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OVER HET OPENBAAR MINISTERIE

Vertaling van de rede uitgesproken door de procureur-generaal
R. Charles op de plechtice openingszitting van het Hoi van
Cassatie op 1 september}-982
Sedert onze onafhankelijkheid hee£1; de Wetgevende Macht
aan de magistraten van het - bij de Grondwet erkende --·
openbaar ministerie het recht toegekend zich te beraden
omtrent de bij hen aangebrachte klachten of omtren:t de
processen-verbaal waarin indicien van een misdrijf worden
vastgesteld, en hun aldus de .taak opdragen om, zoals minister
van Justitie Ernst eraan herinnerde in zijn circulaire' aan de
procureurs-generaal van 16· november 1837, waarin hij de
circulaire van 12 februari 182;4 van zijn voorganger Van Maanen
overnam, als eersten de opportUniteit van de vervolgingen te
beoordelen.
·
Zoals men weet, was bij :\let begin van de vorige eeuw het
beginsel, dat bet openbaar ministerie de opportuniteit van de
vervolgingen beoordeelt, door' een aantal rechtsgeleerden bestreden, die opkwamen voor het principe van de legaliteit van de
vervolgingen. Die doctrine werd evenwel meteen weerlegd door
Faustin-Helie en Mangin die voorgoed aantoonden dat de
wetgever van het Franse Wetboek van Strafvordering van
1808 wei degelijk het opportuniteitsbeginsel had willen huldigen
(1).
In het Franse Wetboek van Strafvordering, dat op
2 maart 1859 in werking is getreden en in de plaats is gekomen
van het oude wetboek van 1808, hetwelk, weliswaar grondig
gewijzigd, nog steeds bij ons van toepassing is, wordt het

