen;
DE PARTIJEN AAN DE OVEREENKOMST HEBOverwegende dat, enerzijds, de
BEN GEGEVEN EN, ANDERZIJDS, OP DE OVERwerknemer ingevolge artikel 17, 1", WEGING DAT DE illTVOERINGSVOORWAARDEN
van de wet van 3 juli 1978 betrefVAN DIE OVEREENKOMST NIET ONVERENIGfende de arbeidsovereenkomsten,
BAAR ZIJN MET EEN AANNEMINGSOVEREENKOMST- VOORWAARDEN DIE HET BESTAAN
verplicht is zijn werk te verrichten
op de tijd, plaats en wijze die is VAN EEN GEZAGSVERHOUDING NIET illTSLillTEN- ONWETTIGE BESLISSING.
overeengekomen; dat, anderzijds, de
werkgever ingevolge artikel 20, 1", 1" De gezagsverhouding, als kenmerk
van die wet verplicht is de werknevan de arbeidsovereenkomst, bestaat
mer te doen arbeiden op de wijze, tijd
zodra iemand in Ieite gezag kan hebben over andermans handelingen (1).
en plaats die is overeengekomen;
Dat daaruit volgt dat het arrest de
overmacht op een nuttige wijze heeft
kunnen beoordelen uitgaande van de
overeengekomen arbeid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2" De rechter waarbij een vordering_
aanhangig is,moet de juridische aara
van de hem overgelegde feiten onderzoeken, ongeacht de benaming die de
partijen eraan gegeven hebben (2).
(R.M.Z. T. PIRON)
ARREST ( vertaling)

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 februari 1982 3" kamer
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Kirkpatrick.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST

GE-

ZAGSVERHOUDING- BEGRIP.

2° RECHTBANKEN

BURGERLIJKE
ZAKEN - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
DE JURIDISCHE AARD VAN DE HEM OVERGE-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1980
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, § 1, 3, 4, 14, 15,
21, 22, 23 van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeidsers, 1
van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 en 1 van de wet van 10 maart 1900
op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij
de wet van 10 december 1962,
doordat het arrest zegt dat eisers
rechtsvordtring niet gegrond is omdat
« uit bepaalde aanwijzmgen kan blijken
dat een gezagsverhouding mogelijk, zo
niet waarschijnlijk is : de uurregeling,
zogezegd vrij, was in werkelijkheid eerder gewoon een vlottende uurregeling,
(1) Cass., 19 maart 1979 (A.C., 1978-79, 830).
(2) Cass., 6 dec. 1968 (A.C., 1969, 358).
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dag ten minste acht uren moest gewerkt
worden (verklaring van 18 november
1976 aan juffrouw Van den Broeck); de
vrije keuze van de arbeidsplaats louter
theoretisch was : " het was praktisch
onmogelijk die plans thuis uit te werken
aangezien de heer Piron de werken
altijd controleerde en nazag " (verklaring
van de heer Porre d.d. 20 december
1976); het feit dat de betrokkenen het
bestaan van de gezagsverhouding hebben ervaren : " Ik heb steeds als
.bediende gewerkt op het bureau onder het gezag en het toezicht van de
baas)" (verklaring van de heer Porre
d.d. 20 december 1976); " de Ieiding en de
organisatie van het werk waren voiledig
in handen van de heer Piron. Ik werkte
nooit op eigen initiatief" (verklaring van
de heer Porre d.d. 30 november 1976). De
verklaringen van juffrouw Van den
Broeck geven blijk van dezelfde ervaring
(zie onder meer haar verklaring van
18 november 1976); het factureren van
hun prestaties door de betrokkenen.
Behoudens enkele facturen van juffrouw
Van den Broeck uit haar beginperiode
hebben aile facturen betrekking op diensten en niet op werken, wat eerder lijkt
te wijzen op de uitvoering van een
inspanningsverbintenis die kenmerkend
is voor de bediende, dan van een resultaatsverbintenis, kenmerkend voor de
ondernemer; hoe betekenisvol die aanwijzingen ook mogen lijken, nu hun
juiste praktische invloed op de uitvoering van de overeenkomst niet kon
worden vastgesteld, niet stellig kan worden bevestigd dat ze op onomstootbare
wijze de mogelijke onafhankelijkheid
uitsluiten die de partijen in hun overeenkomst hebben vastgelegd »,
terwijl de verplichting « elke dag
minstens acht uren te werken », het feit
dat het werk « in verweerders lokalen »
moest worden verricht, het feit dat « de
Ieiding en de organisatie van het werk »
voiledig bij hem berustten, en hij « alles
controleerde en nazag "• evenals het feit
dat de betrokken geen « werken » maar
arbeidsuren factureerden en dat zij trouwens nooit « uit eigen initiatief " werkten, aantonen dat er een voor arbeidsovereenkomst voor bedienden kenmerkende gezagsverhouding bestaat; zij
inderdaad op onbetwistbare wijze aantonen dat eiser een gezag had waardoor.
hij niet aileen kon bepalen welke prestaties moesten verricht worden, maar ook
de uitvoering ervan kon leiden en con-

troleren; daaruit volgt dat het arrest uit
de bovenvermelde aanwijzingen niet
wettig heeft kunnen afleiden dat het
bestaan van een gezagsverhouding tussen verweerder en zijn tekenaars niet
was aangetoond, en dat de door eiser
gevorderde sociale bijdragen dus niet
verschuldigd waren (schending van de in
de aanhef van het middel vermelde
bepalingen) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, volgens de
verklaringen van de tekenaars, eiste
dat zij elke dag ten minste acht
uren zouden werken, dat verweerder zorgde voor leiding over, organisatie van, controle en toezicht op
alle werken, waardoor het voor de
tekenaars praktisch onmogelijk was
de plans thuis te tekenen, dat
de tekenaars die gezagsverhouding
beseften en nooit uit eigen initiatief
werkten;
Overwegende dat het arrest niettemin beslist dat eiser het bestaan
van een gezagsverhouding niet aantoont en, dus evenmin het feit dat
verweerder onderworpen is aan de
wettelijke bepalingen van de sociale
zekerheid der werknemers, op
grond dat de overeenkomst tussen
verweerder en de tekenaars een
werk als zelfstandig tekenaar
beoogde, dat architecten voor · dat
soort van werk een beroep doen op
zelfstandige tekenaars en dat de
arbeidsvoorwaarden : uurregeling,
plaats van het werk, wijze van
betaling, niet onverenigbaar zijn
met een aannemingsovereenkomst;
Overwegende dat de voor de
arbeidsovereenkomst kenmerkende
gezagsverhouding bestaat zodra
iemand in feite gezag kan hebben
over andermans handelingen;
Overwegende dat, enerzijds, geen
van de bovenvermelde motieven de
mogelijkheid van een gezagsverhouding uitsluit;
Dat, anderzijds, de rechter niet IS
gebonden door de kwalificatie die
de partijen aan de overeenkomst
hebben gegeven;
Overwegende dat het arrest, op
grond van de vorenvermelde vast-

-774stellingen, niet wettig heeft kunnen zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
beslissen dat de gezagsverhouding - Gelijkluidende conclusie van de h.
Charles, eerste advocaat-generaal niet was bewezen;
Advocaat : mr. Marc Theunis, AntwerDat het middel gegrond is;
pen.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt Nr. 359
·op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
2• KAMER - 16 februari 1982
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het VOORLOPIGE HECHTENIS
GER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE
Arbeidshof te Luik.
15 februari 1982 3• kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.

HOTEGEN
DE BESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS NA EEN MAAND ONREGELMATIGE BESCHIKKING - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING OM TE BEVELEN DAT DE
VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD- BEGRIP.

De kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij het hoger beroep aanhangig is
van de beklaagde tegen een onregelmatige beschikking tot handhaving
Nr. 358
van de voorlopige hechtenis na een
maand, kan zelf bevelen dat die hech2• KAMER- 16 februari 1982
tenis wordt gehandhaafd, ook al is er
op het tijdstip van haar beslissing
WEGVERKEER - VOORRANG - WEGVERmeer dan een maand verlopen sinds
KEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 2.6 de vorige handhavingsbeschikking van
AARDEWEG- BEGRIP.
de raadkamer (1). (Art. 5, lid 1, 2 en 3,
Wet Voorlopige Hechtenis 20 april
In de zin van art. 2.6 Wegverkeersregle1874).
ment 1 dec. 1975 is een aardeweg een
weg die breder is dan een pad en die
(DELLA FAILLE D'HUYSSE)
niet voor het voertuigenverkeer in het
algemeen is ingericht (1); de rechter
beslist wettig dat een aardeweg is de
ARREST
weg waarvan hij vaststelt dat hij
midden in een landelijke omgeving
HET HOF; - Gelet het bestreden
ligt, dat hij 2,80 m breed is, dat de
onder- en bovenlaag uit aarde bestaan arrest, op 31 december 1981 door
en dat, ondanks een verharding en het Hof van Beroep te Gent, kamer
versteviging met sintels, de met aarde van inbeschuldigingstelling, gewebedekte weg niet kan worden zen;
beschouwd als ingericht voor het voerOver het middel, afgeleid uit de schentuigenverkeer in het algemeen.
ding van de artikelen 97 van de Grand(DEMAEREL T. c ASSURANTIE VAN DE BELGI- wet, 5, lid 2, 6, lid 1, en 6, lid 3, a en b,
van het Verdrag tot Bescherming van de
SCHE BOERENBOND • N.V., VAN LOOCK)
Rechten van de Mens en de Fundamen16 februari 1982 2• kamer - tele Vrijheden, goedgekeurd door artikel
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- 1 van de wet van 13 mei 1955, en 5,
Nota arrest nr. 358 :

Nota arrest nr. 359 :

(1) Cass., 19 juni 1939 (Bull. en Pas., 1939, I,
(1) Cass., 7 sept. 1970 (A.C., 1971, 18) en
317); 1 april 1946 (ibid., 1946, I, 124).
9 okt. 1972 (ibid, 1973, 140).

-775eerste, tweede en derde lid, van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat het arrest de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge van 17 december. 1981, w:aardoor de voorlopige hechtenls van e1ser werd verlengd, bevestigt
op grond dat : « Uit de stukken van de
procedure blijkt dat er op 15 december
1981 aan de raadsman van de verdachte
bericht werd gegeven dat deze laatste in
de raadkamer diende te verschijnen op
17 december 1981 te 17 uur, tot behandeling van de vordering van de procureur
des Konings, strekkende tot handhaving
van het tegen hem verleend bevel tot
aanhouding. Er werd dus niet voldaan
aan de gebiedende bepalingen van
artikel 5 van de wet van 20 april 1874
betreffende de voorlopige hechtenis
waarbij voorzien wordt dat het dossier
gedurende twee dagen op de griffie ter
beschikking dient gesteld van de raadsman van de verdachte, waaruit volgt dat
de aangetekende brief, waarbij daarvan
aan de raadsman bericht wordt gegeven,
hem ten laatste moet worden opgestuurd
de dag v66r de eerste der twee dagen die
de verschijning voorafgaat. De procedure
in kwestie is dus niet regelmatig
geweest. Maar een dergelijke onregelmatigheid is slechts reden tot nietigheid
wanneer daardoor de rechten van de
verdediging geschonden worden. En dit
kan ter zake niet ernstig beweerd worden nu toch blijkt dat de verdediging
van de verdachte voor de raadkamer
werd waargenomen en uit niets blijkt
dat de rechten van de verdediging werden geschonden. Om dezelfde redenen is
het evenmin aan te nemen dat er
schending zou zijn van het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, zoals
dit voorzien is in het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden "•

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
eerste conclusie, neergelegd op de zitting
van het Hof van Beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling, van 29
december 1981, had doen gelden : " In
huidig geval was het dossier slechts ter
beschikking van de raadsman van de
verdachte (v66r de raadkamer) op
16 december 1981 en op 17 december
1981 tot het uur van de zitting (17 uur),
dit is niet gedurende twee dagen van
middernacht tot middernacht; ... dit is
een zware schending van de rechten van
de verdediging en brengt dus de nietig-

heid mee van de procedure; ... de
schending van de rechten van de verdediging berust enerzijds in het feit dat de
raadsman van verdachte praktisch
geziep. onmogelijk op 16 december 1981
kenms kon nemen van het dossier v66r
een betrekkelijk laat uur en daarna in
minder dan een dag onmogelijk conclusie kon opstellen over de verschillende
elementen van dit dossier v66r het uur
van de zitting; verdachte heeft zich dus
niet behoorlijk kunnen verdedigen voor
de eerste rechter, hetgeen de nietigheid
van elke daarop volgende beschikking
va~ verlenging van de voorlopige hechtems meebrengt; anderzijds beroept verdachte zich op artikel 5, 2, 6, 1 en 6, 3, a,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in uitvoering waarvan
een verdachte die aangehouden wordt,
recht l_l~eft op een eerlijke behandeling
van ZlJn zaak, waarbij hij namelijk
onverwijld op de hoogte moet worden
gesteld. van de redenen van alle tegen
hem mgebrachte beschuldigingen >>,
zodat, door te zeggen dat de rechten van
de verdediging en het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak nief
werden geschonden, om de enige reden
dat de verdediging van eiser voor de
raadkamer werden waargenomen, het
arrest niet antwoordt op het verweer van
eiser volgens hetwelk zulke schending
voortvloeide uit het feit dat zijn raadsman in de onmogelijkheid werd gesteld
om in minder dan twee voile dagen
kennis te kunnen nemen van het dossier
e~ .. behoorlijk de verdediging van zijn
client te kunnen waarnemen, waaruit
eiser afleidde dat de procedure voor de
raadkamer nietig was en dat de kamer
van inbeschuldigingstelling niet meer
zelf rechtsgeldig het aanhoudingsmandaat kon verlengen 1 wegens het verstrijken van de term1jn van een maand
bepaald door artikel 5, tweede lid, van
de wet van 20 april 1874 (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, door te zeggen dat,
hoewel er voor de raadkamer niet werd
voldaan aan de gebiedende bepaling van
artikel 5, derde lid, van de wet van
2~ ~pril. 1874, deze onregelmatigheid de
metlghe1d van de procedure niet tot
gevolg had, om de enige reden dat de
verdediging van eiser voor de raadkamer
werd waargenomen,
de
bestreden
beschikking de draagwijdte van dit artikel miskent -men ook die van artikel 6,
lid 3, van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en d<"
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waarvan de rechten van de verdediging
niet alleen inhouden dat aan de verdachte de mogelijkheid wordt gegeven
om zich op de zitting door een raadsman
te laten bijstaan, maar ook dat aan zijn
raadsman de mogelijkheid wordt gegeven om gedurende ten minste twee volle
dagen kennis te kunnen nemen van het
dossier en de verdediging van zijn client
voor te bereiden;
derde onderdeel, door te zeggen dat
het recht op een eerlijke behandeling'
van de zaak niet werd geschonden, om
de enige reden dat de verdediging van
eiser voor de raadkamer werd waargenomen, het arrest de bepalingen van
artikel 5, lid 2, en artikel 6, leden 1 en 3,
a, van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden miskent, ter uitvoering waarvan de eerlijke behandeling
van de zaak van een gearresteerde of
verdachte inhoudt dat hij onverwijld (dit
is ten minste v66r de uitspraak van de
eerste rechter die de zaak moet beslechten) in kennis moet worden gesteld van
alle tegen hem ingebrachte beschuldigingen, waaruit volgt dat het arrest niet
alleen de schending van artikel 51 derde
lid, van de wet van 20 april 1874 aoor
de
raadkamer had moeten vaststellen, maar
ook de daaruit vloeiende schending van
de rechten van verdediging, zodat de
kamer
van
inbeschuldigingstelling,
wegens het verstrijken van de termijn
van een maand bepaald door artikel 5,
tweede lid, van de wet van 20 april 1874,
niet meer zelf rechtsgeldig het aanhoudingsmandaat kon verlengen en eiser in
vrijheid moest stellen :

zijn aanvullende conclusie en als
enkele reden aanvoerde dat, naar
zijn oordeel, de beslissing van de
raadkamer nietig was;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling
laatstvermelde conclusie en ook die in het
middel aangehaald, beantwoordt
door, na te hebben vastgesteld dat
de procedure voor de raadkamer
niet regelmatig was, te oordelen dat
die onregelmatigheid slechts tot nietigheid kan leiden bij miskenning
van het recht van verdediging en
dat, ten deze, die miskenning en
dus die nietigheid niet bestonden
« nu toch blijkt dat de verdediging
van de verdachte voor de raadkamer werd waargenomen »;
Overwegende dat, nu de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling ten aanzien van
het recht van verdediging, regelmatig was de mogelijke schending van
wettelijke bepalingen, die in dat
antwoord en in de procedure voor
de raadkamer mocht schuilen, geen
belang meer vertoont;
Dat 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;

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, ongeacht of
de beroepen beschikking van de
raadkamer tot handhaving van de
hechtenis nietig is of niet, bevoegd
is om de voorlopige hechtenis te
handhaven, zelfs wanneer op het
Om die redenen, verwerpt de
ogenblik van haar beslissing meer. voorziening; veroordeelt eiser in de
dan een maand is verstreken sedert kosten.
de vorige beschikking van handha-.
ving door de raadkamer;
2• kamer 16 februari 1982 .
.
. Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorOver;vegende dat e1ser m de ~n zitter _ Verslaggever : de h. D'Haenens
het m1ddel aangehaalde conclus1e _ Gelijkluidende conclusie van de h.
niet loochende dat de kamer van Charles, eerste advocaat-generaal inbeschuldigingstelling die bevoegd- Advocaat : mr. Max Van der Haegen,
heid bezit; dat hij zulks pas deed in 1Brussel.

777Verslaggever : de h. Bosly
Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. Ansiaux.

voorzitter -

Nr. 360

2• KAMER- 17 febmari 1982

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERLLJKE RECHTSVORDERING VEROORDELENDE BESLISSING VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVENNIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING
(1). (ART. 97 GW.)

Nr.361

2• kamer -17 febmari 1982
2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVERSCHEIDENE PERSONEN lEDER VAN
HEN TA.V. DE GELAEDEERDE GEHOUDEN TOT
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING (2). (ARTT.
1382 EN 1383 B.W.)

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLLJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARBLJ ALLE AANSPRAKELLJKHEID
VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE
BEKLAAGDE WORDT GELEGD - GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN HET
SLACHTOFFER EEN. FOUT WORDT TOEGESCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL MEDE
IS VEROORZAAKT BEPERKTE VERNIETIGING.

VORDERING - VERJARING - GEEN CONCLUSIE - VEROORDELENDE BESLISSING - GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE VERJARINGSTUITENDE HANDELINGEN TE VERMELDEN (1).

(LQAH T. VAN ACKER)

17 februari

1982 -

2• kamer

Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Kreit
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

3° Wanneer bij een beslissing op de

burgerlijke rechtsvordering waarbij
aile aansprakelijkheid voor een ongeval ten laste van de beklaagde wordt
gelegd, en die beslissing vernietigd Nr. 362
wordt op grond dat de recl1ter niet
heeft geantwoord op de conclusie van
2• KAMER- 17 febmari 1982
de beklaagde waarin aan de getroffene .
een lout wordt toegeschreven waar- VOORZIENING IN CASSATIE
door het ongeval mede is veroorzaakt,
strekt de vernietiging zich niet uit tot TERMLJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING
de beslissing dat de beklaagde een VAN DE RAADKAMER WAARBLJ DE VERfout heeft begaan waarvoor hij aan- DACHTE, MET AANNEMING VAN VERZACHsprakelijk is en evenmin tot de beslis- TENDE OMSTANDIGHEDEN, WEGENS EEN MISsing omtrent de vaststelling van het DAAD NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
WORDT VERWEZEN - BESCHIKKING WAARschadebedrag (3).
(VAN HEFFEN T. DE PIERPONT SURMONT DE
VOLSBERGHE, BELGISCHE STAAT MIN. V.
OPENBARE WERKEN)

17

februari

1982 -

2° kamer

Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
Nota's arrest nr. 360 :

TEGEN GEEN VERZET VANWEGE DE VERDACHTE OPENSTAAT CASSATIEBEROEP
V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP (1).

Nota arrest nr. 361 :
(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 219).
Nota arrest nr. 362 :

(1) De geannoteerde beslissing bevat iets
(1} Zie Cass., 21 okt. 1980 (A.C., 1980-81,
.nr. 113) en 22 sept. 1981 (ibid, 1981-82, nr. 58). meer dan hetgeen in de gewone formule staat.
Doorgaans zegt het Hof immers dat de verwijzingsbeschikking • in laatste aanleg IS
(2) Cass., 9 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 20}.
(3) Cass., 9 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 20}.

(Zie vervolg nota volgende blz.)

778(JADar, POLAJN, KUMPS)
Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de cassatiebeARREST (vertaling)
roepen van Jadot en Polain; verwerpt
het
cassatieberoep van
RET HOF; - Gelet op de bestre- Kumps; veroordeelt iedere eiser in
den beschikking, op 16 december de kosten van zijn cassatieberoep.
1981 gewezen door de raadkamer
17 februari 1982 2• kamer van de Rechtbank van Eerste Aan- Voorzitter : de h. Screvens
leg te Brussel;
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,

I. Op de cassatieberoepen van advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van
Ommeslaghe.
J adot en Polain :
Overwegende
dat
de
eisers
afstand hebben gedaan van hun
cassatieberoep;

II. Op het cassatieberoep van
Kumps:

Nr. 363
1• KAMER - 18 februari 1982

BURGEROverwegende dat het cassatiebe- 1° CASSATIEMIDDELEN
GROND
VAN
NIETLJJKE
ZAKEN
roep gericht is tegen een beschik- ONTVANKELJJKHEID
STEUNEND OP EEN
king waarbij de raadkamer, met BEWEERDE MAAR NIET GENOMEN BESLISSING
aanneming
van
verzachtende EN OP EEN FElT WAARVAN DE JUJSTHEID
omstandigheden, eiser wegens mis- NIET BLJJKT DOOR DAT ARREST NOCH DOOR
daden verwijst naar de correctionele ENIG STUK WAAROP HET HOF VERMAG ACHT
rechtbank;
TE
SLAAN
GROND
VAN
NIETDIE FEITELJJKE GRONDOverwegende dat die beschikking ONTVANKELJJKHEID
SLAG MIST.
geen uitspraak doet over een geschil
betreffende de bevoegdheid van de 2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERonderzoeksgerechten;
LJJKE ZAKEN - MIDDEL WNDER BELANG
Overwegende dat verdachte tegen GELET OP EEN BESLISSING VAN HET BESTREdie beschikking geen verzet kan DEN ARREST- NIET ONTVANKELJJK MIDDEL.
doen; dat die beschikking niettemin
BURGERslechts een voorbereidende beslis- 3° CASSATIEMIDDELEN
LJJKE
ZAKEN
GROND VAN
NIETsing en een beslissing van onder- ONTVANKELJJKHEID
GROND VAN NIETzoek is;
ONTVANKELJJKIIEID HIERUIT AFGELEID DAT
Dat derhalve, krachtens arti- HET MIDDEL BETREKKING HEEFT OP DE
kel 416 van het Wetboek van Straf- CONCLUSIE VAN DE TWEEDE VERWEERSTER
vordering, het v66r de eindbeslis- MET WIE VERWEERDER GEEN ENKELE
HAD, EN DAT DIE CONCLUSIE
sing ingestelde cassatieberoep niet RECHTSBAND
BETREKKING HEEFT OP EEN BETWISTING DIE
ontvankelijk is;
GEEN INVLOED KAN HEBBEN OP HET
GESCHIL TUSSEN VERWEERDER EN EISERES
(Vervolg nota van vorige biz.)
OPLOSSING VAN DIE BETWISTING VAN
gewezen » (Cass., 6 nov. 1979 [A.C., 1979-80,
BELANG VOOR DE OPLOSSING VAN HET
nr. 152]; Cass., 23 sept. 1980 en 7 jan. 1981
GESCHIL TUSSEN EISERES EN VERWEERDER
[A.C., 1980-81, nrs; 55 en 262]). In de regel is
GROND VAN NIET-ONTVANKELJJKHEID
zulks waar als het gaat om een verwijzing
NIET AANNEEMBAAR.
naar de correctionele rechtbank wegens een
wanbedrijf. Maar als het gaat om de correctioBURGERnalisering van een misdaad of om de contra- 4° CASSATIEMIDDELEN
ventionalisering van een wanbedrijf kunnen
LJJKE ZAKEN- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE
zowel het O.M. als de burgerlijke partij verzet
CONCLUSIE NIET IS BEANTWOORD - CONCLUdoen. In zoverre zij geen verzet doen, moet
SIE DOOR BESLISSING BEANTWOORD - MIDnochtans worden beslist dat hun cassatiebeDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST {1).
roep, na de eindbeslissing, tegen de verwijzingsbeslissing niet ontvankelijk is, aangezien - - - - - - - - - - - - - - - - - de beslissing voor hen in eerste aanleg is
(1) Cass., 24 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 67).
gewezen.
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ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN
TEGENSTRIJDIGE MOTIVERING- BEG RIP.

6° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE ONJUISTE BEVESTIGING DOOR EEN VERZEKERINGSMAKELAAR AAN EEN CLIENT DAT DEZE
VERZEKERD IS- SCHADE TEN GEVOLGE VAN
HET VERLIES VAN HET GENOT VAN DE
GESTOLEN VOORWERPEN.

7° OVEREENKOMST -

CONTRACTUELE
AANSPRAKELIJKHEID - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - ONJUISTE
BEVESTIGING DOOR EEN MAKELAAR AAN EEN
CLIENT DAT DEZE VERZEKERD IS - SCHADE
TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN HET
GENOT VAN DE GESTOLEN VOORWERPEN.

8° CASSATIE

CASSATIEGEDING
OPROEPING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET
ARREST
GROND
VAN
NIETONTVANKELIJKHEID, OPGEWORPEN TEGEN
DiE OPROEPING TOT BINDENDVERKLARING OPROEPING TOT BINDENDVERKLARING IN
HOGER BEROEP, DOOR HET HOF VAN BEROEP
ONTVANKELIJK VERKLAARD EN INGEWILLIGD
- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET
AANNEEMBAAR.

aangevoerde feit niet ter zake diende
en het bestaan van een verzekeringsovereenkomst niet kon aantonen.
4° Feitelijke grondslag mist het middel

dat aan de rechter verwijt een conclusie niet te hebben beantwoord, terwijl
die conclusie in de bestreden beslissing wordt beantwoord.
5° Het is niet tegenstrijdig, enerzijds,

niet in te gaan op de bewering dat een
partij, wegens de door haar begane
louten, geen aanspraak kan maken op
het voordeel van een verzekering, op
grand dat die opwerping theoretisch
is, omdat er geen verzekeringsovereenkomst is, en, anderzijds, te oordeJen dat, bij de zeer kiese beoordeling
van de schade ten gevolge van de lout
van de makelaar, rekening moet worden gehouden met hetgeen er zou
gebeurd zijn indien er een geldige
polis had bestaan.

6° en 7° Wettig is de beslissing van de
rechter dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de fout van een verzekeringsmakelaar, die aan een client
verkeerdelijk heeft bevestigd dat hij
verzekerd was, en de schade van die
client ten gevolge van het verlies van
het genot van de gestolen voorwerpen,
wanneer hij erop wijst dat de schade
waaryoor vergoeding wordt gevorderd
9° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT hieruit voortvloeit dat de bestolene
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGERgeen vergoeding heeft ontvangen die
LIJKE ZAKEN - GEWONE BRIEF - UITLEGhem in staat stelde de inboedel te
GING VERENIGBAAR MET DIE BRIEF - GEEN
vervangen, en aldus impliciet doch
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
zeker beslist dat zonder de begane
AKTEN(2).
fout de schade, zoals ze zich heeft
voorgedaan, niet zou zijn ontstaan.
(Art. 1147, 1150 en 1151 B.W.)
10° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN
10° Niet tegenstrijdig is de beslissing
- TEGENSTRIJDIGE MOTIVERING- BEGRIP.
die, enerzijds, zegt dat bij de beoordeling van de vergoeding van een schade
2° Niet ontvankelijk bij gebrek aan
rekening moet worden gehouden met
belang is het middel dat een arrest
hetgeen gebeurd zou zijn als er een
aanvecht in zoverre het steunt op de
verzekeringspolis had bestaan, en,
hoedanigheid van Jasthebber van een
anderzijds, geen rekening houdt met
partij om haar niet toe te laten het
het plafond van honderdduizend frank
bewijs van een verzekeringsovereenper voorwerp uit de type-polis van de
komst te Jeveren door aile middelen
verzekeringsmaatschappij
die
het
rechtens, wanneer het arrest in werrisico had moeten dekken, wanneer
kelijkheid, op grand van een feitelijke
die beslissing erop wijst dat de regel
beoordeling, beslist dat, oak al was het
van de beperking van het risico niet
bewijs door alle middelen rechtens
algemeen is en dat uit de overgelegde
toegelaten, het in het bewijsaanbod
correspondentie niet kan worden afgeleid dat die regel zou zijn voorgekomen in de polis die had moeterJ
(2) Cass., 23 maart 1977 (A. C., 1977, 795).
gesloten worden.
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ARREST ( vertaling)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de onder de
nrs. 6432 en 6433 op de algemene
rol ingeschreven cassatieberoepen
tegen hetzelfde arrest gericht zijn;
dat ze dienen samengevoegd te
worden;
I. Wat het cassatiebroep van eiseres, Societe europeenne de Courtage, betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1165, 1341,
1347, 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
25, 64 van het Wetboek van Koophandel,
25 van de wet van 11 juni 1874 houdende
de titels X en IX, boek 1, van het
Wetboek van Koophandel op de verzekeringen en 97 van de Grondwet,
·
doordat het arrest oordeelt dat eiseres
niet kan worden beschouwd als een
derde , bij de met Assubel gesloten
verzekeringsovereenkomst, « daar (die)
overeenkomst, waarvan zij het bewijs
zou willen leveren, de overeenkomst is
die zij, naar zij beweert, zelf heeft
gesloten als lasthebber van de h.
Grisard », en beslist dat, ingevolge
artikel 25 van de wet van 11 juni 1874,
die overeenkomst bij geschrift moest
worden bewezen, zodat, nu een geschrift
ontbrak en eiseres niet een begin van
bewijs door geschrift overlegde, zij niet
gerechtigd was om de litigieuze overeenkomst door aile rechtsmiddelen te bewijzen,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op het middel waarin
eiseres in haar aanvullende conclusie
van eerste aanleg, die uitdrukkelijk
overgenomen is in boger beroep, aanvoerde dat zij door verweerder nooit was
belast « met een bijzondere lastgeving
waardoor zij meer verplichtingen zou
hebben dan die welke normaal voortvloeien uit het makelaarscontract, dat er
geen verzwaring moet zijn van de reeds
«

grote aansprakelijkheid van de makelaar
die ondanks alles slechts een tussenpersoon blijft », waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
en daardoor artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede onderdeel, in tegenstelling met
het makelaarscontract waarbij de makelaar zich beroepshalve en zelfstandig
ermee belast twee of meer personen met
elkaar in aanraking te brengen om hen
in staat te stellen tussen hen rechtstreeks een of meer rechtshandelingen
te verrichten (artikelen 2 en 64 van het
Wetboek van Koophandel), lastgeving
het contract is waarbij een persoon
iemand anders ermee belast voor hem
en in zijn naam een rechtshandeling te
verrichten (artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek), waaruit volgt dat het
arrest, dat er enkel op heeft gewezen dat
verweerder zich tot eiseres had gewend
<< om zijn verzekeringsportefeuille na te
zien en hem nieuwe voorstellen te
doen », zonder vast te stellen dat eiseres,
de macht had gekregen om in naam van
verweerder een of meer verzekeringspolissen af te sluiten, niet wettig heeft
kunnen beslissen dat eiseres, die handelde als makelaarster (artikelen 2 en 64
van het Wetboek van Koophandel), de
lasthebber van verweerder was (schending van alle in het middel vermelde
bepalingen
en
inzonderheid
van
artikel 1984 van het Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, noch de makelaar
(artikelen 2 en 64 van het Wetboek van
Koophandel),
noch
de
lasthebber
(artikel 1984 van het Burgerlijk Wethoek) partij zijn in de door hun toedo€m
gesloten contracten; artikel 25 van de
wet van 11 juni 1874, evenals de artikelen 1341 en 1347 van het Burgerlijk
Wetboek, enkel voor de partijen geldt en
niet voor de derden die door alle rechtsmiddelen het bewijs mogen leveren van
de overeenkomsten waarop zij zich
beroepen, waaruit volgt dat het arrest,
ook al had het terecht, quod non,
geoordeeld dat eiseres tegelijkertijd de
hoedanigheid van lasthebber en die van
makelaar had, niet wettig heeft kunnen
beslissen dat eiseres partij was in de
verzekeringsovereenkomst waarop zij
zich beriep (schending van de in het
middel vermelde bepa1ingen en inzonderheid van de artikelen 1984 van het
Burgerlijk Wetboek, 2 en 64 van het
Wetboek van Koophandel) en zij, bijgevolg, bij gebrek aan een begin van
bewijs door geschrift, niet gerechtigd
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Dat het middel van nietbeWIJzen (schendmg_ van de m. het mid- ontvankelijkheid niet kan worden
del vermelde bepalmgen en mzonder- aangenome .
n,
heid van de artikelen 1341, 1347 van het
Burgerlijk Wetboek en 25 van de wet
0
h t 'dd 1 · ··
h 1.
van 11 juni 1874) :
ver e m1 e m ZIJn ge ee .
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiseres, alsmede haar
Over het middel van niet- verzekeraar burgerrechtelijke aanontvankelijkheid dat verweerder sprakelijkheid, de naamloze ventegen het cassatiemiddel heeft opge- nootschap Eendracht en Voorzorg,
worpen en hieruit is afgeleid dat tweede verweerster, betoogden dat
eiseres, die te zijnen aanzien het er op het moment van het schadebeginsel van haar aansprakelijkheid geval ten voordele van verweerder
niet heeft betwist en geen hoger een bij de eerste verweerster gesloberoep heeft ingesteld tegen de ten verzekeringsovereenkomst tegen
veroordeling van de eerste rechter diefstal bestond; dat zij tot stavmg
die haar aansprakelijk verklaarde, van die bewering geen geschrift of
er geen belang bij heeft om een een begin van bewijs door geschrift
middel tot cassaite van die definitief overlegden, doch die overeenkomst
geworden beslissing voor te stellen : door gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens wilden bewijzen wegens de
Overwegende dat uit de vaststel- talrijke contacten die er tussen de
lingen van het arrest niet blijkt dat Societe europeenne de Courtage en
eiseres ten aanzien van verweerder een inspecteur van de maatschappij
het beginsel van haar aansprake- Assubel waren geweest, en het tuslijkheid zou hebben erkend of dat sen verzekeringsmaatschappijen en
verweerder in hoger beroep zou makelaars gebruikelijk is om ter
hebben opgeworpen dat de beslis- zake van verzekeringsdekkingen
sing van de eerste rechter dienaan- louter mondelinge overeenkomsten
gaande een eindbeslissing was en aan te gaan; dat zij subsidiair
dat de rechters in hoger beroep aanboden het bewijs te leveren dat
zulks zouden aangenomen hebben; « het diensthoofd van Assubel, de
dat, inzake de vordering van ver- h. Jacquest, tijdens een telefoongeweerder tegen eiseres, het arrest sprek heeft verklaard dat het risico
integendeel nagaat of eiseres een inderdaad door de verzekeringsfout heeft begaan en er met name maatschappij Assubel was gedekt »;
op wijst dat « om aan de gevolgen
Overwegende dat, zo het arrest
van haar fout te ontsnappen de
Societe europeenne de Courtage, weliswaar beslist dat eiseres niet
alsmede haar verzekeraar, verschil- kan worden toegelaten om de aanlende middelen doen gelden die de gevoerde overeenkomst door alle
eerste rechter heeft beantwoord en rechtsmiddelen te bewijzen, omdat
in hoger beroep zijn aangevoerd, zij ten deze niet kan worden
beschouwd als een derde bij die
welke middelen uitgaan van het overeenkomst
die zij, naar zij
bestaan van een verzekeringspolis, beweert, zelf met de eerste verweerterwijl ten deze de rechtsvordering
van de h. Grisard gegrond is op de ster heeft gesloten als lasthebber
fout van de makelaar die hem heeft van Grisard, het zich niet tot deze
geschreven dat hij verzekerd was beweging beperkt;
Dat het voorts zegt dat erop moet
hoewel zulks niet het geval was
en
die
hem verkeerd
heeft worden gewezen hoe weinig waargeadviseerd », en in zijn beschik- schijnlijk het in het bewijsaanbod
kende gedeelte de veroordeling van aangevoerde feit wei is en het, na
eiseres ten aanzien van verweerder onderzoek van de feitelijke elementen die zijn aangevoerd om na te
bevestigt;

I
I
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releveert « dat het aangevoerde feit
geenszins ter zake dient, omdat het
wordt tegengesproken door andere,
wel degelijk reele elementen, zoals
de verklaringen en de correspondentie van de h. Vanderborght, alsmede de niet aanwezige noodzaak
van een voorlopige dekking daar er
nog steeds een verzekering van
kracht was op het moment dat de
Societe europeenne de Courtage
met de naamloze vennootschap
Assubel contacten had, dit wil zeggen in februari 1974; dat, vanaf dat
moment tot op de dag van het
schadegeval, de Societe europeenne
de Courtage zich niet uitermate
ongerust heeft gemaakt over het feit
dat zij het litigieuze contract niet
ontving, hetgeen bevestigd wordt in
de aangetekende brief van 20 juli
1974 van de maatschappij Assubel
aan de h. Vanderborght », en uit die
overwegingen afleidt « dat de
Societe europeenne de Courtage
nagelaten heeft de h. Grisard te
doen verzekeren, doch hem liet
geloven dat hij verzekerd was »;
Overwegende dat het arrest, dat
aldus op grond van een feitelijke
beoordeling beslist dat, al was het
bewijs door alle rechtsmiddelen toegelaten, het in het bewijsaanbod
aangevoerde feit niet ter zake
diende en het bestaan van de verzekeringsovereenkomst niet kon aantonen, zijn beschikkende gedeelte
naar recht verantwoordt;
Dat, derhalve, het middel, dat in
zijn verschillende onderdelen kritiek uitoefent op het arrest voor
zover het eiseres als lasthebber
heeft beschouwd om haar niet toe
te laten het bewijs door alle rechtsmiddelen te leveren, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;

een verzekeringspolis, daarop geen aanspraak had kunnen maken wegens de
fouten die hij had begaan,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op het middel waarin de
tweede verweerster tot staving van dat
verweer uitvoerig betoogde dat verweerder haar, alsmede zijn makelaar, op de
hoogte had moeten stellen van de contacten die hij in de maand augustus 1974
had gehad met de genaamde Nadasi
« die, naar hij vermoedde, aanwijzingen
zou gegeven hebben voor de diefstal
waarvan hij het slachtoffer is geweest »
en die pas in de maand oktober 1974
door de politie werd ondervraagd, dat, zo
die vermoedens eerder waren bekendgemaakt, het onderzoek immers had kunnen slagen, daar tussen die twee data
« ongeveer twee maanden is verstreken,
wat ruim voldoende was om de buit te
doen verdwijnen en de sporen uit te
wissen », waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
en daardoor artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede onderdeel, mocht men oordelen, quod non, dat het arrest die conclusie heeft beantwoord door erop te wijzen
dat << de eerste rechter terecht heeft
opgemerkt dat die opwerping theoretisch
is, daar er geen enkele verzekeringsovereenkomst bestaat », dit motief echter tegenstrijdig is met het motief
waarin het arrest, bij beoordeling van de
schade, zegt « dat immers rekening moet
worden gehouden met hetgeen er zou
gebeurd zijn als er een geldige polis had
bestaat, met de omvang van de dekking
van het bedoelde risico en met de
scha tting van de te
verzekeren
voorwerpen »; het immers tegenstrijdig
is niet te willen onderzoeken wat de
verzekeringsovereenkomst had kunnen
bevatten indien ze was gesloten geworden, om niet in te gaan op een verweer,
en tegelijkertijd de inhoud ervan te
schatten om een vordering toe te wijzen,
waaruit volgt dat, wegens deze tegenstrijdigheid, het arrest niet regelmatig
met redenen is omkleed en daardoor
artikel 97 van de Grondwet schendt :