(1) MANGIN, TFaite de J'action publique, nr. 19, FAUSTIN-HtuE, advies van het
openbaar ministerie voor het arrest van het Hof ,yan Cassatie van II december 1826
(DEVILLE, VIII, 4~9 : "• Le legislateur n'a pas voulu astreindre les officiers du
ministere public diriger des poursuites d'office et sans !'intervention des parties
civiles sur toutes les plaintes, mt!me les plus legeres et les pl'!S insignlfiantes, sur
des plaintes qui n'loteressent point directement l'ordre public - •). c> · · ·- · · ·- -
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· beginsel dat het openbaar ministerie oordeelt over de opportuniteit van de vervolgingen bevestigd in artikel 40 waar is
bepaald dat « Ie procureur de la Republique re~oit les plaintes et
les denonciations et apprecie la suite a leur donner » (2).
Frankrijk en Belgie hebben dus, krachtens dezelfde tekst, het
opportuniteitsbeginsel ontleend, geenszins aan een regel van het
gewoonterecht, zoals sommigen beweren, maar wel aan de geest
van de positieve wetgeving zoals die blijkt uit de nauwkeurig
geuite wil van de wetgever. In Nederland is bij de artikelen 167
en 242 varf'het;W()tbqek van:$ti"<:if\roraetmg: aair.'het openbaar
ministerie .uitdrukkelijk het recht erkend om vrij te oordelen
over de gewenstheid van de vervolgingen (3).
In zijn verslag voor het Ve Internationaal Strafrechtscongres
te Geneve, van 28 tot 31 juli 1947, heeft F. Dumon, procureurgeneraal in het Hof van Cassatie, toentertijd substituutprocureur-generaal bij het Hof van Bero~p te . Gent, over het
tweede··dtscussiepurifc« ·Priheipe'.de·. Iega:lite:ou :Principe d 1opportunite eri matii~re •· de'·. p.oursuites ·il~naJes ·. ~ {4),. de ·Belgische
Wetgeving en traditie op dat stuk zeer dui'delijk uiteengezet. Hij
heeft daarbij de nadruk gelegd op de voordelen van het bij ons
gelde;nde opJ;)O_rtuniteitsb~~insel, ... e11, . l).~ef.t. qnder: ., !ll!':er, _erop
gewezen dat. drt stelsel· aan ,.te bevelen··en noodzakeliJk:·rs ter
bev9rderii;lg
~t,r.~re~hi,~lijg··be!~ia)'n pv~t~$b~tiri)m~#:g
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d~t «:Ja_suite·a donne~ peut etre une·-declswp.•_de-clas.Setpent·_ san_s·-smte" do~t'Ia
·legallte' n'etait-: deja plus ~conteStee ·;· ·(cfr.... art.. 373; derd<! ''li'd;"Coo:Je·····pMa!) ....
« L'article 40 -du Code de: p:roc{!dure:·P~:rale .n'ifpas· ~ep-ris·.Ia fO~mule.,·de·:l.'-~rticle. 4.7
du Code· dtiD.struction criniiPelie.. q~i .",paraWs8.it .. inipo,.ser .: al.J. procureur .. dl;! .. la
R~pub:iiqUe de ProVo<iuer l'o'uvertu'te. d'une infoi-m8.tion' et Sa "f6rmui~. -~·~~c.:~~f pas
i'application du principe de l'opportunite des poursuites, consacre par la ·tradition
fran~a~se. 1\ De- beslissin·g een. zaak, te '"seporteren;~ dient., zoals-...die -a~teu:r.S:''tef~cht
opinerken, ~ beiusten ·QP gronden. df~ ~e ·hi~r~cP,isch¢_.. ov~rheid ·moe~ .. kunpen
beoo:fd.eiEm. · · · · ·
·
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... (3) • )w. 167. L. Iridien nam:. a~;,leidi,"ig.van het.ing~su;Jd~ opspQri,"ig~~>rtde~;foek
het 9penbaB;r _miiJiste~e·y~ oqrPe.el_.i§ 7dat.Xervolging.. :m.oet I?laats.J?,eJ:?ber:t,. . ga8,:t h~t
d~artoe zo spo~dig Il1~gelijk over_. ·
·....
·
·
··· ·
·2. Van vervolging ka'il":wo.tderi 'afgeZien· op grOndeh. aarr·bet·'algenieen·'beliu~g
ontleen!f, ·
.
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Art. 242. 1. Jndien naar aanleiding van. het ingestelde· \<Oprbereid~de· <>nde.zoek
·het o:Penbaar mini.Stkrie van OOrdeel is dat verdere verv~iging. lnoet pla·atShebben,
gaat het daartoe zo spoedig mogelijk over.
,
-: ...z. ZOlang het onderzoek op: ~e ~r~chtzit:f;ing. p_bg· .iiiet is · ~ang~vang~ri; kan. van
verdere .. VervOlging worden a_tgezien,. ook .op gronden qan, het algeme~n belang
Oritleend' · · · ·
;·
·. · · .r. '·
· ..... · · ·
· · · :
·: ·
·
Art. 1i, 1: Wordt een strafbaar' feit niet vervolgd of'de'vervolging nfet iloortgeiet,
da'l- ~'Ill dec belanghei;>bende' d~arove.r b~klag <J.qim bij h~t ger!lcht.<ih<;>t: Jjipnen
·welks rechtsgebied de vervolging zou behoren 'i;>laats te vinden. Het gerechtshof
kan de procureur-generaal opdragen te dien aanzien verslag te doen en kan voorts
bevelen dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet.
2. Het gerechtshof kan het geven van zodanig bevel ook weigeren op gronden
aah ·het algemeen-belang·ontleelid.
· · . ,.
.
...., .. ' ~3. De Jeden·v'an het gerechtshof die· over het belclag.hebben geoordeeld;-.nemen
bij voork;eur geen dee! aaJ:1, d!'J>eiechi;ing,,> ·
._.. i:.
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-5met het maatschappelijk geweten, dat, naar het woord van Leon
Cornil; procureur-generaal in het Hof van Cassatie (5), « de
noodzaak van die strafwetgeving weliswaar inziet, maar tegelijk
afkerig staat tegenover een al te automatische en gestrenge
toepassing ervan ».
In zijn speciaal nummer van 20-21 november 1976 « Pour une
nouvelle conception du ministere public » noemt Le nouveau
pouvoir judiciaire (6) de beoordeling van de opportuniteit van de
vervolgingen « la reine des attributions du ministere public
depuis que le Code d'instruction criminelle a definitivement
impose la separation des pouvoirs de jugement et des pouvoirs
de poursuite ».
Door die verheven bevoegdheid om te beoordelen of vervolging al dan niet is vereist, werkt het openbaar ministerie
namelijk op de meest efficiente wijze mee aan 's Lands
strafrechtelijk beleid. « Seponeren » is meer dan een antwoord
op de materiele onmogelijkheid aile misdrijven te doen
vaststellen en vervolgen, een antwoordmogelijkheid die des te
meer noodzakelijk is daar de aangroei van het aantal strafwetten niet gepaard gaat met een evenredige verhoging van de
middelen om de materie te verwerken (7).
Die bevoegdheid heeft niet enkel te maken rri.et het afwegen
van de kansen op een voor de strafvordering succesvolle afloop
van de vervolgingen, d.w.z. dat zij niet afhimgt van een
beoordeling van de wettelijke bewijswaarde van de bezwaren
waarop de telastlegging steunt. Zij is dus meer dan de
mogelijkheid om een zaak te seponeren omdat het aangevoerde
feit geen misdrij£ oplevert, omdat er verjaring is, omdat het feit
niet genoegzaam is bewezen, of nog omdat de dader onbekend
is gebleven. Ret gaat om de bevoegdheid waardoor het openbaar
ministerie, hoewel de veroordeling zeker blijkt te zijn, niettemin ·
kan beslissen niet te vervolgen omdat het vervolging ter zake
inopportuun acht. Eigenlijk dient het openbaar ministerie
daarbij een waardeoordeel te vellen : zal zijn taak beter vervuld
zijn door niet te vervolgen dan door wel te vervolgen ? Zal de
sociale stoornis waartoe de vervolging aanleiding geeft minder
groot zijn dan degene die ontstaat door het niet vervolgen ? In

(5) < Le droit penal et Ia procedure penale apnls Ia tourmente
aux Novelles, Procedure p{male, boek I, dl. 1, 30.