Over de grond van niet-ontvankeOver het tweede middel, afgeleid uit lijkheid dat verweerder tegen het
de schending van artikel 97 van de cassatiemiddel heeft opgeworpen en
Grondwet,
hieruit is afgeleid dat het zonder
doordat het arrest niet ingaat op het ;belang is, enerzijds, omdat het berust
verweer waarin de tweede verweerster op een conclusie van de tweede
subsidiair aanvoerde dat verweerder, verweerster met wie verweerder
zelfs als was hij gedekt geweest door, geen enkele rechtsband had en
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op de tussen hem en eiseres door de verzekeraars afgevaardigde
bestaande geschil, en, anderzijds, om detectives, het hem gemaakte verdezelfde redenen als die waarop het wijst moeilijk te verstaan is;
tegen het eerste cassatiemiddel opgeOverwegende dat het arrest met
worpen middel van niet-ontvankelijk- die overwegingen de in het middel
heid gegrond is :
vermelde conclusie beantwoordt;

Overwegende dat, zoals in het
antwoord op dat middel van nietontvankelijkheid is gezegd, uit de
vaststellingen van het arrest niet
blijkt dat de door de eerste rechter
uitgesproken principiele veroordeling van eiseres jegens verweerder
definitief is; dat eiseres derhalve
kritiek mag uitoefenen op het arrest
voor zover het niet zou hebben
geantwoord op de conclusie van de
tweede verweerster, daar de oplossing van de in die conclusie opgeworpen betwisting van belang is
voor het tussen haarzelf en verweerder bestaande geschil;
Dat het middel van nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, ter
verwerping van het in het middel
vermelde verweer, erop wijst dat de
eerste rechter terecht heeft opgemerkt dat die opwerping theoretisch
is, omdat er geen enkele verzekeringsovereenkomst bestaat, en ook
zegt dat men niet goed inziet wat
men zou kunnen verwijten aan
verweerder die aile mogelijke stappen heeft gedaan om de belanghebbende partljen, gerechtelijke politie,
verzekeringsmakelaar en afgevaardigden van Tyler en Cie, in te
lichten over wat hij wist; dat het
helemaal niet opgaat verweerder te
verwijten dat hij niet heeft medegedeeld dat hij anderhalf jaar v66r de
diefstal bij hem een zekere Nadasi
had ontmoet die hij in augustus
1974 terugzag en die gehoord, vervolgd en schuldig bevonden werd
ter zake van fe1ten die niets te
maken hadden met de diefstal; dat,
nu verweerder aile inlichtingen die
hij had aan de politie had verstrekt,

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, niet in te gaan
op de bewering dat verweerder geen
aanspraak kon maken op het voordeel van de verzekering, met name
op grond dat die opwerping theoretisch is, omdat er geen enkele
verzekeringsovereenkomst bestaat,
en, anderzijds, te oordelen dat, bij
de zeer delicate beoordeling van de
schade ten gevolge van de fout van
de makelaar, rekening moet worden
gehouden met hetgeen er zou
gebeurd zijn indien er een geldige
polis had bestaan, met de omvang
van de dekking van het bedoelde
risico en met de schatting van de te
verzekeren voorwerpen, dit wil zeggen met elementen die als bas1s
moeten dienen voor de niet gesloten
overeenkomst;
Dat de beide onderdelen van het'
middel feitelijke grondslag missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1142,
1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382,
1383, 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
64 van het Wetboek van Koophandel en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest erop wijst dat « de
eerste rechter een vergoeding ex aequo
et bono had toegekend voor derving van
het genot van de inboedel die de partij
Grisard nog niet had kunnen vervangen;
dat de partij Grisard de bevestiging van
het vonnis over dit punt vordert, terwijl
(eiseres) van oordeel is dat geen enkele
polis de verzekerde dekt voor de schade
ten gevolge van de derving van het
genot van de inboedel en van de kunstwerken die gestolen zijn, en dat die
vordering moet worden afgewezen », en
beslist dat « zo weliswaar geen enkele
polis, behoudens bijzondere overeenkomst, een dergelijke genotsderving
dekt, de vordering van Grisard strekt tot
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van zijn inboedel waarvoor hij geen
enkele vergoeding heeft ontvangen die
hem in staat stelde deze te vervangen;
dat, zo geformuleerd, deze vordering, die
gegrond is op de fout van de makelaar
die aan zijn client heeft gezegd dat hij
verzekerd was terwijl zulks helemaal
niet het geval was, gerechtvaardig is en
dat de beslissing van de eerste rechter
dient bevestigd te worden »,
terwijl degene die een contractuele
fout heeft begaan (artikelen 1147, 1150
en 1151 van het Burgerlijk Wetboek),
zoals degene die ene quasi-delictuele
fout heeft begaan (artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek), de door
zijn medecontractant geleden schade
slechts moet vergoeden voor zover die
schade in oorzakelijk verband staat met
zijn fout, waaruit volgt dat het arrest
eiseres niet wettig heeft kunnen veroordelen tot voormelde vergoeding voor
genotsderving, zonder vast te stellen dat
bij ontstentenis van haar fout, die erin
bestond er niet voor te hebben gezorgd
dat de aan verweerder aangekondigde
polis daadwerkelijk bij de eerste verweerster werd gesloten, verweerder geen
schade inzonderheid ten gevolge van de
derving van het genot van de gestolen
voorwerpen zou hebben geleden, zoals ze
zich in concreto heeft voorgedaan
(schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen en inzonderheid
van de artikelen 1147, 1150 en 1151 van
het Burgerlijk Wetboek) :

begane fout, dit wil zeggen als er
een verzekeringsovereenkomst had
bestaan, de schade, zoals ze zich
heeft voorgedaan, niet zou zijn ontstaan;
Dat het arrest derhalve geen
enkele van de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Wat het cassatieberoep van
eiseres,
naamloze
vennootschap
Eendracht en Voorzorg, betreft :
Over het middel van nietontvankelijkheid dat de partij Grisard tegen de tegen haar gerichte
oproeping tot bindendverklaring van
het arrest heeft opgeworpen en
hieruit is afgeleid dat die oproeping
geen belang vertoont, daar er tussen
haar en eiseres geen enkele rechtsband bestaat en die partijen niet
tegen elkaar hebben geconcludeerd:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat
eiseres de partij Grisard in hoger
beroep in het geding heeft betrokken, met wie in eerste aanleg geen
enkele rechtsband was tot stand
gekomen, om het uit te spreken
arrest voor haar bindend te doen
verklaren; dat het hof van beroep die
vordering heeft ontvangen en ze
heeft ingewilligd;

Overwegende dat het middel niet
vermeldt waarin artikel 97 van de
Grondwet zou geschonden zijn; dat
het in dit opzicht niet ontvankelijk
Dat eiseres er derhalve belang bij
is;
Overwegende dat, voor het ove- heeft om diezelfde partij voor het
rige, door te preciseren, enerzijds, Hof tot bindendverklaring van het
dat de fout van eiseres waarop de arrest op te roepen ten einde het op
door verweerder ingestelde vorde- haar cassatiebroep te wijzen arrest
ring tot vergoeding voor derving van tegen haar te kunnen aanvoeren;
het genot van de inboedel is
Dat het
middel
van nietgegrond, erin bestaat aan haar ontvankelijkheid niet kan worden
client te hebben gezegd dat hij aangenomen;
verzekerd was terwijl zulks niet het
Over het eerste middel, ...
geval was, en, anderzijds, dat de
schade waarvoor verweerder vergoeding vordert hieruit voortvloeit dat
Dat het middel bij gebrek aan
hij geen vergoeding heeft ontvangen belang niet ontvankelijk is;
die hem in staat stelde de _inbo~~el
Over het tweede middel, afgeleid uit
te vervangen, het arrest 1mphc1et de schending van de artikelen 97 van de
doch zeker beslist dat zonder de 1Grondwet, 142, 1146, 1147, en voor zoveel
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Wetboek,
doordat het arrest, ter verwerping van
het middel van eiseres volgens hetwelk,
zelfs in geval van een regelmatige verzekering, Grisard daarop geen aanspraak
had kunnen maken wegens tekortkomingen aan de verplichtingen die bij
artikel17 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekering in het algemeen en bij de
gebruikelijke clausules van de verzekeringspolissen tegen diefstal aan de verzekerde zijn opgelegd, hierop steunt,
enerzijds, dat « die opwerping theoretisch is, omdat er geen enkele verzekeringsovereenkomst bestaat » en dat
« Grisard vergoeding vordert van de
schade ten gevolge van een fout en niet
de betaling van een schadeloosstelling
op basis van een polis die niet bestaat "•
en, anderzijds, dat het verwijt dat hij
niet heeft medegewerkt bij de opsporing
van de dieven niet gegrond is, en
inzonderheid dat aan Grisard niet kan
worden verweten « dat hij niet heeft
medegedeeld dat hij anderhalf jaar v66r
de d1efstal bij hem thuis een zekere
Nadasi had ontmoet die hij in augustus
1974 had teruggezien »,

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de fout waarvoor
Grisard vergoeding vorderde in het
arrest is omschreven als de nalatigheid
van verweerster om de verzekeringspolis
tot dekking van het risico diefstal daadwerkelijk te sluiten en om aan Grisard
een sluitnota te hebben afgegeven, terwijl hem door Assubel geen dekking was
verleend; het verband tussen de fout en
de schade zo noodzakelijk moet zijn dat
zonder de fout de schade zich niet zou
hebben voorgedaan zoals ze in concreto
heeft plaatsgehad; die noodzakelijkheid
ontbreekt als kan worden aangenomen
dat, zonder het litigieuze feithde schade
zoals ze heeft plaatsgehad zic niettemin
zou hebben voorgedaan wegens een
andere oorzaak; de door eiseres tegen
Grisard aangevoerde gronden van verval
allemaal omstandigheden waren om het
karakter van noodzakelijkheid te ontnemen aan het oorzakelijk verband tussen
die ten aanzien van de makelaar in
aanmerking genomen fout en de door
Grisard geleden schade; het arrest derhalve het middel van eiseres, dat
gegrond was op het verval dat Grisard
had opgelopen als er een regelmatige
verzekering was geweest, niet als theoretisch en zonder belang kon afwijzen,
op grand dat de rechtsvordering van
Grisard tegen verweerster beruste op de

vergoeding van een fout, zonder de
regels inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te schenden (schending
van de artikelen 1142, 1146, 1147 en, voor
zoveel nodig, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, ... :

Wat het eerste en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel in
deze onderdelen tegen het arrest'
dezelfde grieven opwerpt als die
welke zijn aangevoerd in de twee
onderdelen van het tweede middel
dat tot staving van het cassatieberoep van de Societe europeenne de
Courtage is voorgesteld;
Overwegende dat, om de in het
antwoord op dat middel gegeven
redenen, de beide onderdelen van
het middel feitelijke grondslag missen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, ter
verwerping van het verweer van
eiseres dat Grisard wegens zijn
persoonlijke fouten geen aanspraak
had kunnen maken op de verzekering en dat er aldus tussen de ten
aanzien van makelaar in aanmerking genomen fout en de door
Grisard geleden schade niet het
oorzakelijk verband zou bestaan dat
vereist is om aansprakelijk te zijn,
niet enkel zegt dat de eerste rechter
terecht heeft opgemerkt dat die
opwerping theoretisch is, omdat er
geen enkele verzekeringsovereenkomst bestaat en dat Grisard erop
wijst dat hij vergoeding van een
fout vordert en niet de betaling van
een schadeloosstelling op basis van
een polis die niet bestaat;
Dat het arrest bovendien de verschillende aan Grisard verweten
tekortkomingen onderzoekt en dat
het er, enerzijds, op wijst dat bij
ontstentenis van enige polis niet
kan worden nagegaan of op de
verweten gedragingen een vervalclausule van toepassing zou geweest
zijn en het, anderzijds, op basis van
de feitelijke elementen die het ver-
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voortvloeien uit het strafdossier, maatschappij Assubel waarmee verweerbeslist dat de aangevoerde fouten ster beweerde gecontracteerd te hebben;
7° dat op het tijdstip van het schadegeval
niet bewezen zijn, zodat het noodza- de
waarde van de inboedel, volgens een
kelijkerwijze die fouten niet als na de diefstal verricht deskundigenonoorzaken van de schade beschouwt; derzoek, 11.372.000 frank bedroeg en het
Dat het arrest, door de aanspra- bedrag van de gestolen voorwerpen
kelijkheid voor die schade aileen 9.482.000 frank was, en het arest eiseres
aan de fout van verweerster toe te veroordeelt om verweerster te vrijwaren
schrijven, derhalve de in dit onder- voor de veroordeling die het te haren
dee! van het middel vermelde wets- laste jegens Grisard als schadevergoeding uitspreekt, omdat zij een sluitnota
bepalingen niet schendt;
had afgegeven die haar niet door AssuDat dit onderdeel van het middel bel was verleend en, met wijziging, de
veroordeling op 6 miljoen frank vaststelt,
niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vaststaat : 1° dat de oude
polis van Grisard hem in de verzekering
diefstal-inboedel in eerste risico dekte
ten belope van 4 miljoen frank voor een
totale waarde van 6 miljoen frank; 2o dat
Grisard zich tot verweerster had gewend
om zijn portefeuille na te zien en hem
nieuwe voorstellen te doen; 3o dat verweerster op 11 februari 1974 Grisard de
samenvatting overhandigde van de verbeteringen en wijzigingen voor zijn dekking diefstal met vermelding, in verband
met de « inboedel eerste risico
4 miljoen » zoals eerst, van de nieuwe
dekking « totale waarde 6 miljoen
frank »; 4° dat Grisard op 22 februari
1974 in verband met die dekking van
heel de inboedel in plaats van de
dekking eerste risico opmerkte dat « de
dekking van 6 miljoen betrekking heeft
op heel de inboedel en zelfs meer dan
hetgeen ik bezit; welnu er valt niet te
vrezen dat heel de inboedel zal wo:rden
gestolen; ik denk dat een eerste ns1co
van 3 miljoen ruimschoots volstaat »;
5° dat verweerster op 4 maart 1974 aan
Grisard schriftelijk antwoordde dat << het
nieuwe contract de diefstallen dekt voor
het totale kapitaal zonder beperking, dit
is 6 miljoen frank. Ik heb inderdaad het
totale kapitaal gedekt, daar Assubel me
haar akkoord heeft gegeven om het te
dekken voor dezelfde premie als die
welke je voordien betaalde voor je eerste
risico », en eraan toevoegde dat, in geval
van betwisting, Grisard het gevorderde
bedrag moest bewijzen en hem aanraadde te beschikken over een door een
deskundige gevaloriseerde lijst van ~e
antikwiteiten en waardevoorwerpen d1e
hij bezat; dat Grisard op 6 juli 1974 hetl
slachtoffer werd van een diefstal waar-

op grond daat bij de beoordeling van de
schade « rekening moet worden gehouden met hetgeen er zou gebeurd zijn als
er een geldige polis had bestaan, met de
omvang van de dekking van het
bedoelde risico en de schatting van de te
verzekeren voorwerpen ,, en dat uit de
brief van Grisard van 22 februari 1974,
uit het antwoord van de makelaar van
4 maart 1974 en uit de oude polis volgt
dat « Grisard geacht werd een nieuw
contract te hebben waardoor hij in
eerste risico verzekerd was voor 6 miljoen in plaats van voor 4 miljoen (en)
niet van plan was zijn inboedel en
kunstwerken voor hun juiste waarde te
laten verzekeren, dat hij akkoord is
gegaan met een onderschatting van zijn
mboedel die niettemin in eerste risico
was gedekt , en « dat de vergoeding
moet worden berekend volgens de clausule "eerste risico ", daar kan worden
aangenomen dat Grisard een polis
gewone diefstal met een verzekerd kapitaal van 6 miljoen in eerste risico wenste
waarbij de verzekeraar geen toepassing
maakte van de proportionele regel ,,,
« dat hij aanspraak l;)ad moet~~ h~bben
op de overeenkomst eerste ns1co met
een dekking van 6 miljoen frank », en
als niet aannemelijk verwerpt het middel van eiseres en van verweerster
volgens hetwel « op de gevorderde vergoedingen de proportionele regel moet
worden toegepast in die zin dat de
uitdrukking "totaal kapitaal zonder
beperking " slechts een betekenis kan
hebben, namelijk dat de proportionele
regel niet van toepassing lS voor zover
de waarde van 6 miljoen frank concreet
was vastgesteld en, integendeel, toepasselijk zou zijn ingeval die aangenomen
waarde van 6 miljoen frank lager zou
zijn dan de werkelijke waarde, zoals
.
d d t
1
zulks het geval lS ''• ~~ gron
a ~< zowe
in het verleden als blJ de aanpassmg van
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telkens is gesproken van een waarde in zegt dat die oplossing voordeliger is voor
eerste risico »,
Grisard, omdat het bedrag van de premie bijna onveranderd blijft; het arrest,
terwijl er drie manieren bestaan om door te oordelen, enerzijds, « dat Grisard
zich tegen diefstal te verzekeren : de een polis gewone diefstal met een verzevolledige verzekering of verzekering kerd kapitaal van 6 miljoen in eerste
voor de totale waarde waarin alle risico- risico wenste waarbij de verzekeraar
lopende voorwerpen voor hun volledige geen toepassing maakte van de proporwaarde verzekerd zijn, de gedeeltelijke tionele regel », anderzijds, « dat, bijgeverzekering die slechts een gedeelte van volg (brief van de makelaar van 4 maart
de totale verzekerbare waarde dekt, 1974), de vergoeding moet worden berewaarbij ermee rekening wordt gehouden kend volgens de clausule « eerste
dat het, naar men heeft ondervonden, risico », en door uit de samenvoeging
zelden gebeurt dat alle voorwerpen tege- van die elementen en de oude polis af te
lijkertijd worden gestolen, en de verz~ leiden « dat Grisard geacht werd een
kering in eerste risico die, ter vermiJ- nieuw contract te hebben waardoor hij
ding van de proportionele regel wel_ke i_n in eerste risico verzekerd was tot u
de eerste twee gevallen van toepassmg 1s miljoen in plaats van tot 4 miljoen », aan.
als de verzekerde waarde ontoereikend de stukken waarop het steunt, inzonderis de schade dekt tot het verzekerde heid de brief van Grisard aan de Societe
b~drag, ongeacht het aantal en de europeenne de Courtage van 22 februari
waarde van de risicolopende voorwer- 1974 en het antwoord van de makelaar
pen; uit de vergelijking van de cijfers aan Grisard van 4 maart 1974, waarvan
die Grisard op 22 februari 1974 aan de de bewoordingen « totaal kapitaal zonder
makelaar heeft medegedeeld en die beperking, dit is 6 miljoen frank » een
welke na het schadegeval zijn aangeno- verduidelijking zijn van de bewoordinmen door de deskundige blijkt dat de gen van de vorige brief van de makelaar
dekking in totale waarde voor 6 miljoen van 11 februari 1974 inzake de nieuwe
zeer ontoereikend was in vergelijking dekking « totale waarde 6 miljoen
met de werkelijke waarde van de inboe- frank • en het begrip verzekering in.
del en dat, bijgevolg, de proportionele eerste risico uitsluiten, een met hun
regel van toepassing was voor de bere- bewoordingen onverenigbare
draag-·
kening van de verzekeringsvergoeding wijdte toekent en bijgevolg de bewijsen, met toepassing van de in het arrest kracht van die brieven van 11 februari,'
verrnelde schattingsregel, voor de beoor- 22 februari en 4 maart 1974 miskent
deling van de schade ten gevolge van de (schending van de artikelen 1319, 1320
fout van verweerster; het arrest niet en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
ingaat op het middel waarin eiseres
toepassing van de proportionele regel
Overwegende dat, om te beslissen
vraagt, op grond dat de vergoeding moet dat de vergoeding moet worden
worden berekend volgens de clausule berekend volgens de clausule « eer« eerste risico », omdat wegens de drie
elementen waarmee het rekening houdt ste risico », enerzijds, het arrest niet
(brief van Grisard van 22 februari 1974, steunt op de door verweerster aan
brief van de Societe europeenne de Grisard gezonden brief; dat het
Courtage van 4 maart 1974 en de oude derhalve de bewijskracht van die
polis) Grisard moest worden geacht een brief niet heeft kunnen miskennen;
nieuw contract te hebben gewenst en
Dat, anderzijds, in de brief van
verkregen waardoor hij in eerste risico 22 februari 1974 van Grisard aan
tot 6 miljoen frank verzekerd was; de
oude polis van Grisard het eerste risico verweerster en in de brief van
tot 4 miljoen frank beperkte; de brief 4 maart 1974 die erop antwoordt, te
van Grisard van 22 februari 1974 ver- lezen staat, in de eerste : « Het
meldt dat hij een verzekering in « eerste schijnt dat je de hele inboedel hebt
risico » van maximum 3 miljoen wenst, gedekt in plaats van een eerste
daar de totale waarde van zijn inboedel risico te de:K.ken. De dekking van 6
niet groter was dan 6 miljoen frank en miljoen heeft betrekking op de hele
er nooit meer dan een gedeelte van de inboedel en zelfs meer dan hetgeen
inboedel zou worden ge~tolen; de makelaar op 4 maart 1974 antwoordt dat het ik bezit. Welnu er valt niet te vrezen
contract met de maatschappij Assubel dat de hele inboedel zal worden
inzake de diefstallen het totale kapitaal gestolen; ik denk dat een eerste
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voldoende is en zelfs meer dan gevolge van de derving van de inboedel
hetgeen zou kunnen gebeuren », in en van de kunstvoorwerpen die gestolen
de tweede : « J e nieuw contract dekt zijn », op grond « dat, zo weliswaar geen
de diefstallen tot het totale kapitaal enkele polis, behoudens bijzondere overeen dergelijke genotsderving
zonder beperking, dit is 6.000.000 eenkomst,
dekt, de vordering van Grisard strekt tot
frank. Ik heb inderdaat het totale vergoeding van de derving van zijn
kapitaal gedekt, daar Assubel me inboedel waarvoor hij geen enkele verhaar akkoord heeft gegeven om het goeding heeft ontvangen die hem in
te dekken voor dezelfde premie als staat stelde deze te vervangen; dat,
die welke je voordien voor je eerste zo geformuleerd, deze vordering, die
gegrond is op de fout van de makelaar
risico betaalde »;
die aan zijn client heeft gezegd dat hij
Dat het arrest dat, op grond van verzekerd was terwijl zulks helemaal
die brieven en bovendien van de niet het geval was, gerechtvaardigd is »,
inhoud van de oude polis waardoor
terwijl, eerste onderdeel, het motief
het meubilair in eerste risico tot tot afwijzing van het plafond van 100.000
4.000.000 frank voor een totale frank per gestolen voorwerp voor de
waarde van 6.000.000 frank was berekening van de door Grisard van
gevorderde vergoeding in
verzekerd, oordeelt « dat derhalve verweerster
kan worden aangenomen dat Gri- strijd is, enerzijds, met het in het arrest
gestelde beginsel dat, niettegenstaande
sard een polis gewone diefstal met het
ontbreken van een polis, rekening
een verzekerd kapitaal van 6.000.000 moest worden gehouden met hetgeen er
frank in eerste risico wenste waar- zou gebeurd zijn als er een polis had
bij de verzekeraar geen toepassing bestaan, en, anderzijds, met het vastmaakte van de proportionele regel », staande feit dat de polis die Grisard had
aan die beide brieven geen met hun moeten sluiten de polis tegen diefstal
de maatschappij Assubel was waarinhoud . onverenigbare uitlegging van
de partijen niet betwistten dat die
geeft en de bewijskracht ervan niet van
regel van het plafond erin voorkwam
miskent;
(schending van artikel 97 van de GrondDat het middel feitelijke grand- wet);
tweede onderdeel, het motief dat aan
slag mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, dat vooraan in het
hoofdstuk over de schade als regel heeft
gesteld « dat rekening moet worden
gehouden met hetgeen er zou gebeurd
zijn als er een geldige polis had
bestaan «, enerzijds, niet ingaat op de
opwerping van eiseres dat er een beperking van 100.000 frank per voorwerp is
die zou voorkomen in de meeste polissen
tegen diefstal, zoals dit het geval is met
de polis Assubel, op grond dat « die regel
van een plafond met algemeen is, dat er
ten deze geen polis is en dat uit de
overgelegde correspondentie niet kan
worden afgeleid dat die proportionele
regel zou te vinden geweest zijn in de
polis die Grisard had moeten sluiten »,
en, met bevestiging, anderzijds, aan
Grisard een vergoeding ex aequo et bono
toekent voor derving van het genot van
de inboedel die bij nog niet had kunnen
vervangen, met afwijzmg van de opwerping van eiseres « dat geen enkele polis

Grisard een vergoeding wegens genotsderving toekent niettegenstaande het
erkend feit dat geen enkele polis een
dergelijke genotsderving dekt, in tegenspraak is met het motief waarin wordt
gezegd dat de vergoeding van de door de
fout van verweerster aan Grisard toegebrachte schade moet worden beoordeeld
op grond van hetgeen er zou gebeurd
zijn als er een polis had bestaan (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, te zeggen dat
bij de beoordeling van de vergoeding van de schade rekening moet
worden gehouden met hetgeen er
zou gebeurd zijn als er een polis
had bestaan, en, anderzijds, geen
rekening te houden met het plafond
van 100.00 frank per gestolen voorwerp, welke beperking in de polis
Assubel voorkomt, op grond dat die
regel niet algemeen is, dat er ten
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overgelegde correspondentie niet Delahaye, Dassesse en Van Ommekan worden afgeleid dat die tweede slaghe.
proportionele regel zou voorgekomen zijn in de polis die Grisard had
moeten sluiten;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat er geen tegenstrijdigheid voorkomt in het arrest
dat, enerzijds, zegt dat bij de beoordeling van de schade rekening moet
worden gehouden met hetgeen er
zou gebeurd zijn als er een polis
had bestaan, en, anderzijds, een
vergoeding wegens derving van het
genot van de inboedel toekent op
grond van de overweging dat zo
weliswaar geen enkele polis, behoudens bijzondere overeenkomst, een
dergelijke genotsderving dekt, de
vordering van Grisard strekt tot
vergoeding van de derving van het
genot van zijn inboedel waarvoor
hij geen enkele. vergoeding heeft
ontvangen die hem in staat stelde
deze te vervangen; dat aldus deze
op de fout van de makelaar
gegronde vordering gerechtvaardigd
is;
Dat de bediede onderdelen van
het middel feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat de verwerping
van het cassatieberoep alle belang
ontneemt aan de oproepingen tot
bindendverklaring van het arrest;

Om die redenen, voegt de onder
de nrs. 6432 en 6433 op de algemene
rol ingeschreven cassatieberoepen
samen; verwerpt de cassatieberoepen en de oproepingen tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt elke eiseres in de kosten van
haar cassatieberoep.
18 februari
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HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR- RECHT VAN DE HUURDER, VERVALLEN VAN HET RECHT OP HUURHERNIEUWING,
OP EEN HUUR VOOR ONBEPAALDE TIJD VEREISTE.

Art. 14, derde lid, Handelshuurwet stelt
als voorwaarde voor de totstandkoming van een nieuwe huur voor onbepaalde tijd, ten guste van de huurder
die van het recht op hernieuwing is
vervallen, dat die huurder, na het
eindigen van de huur, zonder verzet
van de verhuurder in het bezit van
het verhuurde goed is gelaten (1).
(Artt. 1738, 1759 B.W.; art. 14, eerste en

derde lid, Handelshuurwet.)

(GEMEENTE SINT-GILLIS-BIJ-BRUSSEL
T. GERMEAU E.A.)
ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 oktober 1980 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1738, 1759 van het
Burgerlijk Wetboek, 14, inzonderheid
derde lid, van afdeling 2bis van
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III
van het Burgerlijk Wetboek houdende de
regels betreffende de handelshuur in het
bijzonder en 97 van de Grondwet,
doordat de rechtbank, op de conclusie
waarin eiseres gewag maakte van een
brief van 26 juni 1978 waarin zij haar wil
te kennen gaf dat het verhuurde goed
" tegen uiterlijk 31 augustus 1979 zou
worden vrijgemaakt zowel wat de bewoners als wat de inboedel betreft » en,

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. (1) Zie Cass., 7 maart 1979 (A.C., 1978-79,
RaYillond-Decharneux - Gelijkluidende 799) en DE PAGE, Traite, deel IV, nr. 575A,
conclusie van de h. Ballet, advocaat- blz. 590, en de noot 2, blz. 591.
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de tegenvordering die eiseres, bij conclusie op 5 september 1979 neergelegd ter
griffie van het Vredegerecht te SintGillis\ had ingesteld opdat de vier verweeraers het goed althans tegen
31 augustus 1979, einde van de litigieuze
huur, zouden ontruimen, beslist dat eiseres « geen enkele schade heeft geleden
door de onwettige overdracht » van de
litigieuze handelshuur, daar aile andere
« verplichtingen van de huurder » « stipt
waren nagekomen; dat er dus geen
grond bestaat om de huurovereenkomst
te ontbinden ten nadele van de appellanten sub 1 (thans de eerste twee verweerders) die niettemin verzuimd hebben de
hernieuwing te vragen overeenkomstig
artikel 14, § 1, van de wet op de
handelshuurovereenkomsten (en) daardoor in de toestand verkeren van de
vervallen huurder die echter recht heeft
op een huur van onbepaalde duur
(artikel 14, derde lid) », zodat eiseres die
huur enkel kan bei:iindigen mits zij ze
achttien maanden vooraf opzegt en
onverminderd het recht van de huurders
om hernieuwing te vragen (impliciete
doch zekere beslissing),

van de artikelen 1738 en 1759 van het
Burgerlijk Wetboek) en bovendien niet
antwoordt op de in het middel vermelde
conclusie (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 14, derde
lid, vervat in de wet van 30 april
1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, voor de totstandkoming van een nieuwe huur van
onbepaalde duur, ten gunste van de
huurder die van het recht op hernieuwing is vervallen, als voorwaarde stelt dat die huurder, na het
eindigen van de huur, zonder verzet
van de verhuurder in het bezit van
het verhuurde goed is gelaten;
Overwegende dat het vonnis, door
enkel hierop te steunen dat de
eerste twee verweerders verzuimd
hebben de hernieuwing van de huur
te vragen overeenkomstig artikel 14,
eerste lid, van de wet op de handelshuurovereenkomsten,
zonder
vast te stellcn dat zij, na het
eindigen van de huur, zonder verzet
van de verhuurder in het bezit van
het verhuurde goed zijn gelaten,
geen verantwoording naar recht
geeft voor zijn beslissing dat zij,
krachtens het derde lid, van dat
artikel 14, in de toestand verkeren
van de vervallen huurder die recht
heeft op een huur van onbepaalde
duur;
Dat in dit verband het middel
gegrond is;

terwijl, op artikel 14, derde lid, van de
wet op de handelshuurovereenkomsten
enkel aanspraak kan maken de huurder
die vrijwillig, of althans zonder verzet,
door de verhuurder in het goed wordt
gelaten en wiens huur aldus stilzwijgend
wordt verlengd (artikelen 1738 en 1759
van het Burgerlijk Wetboek), waaruit
volgt dat de rechtbank, waarbij, enerzijds, een conclusie was neergelegd
waarin eiseres zich beriep op een stuk
waaruit volgde dat zij, reeds op 26 juni
1978, ondubbelzinnig haar bedoeling had
te kennen gegeven dat het goed op
31 augustus 1979 bij het eindigen van de
litigieuze huur zou worden vrijgemaakt,
en die, anderzijds, uitspraak moest doen
op een op 5 september 1979 ingestelde
Om die redenen, en zonder dat er
vordering tot uitzetting terwijl die huur grond bestaat tot onderzoek van het
op 31 augustus 1979 eindigde, niet wettig andere middel dat tot geen ruimere:
heeft kunnen beslissen, wegens nietvaststelling van de feitelijke elementen cassatie kan leiden, vernietigt het
waaruit zou volgen dat, in weerwil van bestreden vonnis voor zover ·het
die brief van 26 juni 1978 en van de beslist dat de eerste twee verweervordering tot uitzetting, de verweerders der in de toestand verkeren van de
na 31 augustus 1979 vrij in het goed vervallen huurder die recht heeft op
waren gelaten, dat de eerste twee ver- een huur van onbepaalde duur en
weerders in aanmerking kwamen voor het uitspraak doet over de kosten;
de bepalingen van artikel 14, derde lid, beveelt dat van dit arrest melding
van de wet op de handelshuurovereenkomsten (schending van aile in het zal worden g~maakt ~p ~e kant v~n
middel vermelde bepalingen en inzon- de gedeeltehJk vermetigde beshsderheid van dat artikel 14, derde lid, en 1 sing; houdt de kosten aan en zegt
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over de parkeerplaatsen voor voertuibeslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank, van gen en doorheen die parkeerplaatsen
op een rijbaan. (Art. 12.4 WegverkeersEerste Aanleg te Nijvel, zitting houreglement 1975.)
dend in hager beroep.
18 februari 1982 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

(• AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS •
N.V. T. DALCQ, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

Nr. 365

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

1• KAMER - 18 februari 1982
Over het middel, afgeleid uit de schenWEGVERKEER
ding van de artikelen 2.1, 12.3.1, 12.4,
1
WEGVERKEERSRE- 75.2, 77.5 van het koninklijk besluit van
GLEMENT 1975, ART. 1 - OPENBARE WEG 1 december 1975 houdende algemeen
BEGRIP.
reglement op de politie over het wegverkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
2° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE- Wetboek,
GLEMENT 1975, ART. 2.1 - RIJBAAN - BEdoordat, hoewel het arrest erop heeft
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
gewezen dat, op het moment van het
3° WEGVERKEER _ WEGVERKEERSRE- ongeval, de verzekerde van eiseres van
GLEMENT 1975, ARTT. 2.1 EN 73 .2 _ RIJBAAN rechts kwam ten opzichte van de zoon
van verweerster en niet een parkeer_ BEGRIP
.
plaats verliet, doch enkel over parkeer40 WEGVERKEER _
WEGVERKEERSRE- J>laatsen van het parkeerterrein van het
1Woluwe-Shoppmg-Center was gereden,
GLEMENT 1975, ART. 12·4 MANEUVER het niettemin beslist dat de verzekerde
BEGRIP.
van eiseres aileen aansprakelijk was
1" Een parkeerterrein dat toegankelijk is voor het litigieuze ongeval, op grond
voor alle weggebruikers is een open- « dat de door de eerste gei:ntimeerde
bare weg in de zin van art. 1 Wegver- (thans verweerster) overgelegde schets
keersreglement 1975 (1).
op milimeterschaal van de plaats van het
ongeval weliswaar geen melding maakt
2" De feitenrechter beoordeelt op onaan- van een brede witte doorlopende streep,
tastbare wijze in Ieite of een deel van zoals bedoeld in artikel 75.2 van dat
de openbare weg voor het verkeer van koninklijk besluit, doch aan de hand van
voertuigen in het algemeen is inge- de door de politie opgemaakte schets en
richt en aldus een rijbaan is (2). de door appellante (thans eiseres) tij(Art. 2.1 Wegverkeersreglement 1975.) dens de debatten overgelegde foto's kan
worden vastgesteld dat het litigieuze
3" Voor het bestaan van een rijbaan is parkeerterrein bestond, enerzijds, uit
niet vereist dat een brede witte door- parkeerplaatsen en, anderzijds, uit doorJopende streep is aangebracht om de gangswegen; dat de verzekerde van
denkbeeldige rand ervan aan te dui- appellante de door het slachtoffer
den (3). (Artt. 2.1, 75.2 Wegverkeersre- gevolgde doorgangsweg van ongeveer
glement 1975.)
zeven meter breed ging oversteken om
naar de carwash, daartegenover, naast
(1) Zie Cass., 5 maart 1980 (A.C., 1979-ao, de kapel, te rijden waar er geen parkeerplaatsen waren; dat die doorgangsnr. 427).
weg duidelijk was aangeduid en zonder
(2) Cass., 18 feb. 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, enig misverstand te onderscheiden was
721).
van de parkeerplaatsen die door witte
(3) Zie Cass., 18 feb. 1957 (Bull. en Pas., doorlopende strepen waren afgebakend;
1957, I, 721).
dat de verzekerde van appellante, door
0