>,

Introduction

(6) Le nouveau pouvoir judiciaire, m. 278, maart 1977; DE NAuw, • La. decision de
poursuivre, instruments et mesures », Rev. dr. pen. et crim., 1976-77, 449.
(7) Over de seponering van dossiers bij gebrek aan materiele middelen om ze te
behandelen, zie S. VAN KERCKVOORDE, « Beleid van parketmagistraten : een mozaiek
van individuele .afhandelingspatronen ? Over de conditionering van de beleidsruimte van parketmagistraten en over de harmonisering van haar aanwending :o,
Panoptioon; A.. DE NAuw, « Schets van . structurele context van de
vervolgingsbeslissing », R.W., 1976-77, 1281, en « Kontrole van vervolging en
seponering >, in Liber Amicorum H. Bekaert, 1977.

-6Nederland (8) bepaalt de wet dat het openbaar ministerie van
vervolging kan afzien op gronden aan het openbaar belang.
ontleend. Bij ons heeft de wetgever geen enkel criterium
vastgesteld en moet het openbaar ministerie zelf zijn weg
zoeken. Bij de uitoefening van die bevoegdheid is het, dat zij
meteen gesteld, essentieel dat het openbaar ministerie zich
nooit het recht aa'nmatigt om de opportuniteit van de wet te
beoordelen. ·De opportuniteit van de wet valt uitsluitend onder
de bevoegdheid van ·de Wetgevende Macht; deze alleen kan de
wet opheffen of wijzigen. Het openbaar ministerie beslist enkel
over de opportuniteit van de toepassing van de wet op de
individuele·gevallen die onder zijn bevoegdheid vallen.
Is het openbaar ministerie, in verband met die bevoegdheid
om de · opportuniteit van de vervolgingen te beoordelen,
verplicht te vervolgen, met dien verstande dat een beslissing tot
niet-opportuniteit van de vervolging slechts de uitzondering is ?
Heeft het openbaar ministerie de verplichting enkel te vervolgen wanneer de vervolging gegrond is op het algemeen belang ?
In de regel is het openbaar ministerie ertoe gehouden de
uitvoering van de wet te bewerkstelligen; het recht om zulks
niet te doen om inopportuniteitsredenen is slechts een uitzondering. Dat brengt het openbaar ministerie nauwer bij de
opvatting van de • subsidiariteit van het strafrecht • volgens
welke, enerzijds, het slechts mag aangewend worden als
instrument van sociale beheersing voor zover zijn doelstellingen
niet met alternatieve middelen, die minder sociale en individuele • kosten • veroorzaken, kunnen worden bereikt, en,
anderzijds, tussen de diverse strafrechtelijke bes!issingsalternatieven, die dezelfde doeleinden kunnen bewerkstelligen, die
beslissingen de voorkeur genieten welke het minste Jeed
teweegbrengen (9). Het openbaar ministerie moet ernaar
streven, door toepassing van de wet, de maatschappij te
verdedigen, zoals zij beslist heeft te worden verdedigd en zoals
zij het wenst in het huidige kader van haar sociale en politieke
verlangens op nationaal en internationaal vlak. Nu kan de
wetgever alleen die verdedigingsmiddelen niet aanwenden. De
wetgever heeft het recht ze in te voeren, maar hij kan ze niet
individueel toepassen. Daartoe wordt hij bijgestaan ·door instelJingen en door mensen aan wie een ruime initiatiefmogelijkheid
en een groot aanpassingsvermogen moet worden verleend. Die
mensen zijn noodzakelijkerwijs eerst de magistraten van het
openbaar ministerie, die beslissen .<).e zaak a! dan niet bij de

(8) Voor Nederland, zie De gekommentarieerde specifieke artikelen strafvordering in eerste 8!!J1/eg. Tweede boek, uitg. 1972, art. 167, blz. 3; Leergang
VAN BEMMELEN, Strafvordering. Leerboek va;> de Nederlandse strafvordering
van Minkenhof, 4e uitg., 1981.
Zie ook MICHAUD, « Chronique des parquets et de !'instruction », Rev. sc. crim.,

van

1977, 906 : de toepassing van de wet gaat soms gepaard met grote nadelen.
(9) c Het Belgisch strafrechtsysteem in bet Iicht van een behoorlijke
rechtsbedeling », biz. 75, L. DUPONT, Ille::; journees belges de criminologie,
Universite de Liege, Ecole de criminologie, 1975.

-7rechtbank aanhangig te maken, en vervolgens de rechters die,
als de zaak eenmaal bij hen aanhangig is, over de zaak
beslissen.
Naast het strafrechtelijk beleid van de Wetgevende Macht, het
strafrechte!ijk beleid van de Uitvoerende Macht, is er ook een
strafrechtelijk beleid van de Rechterlijke Macht waarbinnen het
optreden van het openbaar ministerie vaak van overwegend
belang is (10). AI die takken van het strafrechtelijk beleid
hebben tot doe! de criminaliteit rationeel te besttijden ten einde
ze te voorkomen.
Om de eigenheid van die verschillende beleidstakken te
verduidelijken, kunnen wij als voorbeeld geven, voor het
strafrechtelijk beleid van de Wetgevende Macht, de wet op de
kinderbescherming van 15 mei 1912 en die van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, alsmede de wet betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie van 29 juni 1964, voor
het strafrechtelijk beleid van de Uitvoeren9-e Macht, het
experiment met de weekeindarresten en de beperkte hechtenis,
dat bij ministeriele circulaire geregeld werd, niet als een straf,
daar aileen de wet deze kan vaststellen, maar als een wijze van
uitvoering van korte vrijheidsstraffen (11), en v66r de wet op de
voorwaardelijke invrijheidstelling van 31 mei 1888, de administratieve praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (12),
voor het strafrechtelijk beleid van de Recbterlijke Macht, de

(10) LoPEZ-REY, • Les exigences penates d'aujourd'hui et la politique criminelle
contemporaine », R.D.P., 1962-65, 853 e.v.; J. VERIN, « A quai sert la criminologie ·r »,
Rev. sc. crim., 1978, 150 e.v.: « Reflexions sur le rOle du ministere public devant les
juridictions du travail », rede van de heer Kreit, advocaat-generaal, op de plechtige
openingszitting van 4 september 1978 van het Arbeidshof te Luik; J. LEAurE, • Le
rOle du droit penal dans le contexte social, rapport a la Conference sur la politique
criminelle », Conseil de l'Europe, 1975; De resoluties van het Comite van Ministers
van de Raad van Europa betreffende de criminele vraagstukken van 1962 tot 1973;
J. MA'JTHYS, c Le ministere public organe d'unification au sein de la nouvelle
organisation judiciaire », J.T., 1967, 433 e.v.; LAFoNT en PH. MEYER, Justice en
miettes, P.U.F., 1979, biz. 24 en 25; BouZAT en l'INATEL, Traite de droit penal et de
criminologie, III, blz. 423 e.v., inz. over de beoordeling door het O.M. bij elk dossier
van de situatie en reacties in en rond de zaak met inachtneming van de openbare
veiligheid en het openbaar belang; RoBINET DE CLtRY, Rev. crit. de legisl. et de jur.,
XXVe annee, t. V (1876); ROBERT ScHMELCK, « OU en est la politique criminelle? » in
Pouvoirs, 1981, nr. 16, « La justice », biz. 79 (Revue fran~aise d'{dudes
constitutionnelles et politiques); R. CHARLES, « Les limites actuelles de l'individualisation judiciaire et penitentiaire des peines et des mesures de siirete », rapport au
VIle Congres intern. de dr. penal, Athenes, septembre 1957; Rev. dr. pen. et crim.,
1956-57, 269; R. CHARLES, in samenwerking met P. DE CANT, « Les procedes
nouveaux d'investigation scientifique et la protection des droits de la defense », Ve
Congres intern. de droit compare, Bruxelles, avril 1958, Rev. dr. intern. et de dr.
compare, 1958, 437; R. CHARLES, « Le droit au silence de l'inculpe », Ann. de dr. et
de sc. polit., 1954, 2-21; R. CHARLES, in samenwerking met J.R. BoSLY, « Le rOle du
tribunal dans }'application et la determination des peines », Xe Congres intern. de
dr. pima!, Rev. dr. p{m. et crim., 1967-68, 665.
(11) MinisteriiHe omzendbrieven van 15 februari 1963, 11 december 1964 en
27 januari 1965.

(12) R. CHARLES, Journees Jean Dabin, Louvain, 1967, verslag over c Le jury face
au droit penal moderne ;'f' biz. 23.