------------,------1
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wegen niet te volgen en door over de betreffende de politie over het wegparkeerplaatsen te komen om een van verkeer en daaruit afleidt, zonder
die doorgangswegen over te steken,
ontegenzeglijk een maneuver uitvoerde; deswege te worden bekritiseerd, dat
dat zij zich, derhalve, niet kan beroepen de bepalingen van het Wegverkeersreglement erop van toepassing zijn;
op de voorrang rechts »,
Overwegende dat een parkeerterwijl de verplichting om voorrang te
verlenen aan de van rechts komende zone voor voertuigen rijbanen kan
bestuurder op algemene wijze van toe- omvatten;
passing is, zelfs in een parkeerzone; het
Overwegende dat de rechter op
Wegverkeersreglement het verkeer niet
onaantastbare
wijze in feite beoorverbiedt op de plaatsen waar de geparkeerde
voertuigen
moeten
staan deelt of een deel van de openbare
(artikel 77.3 van het Wegverkeersregle- weg voor het verkeer van voertuiment), behalve precies wanneer die gen in het algemeen is ingericht en
plaatsen aan de andere kant liggen van aldus een rijbaan is;
een brede witte doorlopende streep
Dat voor het bestaan van een
(artikel 75.2); bij gebrek aan een dergelijke witte streep, de betrekkingen rijbaan niet als voorwaarde is
tussen
een
bestuurder
die
een gesteld dat een brede witte doorlo« doorgangsweg » volgt waarlangs par- pende streep is aangebracht om de
keerplaatsen voor voertuigen liggen en denkbeeldige rand aan te duiden,
de bestuurder die deze doorgangsweg daar artikel 75.2 van het Wegveroversteekt bij artikel 12.3.1 van het keersreglement, dat in een dergeWegverkeersreglement (voorrang rechts)
en niet bij artikel 12.4 (maneuver) wor- lijke wegmarkering voorziet, enkel
den gcregeld; met andere woroden, de bepaalt dat ze kan worden aangedoorgangsweg waarlangs parkeerplaat- bracht, doch ze niet oplegt;
sen liggen, niet kan worden beschouwd
Overwegende dat, derhalve, door
als een << rijbaan », als een deel van het
parkeerterrein dat bestemd is voor het erop te wijzen dat aan de hand van
normale verkeer van de voertuigen en de door de politie opgemaakte
waarvan het oversteken een maneuver schets en de tijdens de debatten
zou zijn, waaruit volgt dat het arrest niet overgelegde foto's kan worden vastop wettige wijze heeft kunnen beslissen gesteld
dat het parkeerterrein
dat de verzekerde van eiseres niet door- bestond, enerzijds, uit parkeerplaatbeen de parkeerplaatsen mocht rijden sen en, anderziJdS, uit doorgangsween dat zij een maneuver zou uitgevoerd gen; dat de door het slachtoffer
hebben waardoor zij de voorrang rechts gevolgde doorgangsweg ongeveer
heeft verloren door op die parkeerplaatsen te rijden en door de door de zoon 7 meter breed was, dat hij duidelijk
van verweerster gevolgde doorgangsweg was aangeduid en zonder enig misover te steken (schending van aile voor- verstand te onderscheiden was van
aan in het middel vermelde wettelijke de parkeerplaatsen die door witte
bepalingen en inzonderheid van ar- doorlopende strepen waren afgebatikel 2.1 van het Wegverkeersreglement, kend, het hof van beroep, met
waarin de rijbaan wordt omschreven, en gebruikmaking van zijn beoordevan artikel 12.3.1 waarin aan de van lingsbevoegdheid, op wettige wijze
rechts komende bestuurder een algeheeft kunnen oordelen dat de doormene voorrang wordt toegekend) :
gangsweg die de verzekerde van
eiseres ging oversteken een rijbaan
Overwegende dat het arrest, op was;
zijn eigen gronden en op die van de
Dat het arrest, dat voorts vaststelt
eerste rechter waarnaar het verwijst
de verzekerde van eiseres de
voor de omstandigheden van het dat
afgebakende
rijbanen of doorgangsongeval, vaststelt dat het parkeerniet volgde, doch dat zij
terrein van het Woluwe-Shopping- wegen
Center waar de aanrijding heeft diagonaal over de parkeerplaatsen
plaatsgehad, nu het toegankelijk is voor voertuigen was gereden om
voor alle weggebruikers, een open- een kortere weg te nemen en zij
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grondstoffen, produkten en koopwaren
doorheen die parkeerplaatsen in de
en, anderzijds, de goederen die
door het slachtoffer gevolgde doorbestemd zijn om permanent in het
gangsweg is gekomen, zonder een
maatschappelijk of professioneel vervan de in het middel vermelde
mogen te blijven.
wettelijke bepalingen te schenden,
beslist dat die bestuurster een 2" Wettig is de beslissing dat een door
een vastgoedmaatschappij aangekocht
maneuver uitvoerde, dat zij zich
onroerend goed geen goed is dat voor
niet kan beroepen op de voorrang
de uitoefening van de beroepswerkrechts en dat zij de aansprakelijkzaamheid wordt gebruikt, in de zin
heid voor het ongeval moet dragen;
van art. 36bis W.LB., wanneer de
Dat het midel niet kan worden
rechter daarin vaststelt dat de belasaangenomen;
tingplichtige het onroerend goed in
zijn vermogen heeft gehouden met de
bedoeling aileen het goed winstgevend
te maken door wederverkoop of door
nieuwe bouwwerken.
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in (SEDAR N.v. T. BELGISCHE STAAT - MIN. v.
de kosten.
FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)
18 februari 1981 1• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
RET HOF;- Gelet op het bestreRaymond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van de h. Ballet, advocaat- den arrest, op 5 mei 1981 door het
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn Hof van Beroep te Brussel gewezen;
en VanRyn.
I. Wat het cassatieberoep van
4 augustus 1981 betreft :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar beroep in cassatie;
Nr. 366
1• KAMER - 18 februari 1982

II. Wat het cassatieberoep van
7 augustus 1981 betreft :

Over het eerste en het derde middel
samen, afgeleid, het eerste, uit de schenNOOTSCHAPSBELASTING - VASTSTELLING ding van artikel 97 van de Grondwet,
VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTOdoordat eiseres in haar aanvullende
INKOMEN- BELEGDE GOEDEREN- BEG RIP.
conclusie had aangevoerd dat het begrip
2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER- gebruik van activa voor het uitoefenen
SONENBELASTING
VENNOOTSCHAPSBE- van een beroepswerkzaamheid waarvan
LASTING- BEDRIJFSINKOMEN- VASTGOED- sprake is in artikel 36bis van het WetMAATSCHAPPIJ- WETBOEK VAN DE INKOM- hoek van de lnkomstenbelastingen hetSTENBELASTINGEN, ART. 36BIS- NIET VOOR zelfde begrip was als in artikel 21 van
EEN BEROEPSWERKZAAMHEID GEBRUIKT dit wetboek, zodat de administratie, die
had beslist dat de meerwaarde verweONROEREND GOED- BEGRIP.
zenlijkt bij de overdracht van het onroe1" Hoewel een handelsvennootschap met rend goed onder artikel 21 viel, omdat
rechtspersoonlijkheid niets mag bezit- dit onroerend goed voor het uitoefenen
ten dat niet voor de winstgevende van de beroepswerkzaamheid van eisewerkzaamheid wordt gebruikt voor de res was gebruikt, noodzakelijk moest
uitoefening waarvan zij is opgericht, beslissen dat het litigieus onroerend
d. w.z. voor haar beroepsweJ·kzaam- goed ook voor het uitoefenen van de
heid, valt niettemin uit de artikelen 34, beroe:r,swerkzaamheid van eiseres was
35, 36bis, 93 en 130 W.LB. af te leiden gebru1kt, als het ging om de vraag of
dat de wet in die goederen onder- artikel 36bis daarop al dan niet van
scheid maakt tussen, enerzijds, de toepassing was,

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VEN-
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»,
die voorkomen in
het middel, vermits het hof van beroep artikel 21, 2•, van dit wetboek, een
beslist dat het onroerend goed onder algemene draagwijdte hebben en
artikel 36bis viel, op grond alleen dat voormeld onderscheid niet maken,
eiseres « niet rechtsgeldig kan betwisten zulks niet het geval is met voordat het onroerend goed voor haar, in
ld
k 1
34 35 36b1· 93
haar hoedanigheid van vastgoedmaate arti e en
• •
en
S,
schappij, een als koopwaar aangemerkt
onroerend goed was en niet een onroeOverwegende dat het arrest, door
rend goed dat voor haar beroepswerk- te beslissen dat eiseres niet rechtszaamheid was gebruikt om periodieke geldig kan betwisten dat het onroeinkomsten op te brengen » en dat « nu rend goed voor haar, in haar hoedahet gaat om een belastingplichtige vast- nigheid van vastgoedmaatschappij,
goedhandelaar, het vermoeden dat het
litigieus onroerend goed niet is verkre- een als koopwaar aangemerkt
gen voor het uitoefenen van de beroeps- onroerend goed was en niet een
werkzaamheid enkel kan worden weer- onroerend goed dat voor haar
legd door het bewijs dat het onroerend beroepswerkzaamheid was gebruikt
goed niet is verkregen met het oog op om periodieke inkomsten op te
wederverkoop en dat het, zolang het in brengen, impliciet doch zeker afwijzijn bezit was, ononderbroken voor het zend beschikt op het verweermiddel
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid waarin eiseres betoogde dat de
van de verkriiger is gebruikt, welk administratie, die had beslist dat de
bewijs niet is geleverd »;
het deJ'de, uit de schending van meerwaarde verwezenlijkt bij de
artikel 36bis van het Wetboek van de overdracht van het onroerend goed
lnkomstenbelastingen,
onder artikel 21 van het Wetboek
dool'dat het arrest beslist dat het van de Inkomstenbelastingen viel,
litigieus onroerend goed niet voor het omdat het ging om een goed dat
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid voor het uitoefenen van de beroepsvan eiseres was gebruikt,
werkzaamheid was gebruikt, noodterwijl, wat een handelsvennootschap · zakelijk ook moest beslissen dat het
betreft, alle onroerende goederen voor gebruik van dit goed hetzelfde was
het uitoefenen van het beroep worden in de zin van artikel 36bis van dit
gebruikt:
wetboek;
Overwegende dat, hoewel een
Dat de middelen niet kunnen
handelsvennootschap met rechts- worden aangenomen;
persoonlijkheid niets mag bezitten
Ovel' het tweede middel, afgeleid uit
dat niet voor de winstgevende werk- de schending van de artikelen 21, 36bis,
zaamheid wordt gebruikt voor de 93, 130, 245, 246 en 251, eerste lid, van
uitoefening waarvan ze is opgericht, het Wetboek van de Inkomstenbelastindit wil zeggen van haar beroeps- gen,
werkzaamheid, uit de artikelen 34,
dooJ'dat, hoewel de artikelen 245 en
35, 36bis, 93 en 130 van het Wetboek 246 van het Wetboek van de Inkomstenvan de Inkomstenbelastingen niette- belastingen de administratie verplichten
min dient te worden afgeleid dat de om de onjuistheid van de aangegeven
inkomsten en van de andere aangegeven
wet, zowel voor de vennootschappen elementen te bewijzen en de elementen
als voor de natuurlijke personen, die zij daarvoor in de plaats stelt, te
in die goederen een onaerscheid wettigen door de bewijsmiddelen die de
maakt tussen, enerzijds, de grond- wet te harer beschikking stelt, het arrest
stoffen, de produkten en koopwaren beslist dat, wat artikel 36bis betreft, de
en, anderzijds, de goederen die belastingplichtige vastgoedhandelaar bij
bestemd zijn om permanent in het uitzondering moet bewijzen « dat het
onroerend goed niet is verkregen met
maatschappelijk of professioneel het oog op wederverkoop en dat het,
vermogen te blijven;
zolang het in zijn bezit was, ononderbroDat, derhalve, zo de woorden ken voor het uitoefenen van de beroeps« activa die voor het uitoefenen van werkzaamheid van de verkrijger is
de beroepswerkzaamheid worden gebruikt », ter weerlegging van « het

r3o;
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goed niet is verkregen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid >>,
terwijl artikel 36bis van het wetboek
geenszins een dergelijk vermoeden
schept en, derhalve, de belastingplichtige
niet oplegt om zelf dat tweevoudig
tegenbewijs te leveren, zodat het arrest
ten onrechte de bewijslast heeft omgekeerd die krachtens de artikelen 245, 246
en 251, eerste lid, van het wetboek,
normaal op de administratie rust, door
te oordelen dat de belastingplichtige
moet bewijzen dat de voorwaarden tot
toepassing van artikel 36bis niet vervuld
zijn, daar noch deze bepaling, noch de
artikelen 93 en 130 van het wetboek
zulks voorschrijven :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres het onroerend goed
« in haar vermogen heeft gehouden
zonder van enig gebruik te doen
blijken », dat eiseres, een vastgoedmaatschappij, « een terrein heeft
verkregen om daarop een appartementsgebouw op te richten; dat zij
niet de bedoeling had om dat goed
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te gebruiken als
middel om periodieke vruchten op
te brengen, doch wei om het litigieuze terrein winstgevend te
maken hetzij door wederverkoop,
hetzij door nieuwe bouwwerken »;
Dat het arrest met die gronden,
die volstaan om de beslissing dienaangaande naar recht te verantwoorden, geen enkel bewij s op eiseres doet rusten;
Dat het middel, dat gericht is
tegen overwegingen die zonder
invloed zijn op de wettigheid van de
beslissing, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;

vens - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 367
1• KAMER- 19 februari 1982
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN GEEN CONCLUSIE RECHTER NIET VERPLICHT IN ZIJN BESLISSING TE VERMELDEN
OP GROND VAN WELKE BEWIJSELEMENTEN
HIJ O.M. FEITELIJKE GEGEVENS AANNEEMT
(1). (ART. 97 GW.)
(SNAUWAERT, DE CONINCK T. BOSMANS E.A.)

19 februari 1982 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Bayart.

Nr. 368
3• KAMER- 22 februari 1982
CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - WETTELIJKE BEPALING WAARUIT
DE GRIEF WORDT AFGELEID - AANHALING
VAN NIET TOEPASSELIJKE TEKST.

Niet ontvankelijk is het middel dat de
ingeroepen grieven afleidt uit een
wettelijke bepaling die geen toepassing vindt op het voor de feitenrechter
gebrachte geschil.
(• INTEGRITY- DE VERENIGDE

Om die redenen, verleent akte
ZELFSTANDIGEN •, V.Z.W. T. DE COENE)
van de afstand van het cassatiebeARREST
roep van 4 augustus 1981; verwerpt
het cassatieberoep van 7 augustus
1981; veroordeelt eiseres in de
HET HOF; - Gelet op het bestrekosten.
den arrest, op 9 september 1980
18 februari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelings(1) Zie Cass., 4 jan. 1980 (A.C., 1979-80,
voorzitter - Verslaggever : de h. Sere- nr. 266).

-796door het Arbeidshof te Gent
zen;

gewe-~

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 11, §§ 1 en 2, en, voor zoveel nodig,
13, § 1, van bet koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen,
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
9 juni 1970,
doordat het arbeidshof overweegt : dat
« wat de activiteit van zaakvoerder
betreft, er geen referte-inkomen voorhanden is, of dat dit referte-inkomen
hoogstens op 12.000 frank zou kunnen
geraamd worden in de zin van artikel 11,
§ 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967, nu er geen binding of
verband is tussen de inkomsten in 1970
genoten uit boofde van de stopgezette
activiteit en de activiteit uitgeoefend na
de pensionering », dat « de loutere
activiteit van zaakvoerder, na de pensionering en dus ook na de 65-jarige
leeftijd, waarvan de kosteloosheid weliswaar niet wordt bewezen overeenkomstig artikel 2 van bet koninklijk besluit
van 19 december 1967, dan ook dient te
worden aangezien als een door de
Koning toegelaten activiteit, met een
iaarinkomen van 12.000 frank, 12.000
frank en 0 frank respectievelijk voor de
inkomstenjaren 1973, 1974 en 1975 », en
verweerder vervolgens als onderworpen
aan de reglementering, docb niet bijdrageplicbtig bescbouwt, met toepassing van
artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967,
terwijl artikel 11, § 1 en § 21 eerste en
tweede lid, van het koninkhjk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd door artikel 3 van de
wet van 9 juni 1970, bepaalt : « onverminderd de bepalingen van § 5, worden
de bijdragen bestemd voor de in
artikel 1 bedoelde uitkeringen uitgedrukt
in een percentage van de bedrijfsinkomsten » (§ 1), « onder bedrijfsinkomsten in de zin van § 1 dient verstaan de
brutobedrijfsinkomsten verminderd met
de bedrijfsuitgaven en -lasten en, eventueel, met de bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving
betreffende de inkomstenbelasting, die
de onderworpene als zelfstandige heeft
genoten » (§ 2, eerste lid) en « de
berekening van de voor een bepaald jaar
verschuldigde bijdragen geschiedt op
basis van de bedrijfsinkomsten in de zin

van het vorige lid, die betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan het
jaartal verwijst naar het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd
zijn » (§ 2, tweede lid); de bijdragen dan
ook niet aileen dienen berekend te
worden op het referte-inkomen, zoals
omschreven door artikel 11, § 2, tweede
lid, van voornoemd koninklijk besluit
nr. 38, en niet op de reele inkomsten
genoten tijdens het jaar waarvoor de
bijdragen verschuldigd zijn, doch bovendien het volledig referte-inkomen in
aanmerking moet genomen worden;
artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967, gewijzigd door
artikel 11 van de wet van 12 jtili 1972,
bepaalt dat « ... de onderworpene geen
bijdrage verschuldigd (is) indien zijn
bedrijfsinkomsten als zelfstandige, verworven tijdens het refertejaar bedoeld in
artikel 11, § 2, en geherwaardeerd overeenkomstig artikel 11, § 3, niet ten
minste 23.371 frank bereiken »;
zodat
eerste onderdeel, nu bet
arbeidshof enerzijds de bijdrageplicbt
evalueert op grond van de werkelijke
inkomsten, genoten tijdens het jaar
waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn
en, anderzijds, verweerder vrijstelt van
deze bijdrageplicht omdat zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige, verworven
tijdens het refertejaar, het door vermeld
artikel 13, § 1, gestelde minimum niet
bereiken, het zijn arrest tegenstrijdig
motiveert en derbalve de formele motiveringsplicht miskent (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, nu het arbeidshof
de bijdrageplicht evalueert op grond van
de werkelijke inkomsten, genoten tijdens het jaar waarvoor de bijdragen
verschuldigd zijn, in plaats van op het
referte-inkomen, zoals omschreven door
voormeld artikel 11, § 2, tweede lid, het
dit artikel schendt (schending van
artikel 11, §§ 1 en 2, van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967, gewijzigd
door artikel 3 van de wet van 9 juni
1970);
derde onderdeel, voor zover het Hof
zou oordelen dat het arbeidshof de
bijdragen tocb berekende op grond van
het referte-inkomen, het arrest, nu het
overweegt dat er geen referte-inkomen
voorhanden is, of dat dit referteinkomen hoogstens 12.000 frank zou
kunnen belopen, op grond dat er geen
binding of verband bestaat tussen de
toenmalige inkomsten, verworven tijdens
de referteperiode als zelfstandige, en de

-797inkomsten uit de zelfstandige activitei- 2° ARBEIDSONGEVAL BEPALINGEN
ten na de pensionering, in werkelijkheid
BETREFFENDE DE VERJARING - OPENBARE
een toepassingsvoorwaarde toevoegt aan
ORDE.
het voornoemde artikel 11, § 2, de
wettelijke voorgeschreven berekenings- 3° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGEmodaliteiten wijzigt en bijgevolg arVAL- BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERJAtikel 11, §§ 1 en 2, van het koninklijk
RING.
besluit nr. 38 van 27 juli 1967, gewijzigd
door artikel 3 van de wet van 9 juni 1• De verjaring van de vordezing tot
betaling van arbeidsongevallenvergoe1970, schendt :
ding begint te lopen vanaf het ontstaan van het recht op vergoeding {1).
Overwegende dat de tekst van
artikel 13, § 1, eerste lid, van het
(Art. 69 Arbeidsongevallenwet.)

koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, die
in het middel wordt aangehaald en
waarop de aangevoerde grieven
steunen, behalve het aangeduide
bedrag van 23.371 frank, niet de ten
deze toepasselijke tekst is, zoals
gewijzigd door de wet van 12 juli
1972, maar de tekst gewijzigd door
de wet van 6 februari 1976, die niet
van toepassing is;
Dat, nu de in de drie onderdelen
ingeroepen · grieven uit de aangehaalde tekst worden afgeleid en
inzonderheid uit de in die tekst
voorkomende uitdrukkelijke verwijzing naar het in artikel 11, § 2,
van voormeld koninklijk besluit
bedoelde refertejaar, het middel niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 februari 1982 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.

zo

en 3° De bepalingen betreffende de
verjaring van de rechtsvordering tot
betaling van arbeidsongevallenvergoeding raken de openbare orde; een
akkoord van partijen over de aanvang
van de verjaringstermijn kan niet in
aanmerking worden genomen (2).
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN
T. VAN DEN BROECK EA.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1980 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 7, 24, 69 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof, om te beslis··
sen dat de vordering van de verweerders
nog niet was verjaard, overwoog : « dat
ten deze kan aanvaard worden dat de
beslissing van appellante {thans eiseres)
om het betrokken arbeidsongeval niet
als arbeidsongeval te erkennen bij brief
verstuurd op 24 april 1975 aan tweede
ge!ntimeerde, het Nationaal Verbond van
Socialistische
Mutualiteiten
(thans
tweede verweerster) bekendgemaakt
werd, gezien de herinneringsbrief van
10 juni 1975 en de listing van september
1975; dat appellante echter geenszins
naar genoegen van recht bewijst dat het
slachtoffer zelf deze notificatie van
24 april 1975 ontvangen heeft; dat zulks
niet kan afgeleid worden uit de machti(1) Raadpl. Cass., 8 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 89) en 7 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 13).
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1° ARBEIDSONGEVAL TERMIJN- AANVANG.

VERJARING

(2) Raadpl. Cass., 4 juni 1970 (A.C:, 1970,
921), 26 feb. en 9 april 1975 (A.C:, 1975, 729 en
861) met cone!. O.M., 14 mei 1979 (A.C., 1978-79,
1090); raadpl. oak Cass., 5 sept. 1977 (A.C., 1978,
9).

-798ging van 29 april 1975, getekend door
Overwegende dat het arrest, door
eerste gei:ntimeerde (Rooseleir); dat de te beslissen dat de verj aringstergetroffene, eerste gei:ntimeerde, zijn mijn slechts begint te !open vanaf
rechten niet kan verliezen door een
betekening die gedaan werd aan zijn de notificatie aan de getroffene van
ziekenfonds door de verzekeraar; dat er de weigering tot tussenkomst van
ten deze geen verjaring kan ingeroepen de verzekeraar, artikel 69, eerste
worden tegen het slachtoffer, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet
gei:ntimeerde, daar de verjaringstermijn schendt;
slechts begint te lopen vanaf de datum
Dat het middel gegrond is;
van de notificatie van de weigering tot
tussenkomst aan het slachtoffer (...) vertrekpunt waarover bei~e partije!l het
eens zijn; dat, anderziJdS, het ziekenfonds slechts gesubrogeerd is in de
rechten van haar verzekerde, met als
gevolg dat, zolang de verzekerde zijn
rechten behoudt, het ziekenfonds deze
ook kan uitoefenen »,
terwijl, enerzijds de verjaringstermijn
van een vordering tot het bekomen van
schadevergoeding wegens een arbeidsongeval een aanvang neemt vanaf het
ogenblik dat het recht op vergoeding van
het slachtoffer van een arbeidsongeval
ontstaat en, anderzijds, het karakter van
openbare orde van de forfaitaire
.arbeidsongevallenvergoeding de afstand
van de verkregen verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de wettelijke
vergoedingen in de weg staat, zodat het
arbeidshof, dat impliciet doch zeker
aannam dat de verjaringstermijn inzake
arbeidsongevallen pas begint te lopen
vanaf het ogenblik dat een conflict nopens
de gebeurlijke tussenkomst van de
arbeidsongevallenverzekeraar ontstaat en
er bovendien op wijst dat partijen het
eens zijn over dit vertrekpunt van de
verjaringstermijn, niet zonder schending
van de artikelen 1, 7, 24 en 69 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
heeft kunnen beslissen dat de door de
verweerders op 4 september 1978 ingestelde vordering met betrekking tot een
ongeval dat zich Op 24 maart 1975 voordeed, nag niet was verjaard:

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; gelet op artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
22 februari 1982 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Houtekier.
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1° CASSATIEMIDDELEN-

NIEUW MIDDEL BURGERLIJKE ZAKEN MIDDEL
AFGELEID UIT EEN GEBREK AAN ANTWOORD
OP DE CONCLUSIE VAN EEN ANDERE PARTIJ.

2° GERECHTSKOSTEN

SOCIALE
ZAKEN _ ARBEIDSONGEVAL- CASSATIEGEDING_ VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR

Overwegende dat artikel 69, eer- - VOORZIENING INGEWILLIGD- AANGEHOUste lid, van de Arbeidsongevallenwet DEN KOSTEN.
bepaalt dat de rechtsvordering tot 1" Een partij die door een venveerder in
betaling van de vergoedingen vertussenkomst en vrijwaring is opgeroejaart na drie jaar;
pen, kan een gebrek aan antwoord op
Overwegende dat deze verjaringseen conclusie van die venveerder aanvoeren, wanneer de berechting van de
termijn vanaf het ontstaan van het
door die conclusie opgeworpen betwisrecht op vergoeding loopt;
ting oak belang heeft voor de jegens
Dat, nu deze bepaling van openhaar genomen beslissing (1).
bare orde is, een akkoord van de 1----------------partijen over het vertrekpunt van (1) Raadpl. Cass., 22 juni 1956 (A.C., 1956,
bedoelde termijn niet in aanmer- 892) en 25 mei 1961 (Bull. en Pas., 1961, I,
king kan worden genomen;
1025).

-799van het cassatiegeding 1° Loon is de tegenprestatie van arbeid
die ter uitvoering van een arbeidsoverworden aangehouden, wanneer het
eenkomst wordt verricht (2).
Hoi op de voorziening van de verzekeraar een beslissing vernietigt waarbij, 2° Eindejaarspremies, die aan de werkop grand van de op 28 sept. 1931
nemers worden toegekend wegens ter
gecoordineerde arbeidsongevallenwetuitvoering van hun arbeidsovereenten, uitspraak wordt gedaan over een
komst verrichte arbeid, zijn loon (3).
vordering van de getroffene tegen de
werkgever tot betaling van vergoedin- 3° Een eindejaarspremie die krachtens
gen en over een vordering tot tusseneen individuele arbeidsovereenkomst
komst en vrijwaring door de werkgeverschuldigd is, is loon dat het Fonds
ver ingesteld tegen de verzekeraar.
tot Vergoeding van de in Geval van
(Art. 1111, derde lid, Ger.W.; wet
Sluiting van Dndernemingen Ontsla20 maart 1948.)
gen Werknemers moet betalen met
toepassing van artikel 2, r (4), van de
wet van 30 juni 1967 (5).
(DE SCHELDE N.V.

2° De kosten

T. VANDENBERGHE, MAELFEYT)

22 februari 1982 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - EensJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

(HUYGH T. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN
GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
ONTSLAGEN WERKNEMERS)
ARREST

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 23 oktober 1980 en
12 maart 1981 door het Arbeidshof
te Antwerpen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van de wet van
30 juni 1967 tot verruiming van de
3• KAMER - 22 februari 1982
opdracht van het Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluitmg van Onder1° LOON (BESCHERMING, GELIJK- nemingen Ontslagen Werknemers, geHEID)- BEGRIP.
wijzigd door de wet van 28 juli 1971, en,
voor zoveel nodig, 2 van de wet van
2° LOON (BESCHERMING, GELIJK- 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers,
HEID)- BEGRIP- EINDEJAARSPREMIE.
doordat het arbeidshof beslist dat,
3° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING krachtens artikel 2 van de wet van
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER- 30 juni 1967, « voordelen zoals eindeGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING jaarspremies niet ten laste van het
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE- Fonds kunnen gelegd worden wanneer
MERS
BETALING VAN
VOORDELEN zij uit een indiViduele arbeidsovereenBEPAALD IN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN komst voortspruiten; dat (verweerder)
30 JUNI 1967 - EINDEJAARSPREMIE.
met reden betoogt dat het belonend
karakter van dergelijke voordelen niet
4° GERECHTSKOSTEN
SOC!ALE toelaat ze onder de benaming loon bij
ZAKEN - SLUITING VAN ONDERNEMINGEN punt 1 te voegen om ze aan de voorCASSATIEGEDING VOORZIENING INGE- waarde van punt 2 te onttrekken; dat de
STELD DOOR EEN GERECHTIGDE TEGEN HET :Yifetgever __wel degelijk een onderscheid
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FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS- VOORZIENING INGE-,
WILLIGD- VEROORDELING VAN HET FONDS
IN DE KOSTEN (1). (ARTT. 580, 2°, 1017, TWEED£
LID, EN 1111, VIERDE LID, GER.W.)

(2) Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 260).
(3) Cass., 3 april 1978 (A.C., 1978, 872) met
cone!. O.M. in R. W:, 1977-1978, 2441.

(4) Thans art. 2, § 1, 1°.
(1) Raadpl. Cass., 17 maart 1976 (A.C., 1976,
831).

(5) Raadpl. Cass., 16 feb. 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 354).

-800heeft willen maken tussen het loon
·stricto sensu en de eindejaarspremie,
vermits hij klaarblijkelijk ook onder
punt 2 aileen uitkeringen van belonende
aard bedoelt »; dat « de vordering van de
werknemer bijgevolg zal moeten gefundeerd worden door verwijzing naar een
collectieve arbeidsovereenkomst in de
zin van artikel 5 van de wet van
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites », het hoger beroep
gegrond verklaart, het bestreden vonnis
vernietigt en de oorspronkelijke verdering afwijst,

wordt verricht; de eindejaarspremie die
aan de werknemer wordt toegekend
wegens ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, evenals
gelijksoortige of daarmee vergelijkbare
voordelen, derhalve loon is, 66k met
toepassing van de voornoemde wet van
30 juni 1967, gewijzigd door de wet van
28 juli 1971, nu in deze wetten niet is
afgeweken van voormelde begripsinhoud; zodat de arresten, nu zij voor de
toepassing van artikel 2 van de wet van
30 juni 1967, gewijzigd door de wet van
28 juli 1971, de krachtens de individuele
arbeidsovereenkomst verworven eindete1wijl, eerste onderdeel, de betalingen jaarspremie niet als loon erkennen,
die het Fonds aan de werknemer dient genoemde wetsbepalingen schenden :
te doen krachtens artikel 2 van de wet
Wat het tweede onderdeel bevan 30 juni 1967, door de wetswijziging
treft
:
van 28 juli 1971 uitgebreid en verruimd
werden; de tegemoetkomingen door het
Overwegende dat, wanneer bij
Fonds alle voordelen omvatten die aan sluiting van een onderneming in de
de werknemer op het ogenblik van de zin van artikel 2 van de wet van
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 28 juni 1966, de werkgever zijn
verschuldigd waren; het loonbegrip van
artikel 2 van voornoemde wet van geldelijke verplichtingen tegenover
30 juni 1967, als gewijzigd door voor- zijn werknemers niet nakomt, het
noemde wet van 28 juli 1971, dient te Fonds tot Vergoeding van de in
worden opgevat in de zin van het Geval van Sluiting van Onderneloonbegrip ·in de wet van 12 april 1965 mingen Ontslagen Werknemers aan
betreffende de bescherming van het loon laatstbedoelden krachtens artikel 2,
der werlmemers; luidens artikel 2 van de 1", van de wet van 30 juni 1967,
wet van 12 april 1965 onder loon wordt gewijzigd bij de wet van 28 juli
verstaan niet aileen de tegenprestatie 1971, dient te betalen « de lonen
voor krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigd krachtens de indiviverrichte arbeid, doch tevens het loon in duele of collectieve arbeidsovergeld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn eenkomsten »;
Overwegende dat loon de tegen.dienstbetrekking recht heeft ten laste
van de werkgever; de aangevochten prestatie is van arbeid die ter uitarresten erkennen dat eiser krachtens voering van een arbeidsovereenzijn individuele arbeidsovereenkomst komst wordt verricht; dat eindegerechtigd was op een eindejaarspremie;
zodat de arresten niet wettig kunnen jaarspremies, die aan de werknebesluiten dat de krachtens individuele mers worden toegekend wegens ter
arbeidsovereenkomst verworven einde- uitvoering van hun arbeidsovereenjaarspremies niet vailen in het toepas-: komst verrichte arbeid, derhalve
singsgebied van artikel 2 van de wet van loon zijn;
30 juni 1967, zonder de in het middel
Dat het arrest mitsdien niet wetvermelde wetsbepalingen te schenden,
tig beslist dat de betaling van een
tweede onderdeel, in de hypothese dat eindejaarspremie die krachtens een
het Hof zou oordelen dat het loonbegrip individuele
arbeidsovereenkomst
van artikel 2 van de wet van 30 juni
1967, gewijzigd door de wet van 28 juli verschuldigd is, niet ten laste van
1971, niet dient opgevat te worden in de het Fonds kan worden gelegd;
Dat het onderdeel gegrond is;
zin van artikel 2 van de wet van 12 april
1965, de krachtens de individuele
arbeidsovereenkomst toegekende eindejaarspremie niettemin als loon dient te
worden beschouwd; loon immers de'
Om die redenen, vernietigt de
tegenprestatie is van arbeid die ter
uitvoering van een arbeidsovereenkomst bestreden arresten; beveelt dat van

-801dit arrest melding zal worden ARTT. 2.27 EN 68.3, C23- BESTUREN VAN EEN
VAN MEER DAN HET TOEGELATEN
gemaakt op de kant van de vernie- VOERTUIGOP
EEN WEG WAAR HET VERKEERStigde beslissingen; gelet op ar- GEWICHT
TEKEN C 23 IS AANGEBRACHT - BEG RIP.
tikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
verweerder in de kosten; verwijst de - CASSATIEGEDING- CASSATIEBEROEP VAN
zaak naar het Arbeidshof te Brus- DE BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP
NIET GERICHT TEGEN HET OPENBAAR
sel.
MINISTERIE -

BETEKENING VAN HET CASSA-

22 februari 1982 - 3• kamer - Voor- TIEBEROEP AAN DIE PARTIJ- KOSTEN VAN
zitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter DE BETEKENING TEN LASTE VAN DE BURGER- Verslaggever : de h. Rauws - Ge- LIJKE PARTIJ.
Jijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca- 1" en 2° Dubbelzinnig is het vonnis waarbij een bestuurder wegens overtreding
ten : mrs. Hutzler en Simont.
van art. 68.3 Wegverkeersreglement
1 dec. 1975 wordt veroordeeld, ter zake
dat hij een vrachtwagen van meer dan
vijf ton heeft bestuurd op een weg
waar een verkeersteken C 23 is aangeNr. 372
bracht, nu die redengeving in het
onzekere laat of de rechter z1jn beslissing grondt op de omstandigheid dat
2• KAMER - 23 februari 1982
die bestuurder reed met een vraclJtwagen waaiTan het gewicht in beladen
EN
ARRESTEN
VONNISSEN
toestand hager was dan het op het
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORverkeersbord C 23 aangeduide gewicht,
DERING - EINDVONNIS - BEGRIP.
dan wei op de omstandigheid dat die
Een eindbeslissing is het vonnis op de
vrachtwagen een hoogste toegelaten
rechtsvordering van een burgerlijke
gewicht had van meer dan vi.if ton, in
partij waarin de rechter niets reserwelk laatste geval het vonnis de
artt. 2.27 en 68.3, C 23, Wegverkeersreveert waarover het strafgerecht nog
glement schendt.
uitspraak zal moeten doen. (Art. 416
Sv.)
3° De kosten van betekening van een
cassatieberoep aan partijen waartegen
(GILGEMYN T. DECOCK, ASSURANTIE VAN DE
het
niet is gericht, blijven ten laste
BELGISCHE BOERENBOND N.V., URANUS N.V.,
van de eiser ( 1).
BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN)

23 februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. A. Bayart.
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(WALLICAN P.V.B.A., MERCATOR N.V.
T. LIEVENS, HAKl P.V.B.A.)
ARREST

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 september 1981 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Overwegende dat de eiseressen
hun voorziening hebben beperkt tot
de beslissing op hun civielrechtelijke vorderingen tegen de verweer
ders;

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Over het middel, afgeleid uit de schenARRESTEN - DUBBELZINNIGE REDEN- ding van de artikelen 97 van de GrondGEVING- BEGRIP.
wet, 2.27, 68.3, C 23, van het Weg2° WEGVERKEE}{ -

VERBODSTEKEN DEC.
1975,
WEGVERKEERSREGLEMENT

(1) Cass., 29 sept. 1975 (A.C,·, 1976, 127).

-802verkeersreglement, gewijzigd door de
koninklijke besluiten van 27 april 19761
8 december 1977, 23 juni 1978, 8 jum
1979, 14 december 1979, 15 april 1980 en
25 november 1980, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 6, lid 2, van het
Verdrag van 4 november 1950 tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
en, voor zoveel nodig, 154 van het
Wetboek van Strafvordering en van de
algemene rechtsbeginselen van het recht
van verdediging en van het tegensprekelijk karakter van de rechtspleging,
doordat het vonnis de eiseressen
slechts vergoeding toekent voor drie
vierde van de door hen geleden schade
omdat de bestuurder Leenknecht, aangestelde van eerste eiseres en verzekerde
van tweede eiseres, voor een vierde
aansprakelijk is voor het ongeval en de
daaruit voortvloeiende schade, op grand
van de overwegingen dat Leenknecht de
door hem gevolgde weg niet mocht
volgen daar hij een vrachtwagen
bestuurde van meer dan vijf ton en
« geen plaatselijk verkeer deed » terwijl
een verbodsteken C 23, aangebracht op
de door hem gevolgde weg, het verkeer
verbood voor vrachtwagens van meer
dan vijf ton~ plaatselijk verkeer uitgezonderd, en aat die fout van Leenknecht
in oorzakelijk verband staat met het
ongeval,
terwijl uit de stukken waarop het Hof
vermag en de correctionele rechtbank
vermocht acht te slaan, niet blijkt dat de
door Leenknecht bestuurde vrachtwagen
op het ogenblik van het ongeval meer
dan vijf ton woog, nu uit het strafdossier
uitsluitend blijkt dat die vrachtwagen
een hoogste toegelaten gewicht heeft van
veertien ton en dat hij ledig was op het
ogenblik van het ongeval (bijlage nr. 2
van het proces-verbaal nr. 2764 van
1 juli 1980),
zodat, eerste onderdeel, aldus in het
ongewisse blijft of het vonnis rekening
houdt met het hoogste toegelaten
gewicht van veertien ton in plaats van
met het gewicht in beladen toestand om
te beslissen dat Leenknecht een fout
heeft begaan, dan wel of het vonnis
impliciet beslist dat in het strafdossier
een aanduiding te vinden is dat het door
Leenknecht bestuurde voertuig op het
ogenblik van het ongeval meer dan vijf
ton woog in beladen toestand, of nog of
het vonnis steunt op enig ander gegeven
waarop het Hof geen acht vermag te
slaan en waarvan niet kan worden

nagegaan of het regelmatig aan de
rechters werd voorgelegd, om te besluiten dat Leenknecht een voertuig van
meer dan vijf ton in beladen toestand
bestuurde, welke dubbelzinnigheid met
het ontbreken van redengeving gelijkstaat (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en het alleszins het Hof niet
mogelijk maakt de wettigheid van de
beslissing na te gaan (schending van de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97 van
de Grondwet);

tweede onderdeel, indien word.t aangenomen dat het vonnis rekening houdt
met het hoogste toegelaten gewicht van
veertien ton in plaats van met het
gewicht in beladen toestand, waaronder
luidens artikel 2.27 van het Wegverkeersreglement dient begrepen te worden het gewicht van het ledige voertuig,
vermeerderd met het gewicht en de
effectieve lading, van de bestuurder en
van elke andere vervoerde persoon, het
vonnis artikel 68.3, C 23, van voormeld
reglement schendt, nu de beperking van
het verbod opgelegd door het verkeersteken C 23 door een opschrift op een
onderbord met aanduiding van een
bepaald gewicht, betrekking heeft op het
gewicht in beladen toestand (schending
van de artikelen 2.27 en 68.3, C 23, van
het Wegverkeersreglement);
derde onderdeel, indien wordt aangenomen dat het vonnis impliciet beslist
dat uit het strafdossier blijkt dat de door
Leenknecht bestuurde vrachtwagen op
het ogenblik van het ongeval « in
beladen toestand », dit is leeg, meer dan
vijf ton woog, het vonnis de bewijskracht van de stukken van het strafdossier miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, indien wordt aangenomen dat het vonnis steunt op enig
ander gegeven waarop het Hof geen acht
vermag te slaan en waarvan niet kan
worden nagegaan of het regelmatig aan
de rechters werd voorgelegd en of de
partijen erover hebben kunnen debatteren, het vonnis het tegensprekelijk
karakter van de rechtspleging en het
recht van verdediging miskent (schending van de artikelen 6, lid 2, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en, voor zoveel nodig, 154 van
het Wetboek van Strafvordering, en van
de algemene rechtsbeginselen van het
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sprekelijk karakter van de rechtsple- vrachtwagen waarvan het gewicht
· in beladen toestand hager was dan
ging) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel, in
dit onderdeel, het vonnis aileen
bekritiseert in zoverre het in het
onzekere laat of de rechters hun
beslissing dat Leenknecht een fout
heeft begaan door op de plaats van
het ongeval een vrachtwagen van
meer dan vijf ton te besturen, doen
steunen op het hoogste toegelaten
gewicht van zijn voertuig ofwel op
het gewicht ervan in beladen toestand;
Overwegende dat, krachtens het
verkeersbord C 23 omschreven in
artikel 68.3 van het Wegverkeersreglement, de toegang verboden is
voor bestuurders van voertuigen
gebruikt voor het vervoer van zaken
en een opschrift op een onderbord
het verbod beperkt tot de bestuurders van voertuigen waarvan het
gewicht in beladen toestand hoger
is dan het aangeduide; dat, luidens
artikel 2.27 van voormeld reglement,
onder « gewicht in beladen
toestand » wordt verstaan « het
geheel van de tarra van het voertuig
en van het gewicht van zijn lading,
van de bestuurder en van elke
andere vervoerde persoon »; dat dit
gewicht niet noodzakelijk overeenstemt met het hoogste toegelaten
gewicht van het voertuig, waardoor,
volgens artikel 2.25 van het zelfde
reglement, wordt bedoeld « het
hoogste totaal gewicht van het voertuig, bepaald volgens de weertand
van de onderdelen van het chassis
overeenkomstig de voorschriften van
het technisch reglement van de
auto's»;

het op het verkeersbord C 23 aangeduide gewicht, dan wel op de
omstandigheid dat die vrachtwagen
een hoogste toegelaten gewicht had
van meer dan vijf ton, in welk
laatste geval het vonnis
de
artikelen 2.27 en 68.3, C 23, van het
Wegverkeersreglement schendt;
Dat het onderdeel in zoverre
gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige onderdelen van
het middel, die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt
het bestreden vonnis doch enkel in
zoverre het uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de
eiseressen en over de desbetreffende kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
de verweerders in de kosten,
behalve in die van de betekening
van de voorziening aan het openbaar ministerie, kosten die ten laste
van de eiseressen blijven; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Veurne,
zitting houdende in hager beroep.
23 februari 1982 2° kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biltzler.