-8pretoriaanse probatie (voordat probatie bij de wet was ingesteld
[13]), de rol van de procureur . des Konings tegenover de
kinderen van de uit de ouderlijke macht ontzette ouders, de
pretoriaanse opvoedingsbijstand inzake ontzetting van de ouderlijke macht (v66r die welke is ingesteld bij artikel 31 van de wet
van 8 april 1965) (14), het beleid van de rechtbanken die inzake
verlating van familie (artikel 391bis van het Strafwetboek)
veeleer dan te veroordelen, onder bedreiging van een veroordeling waarvan zij de uitspraak geregeld uitstellen, van de
beklaagde trachten te verkrijgen dat hij, zelfs gedeeltelijk, de
uitkering tot onderhoud waartoe hij is veroordeeld aan de
uitkeringsgerechtigde betaalt (15).
De parketmagistraten krijgen met het probleem van de
opportuniteit der vervolgingen aileen te maken wegens de
omstandigheden eigen aan de zaak, en die omstandigheden
kunnen ofwel op het feit zelf of op de persoonlijkheid van de
dader betrekking hebben. De beoordeling van die opportuniteit
gebeurt noodzakelijk binnen een meer algemene strekking van
het strafrechtelijk beleid, een strekking met name die haar
grondslag vindt in waarden als de samenhang van de familie, de
hechtheid van de gezinnen, de ontplooiing van de jongeren, de
persoonlijke inspanning, de reclasserings- en wederopnemingsmogelijkheden, kortom op een steeds ruimere informatie uit de
menswetenschappen (16).
Bij die beoordeling moet eveneens rekening worden gehouden
met de geest van de wetgever, zoals die blijkt uit de wetten van
8 april 1965, 29 juni 1964 en 1 juli 1964, met de wijze waarop de
straffen ten uitvoer worden gelegd en met de rol en het doe!
ervan (17).
Maar die bijdrage van de parketten ·in 's lands strafrechtelijk
beleid ter voorkoming van het misdrijf en tot wederopneming in
de maatschappij van de veroordeelden, door individualisering
van de straf en van haar tenuitvoerlegging, is enkel wettig
mogelijk doordat het openbaar ministerie in essentie een,
ondeelbaar en onafhankelijk is. Ik kom hier niet terug op die

(13) R. CHARLES, « Reflexions sur dix ans de probation pretorienne », J.T., 1961,
457; R. CHARLES en vAN DR(K)QHENBROECK, Traite sur la suspension, le sursis et Ja

probation, Bruylant, 1972.
(14) R. CHARLES, • Le ministere public et Ia protection de l'enfance '• Rev. dr.
pen. et crim., nov. 1962, 118-134; « Les transformations du droit penal concernant
Ia vie familiale vues a travers le traitement du syndrome de !'enfant battu ::o,
Journees Jean Dabin, 25-26 maart 1976.
(15) A. GLESENER, " Le classernent sans suite et l'opportunite des poursuites
Rev. dr. p{m. et crim., 1972-73, 353-362.
(16) Over de bijdrage van de criminologie tot de rechtsbedeling, zie J.

VERIN, •

»,

A

quoi sert la criminologie 1 », Rev. sc. crim., 1978, 150.

(17) R. VERHEYDEN, procureur-gE>neraal bij het Hof van Beroep te Antwerpen,
De probatie tussen toekomst en verleden ::o, rede uitgesproken op de plechtige
openingszitting van dat hof op 1 september 1975, R. W:, 1975-76, 513-560.
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-9wezenlijke keri:merken waarop procureur-generaal lla:yoit de
Termicourt in de plechtige openingsrede voor het Hof van
Beroep te Brussel van 15 september 1936 met vee! gezag heeft
gewezen (17a). Ik wil er enkel aan herinneren dat.die eenheid
« reside dans la concentration entre les mains du procureur
general pres la cour d'appel de la direction de l'activite de tous
les magistrats du parquet dans le ressort de la Cour. C'est cette
concentration qui donne au ministere public son independance
tant envers les cours et tribunaux que vis-a-vis du gouvernement dans une large mesure du moins "·
Hayoit de Termicourt wijst erop dat die onafhankelijkheid
evew noodzakelijk is· voor het openbaar ministerie als voor de
rechter, want, zegt hij, « dans l'exercice de sa mission sociale »
- en het adjectief « social » is hier van groot belang -'-- « le
ministere public ne peut etre entrave par l'immixtion des cours
et tribunaux, et pour que l'impartialite de ceux-ci soit au-dessus
de tout soupc;on, il convient qu'il ne soient pas normalement
appeles a confondre 'leur droit de juridiction et l'exercice des
initiatives apparteri.ant ·au ministere public. Sans doute, si les
juges ont le devoir d'apprecier dans un prod~s ou le :ministere
public est partie la legalite, la regularite de ses actes et le
fondement de ses pretentious, ils n'ont ja:mais a se prononcer
sur Fopportunite de son action >>.
Het gezegde « elke rechter is procureur-generaal >> heeft thans
dus ten enenmale afgedaan.
·
Men weet dat de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie evenwel niet onbeperkt is. Het Wetboek van Strafvordering stelt bij zijn art. 235 (18) een eerste strikt j)lridische
beperking, door mede te bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling " in alle zaken, zolang ze niet beslist heeft of de
inbeschuldigingstelling dient te worden uitgesloten, om het even
of de eetste rechters al dan niet een onderzoek hebben
ingesteld, ambtshalve vervolgingen kan gelasten, zich de stukken doen ovetleggen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken
en daarna beschikken zoals het behoort >>. Het is merkwaardig
dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet enkel de bevoegdheid heeft om de procureur-generaal te gelasten de zaak te
onderzoeken, maar dat zij ook de zaak ambtshalve kan
onderzoeken, hetgeen haar het recht geeft de strafvordering op
gang te brengen en zich in de plaats van het openbaar
:ministerie te stellen in een van zijn specifieke en essentiiHe
bevoegdheden.
Dat recht om de strafvordering op gang te brengen is, zoals
men weet, onderworpen aan twee voorwaarden. Enerzijds, mag
er nog geen enkele inbeschuldigingstelling zijn uitgesproken,
(17 a)

«

Propos sur le

minis~ere

public

»,

Rev. dr. pen. et crim., 1936, 961.

(18)Dat artikel is gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, art. 1, 124", enkel wat de
verouderde termen betreft in de Franse tekst van het Wetboek van Strafvordering,
in die zin dat de woorden « cours imperiales » zijn vervangen door « cours
d'appel '·

-10d.w.z. dat de zaak nog niet naar het vonnisgerecht is verwezen,
en anderzijds, moet die kamer dat recht uitoefenen in een reeds
aan de gang zijnde procedure. Zo kan de kamer van inbeschuldigingstelling de bij haar aanhangig gemaakte vervolging
uitbreiden tot andere daarmee samenhangende feiten of tot
andere personen dan die welke voor haar zijn gebracht, of kan
zij zelfs zaken tot zich trekken die haar niet zijn overgelegd.
Dat kan zij allemaal doen op voorwaarde dat er reeds een zaak
aan de gang is, een procedure dus die kan bestaan in een
vordering, een klacht, een aangifte, een burgerlijke partijstelling
of processen-verbaal (19).
Tweede beperking : zelfs wanneer er nog geen enkel
onderzoek is ingesteld, beschikt de algemene vergadering van
de kamers van het hof van beroep over een procedure ingevoerd
bij artikel 11 van de wet van 20 april 1810, dat intussen
artikel 343 van het Gerechtelijk Wetboek is geworden : • Het
hof van beroep k;m in verenigde kamers een van zijn !eden
horen in de aangifte van misdaden en wanbedrijven; het kan de
procureur-generaa) ontbieden om hem bevel tot vervolging
wegens die feiten te geven of om hem de reeds ingestelde
vervolging te horen verantwoorden. •
Volledigheidshalve wil ik ten slotte erop wijzen dat op de
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie t.o.v. de rechter
een andere beperking bestaat, nl. de bevoegdheid van de hoven
en rechtbanken om zelf kennis te nemen van de op de
terechtzitting gepleegde misdrijven of om vervolgingen te doen
instellen hetzij voor die misdrijven, hetzij voor op de terechtzetting ontdekte misdrijven (20).
De uitzonderingen - vooral de eerste twee - op de
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie t.o.v. de hoven
en rechtbanken zijn het directe gevolg van het persoonlijk
streven van Napoleon om een sterke rechterlijke orde tot stand
te brengen, met als grondslag de niet aflatende activiteit van het
openbaar ministerie, dat in zijn ogen zowat een waarborg
betekende voor de handhaving van de openbare orde, die
wezenlijke zorg van de Uitvoerende Macht; de keizer zag die
nagestreefde sterkte in de toekenning aan de • cours
imperiales • van bevoegdheden die een waarborg waren tegen
de eventuele zwakheid van het openbaar ministerie. In het
geval van artikel 11 van de wet van 20 april 1810 oefent het hof
van beroep de strafvordering niet uit; het is enkel bevoegd om
de procureur-generaal te gelasten het te doen. • Disposition
sage et utile - aldus Hayoit de Termicourt - parce que le
procureur general y trouve une raison de vigilance et une
garantie d'independance envers le pouvoir executif. • Ik wil hier

(19)

liAYOIT

DE TERM!COURT, op. cit, biz. 978.

(20) Artt. 181, 379, 462, 494 en 505 Sv.; artt. 11, 91, 92 en 239 Wetboek Burgerlijke
Rechtspleging; art. 67, derde lid, Kieswetboek; artt. .88 en 89 van de wet van
9 juli 1926. Zie ook art. 361 Sv., dat echter vereist dat het O.M. voorbehoud heeft
gemaakt, met het oog op vervolging