Overwegende dat het vonnis
zegt : « Leenknecht heeft een fout
gepleegd want hij mocht met zijn Nr. 374
camion van meer dan vijf ton die
weg niet volgen vermits hij geen
2• KAMER- 23 februad 1982
plaatselijk verkeer deed »;
Dat die redengeving in het onze- 1° CASSSATIEMIDDELEN - STRAFZAkere laat of de rechters hun beslis- KEN - STRAFVORDERING - EEN ENKELE
sing gronden op de omstandigheid STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEI

-804DENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL
BETREKKING HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG
BEGRIP.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE
TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEDIEND MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET
HOF VAN CASSATIE VEREIST (2).

2" Feitelijke grondslag mist het middel

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN -

BEWIJS DOOR

GESCHRIFT- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
MIDDEL TEN BETOGE DAT DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE IS MISKEND BESLISSING NIET GEGROND OP DIE AKTE GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU NOPEN TOT HET
ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1"

Naar recht verantwoord is de veroordeling van een beklaagde wegens vervalsing van de post « kas » in een
balans, wanneer de rechter vaststelt
dat het kassaldo dat de beklaagde in
die balans heeft opgetekend, niet overeenstemt met het saldo dat op
31 december van het balansjaar
beschikbaar was, ook al blijkt het
opgegeven saldo uit stukken die niet
van valsheid zijn beticht.

dat hierop is gegrond dat een veroordeling zou zijn uitgesproken aan de
hand van bewijzen die zijn verkregen
door een strafbare handeling, hoewel
zulks niet blijkt uit het bestreden
arrest of uit enig ander stuk waarop
het Hoi vermag acht te slaan.
2" Het is niet
tegenstrijdig een
beklaagde wegens valsheid in een
belans te veroordelen op grond dat
(SCHOLLEN, DAELMANS
een enkele post « kas » in een balans
T. ROOS, LAURIJSSEN, FONTAINE)
vervalst is, terwijl voor de andere
vermeldingen van de balans geen ver23 februari 1982 2• kamer
volgingen zijn ingesteld of vrijspraak
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvooris gevolgd. Door de beklaagde van
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
valsheid in geschrifte vrij te spreken
- Gelijkluidende conclusie van de h.
m.b.t. zekere posten van de balans
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
geeft de rechter te kennen dat niet is
mr. A. Haus, Gent.
bewezen dat m.b.t. die. _posten aile
gegevens van het misdrijf valsheid in
geschrifte aanwezig zijn, maar niet dat
de andere posten dan de post « kas »
met de werkelijkheid stroken.
3" Feitelijke grondslag mist het middel

Nr. 375
2• KAMER - 23 februari 1982

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- BALANS- OPGAVE
IN EEN BALANS VAN EEN KASSALDO DAT
NIET OVEREENSTEMT MET HET KASSALDO
DAT BESCHIKBAAR WAS OP 31 DECEMBER
VAN HET BALANSJAAR VALSHEID IN
GESCHRIFTE.

ten betoge dat de bewijskracht van
een akte is miskend als de beslissing
geen melding maakt van die akte,
daarop niet is gegrond en de inhoud
ervan evenmin interpreteert (1) (2).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(MANNEKENS, BIERTEN)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestre-

20 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN. den arrest, op 4 december 1980 door
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN- het Hof van Beroep te Antwerpen
STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP.

Nota's arrest nr. 374 :

gewezen;

Nota's arrest nr. 375 :

(1) Cass., 6 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 502).

(1) Cass., 17 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 117).

(2) Cass., 28 maart 1979 (A.C., 1978-79, 890).

(2) Cass., 26 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 554).

-805I. Op de voorziening van Guy heeft gepleegd bij het opstellen van de
Mannekens :
passiva van de balans per 31 december
1975, bestaande uit de posten :
Overwegende dat de substantiele Kapitaal .................. .
250.000
en op straffe van nietigheid voorge- Afschrijvingen ............ .
298.478
schreven rechtsvormen in acht zijn Schulden (in totaal) ........ . 17.595.600
genomen en de beslissing overeen- Passiva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.144.078
komstig de wet is gewezen;
evenals van de feiten der telastleggingen
I, A, 3, a en II, 2, a, (met name het niet
met de werkelijkheid overeenstemmen
II. Op de voorziening van Augus- van
het saldo van de post« Vastliggend »
tinus Bierten :
- investeringen in autovoertuigen - en
het niet boeken van de aankoop van het
Over het eerste middel, afgeleid uit de voertuig Ford, raamnummer GA 31 ME
schending van artikel 97 van de Grond- 76534 ten bedrage van 7.000 frank),
wet,
hetgeen impliceert - nu eiser niets ten
laste werd gelegd met betrekking tot de
doordat het arrest enerzijds eiser andere posten van de activa, behoudens
schuldig verklaart aan de feiten van de post « Kas » - dat niet aileen erga
telastleggingen I, A, 3, b, II, 2, b, en III, te omnes is komen vast te staan dat eiser
weten in de balans per 31 december 1975 geen valsheid, en bijgevolg ook geen
een kassaldo van 10.760.586 frank te bedrieglijke bankbreuk heeft gepleegd
hebben opgetekend hoewel dit bedrag niet bij het opstellen van bedoelde activa van
meer beschikbaar was op 31 december de balans per 31 december 1975,
1975 en vervolgens, met bedrieglijk bestaande uit de posten :
oogmerk of met het voornemen om te
943.94(}
benadelen - namelijk door deze balans v astliggend ............... .
1.594.045
op 12 maart 1976 aan de voorzitter van de Andere bezittingen ........ .
4.485.507
Rechtbank van Koophandel te Turnhout, Verlies ................... .
belast met een onderzoek nopens de Activa exclusief « Kas » •••••
7.383.482
·solvabiliteit van de vennootschap, mee te
delen, ten einde het faillissement van de doch tevens, aangezien de hierboven
handelsvennootschap te vertragen
berekende en niet bekritiseerbare passigebruik te hebben gemaakt van voor- va (18.144.078) moeten overeenstemmen
melde balans, en hem anderzijds van aile met het totaal der activa (7 .383.482 +
andere telastleggingen vrijspreekt, met kas), dat de post « kas » noodzakelijkerinbegrip die welke betrekking hadden op wijze 18.144.078 - 7.383.482 = 10.760.586
andere posten van de van de actief- en moet bedragen, zoals opgegeven door
passiefzijde van de balans per 31 de- eiser (zie bijlage bij stuk 23 in het
cember 1975,
strafdossier in eerste aanleg), en anderzijds eiser niettemin heeft kunnen verterwijl, aangezien in de dubbele boek- oordelen uit hoofde van het plegen van
houding de activa en de passiva van een bedrieglijke bankbreuk en valsheid in
balans aan elkaar gelijk moeten zijn, balansen door in de balans per
zodat de diverse balansbedragen in een 31 december 1975 een kassaldo van
vast verband tot elkaar staan, het arrest 10.760.586 frank op te nemen - en
niet zonder te~enstrijdigheid, minstens vervolgens gebruik te hebben gemaakt
dubbelzinnighe1d, zowel in motivering van deze zogezegd vervalste balans (zie
als in beschikkend gedeelte, enerzijds telastleggingen I, A, 3, b; II, 2, b, en III),
eiser erga omnes heeft kunnen vrijsprezodat het arrest, door aldus behept te
ken van de feiten der telastleggingen I, zijn met een tegenstrijdigheid, minstens
A, 3, c, en II, 2, c (namelijk het niet met dubbelzinnigheid, zowel in motivering
de werkelijkheid overeenstemmen van als in beschikkend gedeelte, niet regelhet saldo van de crediteurenrekeningen,
R.M.Z.,
Verlofkas,
Wetsverzekering, matig met redenen is omkleed :
Bedrijfsvoorheffing en B.T.W.), hetgeen
Overwegende dat het middel
impliceert - nu eiser niets ten laste
werd gelegd met betrekking tot de ervan uitgaat dat uit de omstandigposten « kapitaal » en « afschrijvingen » heid dat eiser met betrekking tot
- dat erga omnes is komen vast te alle balansposten andere dan de
staan dat eiser geen valsheid, en bijge- post « kas >> is vrijgesproken van
volg ook geen bedrieglijke bankbreuk valsheid in geschrifte of zelfs niet

-806vervolgd was, moet volgen dat die bankbreuk, valsheid in balansen en
posten met de werkelijkheid over- gebruik van een vervalste balans, meer
eenstemden en noodzakelijkerwijze, in het bijzonder door in de balans per
31 december 1975 valselijk te hebben
na berekening, een saldo moest vermeld
dat een kassaldo van 10.760.586
geven dat het kassaldo was; dat het frank effectief beschikbaar zou zijn op
middel teven impliceert dat het die datum (zie telastleggingen I, A, 3, b,
aldus berekende kassaldo met de en II, 2, b), met het bedrieglijk opzet
werkelijkheid overeenstemt;
<< het faillissement van de handelsvenOverwegende dat de rechters, nootschap te vertragen »,
terwijl, eerste onderdeel, uit de door
door eiser met betrekking tot
bepaalde balansposten vrij te spre- eiser opgestelde balans per 31 december
ken van valsheid in geschrifte, 1975, meer bepaald uit het « detail der
rekeningen
2.
enkel oordelen dat niet bewezen is algemene
», blijkt dat eiser uitdrukdat alle bestanddelen van het mis- Beschikbaar
heeft vermeld dat het kassaldo
drijf in verband met die posten kelijk
10.760.586 frank bedroeg • volgens
aanwezig zijn; dat zij, door aldus te bescheiden », dit wil zeggen dat volgens
beslissen, niet aannemen dat. alle de voorhanden zijnde bescheiden posten andere dan de post « kas » waarvan de gebeurlijke valsheid geensmet de werkelijkheid overeenstem- zms aan e1ser ten laste werd gelegd of te
den; dat zij dan ook niet aan de zijnen laste bewezen werd verklaard hand van de andere posten tot een er 10.760.586 frank in kas aanwezig had
zijn (zie bijlage bij stuk 23 in
berekening van de post « kas » moeten
het
strafdossier
aanleg), doch
moesten overgaan om te onderzoe- in geen geval datinditeerste
bedrag daadwerkeken of het door eiser in de balans lijk beschikbaar was, zoals hem werd
opgetekende kassaldo het saldo verweten; zulks daarenboven steun vindt
weergaf dat het op 31 december in de begeleidende brief van 12 maart
1975 beschikbaar was; dat zij, zon- 1976 van eiser (zie eveneens bijlage bij
der enige dubbelzinnigheid of voormeld stuk 23) : « Alvorens deze te
(bewuste
balans
per
tegenstrijdigheid, na te hebben verzenden
december 1975) heb ik mij doen
vastgesteld dat het door eiser in de 31
inlichten nopens het wei grote debetbalans opgetekende kassaldo niet saldo
van de kas. Ziehier de argumenten
het saldo weergaf dat op 31 decem- welke door de zaakvoerder werden aanber 1975 beschikbaar was, konden gehaald ter verantwoording :
oordelen dat met betrekking tot die
- betaling uit de hand voor overwerk
post alle bestanddelen van de ten door de werknemers;
laste gelegde misdrijven aanwezig
- betaling uit de hand van personeel
waren, hoewel zulks niet het geval op proef l...);
- beta'Iing uit de hand van personeel,
was voor de andere posten;
vreemd
aan de firma, voor geleverde
Dat het middel niet kan worden bijwerken,
enz. Ik heb de zaakvoerder
aangenomen;
ook gevraagd hoe hij denkt deze toestand recht te zetten ... Ik herhaal U hier
Over het tweede middel, afgeleid uit enkel de argumenten die worden voorde schending van de artikelen 1319, 1320, opgezet door de zaakvoerder van de
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 207, maatschappij ... », waaruit ondubbelzin208 van de gecoi:irdineerde wetten op de nig volgt dat eiser uitdrukkelijk de
handelsvennootschappen, zijnde titel IX aandacht van de voorzitter van de rechtvan boek I van het Wetboek van Koop- bank van koophandel heeft willen vestihandel, als gewijzigd bij de wet van gen op de omstandigheid dat het opge24 maart 1978, 577, I", van de wet van geven kassaldo enkel spontaan te voor18 april 1851, inzake faillissement, bank- schijn kwam in de situatie die eiser uit
breuk en uitstel van betaling, als gewij- de hem door de zaakvoerder van de
zigd bij de wet van 17 juli 1975, zijnde personenvennootschap met beperkte
boek III van het Wetboek van Koophan- aansprakelijkheid Repondie overhandel en 489 van het Strafwetboek, en 97 digde bescheiden had getrokken, doch in
van de Grondwet,
feite niet beschikbaar was en niet met
doordat het arrest eiser schuldig ver- de werk~lijkheid overeenstemde, aangeklaart aan het plegen van bedrieglijke , z1en er m het tegenovergestelde geval
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zodat het arrest niet wettig, zonder
<< verantwoording » door de zaakvoerder miskenning van de bewijskracht van de
of een « rechtzetting van deze toestand », uitdrukkelijke bewoordingen van voormelde balans per 31 december 1975 (zie
zodat bet arrest niet wettig, zonder bijlage bij stuk 23 in het strafdossier in
miskenning van de bewijskracht van de eerste aanleg), heeft kunnen oordelen
uitdrukkelijke bewoordingen van voor- dat eiser, met betrekking tot de telastmelde balans per 31 december 1975 en leggingen waaraan hij schuldig wordt
eisers begeleidende brief van 12 maart verklaard, bet bedrieglijk opzet heeft
1976 (zie bijlagen bij stuk 23 in bet gehad « het faillissement van de hanstrafdossier in eerste aanleg), heeft kun- delsvennootschap te vertragen » (scherrnen beslissen dat eiser valsheid heeft ding van alle in het middel aangeduide
gepleegd en bijgevolg bedrieglijke wetsbepalingen) :
bankbreuk en gebruik van een vervalse
balans, door deze mee te delen op
Overwegende dat het arrest noch
12 maart 1976 aan de voorzitter van de in de telastleggingen op grond
Rechtbank van Koophandel te Turnhout waarvan het eiser veroordeelt, noch
- die erin bestond in bedoelde balans te in de consideransen waarin gezegd
hebben vermeld, in strijd met de werkelijkheid, dat een kassaldo van 10.760.586 wordt dat eiser gehandeld heeft met
frank daadwerkelijk beschikbaar was het bedrieglijk opzet « het faillisse(schending van alle in het middel aange- ment van de handelsvennootschap
te vertragen », noch elders in de
duide wetsbepalingen),

tweede onderdeel, uit de balans per
31 december 1975, zoals zij door eiser
aan de Rechtbank van Koophandel te
Turnhout op 12 maart 1976 werd meegedeeld (zie bijlage bij stuk 23 in bet
strafdossier in eerste aanleg) - indien
de gebruikte bewoordingen en vermelde
cijfers nog enige betekenis hebben uitdrukkelijk blijkt dat : 1° de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Repondie op 31 december 1975
beschikte over een negatief kapitaal van
... 4.595.507 frank ( = kapitaal - verlies);
2°
de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid Repondie op
31 december 1975 een schuldenlast had
(de afschrijvingen buiten beschouwing
gelaten) van 17.545.600 frank; 3° deze
schuldenlast onmogelijk kon worden
gedekt door de overige activa ( =
afschrijvingen), zelfs met inachtneming
van het kassaldo van 10.760.586 frank, nu
deze activa slechts 13.048.571 frank
bedragen, waaruit ondubbelzinnig volgt
dat eiser onmogeliik bet oogmerk kan
hebben gehad - dat ter zake als het
bedrieglijke opzet van eiser door bet
arrest werd aangenomen - « het faillissement van de handelsvennootschap te
vertragen » nu, zoals hierboven is aangetoond, onmiddellijk in het oog springt
dat de balans, opgesteld door eiser, van
wie het arrest overigens de « voldoende
boekhoudkundige kennis en ervaring om
dergelijke balansen op te stellen »
onderkent, de balans is van een vennootschap die niet aileen geen kapitaal
meer had, doch tevens zich in een
virtuele staat van faillissement bevindt,

motivering of in het beschikkende
gedeelte enige uitlegging geeft van
de woorden « volgens bescheiden »
in de balans of van de brief van
12 maart 1976 waarnaar eiser in het
eerste onderdeel verwij st, of van de
bewoordingen en cijfers die volgens
het eerste onderdeel in de balans
voorkomen; dat het arrest derhalve
de bewijskracht van de balans en
van de brief niet heeft kunnen
miskennen;
Overwegende dat het arrest, met
betrekking tot de bewoordingen en
cijfers van de balans en tot de
bewoordingen van de brief waarin
eiser zich beroept, geen enkele constatering bevat; dat, voor zover eiser
wil aanvoeren dat de rechters, gelet
op de balans en de brief, zoals ze in
het middel worden geciteerd, hem
niet konden veroordelen wegens de
telastleggingen die zij bewezen verklaren, het onderzoek van het middel het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
23 februari 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal.

meende te kunnen afleiden uit
bepaalde feitelijke gegevens, geen
twijfel doen ontstaan nopens de
schuld van de beklaagde en het oorzakelijk verband tussen de hem veJWeten onvoorzichtigheid en de schade
van de burgerlijke partijen.
(CHENUT T. BOSCHMANS, VAN OPSTAL,
SECURITAS N.V.)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1981
door het Militair Gerechtshof gewezen;

Nr. 376

2" KAMER- 23 februari 1982
1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFI' BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL WAARIN DE VERKLARING VAN DE BEKLAAGDE IS OPGENOMEN - BESLISSING DIE AAN DEZE VERKLARING GEEN MET DIE AKTE STRIJDIGE BETEKENIS OF DRAAGWIJDTE TOEKENT - GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN
{1).

2° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN
STRAFZAKEN- BEWIJSLAST- BEGRIP.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN KOMT DE BEKLAAGDE TEN GOEDE -

TWIJFEL
BEGRIP.

2° De regels inzake de bewijslast in

strafzaken worden niet geschonden
door de rechter wanneer hij een
telastlegging « onopzettelijke brand-.
stichting » bewezen verklaart aan de
hand van de door hem opgegeven
feitelijke omstandigheden en met verwerping van het veJWeer van de
beklaagde ten betoge dat er geen
oorzakelijk verband hestand tussen de
hem veJWeten onvoorzichtigheid er1 de
brand, en zegt dat de door de eiser
aangevoerde omstandigheden geen
afbreuk doen aan de gegevens aan de
hand waarvan hij ae telastlegging
bewezen verklaart(2).
3° Het beginsel, volgens hetwelk twijfel

ten goede komt aan de beklaagde,
wordt niet geschonden door de rechter
wanneer hij te kennen geeft dat de
gevolgtrekkingen die de beklaagde
--~--------------.,....-1

(1) Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 398).
(2) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 352).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat
eiser door het opstoken van tuinresten
de brand van de woning gelegen te
Aartselaar, Acacialaan 18, veroorzaakt
heeft, hem daarom zowel op strafrechtelijk gebied als op burgerlijk gebied
veroordeelt en die beslissingen ten minste gedeeltelijk grondt op de beschouwing « dat uit de verklaring van (eiser)
(stuk 20) blijkt dat het vuur wel hevig
moet geweest zijn, wanneer hijzelf
spreekt van vlammen van ongeveer
1,5 meter groot, en het nodig oordeelde
een emmer water op het vuur te
gieten >>,
terwijl eiser in bedoeld stuk geenszins.
verklaard heeft een emmer water op het
vuur te hebben gegoten, doch integendeel verklaard heeft : « Rond de vuurhaard heb ik water gegoten zodat het
vuur niet kon verspreiden. Tijdens het
branden heb ik een emmer water
gegoten », zodat het arrest alzo, door aan
eisers bewoordingen een betekenis en
draagwijdte te geven die zij niet hebben,
de bewijskracht van de verklaring die
eiser in stuk 20 heeft gedaan, miskent :

Overwegende dat eiser op 26 juli
1980 aan de politie te Aartselaar de
in het middel weergegeven verklaring aflegde en preciseerde : « De
vlammen waren ongeveer 1,50 meter
wanneer het vuur op zijn hoogste
was »;
Overwegende dat, nu eiser enerzijds zegde water te hebben gegoten
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ding ervan te verhinderen en ander- afstand van ± 25 meter zou hebben
kunnen overbruggen :
zijds verklaarde een emmer water
te hebben gegoten « tijdens het
Overwegende dat het arrest de
branden », de rechters daaruit hebvan
onopzettelijke
ben kunnen afleiden dat eiser « het telastlegging
nodig oordeelde een emmer water brandstichting tegen eiser bewezen
verklaart op grond dat : « het
"op het vuur" te gieten »;
vaststaat en niet wordt ontkend dat
Dat het arrest aldus van eisers (eiser) op 15 juni 1980 omstreeks de
verklaring geen uitlegging geeft die middag een hoop riet, onkruid en
ermee onverenigbaar is en derhalve bamboes van ongeveer 6 meter lang
de bewijskracht ervan niet miskent; in zijn tuin heeft opgestookt; uit de
schets in de bundel blijkt dat de
Dat het middel niet kan worden 1 afstand tussen de brandhoop en
aangenomen;
de afgebrande woning ongeveer
25 meter is; uit de verklaring van
Over het tweede middel, afgeleid uit (eiser) (stuk 20) blijkt dat het vuur
de schending van het algemeen beginsel wel hevig moet geweest zijn, wanvan de bewijsvoering in strafzaken,
neer hij zelf spreekt van vlammen
doordat het arrest, met bevestiging van ongeveer 1,5 meter groot en het
van het beroepen vonnis, beslist dat de nodig oordeelde een emmer water
brand van de woning gelegen te Aartse- op het vuur te gieten; de brandhoop
laar, Acacialaan 18, veroorzaakt werd zelf een doormeter had van twee
door het opstoken door eiser van tuin- meter en op het ogenblik der feiten
resten en eisers verweer dat dit oorzake- de wind in de richting van de
lijk verband aanvocht, verwerpt op
grond : dat eiser « ten onrechte opwerpt wooing van de burgerlijke partij
dat geen getuige gensters heeft zien blies en dit redelijk hard; uit de
overwaaien van de hoop brandende afval foto's en de vaststellingen blijkt dat
naar de woning van de burgerlijke de beplanting rond de brandhoop in
partij, maar aileen rook hebben zien de richting van de afgebrande
waaien in deze richting; dat (uit) het feit wooing zeer zwaar verschroeid was;
dat er geen getuigen zijn die uitdrukke- aile getuigen hebben bemerkt dat
lijk verklaarden gensters gezien te heb- de nok van het dak in brand stond
ben en dat na de brand geen gensters
werden gevonden geenszins aantoont dat maar geen rook of vuur in de
er geen gensters uit de brandhoop zijn kamers hebben gezien; noch door
gevlogen; dat noch het feit dat op de de commandant van de brandweer
plaats waar (eiser) zijn afval verbrandde, noch door de aangestelde van het
een palissade werd aangebracht, noch parket enig spoor van vrijwillige
het feit dat er tussen de plaats van het brandstichting werd waargenomen;
verbranden van het afval en de afge- al deze elementen bewijzen dat de
brande woning veel struiken en bomen brand is ontstaan op het dak van de
waren, noch het feit dat er tussen beide woning van de burgerlijke partij
plaatsen een
afstand
was
van Boschmans ingevolge de onvoor± 25 meter, onmogelijk zou maken dat zichtigheid van (eiser) »;
er geen genster brandend die afstand
zou hebben kunnen overbruggen »,
Dat het arrest verder, met de in
terwijl het in strafzaken aan de ver- het middel aangehaalde redengevolgende partij of aan de burgerlijke ving, het verweer verwerpt waarmee
partij staat het bewijs te leveren van het eiser het oorzakelijk verband tussen
bestaan van alle wezenlijke bestandde- het verbranden van tuinafval door
len van een misdrijf, zodat het arrest die hem en de brand van de woning
regel van de bewijslast miskent door de
telastlegging tegen eiser bewezen te van de echtgenoten Boschmans-Van
verklaren op grond van de ontkennende Opstal betwistte; dat het arrest
overweging dat de door eiser als verweer daardoor te kennen geeft dat de
ingeroepen feiten niet onmogelijk zou- door eiser aangevoerde omstandig-

-810heden niet opwegen tegen de gegevens op grond waarvan de rechters
de telastlegging bewezen achten;
Dat het arrest aldus de regel van
de bewijslast in strafzaken niet
miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1349 tot 1353,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en van het algemeen beginsel dat in
strafzaken de twijfel ten goede moet
komen aan de beklaagde,
doordat het arrest beslist « dat er geen
twijfel bestaat over het oorzakelijk verband tussen het opstoken van afval door
(eiser) en de brand van de woning van
de burgerlijke partij » en deze beslissing
ten mmste gedeeltelijk grondt op de
volgende overwegingen : dat het administratief document, waarmee verslag
wordt uitgebracht van de hulpbieding
van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer van Boom en dat van een onbekende of onbepaalde brandoorzaak
spreekt maar doch durft stellen dat de
brand waarschijnlijk op de zolder is
ontstaan, strijdig is met de inlichtingen
verstrekt door de Rijkswacht aan wie de
brandweercommandant Boom gezegd
heeft dat « ••• hij de mogelijkheid niet
uitsloot dat door het stoken van vuur ...
gensters zouden zijn overgeslagen »; dat
die mening ook gedeeld werd door de
heer Van Werde Daniel die verklaarde
dat « het goed mogelijk is dat de brand
te wijten is door het stoken in de tuin
en brandende deeltjes zijn overgevlogen »; dat die mening eveneens uitgelegd wordt in het proces-verbaal opgesteld door de laboratoriumchef van de
gerechtelijke politie te Antwerpen, waar
besloten wordt : « De brand ontstond
hier meer dan waarschijnlijk ten gevolge
van brandende gensters ... •,
terwijl, eerste onderdeel, al deze
bevindingen geen blijk geven van enige
zekerheid doch ten minste enige twijfel
laten bestaan omtrent de juiste oorzaak
van de brand; op strafrechtelijk gebied
de twijfel aan de beklaagde moet ten
goede komen en op burgerlijk gebied
schadeloosstelling een vaststaand oorzakelijk verband. noodzaakt tussen fout en
schade, waarmt ":?lgt ~at het arrest, dat
ondanks deze twiJfel e1ser op strafrechtelijk en burgerlijk gebied veroordeelt,
niet wetteli~k verantwoord is (schending
van de art1kelen 1382 en 138'3 van het,

Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
beginsel dat in strafzaken de twijfel ten
goede moet komen aan de beklaagde);
tweede onderdeel, het arrest, door uit
onzekere feiten een beweerde zekerheid
af te leiden voor wat betreft het oorzakelijk verband tussen het opstoken van
tuinresten en de brand van de villa,
tevens de wettelijke regels inzake het
bewijs door vermoedens schendt, nu
deze regels onderstellen dat de rechter
onder welbepaalde voorwaarden op een
bekend feit kan steunen om tot een
onbekend feit te besluiten en derhalve
uitsluiten dat hij zou steunen op onzekere feiten om te besluiten dat er geen
twijfel bestaat over dit oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1349
tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het arrest, zoals
blijkt uit het antwoord op het
tweede middel, de gegevens aanwijst die het als vaststaande
beschouwt en op grond waarvan de
rechters in hoger beroep tot de
overtuiging komen dat eiser de
brand van de woning van de echtgenoten Boschmans-Van Opstal onopzettelijk heeft veroorzaakt;
Dat het arrest, met de in het
middel weergegeven redengeving,
enkel te kennen geeft dat de gevolgtrekkingen die eiser meende te
kunnen afleiden uit het verslag van
hulpbieding van de brandweer en
uit de ver.Klaringen van Daniel Van
Werde en van de laboratoriumchef
van de gerechtelijke politie, geen
twijfel doen ontstaan nopens eisers
schuld en het oorzakelijk verband
met de schade van de verweerders;
Dat het zodoende, zonder de in
het middel vermelde wetsbepalingen
en de regel dat in strafzaken de
twijfel ten goede komt aan de
beklaagde te schenden, zijn beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de strafvordering betreft, dat de substantHHe of
op straffe van nietigheid voorge.
..
schreven rechtsvorm~n .m acht ZIJn
genomen en de beshssmg overeenkomstig de wet is gewezen;

-8110m die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

Nr. 378

2• KAMER - 24 februari 1982
23 februari 1982 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
MIDDEL WAARBIJ SCHENDING VAN EEN
Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- WETTELIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD
ZONDER DAT NADER WORDT BEPAALD
let, advocaat-generaal - Advocaten
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT - NIET
mrs. De Bruyn en De Gryse.
ONTVANKELIJK MIDDEL (1).

2° BRANDSTICHTING -

STRAFWETBOEK,
ART. 519 - BRAND VAN ANDERMANS ROERENDE OF ONROERENDE EIGENDOMMEN
DOOR OUDERDOM OF GEBREK AAN HERSTELLING OF REINIGING VAN NABIJGELEGEN HillZEN- NABIJ GELEGEN HUIZEN- BEGRIP.

Nr. 377
2• KAMER- 23 februari 1982
1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFr BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN- PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING
VAN EEN GERECHTSDEURWAARDER - UITLEGGING DOOR DE RECHTER NIET ONVER-

ENIGBAAR MET DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DAT PROCES-VERBAAL BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DIE AKTE
GEEN ANDERE VASTSTELLING BEVAT DAN
HETGEEN DE AKTE INHOUDT - GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE
1
AKTE < >·

2o CASSATIEMIDDELEN _

2" Onder

« nabijgelegen huizen » in de
zin van art. 519 Sw., moet worden
verstaan de panden gelegen in d<!
nabijheid van de roerende of onroerende eigendommen waarop het vuuz·
is overgeslagen (2).

(GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION T. GERMAY)
ARREST ( vertaling)
HET HOF; -

Gelet op het bestre-

STRAFZAKEN
_ KRITIEK OP DE FEITELIJKE BEOORDELING

den arrest, op 1 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Luik gewe-

VAN DE RECHTER MIDDEL(2).

zen;
•••••••••••••••

NIET ONTVANKELIJK

3° CASSATIEMIDDELEN _

STRAFZAKEN
- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE CONCLUSIE
NIET IS BEANTWOORD CONCLUSIE WEL
BEANTWOORD GEMIS AAN FEITELIJKE
GRONDSLAG (3).

(VAN HOLDER T. MR. DE HAUW, MR. VANDER
SCHELDEN)

B. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing Op de
burgerlijke rechtsvordering :
Wat het eerste onderdeel betreft :

Wat

het

tweede

onderdeel

be-

23 februari 1982 - 2• kamer - Voor- treft:
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. BalOver het tweede middel, afgeleid uit
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. de schending van de artikelen 519 van
A.Ryckaert.

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

Nota's arrest nr. 377 :

Nota's arrest nr. 378 :

(1) Cass., 30 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 71).
(1) Zie Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
(2) Zie CHAUVEAU en HEuE, Theorie du Code
nr. 398) en Cass., 19 sept. 1979 (ibid., 1979-80,
penal, uitg. Nypels, dl. II, nr. 3998; NYPELS en
nr. 40).
SERvAis, Le Code penal beige interprete, uitg.
(2) Cass., 30 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 77). 1899, dl. IV, art. 519, nr. 3; CoNSTANT, Manuel
de droit fenal, uitg. 1953, dl. II, nr. 1612;
(3) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 589). R.P.D.B., v Incendie, nr. 134.

-812het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het
Om die redenen, verwerpt het
Burgerlijk Wetboek,
cassatieberoep; veroordeelt eiseres

doordat het arrest, door impliciet doch
onmiskenbaar te beslissen dat het woonhuis geen « nabijgelegen » huis was ten
opzichte van de ertegenaan gebouwde
opslagplaats die als enig gedeelte van
het pand aan de naamloze vennootschap
De Jager verhuurd was, artikel 519 van
het Strafwetboek schendt, nu het aan de
woorden « nabijgelegen huizen » een zin
en een strekking geeft welke ze niet
hebben, vermits artikel 519 moet worden
toegepast op degenen wier pand ten
gevolge van ouderdom of gebrek aan
onderhoud brand doet ontstaan in de
goederen van hen die niet moeten
instaan voor het onderhoud, toezicht en
bewaking van dat oud of slechts onderhouden pand :

in de kosten.
24 februari 1982 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
waarnemend voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delfosse, Luik.

Nr. 379
2• KAMER - 24 februari 1982

VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - VOORZIENING IN
CASSATIE BIJ BRIEF INGESTELD - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Overwegende dat het middel, in
zoverre het schending aanvoert van
de artikelen 1382 en 1383 van het Niet ontvankelijk is de voorziening die
in strafzaken is ingesteld bij een brief
Burgerlijk Wetboek, niet ontvanke(1). (Art. 417 Sv.)
lijk is, nu het niet aangeeft waarin
de schending van die artikelen
(WAKIYIZILA)
bestaat;
ARREST ( vertafing)
Overwegende dat artikel 519 van
het Strafwetboek straffen oplegt
voor het veroorzaken van brand van
HET HOF;- Gelet op het bestreandermans roerende of onroerende den arrest, op 8 januari 1982 door
eigendommen door ouderdom of het Hof van Beroep te Brussel
gebrek aan herstelling of reiniging gewezen;
van nabijgelegen huizen;
Overwegende dat eiser in zijn
Dat onder « nabijgelegen huizen » schrijven van 18 januari 1982, dat
25 januari 1982 op de griffie is
moet worden verstaan de panden op
ingekomen,
verklaart cassatieberoep
gelegen in de nabijheid van de
in
te
stellen
tegen die beslissing;
roerende of onroerende eigendomDat
het
cassatieberoep
niet beantmen waarop het vuur is overgeslawoordt aan de voorschriften van
gen;
artikel 417 van het Wetboek van
Overwegende dat het arrest, door Strafvordering en derhalve niet ontLt! beslissen dat het woonhuis geen vankelijk is;
nabijgelegen huis is in de zin van
artikel 519 van het Strafwetboek, de
zin en de strekking van die bewoorOm die redenen, verwerpt het
dingen niet miskent, vermits het cassatieberoep; veroordeelt eiser in
niet vaststelt dat het vuur van dat
woonhuis is overgeslagen naar de de kosten.
door de brand verwoeste roerende
24 februari 1982 - z• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Screvens,
eigendommen;

Dat het middel niet kan worden
(1) Cass.,
aangenomen;
nr. 534).

22

april

1980

(A.C.,

1979-80,
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waarnemend voorzitter
Gelijklutdende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

op onjuiste feiten heeft gebaseerd, of
nog, uit juiste feiten niet te verant-·
woorden gevolgtrekkingen heeft afgeJeid (1). (Art. 257 W.I.B.) (Impliciet.)
(Eerste zaak.)
2• en 3• De rechter hanteert het bijzon-

Nr. 380
1• KAMER - 25 februari 1982

1° INKOMSTENBELASTINGEN-

AANSLAG VAN AMBTSWEGE - DE BELASTINGPLICHTIGE HEEFT HET RECHT TE BEWIJZEN
DAT DE BELASTBARE GRONDSLAG WILLEKEURIG IS VASTGESTELD- WILLEKEURIGE AANSLAG- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - BEGRIP.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
BEWIJSMIDDEL
BEPAALD BIJ ART. 248 WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN - VOORWERP.

4° INKOMSTENBELASTINGEN -

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
BEWIJSMIDDEL
BEPAALD BIJ ART. 248 WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN - WETTIGHEID
VEREISTEN.

5° INKOMSTENBELASTINGEN -

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG FEITELIJKE VERMOEDENS- BEG RIP.

der bewijsmiddel bepaald bij art. 248
W.LB., ongeacht de kwalificatie die hij
geeft aan het door hem aangenomen
bewijs bij vergelijking, wanneer hij
aan de hand van een vergelijking met
de normale winsten of baten van
soortgelijke belastingplichtigen de
belastbare grondslag zelf bepaalt, en
niet een gegeven dat tot vaststelling
ervan dient. (Eerste zaak.)
4• De wettige toepassing van het bijzon-

der bewijsmiddel, bepaald bij art. 248
W.LB., vereist dat de toepassingsvoorwaarden van die wetsbepaling vervuld
zijn, met name dat de door dat artikel
bepaalde vergelijking met ten minste
drie soortgelijke belastingplichtigen
wordt gemaakt. (Eerste zaak.)
5• en 6• De rechter hanteert niet het

bijzonder bewijsmiddel bepaald bij
art. 248 W.LB., maar een feitelijk
vermoeden, ongeacht de kwalificatie
die hij geeft aan het gehanteerde
bewijs bij beperkte vergelijking, wanneer hij aan de hand van een vergelijking met de normale v?insten of baten
van soortgelijke belastingplichtigen
niet de belastbare grondslag zeH
bepaalt, maar een gegeven dat tot de
vaststelling ervan dient, met name, het
brutobedrag
van
de
dagelijkse
opbrengst van de door de belastingplichtige geexploiteerde toestellen (2).
(Artt. 246 en 248 W.I.B.; artt. 1349 en
1353 B.W.) (Tweede zaak.)

het bestaan van feiten,
waarop een rechter steunt als feitelijke vermoedens, op onaantastbare
wijze door hem wordt vastgesteld, en
hoewel de gevolgtrekkingen die hij
daaruit afleidt, aan zijn oordeel en
beleid worden overgelaten, gaat het
Hoi na of hij het rechtsbegrip « feite7° BEWIJS - FEITELIJKE VERMOEDENS Jijk vermoeden » niet heeft miskend of
DIRECTE BELASTINGEN- TOEZICHT VAN HET
gedenatureerd en of hij, met name, uit
HOF.
de aldus vastgestelde feiten geen
gevolgtrekkingen heeft afgeleid die, op
1• De belastingplichtige die regelmatig
grond van die feiten, voor geen enkele
van ambtswege is aangeslagen, heeft - - - - - - - - - - - - - - - - - het r'echt de aanslag nietig te doen
verklaren, indien hij bewijst dat de
(1) Cass., 5 maart 1931 (A.C., 1980-81,
belastbare grondslag willekeurig is nr. 394).
vastgesteld, omdat de administratie
een rechtsdwaling heeft begaan of zich 1 (2) Zie Cass., 23 okt. 1975 (A.C., 1976, 240).
6° INKOMSTENBELASTINGEN -

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN
BEWIJSMIDDEL
BEPAALD BIJ ART. 248 WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN - VOORWERP.