-11eraan herinneren dat bet Hof van Beroep te Brussel slechts een
enkele. keer gebruik heeft gemaakt van die bepaling - ik geloof
dat het trouwens bet enige hof van beroep is dat zulks ooit
heeft gedaan - en dat was op donderdag, 7 februari 1918, om
kwart over twee in de namiddag. Na een uiteenzetting van bet
punt op de agenda van die vergadering en van de redenen ervan
eindigt de wnd. eerste voorzitter lkvy-Morelle zijn verslag met
erop te wijzen dat bet hof uitspraak moet doen over de vraag of
bet in de door hem omschreven omstandigheden gebruik moet
maken van bet recht dat aan bet hof is toegekend bij artikel 11
van de wet van 20 april 1810. Met eenparigheid van stemmen
beslist het hof :
« Vu la denonciation faite par deux membres de la cour au
sujet de certains agissements, discours et decisions emanes d'un
groupe de personnes prenant le titre de " Raad van Vlaanderen ", et ayant decrete l'independance et l'autonomie d'une
partie du territoire national;
» Attendu que les faits denonces ont pour auteurs des Belges
et se sont produits dans le ressort de la cour; qu'ils apparaissent
comme constituant des crimes et delits prevus et punis,
notamment par les articles 104, 105, 109, 110 du Code penal, par
les articles 2 et 3 du decret du 10 juillet 1831 et par !'article 1er
de la loi du 25 mars 1831;
» Attendu qu'il ne se concevrait pas que la justice ne suivit
point son cours pour assurer la repression d'infractions aussi
graves. a des lois en vigueur ni qu'on put violer, au profit de
leurs auteurs, le principe constitutionnel de l'egalite des Belges
devant la loi;

» Attendu que M. le procureur general declare ne pas avoir
fait j4squ'ores ouvrir, au sujet des faits denonces, une
instruction reguliE!re;
» Attendu que dans ces circonstances il appartient a la cour,
toutes chambres assemblees, d'intervenir pour donner au ministere public l'appui de son autorite, et de faire usage, a cet
effet, du pouvoir que !'article 11 de la loi du 20 avril 1810 a
attribue aux cours d'appel pour leur permettre d'assurer dans
leurs ressorts respectifs, le cours regulier et egal pour tous de la
justice repressive;

• Par ces motifs :
• En vertu et en execution du texte prementionne, la cour,
toutes chambres assemblees, enjoint a M. le procureur general,
mande a cet effet aupres d'elle et present a la seance, de faire
rechercher et poursuivre tous auteurs, co-auteurs ou complices
des faits denonces; et se reserve de mander a nouveau M. le
procureur general pour entendre le compte que celui-ci rendra
des poursuites qui seraient commencees en execution de la
presente injonction. •

-12Uit de plechtige openingsrede van advocaat-generaal Straet"
mans van 1 oktober 1920 vernemen wij dat het in ovetleg met
de procureur-generaal was dat het hof van beroep die hoge
magistraat bevel had gegeven vervolgingen in te stellen (21).
Eerste advocaat-generaal M.B. Jottrand, die op de terechtzit-'
ting van 7 februari 1918 openbaar ministerie was, wees er iti
zijn plechtige openingsrede van 4 december 1918 op' dat, hoewel
men niet de hoop kon koesteren die misdadigers tijdens de
bezetting voor het gerecht te · brengen, men ze toch ten· minste
kon ontmaskeren. Naar hetgeen ik mij herinner van mijn vader;:
toen substituut-procureur des Konings te Brussel, werd Borms,
die door het parket om 6 u. 's morgens was aangehouden, reeds
om 10 u. in de morgen door de Duitsers uit de gevangenis van
Sint-Gillis vrijgelaten en het dossier in beslag genomen op het
Paleis van Justitie.
Uit die inlichtingen blijkt dat het bevel van het hof geenszins
tot doe! had een in gebreke blijven van het openbaar ministerie
goed te maken, maar in werkelijkheid bedoeld was om voor de
wereld duidelijk te maken dat een spontane afscheidingsbeweging in Belgie niet bestond; door het hof - iri overleg met dat
openbaar ministerie - gegeven ging dat bevel immers uit va·n
magistraten die gerecruteerd waren in drie provincies; een
college dat dus samengesteld was uit Vlamingen, Walen' en
Brusselaars, iets wat niet zou geblekim zijn was het openbaar
ministerie ambtshalve opgetreden. « C'est pour cela », zei de
eerste advocaat-generaal, « que je vous ai demande votre
appui >>,
·
Mag ik eraan toevoegen dat de balie te Brussel ree!fs op
l8 februari 1918 aan het Hof van Beroep te Brussel ha<),
geschreven om zijn volkomen solidariteit te betuigen en uiting
te geven aan haar ontsteltenis bij het vernemen van de aanslag
die tegen het hof was gepleegd (22).
Een andere waarborg tegen de beslissing van het openbaar
ministerie om geen strafvordering in te stellen bestaat in het
recht van de door een misdrijf benadeelde partij om zelf de
strafvordering op gang te brengen. Het gaat in dat geval om
misdrijven die afbreuk doen aan welbepaalde particuliere
belangen. Op te merken valt dat, om het opportuniteitsbeginsel
te eerbiedigen, men in Nederland niet aangenomen heeft dat de
benadeelde partij de strafvordering kan instellen. Die beschikt
wei over andere middelen, o.a. bepaald bij art; 12, Sv. (23) .. lri