7• Hoewel
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(Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 608 aangaande het specifiek karakter van
Ger.W.) (Tweede zaak.)
zijn exploitatievoorwaarden wegens het
gebruik van een computer die volgens
hem weinig productief is hoewel de
aankoop ervan een grate investering is
Eerstezaak
geweest; dat de wet zegt dat de vergelijking moet gemaakt worden met soortgelijke belastingplichtigen en niet met
(GORISSEN T. BELGISCHE STAAT MIN. V. belastingplichtigen die onder dezelfde
FINANCIEN)
omstandigheden werken; dat een vergelijking trouwens uiteraard een zekere
speling impliceert, aangezien de activiARREST ( vertaJing)
teit van een of meer soortgelijke belastingplichtigen en de omstandigheden
HET HOF; - Gelet op het bestre- waarin ze wordt uitgeoefend, bijna noodden arrest, op 13 mei 1981 door het zakelijk enige afwijkingen en verschillen
vertonen met die van de bewuste belasHof van Beroep te Luik gewezen;
tingplichtige; dat het naar de wil van de
Over het middel, afgeleid uit de scherr- wetgever volstaat dat er voldoende punding van de artikelen 246, 248, § 1, 256, ten van overeenstemming bestaan, zodat
257 van het Wetboek van de Inkomsten- de baten op een passende en oordeelbelastingen, 1315, 1349, 1353 van het kundige wijze kunnen beoordeeld worBurgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech- den, wat ten deze het geval is; dat de
telijk Wetboek, 97 van de Grondwet, en van ambtswege op grand van die feiteuit de miskenning van het algemeen lijke vermoedens vastgestelde aanslag
rechtsbeginsel dat de administratie geen regelmatig is; dat de belastingplichtige
willekeurige beslissingen mag nemen,
om die aanslag teniet te doen het juiste
doordat het arrest had vastgesteld dat bedrag van de belastbare inkomsten
« voor elk van de litigieuze dienstjaren moet aantonen aan de hand van precieze
(1974 en 1975)1 (eiser), fiscaal deskun- en controleerbare gegevens, en dat moet
ilige, van amotswege is aangeslagen, vastgesteld worden dat (eiser) dat bewijs
hetzij wegens tardieve aangifte, hetzij niet !evert »,
wegens niet-aangifte »; dat het netto
terwijl artikel 256 van het wetboek, bij
globaal inkomen door de bestreden aanslag van ambtswege, de administratie
beslissing « voor het diensijaar 1974 op toelaat het bedrag van de belastbare
751.771 frank en voor het dienstjaar 1975 inkomsten te « vermoeden », dat wil
op 1.083.563 frank is vastgesteld », en zeggen dat bedrag te bewijzen door
eisers bezwaar verwerpt tegen de beslis- vermoedens, overeenkomstig de artikesing van de directeur van de belastingen, len 246 tot 248 van het Wetboek van de
die deze belastbare grondslagen had Inkomstenbelastingen; zij de voorwaaraangenomen, op grand « dat erop moet
van die artikelen moet naleven,
gewezen worden dat de administratie den
zoniet
de aanslag willekeurig is, en :
verschillende vergelijkingspunten vooreerste onderdeel, artikel 248 van het
legt en uiteindelijk heeft beslist die
aanslag op grand van feitelijke vermoe- Wetboek van de Inkomstenbelastingen
dens te vestigen, enkel uitgaande van het bepalen van de baten van een
een van die soortgelijke belastingplichti- belastingplichtige door vergelijking met
gen, omdat zij aileen het voor verzoeker de normale winsten van soortgelijke
gunstigste vergelijkingspunt in aanmer- belastingplichtigen doet afhangen van de
king heeft willen nemen ... ; dat de keuze voorwaarde dat die vergelijking betrekvan het vergelijkingspunt oordeelkundig king heeft op de inkomsten van ten
en passend is; dat het inderdaad een minste drie soortgelijke belastingplichtisoortgelijke belastingplichtige betreft die gen; het arrest dus niet wettig eisers
bovendien voor de belastingplichtige de baten kon bepalen door vergelijking met
meest voordelige is aangezien hij de een soortgelijke belastingplichtige; het
zwaarste lasten heeft; dat het hof dus arrest weliswaar zegt dat het niet steunt
geen acht kan slaan op (eisers) kritiek, op het wettig vermoeden van artikel 248,
maar op een feitelijk vermoeden over--------~--,.-------1 eenkomstig artikel 246 van het Wetboek
(3) Zie Cass., 5 nov. 1931 (A.C., 1981-82, van de Inkomstenbelastingen; niettemin
nr. 164) met concl. proc.-gen. Dumon in Bull. moet worden beslist dat artikel 246 van
het wetboek de administratie niet toeen Pas., 1982, 337.
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welbepaalde belastingplichtige bij vergelijking te bepalen, wanneer niet is voldaan
aan
de
voorwaarden
van
artikel 248, zo niet elke draagwijdte
wordt ontnomen aan de wettelijke voorwaarden waaraan krachtens artikel 248
van het wetboek het bewijs van de
inkomsten door vergelijking is onderworpen (gebrek aan bewijskrachtige
gegevens, aantal vergelijkingspunten,
soortgelijk karakter, normale wmsten),
daaruit volgt dat het arrest, door de
verwerping van eisers middel dat de
vergelijking met een enkele als soortgelijk beschouwde belastingplichtige willekeurig is, de bepalingen van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen schendt en
het algemeen rechtsbeginsel miskent, die
in het middel worden aangewezen;
tweede onderdeel, artikel 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
de administratie slechts tot het bewijs
door vermoedens toelaat onder de door
het gemeen recht, dat wil zeggen bij de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, bepaalde voorwaarden; het feitelijk vermoeden een gevolgtrekking is
die de magistraat uit een oekend feit
afleidt om te besluiten tot een onbekend
feit; inlichtingen van de administratie,
aangaande belastingplichtigen waarvan
ze enkel zegt dat ze bestaan en welk
hun beroep is, geen « gekende » feiten
zijn; de bewering van een partij, zij het
de Staat, geen bewijs kan vormen, tenzij
de wet anders bepaalt; artikel 248 van
het wetboek, nu het zegt dat de baten
van een belastingplichtige kunnen
bepaald worden door vergelijking met de
baten van soortgelijke belastingplichtigen, zonder in dat geval de administratie
van haar beroepsgeheim te ontheffen,
impliciet oplegt dat het bestaan van de
door de administratie als vergelijkingspunten
vermelde
ongei:dentificeerde
belastingplichtigen vaststaat en ook dat
de door de administratie over die belastingplichtigen verschafte irtlichtingen
juist zijn; die overdreven regel niet
verder mag gaan dan het toepassingsveld van artikel 248 van het wetboek,
daaruit volgt dat het arrest dat, ingevolge artikel 246, de verschafte inlichtingen nopens de inkomsten van een
enkele als vergelijkingspunt voorgestelde
ongei:dentificeerde belastingplichtige als
feitelijke vermoedens in aanmerking te
nemen, de beginselen inzake de bewijslast (schending van de artikelen 246, 256
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk Wet-

boek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek), het algemeen rechtsbeginsel dat
een administratieve beslissing niet willekeurig mag genomen worden, en de
regels inzake het bewijs door feitelijke
vermoedens miskent (schending van de
artikelen 246 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de motieven van het
arrest aan dubbelzinnigheid lijden; het
arrest namelijk, enerzijds, erop wijst dat
<< het vergelijkingspunt oordeelkundig en
passend 1s gekozen » en besluit dat « de.
van ambtswege op grond van feitelijke.
vermoedens gevestigde aanslag regelmatig is >>; het arrest aldus naar artikel 246
van het wetboek verwijst; het arrest,
anderzijds, erop wijst « dat de administratie verschillende vergelijkingspunten voorlegt » en « heeft besloten enkel
het voor (eiser) voordeligste vergelijkingspunt in aanmerking te nemen »;
« de wet de vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen oplegt ,,, wat een
verwijzing naar artikel 248 van het'
wetboek lijkt; uit de motieven van het
arrest uiteindelijk niet kan worden afgeleid of het krachtens artikel 246 van het.
wetboek op feitelijke vermoedens steunt,
of op het wettelijk vermoeden ingevoerd
bij artikel 248, § 1; die dubbelzinnigheid
van de motieven het toezicht op het
wettig karakter van het arrest belet en
met het ontbreken van motieven gelijkstaat (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het arrest, zonder op dat punt bekritiseerd te
worden, vaststelt dat voor de belastingjaren 1974 en 1975 eisers
aanslag van ambtswege is gevestigd,
hetzij wegens tardieve aangifte, hetzij wegens niet-aangifte;
Overwegende dat, indien de belastingplichtige
van
ambtswege
wordt belast, de bewijslast van het
juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten op hemzelf rust en de
administratie de aanslag van ambtswege mag vestigen op grond van het
vermoedelijke bedrag der belastbare
inkomsten, waarbij de beoordeling
van de taxateur wettig is wanneer
zij op een door het gemeen recht
toegelaten bewijsmiddel steunt, met
uitzondering van de eed, overeenkomstig artikel 246 van het Wetboek

-816van de Inkomstenbelastingen of op
Dat de wettige toepassing van dit
het bijzonder bewijsmiddel vermeld bijzonder bewijsmiddel evenwel verin artikel 248 van hetzelfde wet- eist dat de toepassingsvoorwaarden
van voornoemd artikel 248 vervuld
hoek;
Overwegende dat eiser niet zijn, onder meer dat de vergelijking
betwist dat de administratie het met ten minste drie soortgelijke
recht heeft het bedrag van de belastingplichtigen wordt gemaakt;
belastbare inkomsten overeenkomDat het arrest, dat eisers winsten
stig de genoemde artikelen te bepa- of baten bepaalt door vergelijking
len; dat hij evenwel betoogt dat de met een enkele soortgelijke belasadministratie de bij die artikelen tingplichtige en eisers aanslag op
opgelegde voorwaarden moet nale- die grondslag vestigt, artikel 248 van
ven, dat een aanslag die niet over- het Wetboek van de Inkomstenbeeenkomstig die regels is gevestigd lastingen schendt;
willekeurig is, en dat de aanslag ten
Dat het middel dienaangaande
deze willekeurig is, aangezien de gegrond is;
vergelijking is gemaakt met een
enkele soortgelijk beschouwde belastingplichtige,
terwijl
volgens
artikel
248
met
ten
minste
drie soortgelijke belastingplichtigen
Om die redenen, vernietigt het
moet vergeleken worden;
Overwegende dat het arrest de bestreden arrest; beveelt dat van dit
winsten of baten van eiser bepaalt arrest melding zal worden gemaakt
door vergelijking met de normale op de kant van de vernietigde
winsten of baten van een enkele beslissing; veroordeelt verweerder
soortgelijke belastingplichtige en in de kosten; verwijst de zaak naar
duidelijk zegt dat de aldus geves- het Hof van Beroep te Bergen.
tigde aanslag op feitelijke vermoedens steunt;
Tweedezaak
Overwegende dat de beslissing
van de rechters, wanneer zij aan de
hand van een vergelijking met de (• FREMONT • N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN.
normale winsten of baten van soortV. FINANCIEN)
gelijke
beiastingplichtigen,
die
belastbare grondslag zelf bepalen en
ARREST ( vertaling)
niet een gegeven dat tot vaststelling
ervan dient, niet op een feitelijk
HET HOF; - Gelet op het bestrevermoeden steunt, dat aan het oordeel en het beleid van de rechter den arrest, op 27 mei 1981 door het
wordt overgelaten, maar op het Hof van Beroep te Luik gewezen;
bijzonder bewijsmiddel van artiOver het eerste middel, afgeleid uit de
kel 248 van het Wetboek van de schending van de artikelen 245, 246, 248,
Inkomstenbelastingen; dat zulks het § 1, van het Wetboek van de Inkomstengeval is, ongeacht de kwalificatie belastingen, 1315, 1349, 1353 van het
die het arrest geeft aan het gehan- Burgerlijk Wetboek en 870 van het
teerde bewijs bij beperkte vergelij- Gerechtelijk Wetboek,
doord{lt het arrest had vastgesteld dat
king, onder meer wanneer het
« de (eisende) vennootschap speelautoarrest, zoals ten deze, op ondubbel- maten
»; dat eiseres « een
zinnige wijze zegt dat artikel 246 aangifteexploiteert
in de vennootschapsbelasting
van het Wetboek van de Inkomsten- heeft ingediend waarbij voor het belasbelastingen moet toegepast worden, tingjaar 1971 (balans op 31 december
zonder het in artikel 248 van het- 1970) een belastbare winst van 4.829.543
zelfde wetboek aangewezen bijzon- frank is aangegeven »; dat de controleur-taxateur in een bericht van wijzider bewijsmiddel te hanteren;
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boekhouding heeft aangevoerd en de
belastbare grondslag heeft verhoogd; dat
verweerder, na de verwerping van het
bezwaar van eiseres en het indienen van
een beroep, << een bijkomend onderzoek
heeft laten instellen en de belastbare
winst, na aftrek van het verlies van het
vorig jaar, op 18.500.355 frank heeft
bepaald »; dat talrijke in het arrest
vermelde gegevens een << ernstig vermoeden van onjuistheid vormen » en << de
weigering van de administratie om enige
bewijswaarde te hechten aan de balans ,
verantwoorden; « dat ten deze het bijzonder bewijsmiddel waarvan sprake is
in artikel 246 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (feitelijk vermoeden) is geh~hteerd »,en, met betrekking
tot de uitlegging van de wijze waarop de
aanslag werd gevestigd, had verwezen
naar de beslissing van de directeur
volgens welke eiseres, « om te voldoen
d b
1'
d
aan e epa mgen van e artikelen 76,
80, 83 en 84 van het Wetboek van de met
de Inko~~tenbelastingen Gelijkgestelde
Taksen, t 1Jdens de bewuste belastingjaren de bij de wet voorgeschreven kentekens heeft aangekocht die op de geexploiteerde toestellen moeten aangebracht
worden; de taxatieambtenaar de belasting heeft bepaald door het aantal
exploitatiedagen van de toestellen vast
te stellen uitgaande van de datum
waarop de fiscale kentekens zijn verleend; dat, per exploitatiedag van de
toestellen met een hoog rendement
(shots), een bruto-ontvangst van 1.500
frank in aanmerking is genomen, wat
overeenstemt met de aangifte van soortgelijke belastingplichtigen; voor de
andere toestellen het vaststellen van de
jaarlijkse bruto-ontvangst is gebeurd
door op het bedrag van de betaalde·
taksen de coefficient toe te passen die
bij de concurrentie is vastgesteld, te
weten 7,6 voor de juke-boxen en de
flippers en 4,5 voor de bingo's; die
normen overeenstemmen met die uit de
studies van de administratie om de
belastbare inkomsten voor het jaar 1969
van de exploitanten van automatische
ontspanningstoestellen te bepalen en
waarvan de resultaten aan de taxatiediensten zijn gemeld in het ministeriele
schrijven d.d. 18 maart 1971; de taxateur
voor het jaar 1970 dezelfde normen heeft
gehanteerd "• en de belastbare winst van
eiseres voor het belastingjaar 1971, na
aftrek van het verlies van het vorig jaar,
op 18.500.355 frank bepaalt, en bijgevolg
de bijzondere aanslag, bepaalt hij

artikel 132 van het Wetboek, op
11.375.300 frank vaststelt, op grond « dat
de administratie ... , aan de hand van de
stukken 113 en 114 terecht zegt dat,·
aangezien minder belangri.jke plaatsers
toegeven dat voor recente modellen een
dagelijkse ontvangst van 1.500 frank
normaal is, dat bedrag voor (eiseres).
slechts een minimaal rendement is; dat
de stukken 1/3 en 1/4 precies het beroep
aanduiden waarvoor een inlichting
wordt gevraagd en die aanduiding ten
deze volstaat om elke dubbelzinnigheid
met betrekking tot het gelijksoortig
karakter op te heffen » en << dat de
verduidelijking van de stukken 1/3 en
114 volstaat »,
terwijl, eerste onderdeel, de stukken
113 en 1/4 documenten zijn, die << nota
betreffende de toepassing van artikel 248
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen » worden genoemd en die
betrekking hebben, het ene op << een
plaatser van automatische toestellen »,
en het andere op een << exploitant van
automatische toestellen >>; in die stukken een
reconstructie van de
bruto-inkomsten » (stuk 1/4) wordt
gemaakt voor elk van die belastingplichtigen voor het belastingjaar 1970 (inkomsten 1969) aan de hand van de inkomsten per dag, die voor sommige toestellen van het merk Continental, op 1.500
frank per dag worden geraamd en wordt
. gezegd dat de betrokken belastingplichtige met die « recontstructie » heeft
ingestemd; het arrest aldus, nu het heeft
vastgesteld dat eiseres geen bewijskrachtige gegevens aanbrengt, de brutowinst van eiseres vaststelt aan de hand
van de brutowinst van een vorig belastingjaar van twee als soortgelijk
beschouwde belastingplichtigen, zulks
met schending van artikel 248 van het
Wetboek
van
de
Inkomstenbelastingen, dat het bewijs door vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen afhankelijk
stelt van de dubbele voorwaarde dat ten
minste drie vergelijkingspunten worden
overg~~egd en dat de winsten, di~ als
vergeliJkmg worden gehanteerd, tiJdens
hetzelfde belastingjaar zijn gemaakt; het
arrest weliswaar voorgeeft te steunen,
niet op het wettelijk vermoeden van
artikel 248, maar op een feitelijk vermoeden als bepaald in artikel 246 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; niettemin moet worden beslist dat
artikel 246 van het wetboek de administratie niet toestaat de netto- of brutowinsten van een welbepaalde belasting-
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van artikel 248, zoniet elke draagwijdte
wordt ontnomen aan de wettelijke voorwaarden waaraan krachtens artikel 248
van het wetboek het bewijs van de
inkomsten door vergelijking is onderworpen (gebrek aan bewijskrachtige
gegevens, aantal vergelijkingspunten,
soortgelijk karakter, normale wmsten),
daaruit volgt dat het arrest de
artikelen 245, 246 en 248, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt;

tweede onderdeel, artikel 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
de administratie slechts tot het bewijs
door vermoedens toelaat onder de door
het gemeen recht bepaalde voorwaarden,
dat wil zeggen bij de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek; het
feitelijk vermoeden een gevolgtrekking
is die de magistraat uit een bekend feit
afleidt om te besluiten tot een onbekend
feit; inlichtingen van de administratie
aangaande belastingplichtigen, waarvan
ze enkel zegt dat ze bestaan en welk
hun beroep is, geen « gekende , feiten
zijn; de administratie het bedrag van de
inkomsten moet bewijzen waarvan zij
belastingen wil heffen; de bewering van
een partij, zelfs de Staat, geen bewijs
kan vormen, tenzij de wet anders
bepaalt; artikel 248 van het wetboek, nu
het zegt dat de baten van een belastingplichtige kunnen bepaald worden door
vergelijking met de baten van soortgelijke belastingplichtigen zonder, in dat
geval, de administratie van haar
beroepsgeheim te ontheffen, impliciet
oplegt dat het bestaan van de door de
administratie als vergelijkingspunten
vermelde ongeldentificeerde belastingplichtigen vaststaat en ook dat de door
de administratie over die belastingplichtigen verschafte inlichtingen juist zijn;
die overdreven regel niet verder mag
gaan dan het toepassingsveld van
artikel 248 van het Wetboek, daaruit
volgt dat het arrest, door, ingevolge
artikel 246, de door verweerder in de
stukken 113 en 114 verschafte inlichtingen nopens de inkomsten van de als
vergelijkingspunten voorgestelde ongeidentificeerde belastingplichtigen als feitelijke vermoedens in aanmerking te
nemen, de beginselen inzake de bewijslast van de belastbare inkomsten miskent (schending van de artikelen 245,
246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk

Wetboek) en de regels inzake het bewijs
door feitelijke vermoedens (artikel 246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat beide onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat, wanneer de
vergelijking met de normale baten
of winsten van soorgelijke belastingplichtigen enkel wordt aangewend om een gegeven te bepalen
dat dient voor het vaststellen van de
belastbare grondslag, ten deze de
bruto-opbrengst per dag van toestellen met een hoog rendement, geen
gebruik wordt gemaakt van het
bijzonder bewijsmiddel van artikel 248 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen maar enkel
van een feitelijk vermoeden dat aan
het oordeel en het beleid van de
rechter wordt overgelaten; dat zulks
het geval is ongeacht de kwalificatie
die door het arrest wordt gegeven
aan het bewijs bij beperkte vergelijking die het hanteert;
Overwegende dat het hof van
beroep, enerzijds, naar luid van
artikel 246 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, wettig het
bewijs door vermoedens, onder de
voorwaarden bepaald in het gemeen
recht, kan hanteren; dat, anderzijds,
de feitelijke vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de rechter, onder de
voorwaarden van de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
uit een bekend feit kan afleiden om
te besluiten tot een onbekend feit;
Dat die rechter, hoewel hij op
onaantastbare wijze het bestaan
vaststelt van de feiten waarop hij
steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden
afleidt, aan zijn oordeel en beleid
worden overgelaten, het rechtsbegrip « feitelijk vermoeden » niet·
mag miskennen of denatureren, dat
aan 's Hofs toezicht is onderworpen;
dat hij onder meer uit de door hem
vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen mag afleiden die, op grond
van die feiten, voor geen enkele
verantwoording vatbaar zijn;
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louter aanvoeren van een feit door arrest behalve in zoverre het beslist
een partij, die in het geding is, het dat het belastingjaar 1970 is afgeslobestaan van dat feit niet kan aanto- ten met een verlies van 884.016
nen;
frank en dat de geheime commissieOverwegende dat, door met over- lonen, waarop de bijzondere aanslag
name van de motieven van de van artikel132 van het Wetboek van
directeur die het bevestigt, vast te de Inkomstenbelastingen toepassestellen « dat per exploitatiedag van lijk is, 2.272.800 frank bedragen en
de toestellen met een hoog rende- in zoverre het eiseres in de helft
ment (shots), een bruto-ontvangst van de kosten veroordeelt; beveelt
van 1.500 frank in aanmerking is dat van dit arrest melding zal worgenomen, wat overeenstemt met de den gemaakt op de kant van de
aangifte van soortgelijke belasting- gedeeltelijk vernietigde beslissing;
plichtigen » en door op grond van veroordeelt verweerder
in
de
zijn eigen motieven te zeggen « dat kosten; verwijst de aldus beperkte
de administratie ... , aan de hand van zaak naar het Hof van Beroep te
de stukken 1/3 en 1/4 terecht zegt Bergen.
dat, aangezien minder belangrijke
25 februari 1982 - 1• kamer - Voorplaatsers toegeven dat voor recente zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter
modellen een dagelijkse ontvangst - Verslaggever : de h. Stranard van 1.500 frank normaal is, dat Gelijkluidende conclusie van mevr. Liebedrag voor verzoekster ( thans eise- kendael, advocaat-generaal - Advocares) slechts een minimaal rende- ten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
ment is », het arrest, dat de dagelijkse opbrengst van 1.500 frank van
bepaalde, door eiseres geexploiteerde toestellen aileen afleidt uit
de bewering van de administratie
over het bestaan van ongei:dentificeerde belastingplichtigen en over
de juistheid van inlichtingen die zij Nr. 381
over hen verschaft, uit dat feit
gevolgtrekkingen afleidt die, op
1e KAMER - 26 februari 1982
grond van dat feit, voor geen enkele
verantwoording vatbaar zijn, nu het VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERbestaan van de belastingplichtigen LIJKE ZAKEN- HEROPENING VAN DE DEBATwaarop het stuk 1/3 betreffende een TEN - GERECHTELIJK WEI'BOEK, ART. 774 «
plaatser
van
automatische VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE DEBATTE HEROPENEN ALVORENS DE VORDEtoestellen » en het stuk 1/4 betref- TEN
RING GEHEEL OF GEDEELTELIJK AF TE WIJfende een « exploitant van auto- ZEN OP GROND VAN EEN EXCEPTIE DIE DE
matische toestellen >> betrekking PARTIJEN VOOR HEM NIET HADDEN INGEROEhebben, en ook de juistheid van PEN- BEGRIP.
verweerders
inlichtingen,
geen
gekende feiten zijn aangezien zij niet Wanneer de rechter beslist dat de vordewettig zijn aangetoond;
ring tot naasting en indeplaatsstelling,
bedoeld in art. 51 Pachtwet, niet
Dat het middel dienaangaande
ontvankelijk is op grond dat niet is
gegrond is;
bewezen dat die vordering in de rand

Om die redenen, en zonder het
tweede middel te moeten onderzoeken dat niet tot ruimere cassatie

van de overschrijving van de litigieuze
akte is ingeschreven binnen drie
maanden te rekenen van de datum
van de toewijzing, beschikt hij aldus
afwijzend op die vordering op grand
van een exceptie, in de zin van art. 774
Ger. W.; het recht van verdediging
wordt derhalve miskend als hij die

-820exceptie ambtshalve opwerpt zonder beschikt dat de vordering tot naasvooraf de heropening van de debatten ting en indeplaatsstelling, bedoeld
te bevelen (1).
in artikel 51 van de Pachtwet,
binnen drie maanden te rekenen
(GROSSAR T. MANGON, THOELEN EA.)
van de datum van de toewijzing
werd ingeschreven op de kant van
ARREST
de overschrijving van de betwiste
akte; dat het vonnis hieruit afleidt
HET HOF; - Gelet op het bestre- dat de vordering niet ontvankelijk
den vonnis, op 28 november 1977 in is;
hoger beroep gewezen door de
Overwegende dat de rechtbank
Rechtbank van Eerste Aanleg te aldus voormelde vordering op grond
Hasselt;
van een exceptie in de zin van
Over het middel, afgeleid uit de schen- artikel 774 afwijst;
Dat, nu uit de stukken van de
ding van artikel 774 van het Gerechtelijk
Wetboek en van de rechten van de procedure niet blijkt dat de ververdediging,
weerders voormelde exceptie voor
doordat het bestreden vonnis de vor- de rechtbank van eerste aanleg
dering van eiser niet ontvankelijk ver- hadden ingeroepen, de heropening
klaart, welke ertoe strekte eiser in de van de debatten diende bevolen te
plaats te horen stellen van de kopers worden;
van een perceel grond waaromtrent eiser
Dat het middel gegrond is;
stelde dat hij er de pachter van was en
dat zijn recht van voorkoop was miskend, zulks om de reden dat de vordering van eiser niet tijdig was ingeschreven zoals is vereist door artikel 51, lid 2,
van de Pachtwet, en doordat de rechters
Om die redenen, vernietigt het
deze exceptie van niet-ontvankelijkheid
hebben aangehouden, zonder dat de bestreden vonnis; beveelt dat van
partijen die exceptie hadden ingeroepen, dit arrest melding zal worden
en zonder voorafgaand de heropening gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten ·
van de debatten te bevelen,
terwijl zodoende het bestreden vonnis aan en zegt dat de feitenrechter
de rechten van de verdediging van eiser erover zal beslissen; verwijst de
miskent, zoals die gewaarborgd zijn door zaak naar de Rechtbank van Eerste
artikel 774, lid 2, van het Gerechtelijk Aanleg te Tongeren, zitting houWetboek:
dende in hoger beroep.
Overwegende dat, naar luid van
26 februari 1982 - 1• kamer- Voorartikel 774 van het Gerechtelijk zitter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
Wetboek, de rechter de heropening afdelingsvoorzitter
van de debatten ambtshalve moet conclusie van de h. Krings, advocaatbevelen, alvorens de vordering generaal - Advocaten : mrs. Bayart en
geheel of gedeeltelijk af te wijzen Delahaye.
op grond van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen;
Overwegende dat de rechtbank
vaststelt dat ze over geen bewijs Nr. 382
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(1) Zie Cass., 23 jan. 1975 (Bull. en Pas.,
1975, I, 131); 5 dec. 1975 (A.C., 1976, 434); over
het begrip • exceptie •, zie GARSONNEI' en CF.sAR VOORZIENING IN CASSATIE - PERSOBRu, dl. I, nr. 452, blz. 709; Encyclopedie Dalloz,
v" Defenses, exceptions, fins de non-recevoir, NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN - BURGERLJJKE ZAKEN -. CASSAnrs. 6, 8, 27; HEBRAND, Rev. trim. dr. civ., 1953,
TIEBEROEP INGESTELD DOOR IEMAND DIE
biz. 509; MC>TULSKY, noot Cass. fr., 6 juni 1962,
NIET BJJ DE ZAAK IS BETROKKEN- GEVOLG.
J.C.P., 1963, II, 13191.

-821Niet ontvankelijk is het cassatieberoep zou uitmaken; dat het Hof derhalve
dat is ingesteld door iemand die geen geen bevoegdheid heeft om te
partij was in het geding waarop de beslissen dat de voorziening zou
bestreden beslissing betrekking had.
uitgaan van een andere persoon dan
die welke in de akte van voorzie(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER- ning wordt vermeld;
KEN T. GHEERAERDTS)

Overwegende dat, nu de Belgische
Staat geen partij was bij het geding
dat het voorwerp uitmaakte van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- bestreden beslissing en evenmin bij
den arrest, op 28 maart 1980 door de beslissing zelf, de voorziening
het Hof van Beroep te Brussel niet ontvankelijk is;
gewezen;
Overwegende dat verweerster de
niet-ontvankelijkheid van de voorziening tegenwerpt om de reden dat
eiser geen partij was bij de bestreOm die redenen, en zonder acht
den beslissing;
te
slaan op de memorie van wederOverwegende dat de vordering
antwoord
die niet van de eiser
voor de eerste rechter werd ingeleid
tegen : het Wegenfonds, Openbaar uitgaat, verwerpt de voorziening;
Bestuur, vertegenwoordigd aoor de laat de kosten van de memorie van
minister van Openbare Werken, wederantwoord ten laste van de
waarvan de burelen gevestigd zijn persoon die ze heeft neergelegd;
te Brussel, Wetstraat 155; dat het veroordeelt eiser in de overige
Wegenfonds opgetreden is en con- kosten.
clusies heeft genomen, zowel voor
26 februari 1982 - 1• kamer- Voorde eerste rechter als voor het hof
van beroep; dat en het vonnis van zitter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
de eerste rechter en het arrest van afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Krings, advocaathet hof van beroep ten aanzien van generaal
- Advocaten : mrs. van Heeke
het Wegenfonds werden gewezen;
en De Gryse.
Overwegende dat naar luid van
artikel 1 van de wet van 9 augustus
1955, tot instelling van een Wegenfonds, gewijzigd door de wet van
25 januari 1967, het Wegenfonds
« een van de Staat onderscheiden
administratie, met rechtspersoon- Nr. 383
lijkheid, is »;
Overwegende dat de voorziening
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echter door de Belgische Staat werd
ingesteld en op verzoek van de VERJARING - BURGERLJJKE ZAKEN
Belgische Staat werd betekend, tel- BURGERLJJK WETBOEK, ART. 2248 - BEPAkens vertegenwoordigd door de LING NIET TOEPASSELJJK WANNEER DE OORminister van Openbare Werken, ZAAK VAN DE VORDERING EEN MISDRJJF IS.
wiens kantoren gevestigd zijn te
Brussel, Wetstraat 155;
De bepaling van art. 2248 B. W., naar Juid
ARREST

Overwegende dat uit de context
van de akte van voorziening en van
de akte van betekening geenszins
blijkt dat de vermelding van de
Belgische Staat een verschrijving

waarvan de erkenning van het recht
van hem tegen wie de verjaring Joopt,
door de schuldenaar gedaan, de verjaring stuit, is niet toepasselijk wanneer
de oorzaak van de voriiering een
misdrijf is.

-8221966 en 30 september 1970; zodat bij
gebrek aan precisering het voor het Hof
niet mogelijk is na te gaan of het arrest
op wettelijke wijze beslist dat de verjaARREST
ring werd gestuit; het arrest dus de
artikelen 26 en 27 van de wet van
RET HOF; - Gelet op het bestre- 17 april 1878 en 95 van de Grondwet
den arrest, op 4 maart 1981 door het schendt, althans niet naar voldoening
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- van rechte gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
zen;

(SCHIPPERS T. AMELINCKX, • SOCIETE UNIVERSELLE DU PLASTIC • N.V., SOPLABEL N.V.)

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 26 en 27 van de
wet van 17 april 1878 inhoudende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961,
1101, 1108, 1126, 1129, 1172, 1326, 1327,
2248 van het Burgerlijk Wetboek, 95 en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat de
verweerders hun vorderingen steunen op
drie getypte schuldbekentenissen waarin
eiser bekent ten aanzien van eerste
verweerder een som van 793.698 frank
schuldig te zijn, en ten aanzien van
tweede en derde verweersters een niet
nader bepaalde som, sommen « die hij
(eiser) ontvreemd heeft door vervalsing
van loonstaten en loonfiches », en, bij
wijze van overname van de feitelijke
uiteenzetting gedaan door de eerste
rechter, vaststelt dat het onderzoek voor
die daden jegens eiser afgesloten werd
op 19 december 1975 met een nietvervolging daar de feiten verjaard
waren; het arrest vervolgens eiser veroordeelt om aan de drie verweerders te
betalen de sommen van respectievelijk
578.610 frank, 233.229 frank en 207.759
frank, met de interesten, aanstippende
dat « deze schuldbekentenissen, gedateerd 1 juni 1972, de verjaring van de
burgerlijke vorderingen hebben gestuit "•
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aldus vaststelt dat de schuldbekentenissen, door eiser ondertekend, aangegaan
werden met het oog op de herstelling
van de schadelijke gevolgen van een
misdrijf, zodat de burgerlijke vordering
verjaart overeenkomstig de artikelen 26
en 27 van de wet van 17 april 1878 en
deze verjaring van openbare orde is; het
arrest geen aanduiding bevat betreffende de datum waarop het misdrijf
door eiser zou zijn gepleegd en uit het
beroepen vonnis waarnaar het arrest
verwijst, wat de feiten en retroacten
betreft, alleen kan worden afgeleid dat
het misdrijf zou zijn gepleegd tussen

tweede onderdeel, de schulderkenning,
aangegaan om de schade door een
misdrijf teweeggebracht te herstellen, de
verjaring van de burgerlijke vordering,
voortspruitende uit dit misdrijf, niet
stuit, zodat door de stuiting van de
burgerlijke vorderingen ·door de litigieuze schuldbekentenissen aan te
nemen het arrest de artikelen 26 en 27
van de wet van 17 april 1878 schendt;
derde onderdeel, wat betreft de
schuldbekentenissen jegens de tweede
en derde verweersters, de erkenning
bedoeld door artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek waardoor de verjaring
zou worden gestuit, een rechtsgeldige en
volgens de rechtsregelen bewezen erkenning moet zijn en uit het arrest zelf
volgt dat deze schuldbekentenissen niet
waren ingevuld wat de som betreft,
zodat deze bekentenissen niet rechtsgeldig zijn bij gebrek aan voorwerp, en
evenmin bij gebrek aan vermelding
voluit in letters geschreven van de
verschuldigde som, zodat, door aan deze
schuldbekentenissen de waarde te hechten van een rechtsgeldige en bewezen
erkenning, het arrest de artikelen 1101,
1108, 1126, 1129, 1172, 1326, 1327, 2248
van het Burgerlijk Wetboek, 26 en 27
van de wet van 17 april 1878 schendt :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het beroepen
vonnis vaststelt dat eiser van
23 maart 1964 tot september 1970 in
dienst was van een of meerdere
verweerders en dat hij toegeeft toen
onregelmatigheden
te
hebben
gepleegd die aanleiding gaven tot
een klacht wegens oplichting, valsheid in geschriften en gebruik
ervan; dat de rechtbank nog vaststelt dat op 19 december 1975 het
onderzoek afgesloten werd door
eiser buiten vervolging te stellen om
de reden dat de feiten verjaard
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26 februari 1982 - 1" kamer - Voorgeding werd ingeleid door de dag- zitter en verslaggever.: de h. Janssens,
vaarding van 8 april 1976;
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende

I

conclusie van de h. Krings, advocaat-

Overwegende dat het arrest deze generaal - Advocaten : mrs. Delahaye
uiteenzetting van de feitelijke en Dassesse.
omstandigheden overneemt en drie
schuldbekentenissen, ondertekend
door eiser, omschrijft;
Overwegende dat het hof van
beroep voorts oordeelt « dat deze
schuldbekentenissen, gedateerd van
1 juli 1972, de verjaring van de Nr. 384
burgerrechtelijke vorderingen hebben gestuit;
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Overwegende dat uit het voor- 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
gaande blijkt dat het hof van beroep BURGERLIJKE ZAKEN
VOLSTREKTE
aanneemt dat de misdrijven ver- BEVOEGDHEID- WET VAN 22 JULI 1970 OP DE
jaard waren op het ogenblik van de RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN
dagvaarding, maar tevens beslist dat UIT KRACHT VAN DE WET- GERECHTELIJK
de schuldbekentenissen de burger- WETBOEK, ART. 591, ll 0 - BEVOEGDHEID VAN
rechtelijke vordering hebben ge- DE VREDERECHTER OM KENNIS TE NEMEN
VAN GESCHILLEN INZAKE RUILVERKAVELINstuit;
GEN VAN LANDEIGENDOMMEN- BEG RIP.

Overwegende dat naar luid van
artikel 2248 van het Burgerlijk Wethoek de erkenning van het recht 2° RUILVERKAVELING VAN LANDEIvan hem tegen wie de verjaring GENDOMMEN
VOLSTREKTE
BE.
loopt, door de schuldenaar gedaan, VOEGDHEID - WET VAN 22 JULI 1970 OP DE
de verjaring stuit; dat deze regel RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN
nochtans niet toepasselijk is wan- UIT KRACHT VAN DE 0WET- GERECHTELIJK
neer, zoals ten deze door het arrest WETBOEK, ART. 591, ll - BEVOEGDHEID VAN
DE VREDERECHTER OM KENNIS TE NEMEN
wordt aangenomen, de oorzaak van VAN
GESCHILLEN INZAKE RUILVERKAVELINde vordering een misdrijf is; dat,
GEN VAN LANDEIGENDOMMEN- BEGRIP.
door het tegendeel te beslissen, het
arrest de artikelen 2248 van het
Burgerlijk Wetboek en 26 en 27 van
BUITEN
3° AANSPRAKELIJKHEID
de wet van 17 april 1878 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat hierover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.

I

OVEREENKOMST- RUILVERKAVELING
VAN LANDEIGENDOMMEN- WET VAN 22 JULI
1970 - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING
VAN EEN BELANGHEBBENDE EIGENAAR OP
GROND VAN ART. 1382 B.W. TEGEN EEN RUILVERKAVELINGSCOMITE, GEGROND OP DE
OMWISSELING VAN EEN KAVEL INGEVOLGE
HET MONDELING BEZWAAR VAN EEN MEDEVERKAVELAAR, ZONDER HIERVAN AAN DIE
BELANGHEBBENDE EIGENAAR VOORAF KENNIS TE HEBBEN GEGEVEN, EN OP HET VERSCHIL IN VENALE WAARDE TUSSEN DE AANVANKELIJK TOEGEWEZEN KAVEL EN DE UITEINDELIJK TOEGEWEZEN KAVEL - BESLISSING DIE DE VORDERING ONTVANKELIJK
VERKLAART EN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT OP GROND DAT, ZO DE BEPALINGEN VAN DE RUILVERKAVELINGSWET
AAN DAT COMITE NIET UITDRUKKELIJK

-824OPLEGDEN ALDUS TE HANDELEN, HET ZICH
NIETTEMIN NIET VAN ZIJN TAAK HAD
GEKWETEN MET DE ZORG DIE AAN DE VOORZICHTIGHEIDSNORM VAN ART. 1382 B.W.
BEANTWOORDT
WETTELIJK VERANTWOORDE BESLISSING {1).

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - RUILVERKAVELING
VAN LANDEIGENDOMMEN- WET VAN 22 JULI
1970, ART. 43 - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VAN EEN BELANGHEBBENDE EIGENAAR TEGEN EEN RUILVERKAVELINGSCOMITE OP GROND VAN EEN FOUT IN DE ZIN
VAN ART. 1382 B.W.- VASTSTELLING DAT DE
MINDER- OF MEERWAARDE VAN DE KAVELS
DOOR DE VREDERECHTER, KRACHTENS
ART. 43 VAN DE VOORMELDE RUILVERKAVELINGSWET, ENKEL WERD GESCHAT OP
GROND VAN HUN CULTUUR- EN BEDRIJFSWAARDEN- BESLISSING DAT HET COMITE
EEN FOUT IN DE ZIN VAN ART. 1382 B.W.
HEEFT BEGAAN EN DAT DE EVENTUELE
SCHADE IN GEMEEN RECHT MOET WORDEN
BEREKEND - WETTIGE BESLISSING (2).

1° en 2° Artikel 591, 11°, van het Gerech-

telijk Wetboek, Juidens hetwelk de
vrederechter kennis neemt, ongeacht
het bedrag van de vordering, van de
geschillen inzake ruilverkavelingen
van Jandeigendommen, doelt aileen op
de betwistingen die uitdrukkelijk zijn
bepaald bij de wet van 22 juli 1970 en
die ook reeds door de bepalingen van
de wet van 25 juni 1956 waren
bedoeld.
(1) Zie Cass., 7 maart 1963, voltall. zitting,
(Bull. en Pas., 1963, I, 744), en de conclusie van
de h. procureur-generaal Ganshof van der
Meersch, toen advocaat-generaal, 26 april 1963
(ibid., 1963, I, 905), en 23 april 1971 (A.C., 1971,
786) en de conclusie van de h. procureurgeneraal Duman, toen advocaat-generaal.
(2) Artikel 36 van de vroegere wet van
25 juni 1956 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet liet aan
ieder belanghebbende toe de toedeling van de
kavels die hij verkreeg, te betwisten, doch
slechts in geval van onwettigheid of klaarblijkelijke onrechtvaardigheid en, in zodanig
geval, stuurde de vrederechter, indien hij het
bezwaar van de belanghebbende gegrond
achtte, het dossier terug aan het verkavelingscomite om de nodige verbeteringen in het
verkavelingsplan aan te brengen. Die bepaling
werd opgeheven bij artikel 59 van de wet van
22 juli 1970.
(Zie vervolg nota volgende kolom.)

(• HET RUILVERKAVELINGSCOMITE WESTERLO •
T. VRANCKX)
ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1979 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat het arrest
vaststelt : dat verweerster op 13 juli
1976 bericht ontving van de voorlopige lijst van herverkaveling, te
weten het eigendomsblad nr. 658,
met vermelding van de kavel
nr. 41.103 waarvan zij de naakte
eigendom bezat, derhalve met
behoud van de bestaande toestand;
dat verweerster op 1 december 1976,
na een wijziging ingevolge door een
zekere Matheussen mondeling ingediende bezwaren, het (definitief)
eigendomsblad nr. 658 ontving met
aanduiding van de ruilkavel 17.112;
dat volgens verweerster de diensten
van eiser haar bevestigden dat de
bestaande toestand behouden bleef,
terwijl zij geen kennis kreeg van de
wijzigingen
ingetreden
tussen
13 juli en 1 december 1976, behalve
op 1 december 1976 toen de beslissing van eiser onherroepelijk en
zonder mogelijk verhaal definitief
geworden was, en eiser deze feiten
niet weerlegt;
Krachtens artikel 43 van de wet van 22 juli
1970 kan ieder belanghebbende voor de vrederechter de oppervlakte betwisten van de
nieuwe kavels die hem in elke waardezone
worden toegewezen,, de berekening van de
globale waarden en van de opleg die eruit
voortspruit, het bedrag van de vergoedingen
wegens meer- of minderwaarden, evenals de
vergoeding voor gebruiksverlies, en ook nog
het aandeel in de kosten dat hem ten laste
wordt gelegd. Luidens die bepaling kan de
vrederechter, indien hij de bezwaren gegrond
oordeelt, de opleg, de vergoeding wegens
meer- of minderwaarde, de vergoeding wegens
gebruiksverlies of het bedrag van de ten laste
van de betrokkene gelegde kosten verbeteren,
doch hij kan niet meer - zoals dit wel kon
onder net regime van artikel 36 van de wet
van 25 juni 1956 - het verkavelingscomite
verplichten het herverkavelingswerk over te
doen (Parl. Besch., Kamer, zitting 1968-1969,
250, nr. 1, Memorie van toelichting, blz. 11;
Par!. Besch., Kamer, zitting 1968-1969, 250,
nr. 6, Verslag namens de Commissie voor de
landbouw, blz. 12, c.)

-825Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 9, 10, 11,
568, 591, 11·, 629, 1·, 639, 643, 702, 3•, 854,
855 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3,
negende lid, 23, 43 van de wet van 22 juli
1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om
kennis te nemen van de vordering tot
schadevergoeding,
door
verweerster
tegen eiser ingesteld, wegens het
machtsmisbruik en de fouten die eiser
zou bedreven hebben door haar, in de
loop van de procedure van ruilverkaveling der gronden, gelegen te Westerlo,
Bossenheide, de kavel 17.112 toe te
kennen, en een gerechtelijk deskundige
aanstelt om de totale schade op basis
van de venale waarde van de kavels te
schatten op grond : dat ten onrechte
eiser vooropstelt dat in het kader van de
wet van 22 juli 1970 geen fout bestaat
die niet in een gerechtelijke procedure
voor de vrederechter kan rechtgezet
worden; dat, zelfs indien het mogelijk is
dat de schade ontstaan uit de fout zou
samenvallen met de schade ontstaan uit
een onjuiste beslissing binnen het kader
van de wet getroffen, principieel nochtans de bevoegdheid van de vrederechter
beperkt blijft tot de rechtsgrond
omschreven in artikel 43 van de wet van
22 juli 1970, beperkt tot de schade
ontstaan uit de minder- of meerwaarde
ten aanzien van de cultuur- of bedrijfswaarde; dat derhalve de fout, die erin
bestaat aan verweerster een ruil van
gronden te hebben opgelegd buiten de
vormen bepaald door de wet, niet kon
hersteld worden door de vrederechter;
dat artikel 43 van de wet van 22 juli 1970
de herziening zelf uitsluit uit de
bevoegdheid van de vrederechter,
terwijl, eerste onderdeel, de vrederechter, ongeacht het bedrag van de
vordering, kennis neemt van de geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen; deze bevoegdheid het herstel van schade omvat, door de verrichtingen van eiser in de loop van een
procedure van verkaveling eventueel
veroorzaakt, ook met miskenning van de
vormen van de procedure en ongeacht
het feit dat de vrederechter de verkaveling zelf niet kan wijzigen en dat hij
dient te statueren op grond van cultuuren bedrijfswaarde, zodat de rechtbank
van eerste aanleg onbevoegd was (schending van de artikelen 1, 2, 9, 10, 11, 568,

591, n•, 629, 1•, van het Gerechtelijk
Wetboek, 1, 3, negende lid, 23, 43 van de
wet van 22 juli 1970, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het voorwerp van
de vordering van verweerster het herstel
is van schade die uit verrichtingen van
ruilverkaveling voortkomt; het arrest
trouwens toegeeft dat de zogezegde
schade in gemeen recht kan samenvallen met de schade veroorzaakt in het
kader van de wet van 22 juli 1970 en
waarvoor de vrederechter aileen zou
bevoegd zijn; deze motivering tegenstrijdig is en geenszins van die aard is dat
de bevoegdheid van de vrederechter
wordt uitgesloten, die aile betwistingen
betreft ontstaan uit de verrichtingen
door eiser gesteld met toepassing van de
wet van 22 juli 1970 (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 591, 11 •,
629, 1•, 702, 3•, van het Gerechtelijk
Wetboek, 1, 3, negende lid, 23, 43 van de
wet van 22 juli 1970, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het arrest dientengevolge de zaak naar de bevoegde vrederechter van het kanton Westerlo had
moeten verwijzen (schending van de
artikelen 591, n·, 629, 1°, 639, 643, 854,
855 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3,
negende lid, 23 en 43 van de wet van
22 juli 1970) :

Overwegende dat, in zoverre het
middel de schending aanvoert van
de artikelen 10, 11, 629, r, 854, 855
van het Gerechtelijk Wetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
het niet preciseert waardoor het
arrest die bepalingen zou schenden;
Overwegende dat ten tijde van
het invoeren van het Gerechtelijk
Wetboek de ruilverkaveling uit
kracht van de wet was geregeld
door de wet van 25 juni 1956 die de
oplossing van bepaalde betwistingen
aan de vrederechter toevertrouwde;
dat bedoelde wet opgeheven en
vervangen werd door de wet van
22 juli 1970 die eveneens bepaalt dat
een reeks betwistingen, te weten die
welke in de artikelen 18, 23, 25, 31,
32, 33, 43, 45, 52 en 57 omschreven
zijn, onder de bevoegdheid van de
vrederechter ressorteren; dat de wet
van 22 juli 1970, zoals de vroegere
wet van 25 juni 1956, voor iedere
fase van de ruilverkavelingsverrich-

-826vergoeding », gebaseerd op de cultuur- of bedrijfswaarden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

tingen uitdrukkelijk bepaalt welke
punten door de belanghebbenden
kunnen worden betwist en over
welke punten de vrederechter uitspraak doet;
Overwegende dat daaruit volgt
dat artikel 591, 11°, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de
vrederechter kennis neemt, ongeacht het bedrag van de vordering,
van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen, enkel
die betwistingen beoogt welke uitdrukkelijk bepaald waren in de wet
van 25 juni 1956 en derhalve ook die
welke in de wet van 22 juli 1970, die
de eerstgenoemde wet heeft vervangen, worden bepaald;
Overwegende dat ten deze verweerster haar vordering tot betaling
van schadevergoeding, luidens de
dagvaarding, heeft gegrond op
machtsafwending van eiser bij de
verrichtingen van een ruilverkaveling en ten minste op een gebrek
aan « de nodige omzichtigheid »; dat
het voorwerp van de vordering derhalve het herstel is van de schade
die door een fout, in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, werd veroorzaakt ter gelegenheid van een ruilverkaveling; dat, nu deze vordering
niet valt onder de in voormelde
artikelen van de wet van 22 juli
1970 bepaalde gevallen, het arrest,
dat vaststelt dat de vordering
strekte tot het bekomen van 500.000
frank als schadevergoeding, wettelijk beslist, gelet op het bedrag van
de vordering, dat de rechtbank van
eerste aanleg ervan kennis moest
nemen;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is, eensdeels, te oordelen dat
de vrederechter binnen het kader
van artikel 43 van de wet van 22 juli
1970 de minder- of meerwaarde
bepaalt ten aanzien van « de cultuur- of bedrijfswaarde » en, anderdeels, te verklaren dat de schade in
gemeen recht, die zou bestaan in
het verschil in venale waarde tussen
de kavels, kan gelijk zijn aan « de
door de vrederechter toegekende

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, tweede
en vierde lid, 7, 10, 21, 22, 23, 26, 34, 35,
36, 37, 43 van de wet van 22 juli 1970 op
de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering, door
verweerster tot betaling van schadevergoeding tegen eiser ingesteld, ontvankelijk verklaart en een gerechtelijk deskundige aanstelt om de venale waarde
van de kavels 41.103 en 17.112, deel
uitmakend van de ruilverkaveling der
gronden gelegen te Westerlo, ter plaatse
Bossenheide, te schatten en de totale
schade te ramen die verweerster geleden
heeft doordat haar de kavel 17.112 werd
toegewezen in plaats van de kavel 41.103
en te onderzoeken of de totale schade
van verweerster in gemeen recht hoger
ligt dan de vergoeding die haar in het
kader van de wet van 22 juli 1970 door
de Vrederechter van Westerlo werd toegekend bij vonnis van 27 mei 1977, op
grond : dat het in strijd is met de geest
en de letter van de wet van 22 juli 1970,
waarin de kennisgeving aan de belanghebbenden in ieder stadium van de
procedure wordt geregeld, dat een definitieve beslissing van ruil van kavels
wordt betekend zonder voorafgaande
kennisgeving van de voorgenomen ruil,
derhalve bij uitsluiting van de normale
uitoefening van het recht op het inleiden
van een bezwaar of een verhaal bij de
rechter betreffende de voorgenomen ruil;
dat de diensten van eiser derhalve een
objectief schadelijke handeling hebben
gesteld, niet gebonden door de wet, en
door ieder normaal voorzichtig persoon
te vermijden,
terwijl, eerste onderdeel, eiser regelmatig de kennisgave van de neerlegging
ten gemeentehuize van het herverkavelingsplan, met toebedeling van kavel
41.103, aan verweerster met brief van
13 juli 1976 had medegedeeld; vervolgens
eiser desaangaande gevat werd door het
bezwaar van Matheussen, en dientengevolge, op gunstig advies van de commissie van advies, aan verweerster kavel
17.112 heeft toebedeeld; geenszins vereist
is dat eiser, in de loop van het onderzoek, verweerster daarvan speciaal zou
verwittigen, buiten de definitieve verwittiging bij brief van 1 december 1976
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scbending van de artikelen 25, 30, 92, 93,
94 ,van de Grondwet, 1, 19, 1°, 20, 23, 24,
25, 26, 28, 30, 34, 35, 40, 43 van de wet
van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling
van landeigendommen uit kracbt van de
wet, 1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 28 en 591, 11°, van
het Gerecbtelijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering door
verweerster tot betaling van scbadeverg9eding tegen eiser ingesteld, ontvankeliJk verll:aart en een gerechtelijk deskundige aanstelt om de venale waarde van
de kavels 41.103 en 17.112 dee! uitmakend van de ruilverkaveling der gronden
gelegen te Westerlo, ter plaatse Rossenheide, te schatten, en de totale schade te
ramen die verweerster geleden heeft, ·
doordat baar de kavel 17.112 werd toegewezen in plaats van de kavel 41.103, en
te onderzoeken of de totale scbade van
verweerster in gemeen recht boger ligt
dan de vergoeding die haar in het kader
van de wet van 22 juli 1970 door de
Vrederechter van Westerlo werd toegekend bij vonnis van 27 mei 1977, op
Overwegende dat het arrest, op grond : dat, de fout van eiser bewezen
grond van de feitelijke gegevens die zijnde, de op grond van artikel 1382 van
het vermeldt en die hiervoren in de bet Burgerlijk Wetboek ingeleide eis
aanhef e · h t 1·dd 1 · ·
behoort tot de bevoegdbeid van de
e ZIJn aange- recbtbanken; dat de vordering op grond
. n m e 1?
haald, mzonderhe1d het in aanmer- van quasidelictuele fout, niet als zodanig
king nemen van een mondeling be~oeld noch omschreven in (lees :
bezwaar van een medeverkavelaar art1k~l 43 van) de wet van 22 juli 1970,
zonder verweerster als rechtstreek~ en met behorend tot de beperkte bijzonbelanghebbende daar vooraf kennis dere bevoegdheid opgedragen aan de
van te geven, oordeelt dat eiser door vrederechter door de wet van 22 juli
de ruilverkavelingswet niet verplicht 1970, beheerst wordt door het gemeen
~as aldus te handelen, en dat hiJ. recht; dat de fout die erin bestaat aan
h d h 1
verweerster een ruil van gronden te
ZIC
er a ve « van zijn taak niet h.ebben opgelegd buiten de vormen voorgekweten heeft met de zorg die zten door de wet, waardoor zij in de
aan de voorzichtigheidsnorm van onmogelijkheid werd gesteld bezwaar in
artikal 1382 van het Burgerlijk Wet- te dienen, niet kon hersteld worden door
boek beantwoordt »;
dat
het de vrederechter vermits de beslissing
zodoende zijn beslissing wettelijk door die fout zelf onherroepelijk was
verantwoordt;
geworden en niet vatbaar voor herzieOverwegende dat, in zoverre het ning; dat in feite de vrederechter geoordeeld heeft omtrent de minder- of
tweede onderdeel stelt dat verweer- meerwaarde van de kavels en niet buister in de loop van de procedure ten ten (artikel 43 van) de wet van 22 juli
gevolge van de publikatie door neer- 1970; dat verweerster, volgens haar vorlegging steeds bezwaar bij het ver- dering schadevergoeding eisend voor de
kavelingscomite kon instellen, het volledige minderwaarde welke de buio~komt tegen de beoordeling van de dige kavel heeft ten opzicbte van de
feiten door de rechter, die enkel oorspronkelijke eigendom, bij conclusie
vaststelt dat het bezwaar van Mat- haar aanspraak verduidelijkt op scbade
h
d .
.
.
welke niet vergoed wordt krachtens
eussen mon ehng werd mged1end; artikel 43 van de wet van 22 juli 1970
Dat het middel niet kan worden namelijk zoals de schade in gemee~
aangenomen;
I tatre
re~ht bereket;ld wo.~dt, buiten de forfaiberekenmgsWlJZe van eiser,

(~chend!ng van de artikelen 6, tweede en
vterde hd, 7, 10, 21, 26, 34, 1", 2" en 3", 35,
36 en 37 van de wet van 22 juli 1970);
twee.de onderdeel, tegen de beslissing
van etser betreffende de ruiling en
toekenning van de kavels zel£ zoals
vermeld in het plan van herverk~veling,
geen beroep op de rechter openstaat,
zodat aan verweerster geenszins zulk
een beroel? ontnomen werd (schending
van de arttkelen 21, 22, 23, 35 en 43 van
de wet van 22 juli 1970);
derde onderdeel, eiser niet gehouden
was verweerster, die geen bezwaar had
ingediend, te horen of op voorhand te
verwittigen van de toebedeling van de
kavel 17.112, zodat eiser geen fout heeft
gemaakt in de loop van de herverkavelingsprocedure; verweerster daarbij, in
de loop van d(;)ze procedure, ten gevolge
van de pubhcabe door nederlegging
st~e.ds be~aar bij het verkavelingscomt~e kon mstellen (schending van de
arttkelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 21, 22, 26, 34, 35 en 43 van de
wet van 22 juli 1970) :
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wei een verhaal heeft, op grond van
artikel 43 van de wet van 22 juli 1970,
tegen die verkavelingen tot herstel van
de schade die zij geleden heeft ingevolge
de toebedeling van de kavel 17.112, ook
al was deze toebedeling op onregelmatige wijze gebeurd en dit verhaal moet
uitgeoefend worden voor de vrederechter; dit verhaal aile schade omvat die
kan toegekend worden en herziening der
kavels door de rechter of toekenning van
andere schaden uitgesloten zijn, zodat
de rechtbank (van eerste aanleg) onbevoegd was om van de vordering te
kennis te nemen (schending van de
artikelen 1, 23, 43 van de wet van 22 juli
1970, 25, 30, 92, 93, 94 van de Grondwet,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 591, 11°, van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, de waarde van de
gronden in de procedure van een ruilverkaveling vastgesteld wordt volgens
hun cultuur- en bedrijfswaarde en met
daaraan vreemde gegevens geen rekening mag gehouden worden, zodat het
arrest ten onrechte opdracht geeft de
schade te ramen op de venale waarden
van de percelen (schending van de
artikelen 19, 1°, 20, 23, 28, 30, 34, 35, 40,
43 van de wet van 22 juli 1970, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, door het vonnis van
27 mei 1977 van de Vrederechter van
Westerlo aan verweerster aile schade
vergoed werd, die voor haar uit de
ruilverkaveling voortsproot, en meer
bepaald uit de toebedeling van het
perceel17.112, zodat het arrest het gezag
en de kracht van gewijsde van dit vonnis
miskent (schending van de artikelen 23,
24, 25, 26, 28 van het Gerechtelijk
Wetboek, 23, lid 12, en 43 van de wet van
22 juli 1970) :

Overwegende dat, in zoverre het
middel de schending aanvoert van
de artikelen 25, 30, 92, 93, 94 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, het niet preciseert waardoor het arrest die bepalingen zou schenden;
Overwegende dat eiser het arrest
niet bekritiseert in zoverre het oordeelt dat de minder- of meerwaarde
van de kavels door de vrederechter
enkel wordt geschat op grond van
hun cultuur- en bedrijfswaarde; .dat
derhalve, in de stelling van eiser

zelf, een vordering ingesteld op
grond van artikel 43 van de wet van
22 juli 1970 niet een eventuele
schade in gemeen recht, als bijvoorbeeld een verschil in de venale
waarden van de betrokken kavels,
beoogt;
Overwegende dat, nu het arrest
een fout in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek ten
laste van eiser aanhoudt, het wettig
beslist dat de schade, niet op grond
van voormeld artikel 43, doch in
gemeen recht moet worden berekend en dat de rechtbank van
eerste aanleg daartoe bevoegd is;
Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat het arrest het
gezag noch de kracht van het
gewijsde van het vonnis van 27 mei
1977 van de vrederechter miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om

die

redenen,

verwerpt de

voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 februari 1982 _ 1• kamer
Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter _ Verslag[{ever : de h. Sury Gedeeltelijk gelijklwdende conclusie (3)
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten
mrs. Houtekier en
·Butzler.

1----------------(3) Het openbaar ministerie had, wat het
eerste middel betreft, geconcludeerd in de zin
van het daarop door het arrest gegeven
antwoord. Voor het overige was het van
oordeel dat ten deze de appeh:echters tegen
eiser de fout in aanmerking namen niet
vooraf, dit is tussen het bericht van 13 juli
1976 en dat van 1 december 1976, aan verweerster kennis te hebben gegeven van de voorgenomen omwisseling van kavels en dat, ook
wanneer zij in dat verband gewag maakten
van een tekortkoming aan een voorzichtigheidsJ?licht, zij aldus hun beslissing in werkelijkhe!d hierop lieten steunen dat eiser, door
het gemis van bedoelde kennisgeving aan
verweerster, de bfj de wet van 22 juli 1970
opgelegde vormen niet had nageleefd.
Vermits noch artikel 35 van de wet van
22 juli 1970 noch enige andere bepaling van
die wet zodanige kennisgeving opleggen, had
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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1• KAMER- 26 februari 1982
INBETALINGGEVING

OVERDRACHT
VAN EEN SCHULDVORDERING VAN GELD BEGRIP.

Een inbetalinggeving door overdracht
van een schuldvordering van geld
brengt niet uiteraard de bevrijding
mee voor het nominaal bedrag van de
overgedragen vordering, maar kan,
naar gelang van de overeenkomst van
parti]en, strekken tot betaling van een
minder bedrag of tot beloop van de
bedragen die door de schuldenaar
werkelijk zullen worden betaald,- de
artikelen 1134 en 1243 van het Burgerlijk
Wetboek
worden
derhalve
geschonden door het arrest dat, zonder na te gaan welke de werkelijke
bedoelingen van partijen waren op dat
punt, beslist dat de inbetalinggeving
door overdracht van elke schuldvordering uiteraard bevrijdend is (1).
(• KREDIETBANK • N.V. T.

c

L'OUATE • N.V.)

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1980
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1243, 1275,
1319, 1320, 1322 en 1694 van het Burgerlijk Wetboek,

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

(Vervolg nota van vorige biz.)
het openbaar ministerie geoordeeld dat de·
.beslissing niet wettelijk was verantwoord en
dat er derhalve aanleiding was tot vernietiging
van het arrest op grond van het eerste
onderdeel van het tweede middel, behalve in
zoverre eisers hoger beroep ontvankelijk was
verklaard en uitspraak was gedaan over de
bevoegdheid.
Nota arrest nr. 385 :
(1) Zie : DE PAGE, dee! IV, druk 1972,
nrs. 372 tot 374 en 379, en dee! III, druk 1967,
nrs. 505, 506 en 511; VAN 0MMESLAGHE, La

transmission des obligations en droit positif
beige, nt. 12, en PARDON, • La transmission des
obligations en droit bancaire beige », blz. 387
tot 389, in La transmission des obligations Travaux des /Xes journees d'etudes juricliques
Jean Dabin organisees par Je Centre de Droit
des Obligations, druk 1980.

doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat het gebruikelijk is een
overdracht van schuldvordering te
beschouwen als een waarborg van een
kredietopening en na de overdracht van
een eisbare schuld als een inbetalinggeving gekwalificeerd te hebben, beslist
dat
deze
inbetalinggeving
moet
beschouwd worden als de aanvaarding
door de schuldeiser van een ander
voorwerp dan wat hem toekomt en dat
zij aldus een bevrijdend karakter heeft,
terwijl, eerste onderdeel, de inbetalinggeving geen bevrijdend karakter
heeft, tenzij de schuldeiser zijn akkoord
met de bevrijding van de schuldenaar
heeft te kennen gegeven (schending van
de artikelen 1134, 1243 en 1275 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de inbetalinggeving
van een schuldvordering geen onmiddellijk bevrijdend karakter kan hebben
wanneer de overdrager zich ertoe verbonden heeft in te staan voor de gegoedheid van de overgedragen schuldenaar
(schending van de artikelen 1243 en 1694
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de partijen in de
onderhandse akte van overdracht van
12 juli 1974 bedongen hadden dat eiseres
op het credit van verweerster zou brengen de sommen die zij met betrekking
tot de overgedragen schuldvordering zou
ontvangen, zodat het arrest, door te
beslissen dat de overdracht op zichzelf
een bevrijdend karakter heeft ongeacht
welke sommen zouden ontvangen worden, de verbindende kracht van de
onderhandse akte van overdracht van 12
juli 1974 schendt en de bewijskracht van
die akte miskent (schendmg van de
artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Over de gronden van niet-ontvankelijkheid :
a) de eerste, door verweerster
afgeleid uit de stelling dat de aangevochten redenen van het arrest ten
overvloede zijn gegeven, nu het
arrest ook beslist dat « ten slotte
moet opgemerkt worden dat, welke
ook de opvatting moge geweest zijn
van (eiseres) over de toedracht van
de bewerking, zij volledig uit het
oog verloren is enig gevolg te geven
aan haar brief van 21 januari 1975,
dan wanneer zij alleen gemachtigd
was om betaling te eisen van de
schuld welke aan haar overgedragen

-830was en het haar plicht en haar dan wat hem toekomt ingevolge de
belang was aile maatregelen te tref- overeenkomst; dat zij aldus een
fen
om
deze
betaling
te bevrijdend karakter heeft, zelfs
benaarstigen », welke overweging indien men niet aanneemt dat er
volgens verweerster inhoudt dat novatie heeft plaatsgevonden >>;
eiseres hoe dan ook aansprakelijk
Overwegende dat, krachtens ardiende te worden gesteld voor het tikel
1243 van het Burgerlijk Wetverlies als gevolg van de niet- hoek, de schuldeiser niet kan
betaling van de
overgedragen
schuldvordering door de schulde- genoodzaakt worden een andere
aan te nemen dan die welke
naar, omdat eiseres naliet enige zaak
hem verschuldigd is, al heeft ook de
maatregel te nemen om de betaling aangeboden zaak een gelijke of zelfs
te benaarstigen :
een grotere waarde;
Overwegende dat het arrest impliDat een inbetalinggeving door
ciet noch expliciet uit de aange- overdracht
van een schuldvordering
haalde considerans het gevolg trekt van geld niet uiteraard geldt als
dat eiseres door haar verzuim aan- bevrijding voor het nominale bedrag
sprakelijk zou zijn voor de gehele of van de overgedragen vordering,
gedeeltelijke insolventie van de maar, naar gelang van de overeenschuldenaar;
komst van partijen, kan strekken
Dat
de
grond
van
niet- tot betaling van een minder bedrag
ontvankelijkheid niet kan worden of tot beloop van de bedragen die
aangenomen;
door de schuldenaar werkelijk zulb) de tweede, door verweerster len worden betaald;
hieruit afgeleid dat het middel niet
Overwegende dat het arrest, nu
ontvankelijk is in zoverre het berust het stelt dat de bedoelde inbetalingop schending van de artikelen 1243, geving uiteraard bevrijdend is en
1275 en 1694 van het Burgerlijk wei voor de nominale waarde, zonWetboek, daar het niet preciseert der na te gaan welke de werkelijke
waarin de schending van die wets- bedoelingen van partijen waren op
bepalingen bestaat :
dat punt, de artikelen 1134 en
Overwegende dat in het eerste 1243 van het Burgerlijk Wetboek
onderdeel duidelijk wordt aangege- schendt;
ven waarin de schending van de
artikelen 1134 en 1243 van het
Burgerlijk Wetboek volgens eiseres
Om die redenen, vernietigt het
bestaat;
bestreden arrest, behalve in zoverre
Dat de grond van niet-ont- het de hogere beroepen ontvankevankelijkheid in zoverre niet kan lijk verklaart en het incidenteel
worden aangenomen;
beroep ongegrond; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
Wat het eerste onderdeel betreft : gemaakt op de kant van de gedeelOverwegende dat het arrest, telijk vernietigde beslissing; houdt
nadat het heeft gesteld dat de de uitspraak over de kosten aan en
overeenkomst
tussen
partijen zegt dat de feitenrechter daarover
bestaat in een overdracht van zal beslissen; verwijst de aldus
schuldvordering tot inbetalinggeving beperkte zaak naar het Hof van
en dat de overdracht van een opeis- Beroep te Brussel.
bare schuldvordering niet tot zekerheid kan geschieden, maar moet
26 februari 1982 - 1e kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsbeschouwd worden als een inbeta- voorzitter - Verslaggever : de h. Soelinggeving, vervolgens als beginsel taert - Gelijkluidende conclusie van de
stelt << dat zij moet beschouwd h. Tillekaerts, advocaat-generaal worden als de aanvaarding door de Advocaten : mrs. van Heeke en De
schuldeiser van een ander voorwerp. Gryse.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aanplakbiljetten
Regeling van de aanplakking - Wetboek van
de met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, artikel 200, eerste lid- Begrip.
716

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
Verkrachting- Begrip.
Aansprakeli~kheid

483

buiten overeenkomst

Fout gepleegd bij het sluiten van een overeenkomst - Verplichting tot schudevergoeding
- Grondslag- Quasi-delictuele fout.
502

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Beslissing waarbij een bestuurder aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade
- Geen vaststelling waaruit kan worden afgeleid dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout die ten laste van een
andere bestuurder is vastgesteld - Beslissing
niet naar recht verantwoord. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
714

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Overmacht - Begrip.

Schade onder meer veroorzaakt door de fout
van beklaagde - Aangestelde van de burgerIijke partij op strafrechtelijk gebied buiten
vervolging gesteld - Onvoorzichtigheid van
de aangestelde - Fout op strafrechtelijk
gebied niet voor vervolging vatbaar - Fout
waardoor de schade mede is veroorzaakt Samenlopende fout
Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde jegens de
burgerlijke partij-opdrachtgever - Gedeeltelijke aansprakelijkheid - Wettige veroordeling.
741

586

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de respectieve fouten van verscheidene personen - Teder van
hen t.a.v. de gelaedeerde gehouden tot volledige schadevergoeding. (Artt. 1382 en 1383
B~

m

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever Schade veroorzaakt door de aangestelde tijdens zijn bediening- Begrip.
741

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door een m1sdnjf Morele schade en mateniHe schade - Afzonderlijke schaden.
611

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de samenlopende
fouten van de beklaagde en van degene waarvoor de burgerlijke partij burgerrechtelijk
aansprakehjk is - Beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijk jegens deze burgerhjke partiJ - GedeeltehJke aansprakeliJkhe1d.
741

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Schade van de gelaedeerde voortvloelend mt de kosten voor financ1ermg van
de aankoop van een ven angmgsvoertmg Begnp.
722

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade ten gevolge van de gedeeltelijke vernieling van een pand - Verkoop van het pand
na het schadelijke feit - Gebeurtenis niet
noodzakelijk buiten verband met de schade.
465

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Raming van de schade - Latere gebeurtenis
zonder enig verband met de fout en de schade
- Gegeven waarmee geen rekening mag worden gehouden bij de beoordeling van de te
vergoeden schade.
465

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Raming van het schadebedrag- Verplichting
voor de rechter de raming te doen op het tijdstip van zijn beslissing. (Artt. 1382 en 1383
R~

~

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzakelijk verband tussen fout en schade Onjuiste bevestiging door een verzekeringsmakelaar aan een client dat deze verzekerd is
- Schade ten gevolge van het verlies van het
genot van de gestolen voorwerpen.
778

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Vaststelling van de schade - Latere gebeurtenissen waarmee rekening mag worden
gehouden- Vo01waarde.
524

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Ruilverkaveling van landeigendommen Wet van 22 juli 1970 - Vordering tot schadevergoeding van een belanghebbende eigenaar
op grond van art. 1382 B.W. tegen een ruilverkavelingscomite, gegrond op de omwisseling
van een kavel ingevolge het mondeling bezwaar van een medeverkavelaar, zonder hiervan aan die belanghebbende eigenaar vooraf
kennis te hebben gegeven, en op het verschil
in venale waarde tussen de aanvankelijk toegewezen kavel en de uiteindelijk toegewezen
kavel - Beslissing die de vordering ontvankelijk verklaart en een deskundigenonderzoek
beveelt op grond dat, zo de bepalingen van de
ruilverkavelingswet aan dat comite niet uitdrukkelijk oplegden aldus te handelen, het
zich niettemin niet van zijn taak had gekweten met de zorg die aan de voorzichtigheidsnorm van art. 1382 B.W. beantwoordt - Wettelijk verantwoorde beslissing.
823

Arbeid
Sociale zekerheid - Mededeling van stukken
door de sociale inspectie aan de Rijksdienst:
voor Maatschappelijke Zekerheid - Begrip.
600

Arbeid
Arbeidsbescherming - Koninklijk besluit
van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen
moeten bieden, art. 11 - Procedure bedoeld
in art. 11 - Begrip.
478

Doding - Schade voor de rechthebbende van
het slachtoffer wegens het verlies van zijn:
bedrijfsinkomsten - Berekening van die Arbeidsongeval
Bepalingen betreffende de verjaring- Openschade - Grondslag
Bruto-inkomsten bare orde.
797
Voorwaarde.
727

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de eigenaar wegens
instorting van een gebouw - Begrip.
586

Arbeidsongeval
Begrip farct.

Plotselinge gebeurtenis -

Hartin601

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Ruilverkaveling van landeigendommen Wet van 22 juli 1970, art. 43 - Vordering tot
schadevergoeding van een belanghebbende
eigenaar tegen een ruilverkavelingscomite op
grond van een fout in de zin van art. 1382
B.W. - Vaststelling dat de minder- of meerwaarde van de kavels door de vrederechter,
krachtens art. 43 van de voormelde ruilverkavelingswet, enkel werd geschat op grond van
hun cultuur- en bedrijfswaarden - Beslissing
dat het comite een fout in de zin van art. 1382
B.W. heeft begaan en dat de eventuele schade
in gemeen recht moet worden berekend 823
Wettige beslissing.

Arbeidsongeval
Ongeval - Begrip - Verdrinking.

550

Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, art. 48 Ongeval op de weg naar en van het werk Zelfmoord van de getroffene - Abnormaal
psychische toestand van de getroffene Gebeurtenis die de menselijke wil niet heeft·
kunnen voorzien noch bezweren - Ongeval,
door de getroffene zonder opzet veroorzaakt. ·
661

-3Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, art. 8 Ongeval op de weg naar en van het werk Omvang - Belangrijke omweg die aan overmacht te wijten is - Normaal trajekt.
661

Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, art. 8
Ongeval op de weg naar en van het werk Zelfmoord van de getroffene tijdens een
belangrijke omweg - Gebeurtenis die de
menselijke wil niet heeft kunnen voorzien
noch bezweren - Belangrijke omweg te wijten aan overmacht - Normaal trajekt.
661

Arbeidsongeval

Weigering v~n de verzekeraar het ongeval ten
laste te nemen, in de zin van art. 63 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 - Verplichting
voor de verzekeraar om binnen twee weken
de verzekeringsinstelling, waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende
de verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, te verwittigen - Omvang.
516

op de benaming die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven en, anderzijds, op
de overweging dat de uitvoeringsvoorwaarden
van die overeenkomst niet onverenigbaar zijn
met een aannemingsovereenkomst - Voorwaarden die het bestaan van een gezagsverhouding niet uitsluiten - Onwettige beslissing.
772

Arbeidsovereenkomst
Gezagsverhouding - Begrip.

772

Arbeidsovereenkomst
Schorsing - Arbeidsongeschiktheid - Verschillende beoordeling door de arts van de
werknemer en die van de werkgever - Aanstelling van een deskundige door partijen. 467

Arbeidsovereenkomst
Ontslag door de werknemer zonder opzegging, wegens dringende reden - Dringende
reden - Aangevoerd feit gepleegd door een
aangestelde van de werkgever - Feit dat een
dringende reden kan opleveren- Begrip. 513

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet 10 april1971, art. 63 Verzuim vanwege de verzekeraar van de
werkgever, binnen drie dagen na de genezing
van de getroffene, de verzekeringsinstelling
waarbij de getroffene is aangesloten of waar
hij is ingeschreven, te verwittigen - Gevolg.
575

Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, art. 63 Verplichting voor de verzekeraar van de
werkgever om de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is
ingeschreven, te verwittigen van elke wijziging van de ongeschiktheidsgraad
Omvang.
575

Ontslag - Dringende reden - Nietigheid van
de ontslagbrief met toepassing van art. 10
Taaldecreet van 19 juli 1973.
738

Arbeidsovereenkomst
Einde van de overeenkomst - Volledige en
blijvende arbeidsongeschiktheid van eer.
werknemer wegens ziekte - Einde van de
arbeidsovereenkomst- Begrip.
771

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger Uitwinningsvergoeding - Bewijs dat de vertegenwoordiger geen nadeel heeft geleden - Begrip. 549

Arbeidsvoorziening
Arbeidsongeval
Verjaring- Termijn- Aanvang.

797

Arbeidsovereenkomst
Werkaanbod - Voorafgaande besprekingen
en onderhandelingen - Oriderscheid.
709

Arbeidsovereenkomst
Gezagsverhouding - Besliss·mg van de rechter dat de partijen niet door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, gegrond, enerzijds,

Brugpensioen - Collectieve overeenkomst,
gesloten op 19 december 1974 in de Nationale
Arbeidsraad - Werknemer die nog geen 60
jaar is op de datum van de kennisgeving van
de opzegging - Geen recht op brugpensioen.
733

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van voordelen bepaald in artikel 2
van de wet van 30 juni 1967 - Eindejaarspremie.
799

-4Architect (tucht en bescherming van de
titel)
Tucht - Raad van beroep - Samenstelling
- Gewoon lid vervangen door een plaatsvervangend lid - Vermoeden dat het gewoon lid
wettelijk verhinderd was - Begrip.
647

B

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Eenvoudige bankbreuk - Feiten omschreven
in de artt. 573, 5", en 574, 4" Kh . - Toepasselijke straf.
577

van een beslissing van de minister van Justitie overeenkomstig artikel 21 van de wet tot
bescherming van de maatschappij
Cassatieberoep niet ontvankelijk.
451

Betekening van exploten
Betekening aan een vennootschap met rechtspersoonlij)<:heid - Betekening van het vonnis
op de (( maatschappelijke zetel >> van de vennootschap ter plaatse waar de oorspronkelijke
dagvaarding is geschied en die de vennootschap in ·haar conclusie had opgegeven Maatschappelijke zetel door de vennootschap
naar een andere plaats overgebracht zonder
de oorspronkelijke eiser of de griffie te verwittigen __:_ Regelmatige betekening (art. 42,
5", Ger.W.)
712

Bevoegdheid en aanleg
Aanleg - Belastingzaken - Wetboek Belasting over de Toegevoegde Waarde, art. 59, § 2
- Beslissing van de vrederechter die een deskundigenonderzoek beveelt
Vonnis in
eerste aanleg gewezen.
729

Benelux
Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen - Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst, art. 10, derde lid
- Stuiting van de verjaring
Onderhandelingen - Begrip.
574

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid
- Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling
van landeigendommen uit kracht van de wet
- Gerechtelijk Wetboek, art. 591, 11" Bevoegdheid van de vrederechter om kennis
te nemen van geschillen inzake ruilverkavelingen van landeigendommen - Begrip. 823

Bescherming van de maatschappij
Internering - Verdachte die zich al dan niet
in een ernstige staat van geestesstoornis of
van zwakzinnigheid bevindt die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zij n
daden - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter.
518

Bescherming van de maatschappij
Internering - Verdachte die een gevaar voor
de maatschappij betekent - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter.
518

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij die vaststelt dat de geestestoestand
van een veroordeelde, die werd gelnterneerd
b1j beshssing van de mmister van Justitie,
met voldoende verbeterd is zodat zijn verdere
mternering nag nodig is - Cassatieberoep
met ontvankehJk.
451

Bescherming van de maatschappij

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid ratione loci
- Persoonlijke lening op afbetaling - Wet
9 juli 1957, aangevuld bij die van 5 maart 1965
- Vordering tot terugbetaling van een persoonlijke lening op afbetaling - Art. 628, 8",
Ger .W., gewijzigd bij art. 33 van de wet van
15 juli 1970 - Uitsluitende bevoegdheid van
de rechter van de woonplaats van de lener,
oak al betreft de lening een nominaal bedrag
dat te haag ligt opdat de lening zou vallen
onder toepassing van de voormelde wet van
9 juli 1957, aangevuld bij die van 5 maart 1965.
(Art. 530 Ger.W.)
766

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Samenhang - Samenvoeging
- Vordering tot samenvoeging van een bij
een hofvan beroep aanhang1ge zaak en van
een andere zaak die voor een ander hof van
beroep is gebracht- Bevoegdheid.
471

Commissie tot bescherming van de maat- Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdhe1d - Strafzaken - Overtredmg
schappiJ die de mnchtmg aanwiJSt waar de
internermg zal plaatsvmden, ter Uitvoermg . mzake wegverkeer - Beklaagde die als m!II-

-5tair dee! uitmaakt van een troep te velde Bevoegdheid van het militair gerecht.
667

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken - Rechtvaardigingsgrond
aangevoerd
door
de
beklaagde - Veroordelingsbeslissing waarin
wordt vastgesteld dat die rechtvaardigingsgrond niet door enig geloofwaardig gegeven
wordt gestaafd en dat, zelfs a! was dat het
geval, dan nog ten deze aan de toepassingsvereisten van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet is voldaan - Geen schending
van de regels inzake bewijslevering.
560

Bewijs
Strafzaken - Beslissing gegrond op feiten die
de rechter persoonlijk zijn bekend en waarover partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren.
531

Bewijs
Strafzaken - Vaststelling van de rechter dat
er geen documenten noch van een derde uitgaande briefwisseling voorhanden zijn die
twijfel zouden doen ontstaan over de juistheid
van bepaalde vaststellingen waaruit de rechter het misdrijf afleidt - Geen omkering van
de bewijslast.
553

Bewijs
Strafzaken - Twijfel komt de beklaagde ten
goede - Begrip.
808

Bewijs
Feitelijke vermoedens - Toezicht van het Hof.

Bewijs
Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
578

Directe belastingen
813

Bewijs
Bewijs
Burgerlijke
zaken
Bewijslast
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet 1 juli 1956,
art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt door
de bestuurder van het verzekerde voertuig Bewering van de verzekeraar dat het voertuig
gestolen was - Bewijs van de diefstal - De
bewijslast berust bij de verzekeraar.
504

Bewijs
Burgerlijke zaken - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Voorlopige maatregelen - Gerechtelijk Wetboek, art. 1281 - Verblijf in het aangewezen huis - Bewijsmiddelen - Bewijswaarde - Feitelijke beoordeling
- Grenzen.
706

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Begrip.
463

Bewijs

Strafzaken - Beslissing gegrond op feiten
waarover partijen geen tegenspraak hebben
kunnen voeren en waarvan de rechter buiten
de terechtzitting kennis heeft gekregen Onwettige beslissing.
578

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken - Bewijslast - Begrip.
760

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken - Bewijslast - Begrip.
808

Bewijs
Bewijs door geschrift- Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Proces-verbaal van
vaststelling van een gerechtsdeurwaarder Uitlegging door de rechter niet onverenigbaar
met de betekenis en de draagwijdte van dat
proces-verbaal - Beslissing van de rechter
dat die akte geen andere vaststelling bevat
dan hetgeen de akte inhoudt - Geen miskenning van de bewijskracht van die akte.
811

Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Begrip.
507

Bewijs
Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Gewone brief
- Uitlegging verenigbaar met die brief Geen miskenning van de bewijskracht van
akten.
778

Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Proces-verbaal met de
verklaring van een partij - Beslissing waarbij aan die verklaring van een partij een
draagwijdte wordt toegekend die ermee niet
te verenigen is - Miskenning van de bewijskracht van de akten.
518

-6Bewijs
Strafzaken
Bewijs door geschrift Bewijskracht van de akten - Middel ten
betoge dat de bewijskracht van een akte is
miskend - Beslissing niet gegrond op die
akte - Gemis aan feitelijke grondslag.
804

Bewijs
Bewijs door geschrift- Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Proces-verbaal waarin
de verklaring van de beklaagde is opgenomen
- Beslissing die aan deze verklaring geen
met die akte strijdige betekenis of draagwijdte toekent - Geen miskenning van de
bewijskracht ervan .
808

Bewijs
Vermoedens - Strafzaken - Geen conclusie
- Geen verplichting voor de rechter de
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens aan te geven waarop
hij zijn beslissing omtrent de schuld van de
beklaagde grondt.
725

Be zit
Feiten waarop het bezit is gegrond - Onaantastbare vaststelling door de feitenrechter Gevolgtrekking in rechte tot het bestaan van
bezit- Toezicht van het Hof.
746

gekritiseerde reden - Bevoegdheid van het
Hof deze te vervangen door een rechtsgrond
die het beschikkende gedeelte rechtvaardigt.
539

Cassatie
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing die haar beschikkende
gedeelte grondt op een door de voorziening
gekritiseerde reden - Bevoegdheid van het
Hof deze te vervangen door een rechtsgrond
die het beschikkende gedeelte rechtvaardigt.
541

Cassatie
Aard van het cassatiegeding - Nieuw geding
en niet de voortzetting van een reeds bestaand geding.
615

Cassatie
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing die haar beschikkende
gedeelte grondt op een door de voorziening
gekritiseerde reden - Bevoegdheid van het
Hof deze te vervangen door een rechtsgrond
die het beschikkende gedeelte rechtvaardigt.
733

Cassatie
Brandstichting
Strafwetboek, art. 519 - Brand van andermans roerende of onroerende eigendommen
door ouderdom of gebrek aan herstelling of
reiniging van nabijgelegen huizen - Nabij
gelegen huizen - Begrip.
811

Bevoegdheid - Strafzaken - Strafvordering
- Bevoegdheid van het Hof om na te gaan of
er een regelmatig overgelegd processtuk bestaat waaruit blijkt dat de verjaring van de
strafvordering is gestuit of geschorst.
483

Cassatie
Burgerlijke rechtsvordering
Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij - Gedinginleidende dagvaarding.
471

Rechtstreekse aangifte, incidenteel gedaan in
een cassatieberoep - Misdaden of wanbedrijven in de uitoefening van het ambt gepleegd
en o.a. aan !eden van het Hof ten laste gelegd
- Vaagheid- Niet ontvankelijke aangifte.
666

Cassatie

c
Cassatie
Taak van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing die haar beschikkende
gedeelte grondt op een door de voorziening

Rechtstreekse aangifte, incidenteel gedaan in
een cassatieberoep - Misdaden of wanbedrijven in de uitoefening van het ambt gepleegd
en o.a. aan !eden van het Hof ten laste gelegd
- Feiten die geen misdaden of wanbedrijven
kunnen opleveren - Niet ontvankelijke aangifte.
666

Cassatie
Bevoegdheid - Bezit - Vaststelling van de
feiten door de rechter - Gevolgtrekking in
rechte tot het bestaan van bezit - Toezicht
van het Hof.
746

-7Cassatie
Cassatiegeding - Oproeping tot bindendverklaring van het arrest - Grond van niet-ontvanke!ijkheid, opgeworpen tegen die oproeping tot bindendverklaring in hoger beroep,
door het hof van beroep ontvankelijk verklaard en ingewilligd - Grond van niet-ontvanke!ijkheid niet aanneembaar.
778

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Arrest van het hof
van beroep in de raadkamer gewezen - Vernietiging van dat arrest - Dientengevolge
vernietiging van het arrest alvorens recht te
doen waarbij de persoonlijke verschijning
van de betrokken partij wordt bevolen.
604

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Vernietiging in
zoverre de beslissing opdeciemen oplegt Vernietiging en verwijzing beperkt tot die
beschikking.
625

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Geval waarin de
wet bepaalt dat de geldboete zoveel maal moet
worden toegepast als er werknemers bij het
misdrijf betrokken zijn - Telastlegging die
slechts een enkel misdrijf oplevert - Een
enkele straf - Geldboete onwettig in zoverre
zij t.a.v. een bepaalde werknemer is uitgesproken- Volledige cassatie en verwijzing.
633

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Douane en accijnzen - Accijnzen - Overtreding van art. 113
van de wet van 12 ju!i 1978 betreffende het
accijnsregime van alcohol Onwettige
hoofdgevangenisstraf - Vernietiging op de
voorziening van het openbaar ministerie
aileen - Vernietiging en verwijzing beperkt
tot de beslissing op de hoofdgevangenisstraf.
453

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van
de beklaagde - Vernietiging van de beslissing op de strafvordering - Brengt vernietiging mede van de niet definitieve beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering, welke beslissing het gevolg is van de eerste beslissing,
niettegenstaande afstand, zonder berusting,
van het cas'satieberoep tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering.
518

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Voorziening van de burgerlijke partijen tegen de bes!issingen op de door
haar ingestelde rechtsvorderingen - Geen
eindbeslissing t.a.v. een van die partijen, we!
een eindbeslissing t.a.v. de andere partij Gemeenschappelijke onwettigheid van die
beide beslissingen - Vernietiging van de'
eindbeslissing leidt tot vernietiging van de·
niet definitieve beslissing.
566

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Beslissing waarbij de aansprake!ijkheid bij helften wordt verdeeld tussen
de twee beklaagden - Cassatie op de voorziening van een van beide beklaagden van de
beslissingen op de wederzijdse burgerlijke
rechtsvorderingen - Cassatie die zich niet
uitstrekt tot de beschikking waarbij het dee!
in de aansprakelijkheid van de andere
beklaagde op ten minste de helft wordt vastgesteld.
566

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Voorziening tegen de beslissingen op de wederzijdse burgerlijke rechtsvorderingen van de eiser en van een medebeklaagde - Gemeenschappelijke onwettigheid
van beide beslissingen - Vernietiging van de
beslissing op eisers rechtsvordering - Leidt
tot vernietiging van de beslissing op verweerders rechtsvordering - Zelfs indien de eiser
afstand heeft gedaan van zijn voorziening
tegen laatstgenoemde beslissing zonder erin
te berusten.
566

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing waarbij aile aansprakelijkheid voor een ongeval ten laste van de
beklaagde wordt gelegd - Geen antwoord op
de conclusie waarin aan het slachtoffer een
fout wordt toegeschreven waardoor het ongeval mede is veroorzaakt - Beperkte vernieti777
ging.

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep van de beklaagde en van de
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke
partij - Vernietiging op het cassatieberoep
van de beklaagde - Gevolg t.a.v. de burgerrechte!ijk aansprakelijke partij.
497

-8Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatie van de beslissing op de
strafvordering ten laste van een beklaagde Cassatie die vernietiging meebrengt van de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde tegen een medebeklaagde en de voor hem burgerrechtelijk
aansprakelijke, wanneer de beslissingen op
dezelfde onwettelijke reden zijn gegrond. 518

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat het Hof zou nopen
tot het onderzoek van feitelijke gegevens Niet ontvankelijk middel.
804

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vaagheid - Middel waarin niet wordt vermeld waarin de aangevoerde wettelijke bepalingen zijn geschonden
- Niet ontvankelijk middel.
510

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Veroordeling op de
strafvordering, op voorziening van de
beklaagde, vern.i etigd op grand dat zij niet
met eenstemmigheid is uitgesproken - Dientengevolge vernietiging van de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering van de voor
die beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke tegen een medebeklaagde - Begrip. 671

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel waarin schending van een wettelijke bepaling wordt aangevoerd, zonder te vermelden waarin die schending bestaat - Niet ontvankelijk middel.
(Art. 1080 Ger.W.)
537

Cassatiemiddelen
Cassatie
Omvang - Strafzaken - Voorziening van de
beklaagde tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering - Cassatie - Dientengevolge vernie~iging van de niet definitieve beslissingen op de door de burgerlijke partijen
(de vader en de moeder van de beklaagde)
tegen een medebeklaagde ingestelde rechtsvorderingen, en die op dezelfde onwettigheid
zijn gegrond, oak a! hebben die partijen van
hun voorziening afstand gedaan zonder in die
beslissingen te berusten.
673

Strafzaken - Middel waarin schending van
een wettelijke bepaling wordt aangevoerd,
zonder dat nader wordt bepaald waarin die
schending bestaat - Niet ontvankelijk middel.
560

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Verplichting voor elk
van de middelen afzonderlijk de wettelijke
bepalingen te vermelden waarvan de schending wordt aangevoerd. (Art. 1080 ,G er.W.) 537

Cassatiemiddelen
Cassatie

Burgerlijke zaken - Vermelding van de wettelijke bepalingen.
541

Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beslissingen op de wederzijdse
Cassatiemiddelen
burgerlijke rechtsvorderingen van de eiser en
Strafzaken - Middel waarbij schending van
van de voor een medebeklaagde burgerrechteeen wettelijke bepaling wordt aangevoerd
lijk aansprakelijke - Beslissingen met een
zonder dat nader wordt bepaald waarin die
gemeenschappelijke onwettigheid - Vernietischending bestaat
Niet ontvankelijk
ging van de beslissing op de vordering van de
middel.
811
eiser - Vernietiging van de niet definitieve
beslissing op de vordering van de verweerder, ·
oak a! is het cassatieberoep tegen die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk.
714
Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel dat op een
onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust - Gemis aan feitelijke grondslag.

Casssatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvankelijkheid tegen een middel opgeworpen en
afgeleid uit het gebrek aan belang ervan Onderzoek van de grand van niet-ontvankelijkheid niet te scheiden van het onderzoek
van het middel - Grand van niet-ontvankelijkheJd niet aangenomen.
712

510

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat de
conclusie niet is beantwoord - Conclusie
door beslissing beantwoord ...,. Middel dat feitelijke grondslag mist.
778

-9Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvankelijkheid steunend op een beweerde maar
niet genomen beslissing en op een feit waarvan de juistheid niet blijkt door dat arrest
noch door enig stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan - Grand van niet-ontvankelijkheid die feitelijke grondslag mist.
778

Cassatie,middelen
Strafzaken - Middel gegrond op een onjuiste
uitlegging van de bestreden beslissing Gemis aan feitelijke grondslag.
553

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel ten betoge dat op de
conclusie geen antwoord is gegeven - Beslissing waarin op de conclusie wordt geantwoord - Gemis aan feitelijke grondslag. 668

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Samenstelling - Raad
van beroep samengesteld uit drie !eden,
geneesheren, en uit drie !eden, raadsheren in
het hof van beroep - Middel hieruit afgeleid
dat, aangezien de vijf !eden, geneesheren, en
de vijf leden, raadsheren in het hof van
beroep, niet allen waren opgeroepen, de beslissing van de aldus samengestelde raad
onwettelijk is - Middel niet aangevoerd voor
de raad van beroep - Niet ontvankelijk middel.
647

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel zonder belang
gelet op een beslissing van het bestreden
arrest - Niet ontvankelijk middel.
778

Cassatiemiddelen
Cassatiemiddelen
Strafzaken - Begrip.

Gemis aan feitelijke grondslag
803

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel ten betoge dat de
conclusie niet is beantwoord - Conclusie we!
beantwoord - Gemis aan feitelijke grandslag.
811

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op wettelijke bepalingen of een rechtsbeginsel die
noch van openbare orde noch gewoon dwingend zijn - Middel dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist - Nieuw
middel - Niet ontvankelijk middel.
507

Strafzaken - Strafvordering - Middel waarin aan de rechter wordt verweten dat hij in
het bestreden arrest heeft beslist dat de verj aring rechtsgeldig was gestuit door een
bepaalde handeling - Vaststelling door het
Hof dat die verjaring rechtsgeldig was gestuit
door een andere handeling - Middel niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang.
483

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op
een ten overvloede gegeven reden - Niet ontvankelijk middel.
527

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middelen waarin kritiek wordt
geoefend op redenen of overwegingen Geen invloed op de wettigheid van de bestreden beslissing - Niet ontvankelijk middel.
608

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Burger!ijke zaken - Middel
afgeleid uit een gebrek aan antwoord op de
conclusie van een andere partij.
798

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Rechtsvordering ingesteld door
het openbaar ministeri~ - Veroordeling van
de civielrechtelijk aansprakelijke partij Middel gegrond op wettelijke bepalingen of
een rechtsbeginsel, die noch van openbare
orde noch dwingend zijn - Middel dat kritiek
oefent op een beslissing van de appelrechter
die overeenstemt met de beslissing van de
eerste rechter - Middel dat niet aan de appelrechter werd voorgelegd - Nieuw middel Niet ontvankelijk middel.
679

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.
612

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering - Middel dat kritiek oefent
op de beslissingen op de strafvordering en op
een burgerlijke rechtsvordering - Middel
afgeleid uit tegenstrijdigheid tussen de
genoemde beslissing op de strafvordering en

-10de beslissing op een andere burgerlijke
rechtsvordering - Tegenstrijdigheid zonder
belang wat betreft de beslissing op de strafvordering - Middel dat, oak indien het
gegrond was, niet tot cassatie leidt - Niet
ontvankelijk middel.
679

Collectieve arbeidsovereenkomst
Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst - Geen wet in de
zin van art. 608 Ger.W.
541

Collectieve arbeidsovereenkomst
Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele
straf uitgesproken wegens verscheidene misdrijven - Middel dat enkel betrekking heeft
op een van die misdrijven - Straf naar recht
verantwoord door de andere misdrijven Niet ontvankelijk middel.
803

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Kritiek op de feitelijke beom·deling van de rechter - Niet ontvankelijk middel.
811

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Aanvoering van scherrding van een wettelijke bepaling zonder enig
verband met de grief - Niet ontvankelijk
middel.
582

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel waarin de scherrding wordt aangevoerd van een wettelijke
bepaling zonder verband met de uiteengezette
grief - Niet ontvankelijk middel.
641

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvankelijkheid - Grand van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat het middel betrekking heeft op de conclusie van de tweede verweerster met wie verweerder geen enkele
rechtsband had, en dat die conclusie betrekking heeft op een betwisting die geen invloed
kan hebben op het geschil tussen verweerder
en eiseres - Oplossing van dh~ betWisting van
belang voor de oplossing van het geschil tussen eiseres en verweerder - Grand van nietontvankelijkheid niet aanneembaar.
778

Uitlegging.

541

Collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in
een paritair comite dat niet is opgericht
krachtens de artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut van de paritaire comites - Collectieve
overeenkomst regelt niettemin wat niet door
partijen is bedongen.
644

Collectieve arbeidsovereenkomst
C.A.O. gesloten op 19 december 1974 in de
Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een
regeling van aanvullende vergoeding ten
gunste van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen - Ontslag Begrip..
733

Collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve overeenkomsten gesloten op
11 mei 1970, 8 maart 1972, 14 december 1973
en 29 maart 1976 in het Aanvullend Nationaal
Paritair Comite voor Bedienden, algemeen
verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 3 aug. 1970, 13 juni 1972, 19 juli
1974 en 29 okt. 1976 - Koppeling van de
lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Regeling toepasselijk op alle
bedienden die onder de bevoegdheid van dat
paritair comite vallen, met uitzondering van
de bedienden van de handelsondernemingen
in voedingswaren.
764

D

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Wettelijke bepaling
waaruit de grief wordt afgeleid - Aanhaling
var1 niet toepasselijke tekst.
795

Collectieve arbeidsovereenkomst
Algemeen verbindend verklaarde C.A.O.
Door de werkgever te nemen maatregelen
alvorens een werknemer te ontslaan - Terugwerkende kracht van de C.A.O. - Gevolgen.
469

Diefstal en afpersing
Huisdiefstal - Veroordelende beslissing Redengeving - Te vermelden wettelijke
bepalingen.
746

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating op morele grand - Vervallenverklaring van de aanvraag - Opheffing van het verval door de militieraad -

-11Zaak door de. raad bij de Hoge Militieraad
aanhangig gemaakt op grand dat er speciale
omstandigheden zijn die voor inwilliging van
de aanvraag pleiten, hoewel de dienstplichtige niet voldoet aan de vereisten van art. 10,
§ 1, 1", Dienstplichtwet- Geen hager beroep
van de provinciegouverneur - Zaak aanhangig gemaakt bij de Hoge Militieraad - Grenzen waarbinnen de Hoge Militieraad van de
zaak kennis neemt.
515

Elektrische energie - Arbeidsbescherming
- Koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot
vaststelling van de veiligheidswaarborgen
welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, art. 11 Procedure bedoeld in art. 11- Begrip.
478

Europese Gemeenschappen
E.E.G.-Verdrag, art. 177 E.E.G.-Hof van Justitie van die an·esten.

Dienstplicht
Herkeuringsraad

Energie

~

Redengeving.

Arresten van het
Gezag en gevolg
491

467

Europese Gemeenschappen
Dienstplicht
Herkeuringsraad - Redengeving - Verwijzing naar de geneeskundige verklaring en het
verslag over het bevolen geneeskundig onderzoek.
467

Douane en accijnzen
Strafvordering ~ Accijnzen - Clandestiene
fabriek - Overtreding van artikel 113 wet van
12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van
alcohol - Arrest waarbij een hoofdgevangenisstraf van minder dan een jaar wordt uitgesproke:O: - Onwettige straf.
453

E.E.G.-Verdrag, art. 177, laatste lid- Strafzaken - Ambtshalve opwerping door het Hof
van Cassatie van een vraag om interpretatie
of over de geldigheid, in de zin van het artikel
- PrincipHlle verplichting van het Hof de
vraag voor te leggen aan het E.E.G.-Hof. 560

Europese Gemeenschappen
E.E.G.-Verdrag, art. 177- Vraag om interpretatie of over de geldigheid - Begrip.
560

Europese Gemeenschappen
Nationale reglementering inzake de handelsreclame in de uitzendingen via televisie of
kabeltelevisie - Verenigbaarheid met de
gemeenschapsrechtelijke bepaling vereist.
491

E
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Uitkering bedoeld in art. 301 B.W. jegens de
echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen - Vaststelling van het bedrag van die uitkering- Vaststelling zonder rekening te houden met de hulp die de onschuldige echtgenoot van zijn ouders kan ontvangen -Wettigheid.
592

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Voorlopige maatregelen - Gerechtelijk Wethoek, art. 1281 - Verblijf in het aangewezen
huis - Bewijs.
706

Effecten aan toonder
Wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder Moree! bestanddeel van het misdrijf Begrip.
523

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Faillietverkaring van een
persoon tijdens een tegen hem ingesteld
geding - Gedinghervatting door de curator
van het faillissement- Voorziening tegen de
gefailleerde na sluiting van het faillissement
- Voorziening betekend aan de vroegere
curator - Niet ontvankelijke voorziening.
(Artt. 1097 en 1081 Ger.W.)
766

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet van 4
aug. 1978 houdende verbod ten opzichte van
sommige veroordeelden en van de gefailleer-

-12den om bepaalde ambten, beroepen of activiteiten uit te oefenen - Vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij overeenkomstig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger
beroep tegen dat vonnis - Procedure in
hager beroep neergelegd in art, 3bis, § 6, van
hetzelfde besluit - Geen afwijking van de
grondwetsregel.
489

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Wetboek van Koophandel, art. 445, derde lid
- Nietige handeling zonder gevolg voor de
boedel - Ontbinding van een verkoop Bevoegdheid van de rechter om na te gaan of
die ontbinding in werkelijkheid niet een van
de in art. 445, derde lid, Kh. bedoelde handelingen is.
613

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelasting - Belasting op de
wegverharding » - Verbreding van de weg
- Vervanging van het wegdek - Begrip. 616

«

Geneeskunst
Orde van Geneesheren - Tuchtzaken Raad van beroep - Samenstelling - Raad
van beroep samengesteld uit drie !eden,
geneesheren, en uit drie !eden, raadsheren in
het hof van beroep - Middel hieruit afgeleid
dat, aangezien de vijf !eden, geneesheren, en
de vijf !eden, raadsheren in het hof van
beroep, niet allen waren opgeroepen, de beslissing van de aldus samengestelde raad
onwettelijk is - middel niet voor de raad van
beroep aangevoerd - Niet ontvankelijk middel.
647

Gerechtskosten
Sociale zaken - Arbeidsongeval - Cassatiegeding - Voorziening van de verzekeraar Voorziening ingewilligd - Aangehouden kosten.
798

G
Gemeente
Federaties van gemeenten - Bevoegdheid Stedebouw - Wettelijke grondslag van de
bevoegdheid die is overgedragen aan de federaties van gemeenten.
582

Gerechtskosten
Sociale zaken - Sluiting van ondernemingen
- Cassatiegeding - Voorziening ingesteld
door een gerechtigde tegen het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Voorziening ingewilligd - Veroordeling van
het Fonds in de kosten. (Artt. 580, 2", 1017,
tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.)
799

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe belastingen - Bezwaar - Beslissing
van de bestendige deputatie van de provincieraad - Beslissing van de bestendige deputatie, op verwijzing na cassatie, met overneming van de motieven van de vernietigde beslissing - Antwoord op bezwaar gegeven in
de motieven van de vernietigde beslissing Geldt als antwoord in de beslissing op verwijzing.
730

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelasting - Belasting op
het verwerven van straatbeddingen »
Belastbare waarde - « Gezamenlijke kostprljs
der
aangekochte
of onteigende
percelen » - Begrip.
616
«

Gemeente- en provinciebelastingen
Directe gemeentebelasting - Bezwaar
Bestendige deputatie
Hevoegdheid
Omvang.
616

Gerechtskosten
Strafzaken - Kosten van een plaatsopneming bevolen voordat de strafvordering is verjaard - Kosten van de strafvordering Begrip.
668

Gerechtskosten
Strafzaken - Verjaring iran de strafvordering
- Burgerlijke rechtsvordering tijdig ingesteld en benadeelde burgerlijke partij vergoed
- Kosten van de strafvordering ten ·Jaste van
de Staat.
668

Gerechtskosten
Strafzaken - Cassatiegeding - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Cassatieberoep niet gericht tegen het openbaar ministerie - Betekening van het cassatieberoep aan
die partij - Kosten van de betekening ten
laste van de burgerlijke partij.
801

13Gijzeling
Misdaad in verband met gijzeling
Art. 347 bis Strafwetboek- Verschoningsgrond, bedoeld in art. 347bis, derde lid, Sw.Toepasselijkheid- Vereisten.
639

Geen verzet of opmerkingen vanwege de
partijen - Geen schending van de artt. 335,
496
336 e.v. Sv.

Hoger beroep
Grondwet
Artikel 7, derde lid - Gemotiveerd bevel van
de rechter- Begrip.
683

Belastingzaken - Wetboek Belasting over de
Toegevoegde Waarde, art. 59, § 2 - Beslissing
van de vrederechter die een deskundigenonderzoek beveelt
Ontvankelijk hager
beroep.
729

Grondwet
Artikel 14 king.

Vrije meningsuiting -

Beper491

Grondwet
Artikel 18 - Drukpersvrijheid - Drukpers Begrip.
4\l1

Grondwet
Art. 96 - Openbaarheid van de terechtzitting
- K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet
van 4 aug. 1978 houdende verbod ten opzichte
van sommige veroordeelden en van de gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of
activiteiten uit te oefenen - Vonnis van de
rechtbank van koophandel waarbij overeenkomstig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt.
1934 zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger
beroep tegen dat vonnis - Procedure in
hager beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, van
hetzelfde besluit - Geen afwijking van de
grondwetsregel.
489

Grondwet
Art. 96 - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij
wet van 4 aug. 1978, waarbij aan bepaalde
veroordeelden en aan de gefailleerden verbod
wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen - Vonnis van
de rechtbank van koophandel waarbij overeenkomstig art. 3 K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger
beroep tegen dat vonnis - Procedure in
hager beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, van
dat koninklijk besluit - Toepassing van
art. 96 Gw. betreffende de bekendmaking. 604

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Termijn - Verscheidene verweerders voor de eerste rechter Afwijzing van de vordering - Betekening van
het vonnis aan de eiser op verzoek van een
enkele verweerder - Termijn waarover de
eiser beschikt om in hager beroep te komen
tegen de andere verweerders.
500

Hoger beroep
Strafzaken - Bevestiging, bij verstek, op het
hager beroep van de beklaagde alleen, van de
door de eerste rechter uitgesproken straf Verzwaring van de straf op het verzet van de
beklaagde - Onwettige verzwaring.
632

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijspraak door de politierechtbank - Ontvankelijk hager beroep van de burgerlijke
partij alleen - Wijziging en toekenning van
schadevergoeding door de correctionele rechtbank - Eenstemmigheid vereist in zoverre
het misdrijf, waarop de burgerlijke rechtsvordering is gegrond, bewezen wordt verklaard.
(Art. 211bis Sv.)
452

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid - Wetboek
van Strafvordering, art. 211bis - Handhaving door de appelrechter van de door de
eerste rechter uitgesproken straf, maar opheffing van het uitstel m.b.t. de tenuitvoerlegging
van de straf - Eenstemmigheid vereist.
671

Huur van goederen

H
Hof van assisen
Overhandtgmg door de voorzitter van het hof
van asstsen aan de juryleden van een antwerp
van vragen, v66r de slmtmg van de debatten

Pacht - Opzegging door de verpachter om
zelf het goed te exploiteren - Persoonlijke
exploitatie in de zin van artikel 10 van de
Pachtwet - Begrip.
658

Huur van goederen
Handelshuur- Recht van de huurder, vervallen van het recht op huurhernieuwing, op een
huur voor onbepaalde tlJd - Vereiste.
789

-14Huur van goederen
Handelshuur - Hernieuwing van de handelshuurovereenkomst afhankelijk van andere
voorwaarden dan die van de huurder Begrip.
725

Bedrag van de inkomsten van de als vergelijkingspunten gekozen belastingplichtigen Gevolg voor de bij vergelijking aangeslagen
belastingplichtige.
699

Inkomstenbelastingen

I

Belastingheffing - Bewijs - Vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen - Vaststelling van de belastbare grondslag - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
699

lnkomstenbelastingen
Inbetalinggeving
Overdracht van een schuldvordering van geld
- Begrip.
829

Belastingheffing - Bewijs - Vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen- Vergelijking - Begrip.
699

Inkomstenbelastingen
Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het totaal belastbaar netto-inkomen
Belegde goederen - Begrip.
793

Belastingheffing - Bewijs - Vergelijking
met soortgelijke belastingplichtig!m - Verplichting voor de rechter rekening te houden
met de bijzondere kenmerken van het geval
van de belastingplichtige - Bewijs van die
bijzondere kenmerken door vermoedens. 699

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting Vennootschapsbelasting - Bedrijfsinkomen - Vastgoedmaatschappij - Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 36bis - Niet voor een beroepswerkzaamheid gebruikt onroerend goed Begrip.
793

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Bewijs - Vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen - Relevantie en bewijswaarde van de vergelijkingspunten - Onaantastbare beoordeling door de
rechter.
699

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het totaal belastbaar netto-inkomen
Bedrijfsverlies - Begrip.
697

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Bewijs - Vergelijking
met soortgelijke belastingplichtigen - Gegevens waarop de rechter te !etten heeft.
699

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het totaal belastbaar netto-inkomen
Bedrijfsverlies - Toe te passen wettelijke
bepalingen.
697

Inkomstenbelastingen
Aanslag van ambtswege - De belastingplichtige heeft het recht te bewijzen dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld Willekeurige aanslag - Begrip.
813

Inkomstenbelastingen
Raming van de belastbare grondslag- Vergelijking met soortgelijke, belastingplichtigen Bewijsmiddel bepaald bij art. 248 Wetboek
van de Inkomstenbelastingen- Voorwerp.
813

Inkomstenbelastingen
Raming van de belastbare grondslag- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Begrip.
813

Inkomstenbelastingen
Raming van de belastbare grondslag - Feitelijke vermoedens - Begrip.
813

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing met soortgelijke

Bewijs - Vergelijking
belastingplichtigen

Inkomstenbelastingen
Raming van de belastbare grondslag- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Bewijsmiddel bepaald bij art .. 248 Wetboek
van de Inkomstenbelastingen- Voorwerp.
813

-15Inkomstenbelastingen
Raming van de belastbare grondslag- VergeJijking met soortgelijke belastingplichtigen Bewijsmiddel bepaald bij art. 248 Wetboek
van de Inkomstenbelastingen
Wettigheid
- Vereisten.
813

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Arrest
waarin aan de belastingplichtige akte wordt
verleend van de beslissing van de administratie dat de belastingplichtige van belasting zal
worden ontheven - Draagwijdte van die
vaststelling.
699

hoger beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, van
hetzelfde besluit - Geen afwijking van de
grondwetsregel.
489

Koophandel, koopman
K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet van
4 aug. 1978, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt
opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen - Procedure Oproeping van de betrokkene om voor de
rechtbank van koophandel te verschijnen Vorm.
604

Koophandel, koopman

J

Jeugdbescherming
Overtreding van het Wegverkeersreglement
- Vervolgingen ten laste van minderjarigen
van meer dan zestien jaar en minder dan
volle achttien jaar, en ten Jaste van meerderjarigen - Openbare terechtzitting - Toe te
passen regels.
673

K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet van
4 aug. 1978, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt
opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen - Vonnis van de
rechtbank van koophandel waarbij overeenkomstig art. 3bis, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger
beroep tegen dat vonnis - Procedure in
hoger beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, van
dat koninklijk besluit - Toepassing van
art. 96 Gw. betreffende de bekendmaking. 604

L

Jeugdbescherming
Jeugdrechtbank - Kennisneming - Wet
Jeugdbescherming 8 april 1965, art. 36, 1" en 2"
- Feit waarvan de rechtbank kennis neemt
- Niet als misdrijf omschreven- Gevolg. 746

K

Lening
Persoonlijke lening op afbetaling -Wet 9 juli
1957, aangevuld bij die van 5 maart 1965 Vordering tot terugbetaling van een persoonlijke lening op afbetaling - Art. 628, 8",
Ger.W., gewijzigd bij art. 33 van de wet van
15 juli 1970 - Uitsluitende bevoegdheid van
de rechter van de woonplaats van de Jener,
ook a! betreft de Jening een nominaal bedrag
dat te hoog ligt opdat de lening zou vallen
onder toepassing van de voormelde wet van
9 juli 1957, aangevuld bij die van 5 maart 1965.
(Art. 530 Ger.W.)
766

Koophandel, koopman
K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet van 4
aug. 1978 houdende verbod ten opzichte van
sommige veroordeelden en van de gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of activiteiten uit te oefenen - Vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij overeenkomstig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger
beroep tegen dat vonnis - Procedure in

Levensonderhoud
Uitkering bedoeld in art. 301 B.W. jegens de
echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen- Vaststelling van het bedrag van die uitkering- Vaststelling zonder rekening te houden met de hulp die de onschuldige echtgenoot van zijn ouders kan ontvangen - Wettigheid.
592

-16Lijfrente
Contract - Lijfrente gevestigd op het !even
van iemand die was aangetast door de ziekte
waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het contract is overleden - Burgerlijk Wetboek, art. 1975 - Begrip.
463

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Loon (bescherming, gelijkheid)
Begrip - Eindejaarspremie.

799

Loon (bescherming, gelijkheid)
Begrip.

0

799

Strafzaken - Noodzaak of wenselijkheid van
een bijkomende onderzoeksdaad - Onaantastbare beoordeling onder voorbehoud dat
het recht van verdediging in acht wordt genomen.
553

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Oprichting - Aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming.
598

M
Onderwijs
Meineed
Meineed bij het opmaken van de boedelbeschrijving van een onverdeelde massa Begrip.
486

Militair
Dienst in de Belgische strijdkrachten in
Duitsland - Militair die dee! uitmaakt van
een troep te velde.
667

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond
dwaling - Begrip.

Onoverkomelijke
491

Gesubsidieerd vrij bewaarschoolonderwijs,
lager, middelbaar, normaal-, technisch en
kunstonderwijs
Paritaire comites
Opdracht - Uitoefeningsvoorwaarden.
644

Onderzoek in strafzaken
Opsporingsonderzoek door de procureur des
Konings wegens een misdaad- Vorderingen
tot correctionalisering van de misdaad en tot
verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Overzending van de
stukken door de procureur des Konings naar
de onderzoeksrechter om verslag uit te brengen voor de raadkamer - Mogelijkheid, maar
geen verplichting, voor de onderzoeksrechter
de verdachte te ondervragen - Verd.a chte
niet ondervraagd door onderzoeksrechter Geen miskenning van het recht van verdedi~~

N

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de bij de rechter aanhangige vordering Gerechtelijk Wetboek, art. 807 - Hoger
beroep - Uitbreiding of wijziging die berust
op een feit of handeling m de dagvaarding
aangevoerd - Ontvankehjke vordering. 461

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de bij de rechter aanhangige vorderingGerechtelijk Wetboek, art. 807 - Voorwaarde .
461

m

Onderzoek in strafzaken
Opsporingsonderzoek door de procureur des
Konings wegens een misdaad- Vorderingen
tot correctionalisering van een misdaad en tot
verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Overzending van de
stukken door de procureur des Konings naar
de onderzoeksrechter om verslag uit te brengen voor de raadkamer - Mogelijkheid maar
geen verplichting voor de onderzoeksrechter
bijkomende onderzoeksdaden te verrichten.
579

Onderzoek in strafzaken
Correctwnalisering van een misdaad door de
raadkamer - Geen opsporingsonderzoek WettJge beshssmg.
579

-17Onderzoek in strafzaken
Mededeling van stukken - Toelating van de
prcicureur-generaal bij het hof van beroep Begrip.
·
·
600

Onderzoeksgerechten
Beschikkingen van verwijzing naar de correctionele rechtbank of de politierechtbank Geen onwettigheid inzake bevoegdheid Zaak aanhangig bij het vonnisgerecht - Beslissingen blijven dezelfde gevolgen hebben
zolang zij door het Hof van Cassatie niet zijn
vernietigd.
579

Onderzoeksgerechten
Kamer van jnbeschuldigingstelling - Correctionalisering - Contraventionalisering Art. 6 wet van 4 okt. 1867 op de verzachtende
omstandigheden, vervangen bij art. 5 wet van
4 sept. 1891 - Opheffing van laatstgenoemde
wet - Gevo)gen.
.630

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Wet van 26 juli 1962,
artt. 7, 8. en 16, vervat in art. 5 - Bepalingen
die niet onverenigbaar zijn met art. 6, lid 1,
Europees Verdrag Rechten van de Mens, in
zoverre dit l!rtikel bepaalt dat een ieder, bij
het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen, recht heeft op een behandeling van zijri zaak, binnen een redelijke termijn, door een rechterlijke instantie welke bij
de wet is ingesteld.
656

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Beslissing van de vrederechter tot vaststelling van de provisionele
vergoedingen die door de onteigenaar verschuldigd zijn - Wet van 26 juli 1962, art. 8,
tweede lid, vervat in art. 5 - Beslissing niet
vatbaar voor enig rechtsmiddel.
656

Onverdeeldheid

aanvragen om vergoeding sfeer.

Toepassings459

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Rechtsvordering van
ambtswege - Gerechtelijk Wetboek, art. 138,
tweede lid - Voorziening in cassatie Begrip.
·
603

Openbare orde
Wetsbepalingen betreffende de samenstelling
van de gerechten - Bepalingen van openbare
orde.
731

Openbare orde
Arbeidsongeval - Bepalingen betreffende de
verjaring.
797

Opzettelijk toebrengen van verwondingen
en opzettelijk doden
Dader die zich heeft vergist omtrent de persoon die het slachtoffer van de aanranding is
geworden - Strafwetboek, art. 392 - Begrip.
527

Overeenkomst
Overeenkomst van naamlening - Begrip. 619

Overeenkomst
Fout gepleegd bij het sluiten van een overeenkomst - Verplichting tot schadevergoeding
- Grondslag - Quasi-delictuele fout.
502

Overeenkomst
Contractuele aansprakelijkheid - Oorzake!ijk verband tussen fout en schade - Onjuiste
bevestiging door een makelaar aan een client
dat deze verzekerd is - Schade ten gevolge
van het verlies van het genot van de gestolen
voorwerpen.
778

Boedelbeschrijving - Meineed - Begrip. 486

Overeenkomst
Onverdeeldheid
Boedelbeschrijving - Eed.

486

Onverdeeldheid
Boedelbeschrijving - Doe!.

486

Opeisingen
"Aanvraag om vergoeding - Wet van 31 mei
·1948 - Einddatum voor het indienen van de

Overeenkomst gesloten door een vereniging
zonder winstoogmerk
Overee.nkomst
ondertekend in naam van de vereniging Rechtspersoonlijkheid van de vereniging riiet
tegenwerpelijk aan derden - Gevolg voor de
ondertekenaar van de overeenkomst.
502

Overeenkomst
Uitleggihg
komst.

CollectJeve

arbeidsovereen541

18Rechtbanken

p

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
en politiezaken - De ·rechter is verplicht aan
het bij hefu aanhangige feit zijn wettelijke
kwalificatie te geven.
716

Paritair comite
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in
een paritair comite dat niet is opgericht
krachtens de artt. 1 en 2 van de besluitwet
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut
van de paritaire comites - Collectieve overeenkomst regelt niettemin wat niet door partijen is bedongen.
644

Polders en wateringen
Watering eiseres in een andere rechtspleging
dan bezitsvorderingen en vorderingen in kort
geding - Wet van 5 juli 1956 betreffende de
wateringen, art. 45 - Machtiging van de voorzitter van het bestuur van de watering door de
algemene vergadering en door de provinciegouverneur vereist.
536

Prejudicie'el geschil
Overtreding van art. 557, 4' , Sw. - Aanvoering door de beklaagde van een onroerend
zakelijk recht (recht van overgang) - Prejudicii:He vraag die tot de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter behoort.
558

Rechtbanktm

..

.

.

,

Strafzake n . - Strafvordering - CorrectioJ:?.ele
zaken - Ve~oordelin,g van de beklaagde door
het hof van beroep wegens het . ten, laste
gelegde feit, anders gek;walificeerd, e~ waarop hij uitgenodigd werd zich te verded1gen Wettelijke veroordeling.
716

Rechtbanken
Jeugdrechtbank - Kennisneming - Wet
Jeugdbescherming 8 april, art. 36, 1' en 2' Feit waarvan de rechtbank kennis neemt Niet als misdrijfomschreven - Gevolg.
746

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Verwittiging
door de rechter van de beklaagde dat hij zich
dient te verdedigen tegen een andere omschrijving van het vervolgde feit - Veroordeling op grand van de oorspronkelijke • omschrijving - Geen verplichting de beklaagde
te verwittigen dat hij zich hiertegen te verdedigen heeft.
· 746

Rechtbanken
Arresten van het Europees Hof Rechten· van
de Mens, artt. 45, 50 en 53 van het Europees
Verdrag - Geen gezag erga omnes, o.m. voor
de Belgische hoven en rechtbanken bij de
beslechting van andere zaken- Begrip. 647

R

Raad van State
Bouwvergunning nietig verklaard gen.

Gevol455

Rechten van de Mens
Vrije meningsuiting - Europees Verdrag
Rechten van de Mens, art. 10 - Beperking.
491

Radio- en televisieomroep
K.B. van 24 dec. 1966 Begrip.

Handelsreclame
491

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens; art.
6 - Draagwijdte.
496

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Verplichting voor de
rechter de juridische aard vim de hem m:ergelegde feiten te onderzoeken, ongeacht de door
de partijen hieraan gegeven benaming.
772

Rechtbanken
Strafzaken - Vermogen van de rechter
ermee rekening te houden dat het openbaar
ministerie in bepaalde zaken niet heeft ver491
volgd - Grenzen.

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Draagwijdte.
636

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Art. 6, lid 1 - Openbaarheid - Niet toepasselijk op tuchtprocedures, a.m. mzake geneesheren.
647

19Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Arresten van het Europees Hof Rechten van
de Mens - Artt. 45, 50 en 53 van dat Verdrag
- Geen gezag erga omnes- Begrip.
647

Recht van verdediging
Beslissing gegrond op een geheel van vermoedens - Feiten door partijen niet aangevoerd,
noch aangenomen en waarover zij evenmin
tegenspraak hebben gevoerd
Schending
van het recht van verdediging.
621

Rechten van de Mens
Vaststellen van burger!ijke rechten en verplichtingen - Vereiste van behandeling van
de zaak, binnen een redelijke termijn, door
een .onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6, lid 1 ..:,_ Onteigeningen ten algemenen
nutte - Spoedprocedure - Wet 26 juli 1962,
artt. 7, 8 en 16, vervat in art. 5 - Bepalingen
die niet onverenigbaar zijn met het voormelde vereiste van art. 6, lid 1, van voormeld
Verdrag.
656

Rechten van de Mens
Strafzaken - Europees Verdrag Rechten van
de Mens, art. 6, lid 3, b- Begrip.
716.

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Regelmatig
in het debat gebracht stuk waarop de
beklaagde en zijn raadsman zelf steunen Beklaagde niet op de hoogte gebracht van de
uitlegging die de rechter van dat stuk geeft Geen miskenning van het recht van verdediging.
716

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde
die zich over de zaak ten gronde heeft verdedigd zonder aan te voeren dat de gevolgde
procedure zijn recht van verdediging miskende - Miskenning voor het eerst voor het
Hof aangevoerd - Niet ontvankelijk middel.
716

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6 - Geen betrekking op de uitoefening
van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten.
756

Recht van verdediging
· Burgerlijke zaken - Verzoek om een bijkomend onderzoek - Beslissing waaruit blijkt
. dat de rechter die rriaatregel niet noodzakelijk
achtte om tot zijn overtuiging te komen Geen schending van het recht van verdediging - Begrip.
507

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Verzoek om een bijkomende
onderzoeksmaatregel
afgewezen
omdat die niet nodig is om de overtuiging van
de rechter te vestigen - Miskenning van het
recht van verdediging niet uit die enkele omstandigheid af te leiden.
733

Recht van verdediging
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6 - Geen betrekking op de uitoefening
van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten.
756

Recht van verdediging
Strafzaken -· Verzoek om een bijkomende
onderzoeksdaad - Weigering omdat de rechter zulks niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen - Op zichzelf geen schending
van het recht van verdediging.
553

Recht van verdediging
Bevoegdheid van de wetgever in een bepaalde
materie de uitoefening van het recht van verdediging aan bijzondere regels te onderwerpen.
756

Recht van verdediging
Strafzaken - Opsporingsonderzoek door de
procureur des Konings wegens een misdaad
- Vorderingen tot correctionalisering van
een misdaad en tot verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank Overzending van de stukken door de procureur des Konings naar de onderzoeksrechter
om verslag uit te brengen voor de raadkamer
- Verdachte met ondervraagd door de onderzoeksrechter - Geen m1skenmng van het
recht van verdedigmg.
579

Rechterlijk gewijsde
Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde
Beslissing over vorderingen die gegrond zijn
op verschillende oorzaken - Geen gezag van
gewijsde.
569

Rechterlijk gewijsde
Burgerlijke zaken
Begnp.

Gezag van gewiJsde
569

-20Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Vervolging wegens een stra£baar feit van v66r een veroordeling - Beoordeling door de rechter of feiten a! dan niet
een enkel strafbaar feit opleveren - Vereisten en gevolg.
533

Rechterlijk gewijsde
Europese Gemeenschappen - E.E.G.-Verdrag, art. 177 - Arresten van het E.E.G.-Hof
van Justitie - Gezag van gewijsde - Draagwijdte.
491

Rechterlijk gewijsde
Arresten van het Europees Ho£ Rechten van
de Mens, artt. 45, 50 en 53 van het Europees
Verdrag - Geen gezag erga omnes, o.m. voor
de Belgische hoven en rechtbanken bij de
beslechting van andere zaken- Begrip. 647

Rechterlijke Macht
Arresten van het Europees Ho£ Rechten van
de Mens - Artt. 45, 50 en 53 van het Europees'
Verdrag - Geen gezag erga omnes, o.m. voor
de Belgische hoven en rechtbanken bij de
beslechting van andere zaken- Begrip. 647

Rechterlijke organisatie
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Raad
van beroep - Samenstelling - Gewoon lid
vervangen door een plaatsvervangend lid Vermoeden dat het gewoon lid wettelijk verhinderd was- Begrip.
647

Rechterlijke organisatie
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Samenstelling - Raad
van beroep samengesteld uit drie !eden,
geneesheren, en uit drie !eden, raadsheren in
het hof van beroep - Middel hieruit afgeleid
dat, aangezien de vijf !eden, geneesheren, en
de vijf !eden, raadsheren in het hof van
beroep, niet allen waren opgeroepen, de beslissing van de aldus samengestelde raad
onwettelijk is - Middel niet voor de raad van
beroep aangevoerd - Niet ontvankelijk middel.
647

Rechtsweigering

,

Telastlegging - Misdrij£ gepleegd door een
persoon belast met een rechtsprekende functie.
471

Redenen van de vonnissen en arresten
Rechterlijke Macht
Opportuniteit van de handhaving van een
krachtens art. 200, eerste lid, Wetboek van de
met het Zegel Gelijkgestelde Taksen genamen koninklijk besluit - Geen toezicht van
de Rechterlijke Macht.
716

Dienstplicht - Herkeuringsraad - Redengeving.
467

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Begrip.

Dubbelzinnige redenen
507

Rechterlijke organisatie
Rechtbank van eerste aanleg - Kamer bestaande uit drie rechters - Rechters en plaatsvervangende rechters verhinderd - Art. 322
Gerechtelijk Wetboek - Advocaat die dertig
jaar oud is, opgeroepen om zitting te nemen
- Inschrijving op het tableau van de Orde
van Advocaten vereist.
731

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Beslissing van een rechter in raadkamer - Zaak
nadien gebracht voor dezelfde rechter, lid van
de correctionele rechtbank- Wettigheid. 636

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordelende beslissing Beslissing waarin niet wordt vastgesteld dat
aile bestanddelen van het bewezen verklaarde
misdrijf verenigd zijn - Niet gemotiveerde
beslissing.
522

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordelende beslissing op de
strafvordering - Te vermelden wettelijke
bepalingen - Begrip.
746

Redenen van de vonnissen en arresten
Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Rechter
die niet alle zittingen heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld - Nietig vonnis.
(Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
667

Dubbelzinnige redengeving - Begrip.

801

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken
Begrip.

-

Tegenstrijdige redenen

804

-21Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Geen conclusie - Rechter niet verplicht in zijn beslissing te vermelden op grond van welke bewijselementen hij
o.m. feitelijke gegevens aanneemt. (Art. 97
Gw.)
795

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Geen conclusie - Redengeving
- Begrip.
478

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Enkel in pleidooi ontwikkelde
middelen - Geen verplichting voor de feitenrechter erop te antwoorden.
612

Redenen van de vonnissen en arresten
Directe gemeente- en provinciebelastingen Beslissing van de bestendige deputatie van de
provincieraad - Beslissing van de bestendige
deputatie, op verwijzing na cassatie, met overneming van de motieven van de vernietigde
bes!issing - Antwoord op bezwaar gegeven
in de motieven van de vernietigde beslissing
- Geldt als antwoord in de beslissing op verwijzing.
730

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een
vordering wordt afgewezen, zonder dat wordt
geantwoord op een middel waarop de aldus
afgewezen vordering gegrond was - Niet
gemotiveerde beslissing.
463

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Beslissing tot wijziging van het
beroepen vonnis - Geen conclusie - Redengeving.
631

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet en bewezen verklaard Geen conclusie - Regelmatig gemotiveerde
beslissing. (Art. 97 Gw.)
631

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie gegrond op
het gebrek aan wettelijke bewijswaarde van
de vaststellingen uit een proces-verbaal Beslissing niet gegrond op de wettelijke
bewijswaarde van die vaststellingen - Geen
verplichting te antwoorden.
641

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken ring - Begrip.

Tegenstrijdige motive778

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet en bewezen verklaard Geen conclusie - Beslissing regelmatig met
redenen omkleed - Opgave van de gegevens
waaruit de schuld van de beklaagde blijkt,
niet vereist.
669

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken ring - Begrip.

Tegenstrijdige motive778

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Begrip.

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Wegverkeer - Wegverkeersreglement - Zware overtreding - Veroordelende beslissing op de strafvordering - Te
vermelden wettelijke bepalingen.
679

523

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Morele schade en materiiHe schade - Verdering tot afzonderlijke schadeloosstelling Niet met redenen omklede beslissing Begrip.
611

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken
Strafvordering - Geen conclusie - Geen verplichting voor de rechter de
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens aan te geven waarop
hij zijn beslissing omtrent de schuld van de
beklaagde grondt.
725

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Verjaring Geen conclusie - Veroordelende beslissing
- Geen verplichting voor de rechter de verjaringstuitende handelingen te vermeldenr . 777

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
- Verweer van de beklaagde en van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij onbeantwoord gebleven - Niet gemotiveerde beslissing. (Art. 97 Gw.)
633

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie voor de eerste rechter - Niet hernomen voor de appelrechter Appelrechter niet verplicht erop te antwoorden.
741

22Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bij conclusie voorgedragen beschouwingen
waaruit geen enkel rechtsgevolg wordt afgeleid - Geen verplichting voor de rechter erop
te antwoorden.
741

aanhangige zaak en van . een andere zaak die
voor een ander hof van beroep {s gebracht Bevoegdheid.
471

Samenhang
Strafzaken - Uitbreiding van de bevoegdheid
- Begrip.
719

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Veroordelende beslissing - Verweer van de
beklaagde onbeantwoord gebleven - Niet
met redenen omklede beslissing. (Art. 97 Gw.)

Samenhang
Strafzaken - Gevallen opgesomd in artikel
227 Sv. - Niet beperkende opsomming.
719

777

Regeling van rechtsgebied
Burgerlijke zaken - Beslissing op grond
waarvan een verzoek tot regeling van rechts- .
gebied ontvankelijk is - Begrip.
594

Samenvoeging van zaken
Strafzaken - Samenhang - Samenvoeging
- Vordering tot samenvoeging van een bij
een hof van beroep aanhangige zaak en van
een andere zaah die voor een ander hof vim
beroep is gebracht- Bevoegdheid.
,.471

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken Beschikking tot verw!Jzmg
naar de politierechtbank - Vonnis waarbij de
rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat de
beklaagde door het militair gerecht moest
worden berecht - Regeling van rechtsgebied
- Vernietiging van de beschikking- Verwijzing naar de krijgsauditeur.
667

Sociale zekerheid
Werknemers - Toepassingsgebied - Personen die arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een ar}Jeidsovereenkomst - Vervoerders van goedere~.
539

Sociale zekerheid
Ruilverkaveling van landeigendommen
Volstrekte bevoegdheid - Wet van 22 juli
1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet - Gerechtelijk
Wetboek, art. 591, 11' - Bevoegdheid van de
vrederechter om kennis te nemen van geschilJen inzake ruilverkavelingen van landeigendommen - Begrip.
823

Rust- en overlevingspensioen
Werknemers - Verband tussen de pensioenstelsels van de openbare seCtor en die van de
prive-sector - Militair teruggekeerd in het
burgerleven die geen militair pensioen
wegens dienstancienniteit kan verkrijgen Vermoeden dat militair tijdens de ganse duur
van zijn aanwezigheid onder de wapens is
onderworpen geweest aan de pensioenregeling voor werknemers - Gevolg.
769

Mededeling van stukken door de sociale inspectie aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid- Begrip.
600

Sociale zekerheid
Werknemers Rechtsvordering ingesteld
tegen de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen - Verjaring - Aanvang
van de verjaringstermijn.
621

Sociale zekerheid
Werknemers Rechtsvordering ingesteld
tegen de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen - Niet verschuldigde
bijdragen - Begrii>.
621

Stedebouw
Nietigverklaring van een bouwVergunning
door de Raad van State - Gevolg.
455

s
Samenhang
Strafzaken - Samenvoeging - Vordering tot
samenvoeging van een bij een hof van beroep

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29
maart 1962, artt. 44 en 64 - Houder van een
bouwvergunning bij de aanvang van het
bouwwerk - Arrest van de Raad van State
waarbij die bouwvergunning nietig wordt verklaard ·- Veroordeling op grond dat het

-23bouwwerk in stand wordt gehouden niettegenstaande kennisneming van het arrest van
de Raad van State.
455

T

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29
Taalgebruik
maart 1962 - Verkavelingsvergunning Sociale betrekkingen tussen werkgevers en
Eigenaar die gronden gelegen .i.n een verwerknemers Exploitatiezetel van het
gunde verkaveling op een andere wijze splitst
bedrijf in Brussel-Hoofdstad gevestigd- Perdan in de vergunning is bepaald - Doet niet
soneel· dat in het Nederlandse taalgebied
veronderstellen dat die gronden niet meer in
tewerkgesteld is - Stukken in het Frans geeen vergunde verkaveling zijn gelegen.
510
steld - Nietigheid - Vervanging.
738

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29
maart 1962 - Verkavelingsvergunning - Wijziging- Vereisten.
510

Taalgebruik
Sociale betrekkingen tussen werkgevers en
werknemers - Taaldecreet van 19 juli 1973,
art. 10 - Ontslag wegens dringende reden Nietigheid van de ontslagbrief - Gevolg. 738

Stedebouw
Federaties van gemeenten - Bevoegdheid Wettelijke grondslag van de bevoegdheid die
is overgedragen aan de federaties van
gemeenten.
582

Stedebouw
Wet van 1 feb. 1844, art. 15, en Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart 1962,
artt: 44 en 60 Bevoegdheid van de
gemeente om bouwverordeningen uit te vaardigen - Begrip.
582

Stedebouw
Wet van 1 feb. 1844- Opgeheven bij de Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart
1962 - Tijdelijke handhaving van bepalingen
van de wet van 1 feb. 1844 - Beperking. 582

Straf
Artikel 113 wet van 12 juli 1978 betreffende
_ het accijnsregime van alcohol - Clandestiene
fabriek - Arrest waarbij een hoofdgevangenisstraf van minder dan een jaar wordt uitgesproken - Onwettige straf.
453

Straf

Taalgebruik
Sociale betrekkingen tussen werkgever en
werknemers - Taaldecreet van 19 juli 1973
van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, art. 10 - Ontslag wegens
dringende reden - Nietigheid van de ontslagbrief - Nietige brief gevolgd door een in het
Nederlands gestelde brief door de werkgever
uit eigen beweging gestuurd.
739

Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest
ingesteld door de eiser tot cassatie - Ontvankelijke vordering- Voorwaarde.
500

u
Uitvoerende Macht
Minister - Rechtstreekse aangifte van een
misdrijf bij het Hof van Cassatie - Grandwet, art. 90 - Onbevoegdheid van het Hof.
666

Geldboete - Opdeciemen - Feiten van v66r
3 aug. 1975 - Verhoging van de geldboek met
390 deciemen- Onwettige verhoging.
625

v
Strafvordering
Minister - Rechtstreekse aangifte van een
misdrijf bij het Hof van Cassatie - Grond- Valsheid en gebruik van valse stukken
wet, art. 90 - Onbevoegdheid van het Hof.
Valsheid in geschrifte - Vals getuigschrift666
Begrip.
669

-24Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Gebruik van valse
stukken - Gebruik door iemand anders dan
de vervalser - Gebruik door de vervalser
gewild of voorzien - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vervalser.
751

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Vervalser vervolgd
wegens valsheid en gebruik van valse stukken
- Ver!oop van tijd tussen de valsheid en het
eerste gebruik van het valse stuk - Langere
termijn dan de verjaringstermijn- Verjaring
verkregen m.b.t. de valsheid - Veroordeling
wegens gebruik van valse stukken - Wettelijke veroordeling.
751

Verjaring
Burgerlijke zaken - Burgerlijk Wetboek,
art. 2248 - Bepaling niet toepasselijk wanneer de oorzaak van de vordering een misdrijf
is.
821

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting de schuldeiser - Geen stuiting.

Brieven van
468

Verjaring
Strafzaken - Nieuwe wet tot verlenging van
de verjaringstermijn van de strafvordering Onmiddellijke toepassing op de strafvorderingen die op de dag van inwerkingtreding nog
niet zijn verjaard.
497

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte- Gebruik door de vervalser - Tijdstip waarop dat gebruik eindigt.
751

Valsheid en gebruik van valse stukken

Verjaring
Strafzaken- Strafvorderingstrafbare feiten - Een enkele
loop van tijd tussen de feiten mijn dan de verjaringstermijn -

Verscheidene
opzet - VerLangere terGevolg. 751

Valsheid in geschrifte - Prive-geschriften Begrip.
760

Verjaring
Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Bedrieglijk opzet ],3egrip.
760

Valsheid en gebruik van valse stukken
Balans - Opgave in een balans van een kassaldo dat niet overeenstemt met het kassaldo
dat beschikbaar was op 31 december van het
balansjaar- Valsheid in geschrifte.
804

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing
van de verjaring tijdens het cassatiegeding Begrip.
625

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
van de verjaring - Begrip.

Schorsing
625

Verjaring
Vereniging zonder winstoogmerk
Overeenkomst gesloten door een vereniging
zonder winstoogmerk
Overeenkomst
ondertekend in naam van de vereniging Rechtspersoonlijkheid van de vereniging niet
tegenwerpelijk aan derden - Gevolg voor de
ondertekenaar van de overeenkomst.
502

Verjaring
Strafzaken - Veroordeling - Onmogelijkheid voor het Hof na te gaan of de strafvordering a! dan niet verjaard was - Vernietiging
met verwijzing.
497

Verjaring
Burgerlijke zaken - Schade ten gevolge van
een misdrijf - Verjaringstermijnen gesteld
bij de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.
569

Strafzaken- Strafvordering- Vonnis waarbij de zaak wordt uitgesteld - Onderzoeksdaad waardoor de verjaring wordt gestuit:
(Art. 22 wet 17 april1878.)
625

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel door de eerste rechter Intrekking van het uitstel door de appelrechter - Geen conclusie - Redengeving.
499

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet 1 juli 1956,
art. 3, eerste lid - Schade veroorzaakt door
de bestuurder van het verzekerde voertuig Bewering van de verzekeraar dat het voertuig
gestolen was - Bewijs van de diefstal Bewijslast.
504

-25Vonnissen en arresten

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 10, § 3
- Stuiting van de verjaring - Onderhandelingen - Begrip.
574

Verzet

Correctionele en politiezaken - Getuigenis
opgenomen door de eerste rechter - Verklaring niet aangetekend in het proces-verbaal
van de terechtzitting, maar weergegeven in
het beroepen vonnis - Beslissing van de
appelrechter gegrond op de genoemde verklaring- Wettigheid.
676

· Strafzaken - Veroordelend verstekarrest Beklaagde die verzet doet en verschenen is op
de eerste dienende zitting - Zaak op een
latere, dat\.tm verdaagd - Beklaagde op deze
terechtzitting niet verschenen- Verzet onge. daan verklaard - Onwettige beslissing.
530

Vonnissen en arresten

Verzet

Vonnissen en arresten

Strafzaken - Bevestiging, bij verstek, op het
hoger beroep vah de beklaagde·aneen, van de
door de eerste rechter uitgesproken straf Verzwaring van de straf op het verzet van de
beklaagde -'- Onwettige verzwaring.
632

Correctionele en politiezaken - Aantekening
van de. getuigenissen door de griffier Opdracht van laatstgenoemde - Toezicht. 676

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing waarbij de burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk wordt verklaard Gerechtelijk Wetboek, art. 774, tweede lid Wetsbepaling niet toepasselijk.
481

Vonnissen en arresten
Voedingswaren
Wet van 24 jari. 1977, art. 4, § 3 - Niet toegelaten toeVoegsels.:... Bederfwerende stoffen. 471

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering · Eindvonnis - Begrip.
801

Voogdij
Vonnissen en arresten
BJlrgerlijke zaken - Heropening van de
debatten - Gerechtelijk Wetboek, art. 774 Verplichting. voor de. rechter de debatten te
heropenen alvorens de vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond van· een
exceptie die de partijen voor hem niet hadden
ingeroepen - Begrip.
819

Eiser tot cassatie, in zijn hoedanigheid van
vader. en wettelijke voogd vanzijn minderjarige kinderen - Zaak in verband met de minnelijke verdeling van een terrein tussen hem
en zijn minderjarige kinderen - Geen bewijs
van enige machtiging van de familieraad om
cassatieberoep in te stellen - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
615

Voorlopige hechtenis
Vonnissen en arresten
Strafzaken Begrip.

Strafvordering .:.... Conclusie 523

Bevel tot medebrenging - Titel voor de voorlopige hechtenis - Duur van de geldigheid.
683

Voorlopige hechtenis
Vonnissen en· arresten
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig - Beslissing van de rechter in hoger beroep die bij
wege van nieuwe beschikking uitspraak doet
op grond van eigen redenen - Nietigheid van
het beroepen vonnis zonder invloed op de
wettelijkheid van de beslissing in hoger
beroep. ·
667

Vonnissen en arresten
Correctionele en politiezaken - Aantekening
van de getuigenissen voor de in eerste aanleg
re.chtdoende strafgerechten - Niet op straffe
van nietigheid voorgeschreven.
676

Grondwet, art. 7, derde lid bevel van de rechter - Begrip.

Gemotiveerd
683

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging
Wetboek van
Strafvordering, art. 91- Doe!.
683

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Bevel aan de verdachte te betekenen binnen vierentwintig
uren na zijn aanhouding.
683

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Begrip.

683

-26Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Bevel met als opschrift « Bevel tot medebrenging >> verleend
toen de betrokkene reeds ter beschikking was
gesteld van de onderzoeksrechter - Geen
verantwoording voqr een bevel tot aanhouding, verleend meer dan vierentwintig uren
na de vrijheidsbeneming van de verdachte.
683

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding na
vijf dagen - Wet Voorlopige Hechtenis
20 april1874, artt. 2 en 4 - Redengeving. 758

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis 20 april 1874, art. 5 - Conclusie van de verdachte - Redengeving.
457

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 Wet
Voorlopige Hechtenis - Redengeving.
759

van Strafvordering bepaalde termijn. (Art. 4
wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 13
wet 5 juli 1871; art. 16 wet 22 juni 1877.)
660

Voorziening in cassatie
Vorm - Directe gemeente- en provinciebelastingen - Voorziening ingesteld door een
gevolmachtigde, z·e lfs een advocaat, maar
geen advocaat bij het Hof van .Cassatie, tegen
een beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad - Volmacht - Begrip.
660

Voorziening in cassatie
Vorm - Wateringsbelastingen - Beslissing
van de bestendige deputatie op een bezwaar
- Cassatieberoep door de watering - Cassatieberoep ingesteld door de voorzitter van het
bestuur. van de watering - Machtiging van de
voorzitter door de algemene vergadering van
de watering en door de provinciegouverneur
niet neergelegd ter griffie van het Hof binnen
de bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wethoek van Strafvordering bepaalde termijn Niet ontvankelijke voorziening. (Artt. 45 en 68
wet 5 juli 1956 betreffende de wateringen; art.
4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865.) 536

Voorlopige hechtenis
Hoger beroep van de. beklaagde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis na een maand - Onregelmatige
beschikking - Bevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling om te bevelen dat
de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd
- Begrip.
774

Voorziening in cassatie
Vorm - Ve rzoekschrift in cassatie - Niet te
begrijpen verzoekschrift - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
471

Voorziening in cassatie
Vorm - Directe gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige deputatie - Betekening van de verklaring van voorziening Vormvoorschrift op straffe vari verval.
507

Voorziening in cassatie
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen
- Directe gemeentebelastingen - Voorziening ingesteld door een gevolmachtigde, zelfs
advocaat, tegen een beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad - Volmacht te hechten aan de verklaring van voorziening of ter griffie van het Hof neer te leggen binnen de bij art. 420ibisr, tweede lid, Sv.
bepaalde termijn .
537

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Belastingzaken- Wetboek Belasting over de
Toegevoegde Waarde, art. 59, § 2 - Beslissing
van de vrederechter die een deskundigenon,
derzoek beveelt - Niet ontvankelijke voorzie~~

m

Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
Vorm - Directe gemeente- en provinciebelastingen - Voorziening ingesteld door een
gevolmachtigde, zelfs een advocaat, maar
geen advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen
een beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad - Volmacht te hechten
aan de verklaring van voorziening of ter griffie van het Hof neer te leggen binnen de bij
artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek

Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Burgerlijke zaken - Openbaar ministerie - Rechtsvordering van ambtswege Gerechtelijk Wetboek, art. 138, tweede lid Ontvankelijkheid - Begrip.
603

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor. zien - Burgerlijke zaken - Eiser tot cassatie, in zijn hoedanigheid van vader en wette-

-27lijke voogd van zijn minderjarige kinderenZaak in verband met de minnelijke verdeling
van een terrein tussen hem en zijn minderjarige kinderen - Geen bewijs van enige machtiging van de fami!ieraad om cassatieberoep
in te stellen - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
615

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te
voorzien - Burgeriijke zaken - Cassatieberoep ingesteld door iemand die niet bij de
zaak is betrokken - Gevolg.
820

Voorziening in cassatie
Vorm - !3urgerlijke zaken - Faillietverklaring van een persoon tijdens een tegen hem
ingesteld geding - Gedinghervatting door de
curator van het faillissement - Voorziening
tegen de gefail!eerde na sluiting van het fail.!issement . - Voorziening betekend aan de
vroegere curator - Niet ontvankelijke voorziening. {Artt. 1097 en 1081 Ger.W.)
766

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Memorie van
antwoord - Tardieve indiening - Gevolg.
550

king tot verwiJzmg 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.
565

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij waarin enkel een deskundige wordt
aangesteld en de zaak voor onderzoek op een
latere datum wordt uitgesteld - Voorziening
v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
566

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat het
verzet van de verdachte tegen een beschikking tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk verklaart Bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
niet betwist, noch voor de raadkamer, noch
voor de kamer van inbeschuldigingstelling Geen uitspraak over een geschil inzake
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten Voorziening van de verdachte v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
756

Voorziening in cassatie
Bes!issingen waartegen een cassatieberoep
kan worden ingesteld - Burgerlijke zaken Onteigening ten algemenen nutte - Beslissing van de vrederechter tot vaststelling van
de provisionele vergoedingen die door de
onteigenaar verschuldigd zijn - Wet van
26 juli 1962, art. 8, tweede lid, vervat in art. 5
- Beslissing niet vatbaar voor cassatieberoep.
656

Voorziening in cassatie
Termijn
Strafzaken - Beschikking van de
raadkamer waarbij de verdachte, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
wegens een misdaad naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen - Beschikking
waartegen geen verzet vanwege de verdachte
openstaat - Cassatieberoep v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
777

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Strafzakt!n - Arrest van buitenvervolgingstelling - Voorziening van de burgerlijke
partij - Draagwijdte.
486

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Bij verstek gewezen
veroordelend arrest - Voorziening van het
openbaar ministerie tijdens de gewone verzettermijn - Niet ontvankelijke voorziening.
453

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arres. dat, op het
verzet van het openbaar ministerie, de beschikking van de raadkamer tot verwijzing
van de verdachte naar de correctionele rechtbank tenietdoet in zoverre zij de invrijheidstelling van de verdachte heeft bevolen, en beslist dat de beklaagde in voorlopige hechtenis
blijft na zijn verwijzing naar de correctionele
rechtbank
Cassatieberoep van de
beklaagde onmiddellijk ontvankelijk. (lmpli528
ciet.)

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat het
verzet van de verdachte tegen een beschik-

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Beschikking van de
raadkamer .. waarbij de verdachte naar de cor-

-28rectionele rechtbank wordt verwezen - Verzet van de verdachte - Verdachte werpt eerst
voor de kamer van inbeschuldigingstelling de
onbevoegdheid ratione loci van de raadkamer
op - Arrest dat het verzet ontvankelijk verklaart doch ongegrond - Arrest dat uitspraak
doet over de bevoegdheid van de raadkamer
- Voorziening van de verdachte v66r de eindbeslissing ontvankelijk.
719

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Arrest dat geen uitspraak doet
over een geschil inzake bevoegdheid, maar
zich beperkt tot toekenning van een voorschot
en tot verwijzing van de zaak naar de eerste
rechter - Voorziening v66r de eindbeslissing.
(Art. 416 Sv.)
527

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Voorziening in cassatie bij brief ingesteld - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
812

Voorziening in cassatie
Strafzaken- Vorm - JeugdbeschermingCassatieberoep van de vader van de minderjarige - Geen betekening aan het openbaar
ministerie - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
526

Voorziening in cassatie
Bes!issingen waartegen een cassatieberoep
kan worden ingesteld - Strafzaken - Bescherming van de maatschapij - Veroordeelde gelnterneerd bij beslissing van de
minister van Justitie - Wet tot bescherming
van de maatschappij, art. 21 - Vaststelling
door de commissie tot bescherming van de
maatschappij dat de geestestoestand van de
veroordeelde niet voldoende is verbeterd
zodat zijn verdere internering nog nodig is Cassatieberoep niet ontvankelijk.
451

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Beslissing van de rechter
zich a! dan niet tot het Hof van Justitie van de
E.E.G. te wenden voor een vraag om interpretatie of over de geldigheid o.a. van een verordening van een E.E.G.-instelling - Beslissing
van een andere rechterlijke instantie dan die
vermeld in art. 177, derde lid, E.E.G.-VerdragRecht, maar geen verplichting om zodanige
vraag voor dat hof op te werpen - Beslissing
van de rechter een vraag om interpretatie of
over de geldigheid a! dan niet aan het
E.E.G.-Hof voor te leggen, in de regel, niet
vatbaar voor cassatieberoep.
560

Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Memorie ter griffie van
het Hof ingediend - Medewerking van een
advocaat bij het Hof van Cassatie vereist. 803

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Neerleggen van memories - Voorziening van de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij - Memorie neergelegd
ter griffie van het Hof van Cassatie -· Noodzakelijke medewerking van een. advocaat bij
dit Hof. (Art. 425 Sv.)
560

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen een cassatieberoep
kan worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing van de commissie tot bescherming van
de maatschappij welke de inrichting aanwijst
waar de internering zal plaatsvinden, ter uitvoering van een beslissing van de minister
van Justitie overeenkomstig artikel 21 van de
wet tot bescherming van de maatschappij Cassatieberoep niet ontvankelijk.
451

Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing
waarbij wordt bevolen dat een partij persoonlijk zal verschijnen - Beslissing niet vatbaar
voor cassatieberoep.
604

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Eindbeslissing - Begrip.
609

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
dat er geen grond is om het bevel tot aanhouding te bevestigen - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot bevestiging van de
beschikking - Cassatieberoep tegen dat
arrest - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
638

Vordering in rechte
Overeenkomst van naamlening - Begrip. 619

-29Werkstaking, uitsluiting
Recht van staking - Begrip.

w

541

· Werkstaking, uitsluiting
' Recht van staking - Niet erkende staking Gevolgen.
541

Wegverkeer
Vluchtmisdrijf - Bestanddelen - Begrip. 639

Wetten, decreten, besluiten
Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975, art. 1 bare weg- Begrip.

Open791

Motief of beschikking van een arrest van het
E.E.G.-Hof van Justitie- Geen wet in de zin
van art. 608 Ger.W.
491

Wetten, decreten, besluiten

Wegverkeer
dec.

Voorrang - Wegverkeersreglement
1975, art. 2.6 - Aardeweg - Begrip.

774

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975, art. 2.1 - Rijbaan- Beoordeling door de feitenrechter.
791

Niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst - Geen wet in de
zin van art. 608 Ger.W.
541

Wetten, decreten, besluiten
Wet van 1 feb. 1844 - Opgeheven bij de Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart
1962 - Tijdelijke handhaving van bepalingen
van de wet van 1 feb. 1844 - Beperking. 582

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975,
Maneuver - Begrip.

art.

12.4
791

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Zware overtreding
- Veroordelende beslissing op de strafvordering - Motivering - Te vermelden wettelijke
bepalingen.
679

Wegverkeer
Verbodsteken
Wegverkeersreglement
1 dec. 1975, artt. 2.27 en 68.3, C 23 - Besturen
van een voertuig van meer dan het toegelaten
gewicht op een weg waar het verkeersteken
C 23 is aangebracht- Begrip.
801

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Verjaring - Strafzaken
- Nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering - Onmiddellijke toepassing op de strafvorderingen die
op de dag van inwerkingtreding nog niet zijn
ve~aard.
497

Wetten, decreten, besluiten
Belgische wetten en verordeningen inzake de
uitzendingen via televisie en kabeltelevisie
voor handelsreclame - Geen discriminatie.
491

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975, artt. 2.1, en 73.2
791
- Rijbaan - Begrip.

z
Wegverkeer
Richtingsverandering - Wegverkeersreglement 14 maart 1968, art. 25.2 - Bestuurder
die naar links wil afslaan om de rijbaan te
verlaten - Verplichting zich vooraf ervan te
vergewissen dat hij zulks kan doen zonder
gevaar voor de achterliggers - Geen verplichting van die bestuurder, nadat hij zijn voornemen om af te slaan, kenbaar heeft gemaakt en
zich naar links heeft begeven, om zich ervan
te vergewissen dat geen andere bestuurder
hem links tracht in te halen, zelfs al is hij gestopt.
566

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor
Geneeskundige Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
- Bevoegd om misdrijven op te sporen of
vast te stellen zonder voorafgaande machtiging van het comite dat de Ieiding heeft van
voornoemde dienst.
714

-30Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling - Recht van de verzekerde op arbeidsongevallenvergoeding - Voorwaarden van de
indeplaatsstelling.
736

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Werknemers - Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid - Aangifte van arbeidsongeschiktheid - Wederinstorting in de zin van

artt. 46 en 50 Z.I.V.-wet - Vorm van de aan-.
gifte.
624

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid
- Verbod een arbeid te hervatten zonder
voorafgaande toestemming va n de· adviserend geneesheer vari de verzekeringsinstelling - Hervatting van een arbeid - Begrip.
.
641
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