(21) De voorzitters lkvy-Morelle, Ernst en Carez werden , ·naar Duitsland
gedeporteerd.
(22) Installatie van de eerste voorzitter Ikzy-Morelle, hij het Hof van Beroep te
Brussel, La Belgique judiciaire, nr. 19, 11 mei 1919, 642; « Aper~u sur l'activisme ·r;/
rede van advocaat-generaal Straetmans op de plechtige opening.szitting ... van..
1 oktober 1920, blz. 22 en 23; ~ ~ Pouvoir judici.ai.re_ et rac~iviE1me sep~r<;itiste »;
rede van J.B. Jottrand, eerste advocaat-generaal biJ het H9f van Ber9ep te Brussel
op de plechtige zitting van 4 december 1918.
·
(23) Zie VAN BEMMELEN, Strafvordering, 1950, biz. 60.
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het hedendaagse strafrechtelijk beleid blijkt het op gang
brengen van de strafvordering door de benadeelde partij vaak
een hinderpaal voor de verwezenlijking van de doeleinden van
dat beleid. De burgerlijke partij wordt namelijk enkel gedreven
door !outer persoonlijke beweegredenen, die wei vaak maar lang
niet altijd even eerbaar zijn. Precies om een negatieve
inmenging van de benadeelde partij in het beleid inzake
jeugdbescherming te vermijden, bepaalt artikel 47 van de wet
van 8 april 1965 : « Het is niet geoorloofd zich burgerlijke partij
te
stellen
bij
rechtstreekse
dagvaarding
voor , de
jeugdrechtbank » (24).
Zoals Hayoit de Termicourt a! stelde, doet de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie tegenover de regering en meer
bepaald tegenover de minister van Justitie kiesere vragen rijzert
dan de onafhankelijkheid tegenover de hoven en rechtbanken.
In het Nationaal Congres verklaarde Raikem op de vergadec
ring van 23 december 1830 : « Le pouvoir judiciaire est
independant du pouvoir executif, il est exerce par les cours et
tribunaux; !'action du pouvoir executif ne commence que
lorsqu'il s'agit d'executer leurs decisions. »
In zoverre - en doordat - het openbaar ministerie dee!~
neemt aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht heeft het
bevoegdheden die te rangschikken zijn onder die welke de
Grondwet heeft willen toekennen aan van de uitvoerende
lichamen onafhankelijke rechterlijke instellingen. Zoals Hayoit
de Termicourt heeft aangetoond, is de uitoefening van de
strafvordering tegelijkertijd een tak van de Uitvoerende Macht
en een gerechtelijk ambt. In zoverre het openbaar ministerie de
strafvordering instelt en ze door de geschreven procedure leidt
tot de afloop ervan, d.w.z. totdat een definitieve beslissing er
een oplossing aan geeft, oefent het een ambt uit van de
Uitvoerende Macht; in zoverre het de rechter bijstaat en hem
toelicht bij de interpretatie van de wet waarvan de uitvoering
wordt vervolgd, en bij de toepassing ervan op het aan de rechter
overgelegde geschil, oefent het een rechterlijk ambt uit (25).
In tegenstelling tot wat in Frankrijk het geval is - en door
het groot publiek vaak uit het 'OOg verloren wordt - zijn onze
magistraten van het openbaar ministerie niet Ianger meer
ambtenaren van de Uitvoerende Macht (« agents du Pouvoir
executif >>) bij de hoven en rechtbanken, maar !eden van de
Rechterlijke M~cht (26). II!_ zijn plechtige openingsrede van

(24) Art. 61 : • Ingeval het als misdrijf omschreven feit bewezen is, ( ...) doet de
jeugdrechtbank waarbij de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt,
uitspraak over deze vordering terzelfder tijd als over de publieke vordering ». De
burgerlijke partij kan zich voegen bij de vordering van bet openbaar mini_ster~~'
maar kan deze niet op gang brengen.
(25) HAYOIT DE TmM!COURT, op. cit, biz. 984 en 985.
(26) Zie Pouvoirs, iev. fr. d'etudes const. et pol., 1981, nr. 16 • La Justice' •; o.m.
c Pouvoir judiciaire ? ~, JEAN FOYER, « Pouvoir refuse »,

ook MICHEL TROPER,

FRANCOIS SARnA, « Intervention du -pouvoir

·~

-141 september 19111 « De Kechterlijke Macht, onbekend en
miskend », heeft procureur-generaal Dumon eraan herinnerd
dat die hoedanigheid valt af te leiden zowel uit de Grondwet
zelf als uit de bepalingen van de wet van 18 juni 1869, die in het
Gerechtelijk Wetboek zijn overgenomen (27).
Verscheidene ministers van Justitie hebben, tijdens debatten
in Kamer of Senaat, de gelegenheid gehad de gegrondheid van
die opvatting te bevestigen. Minister Masson was de eerste die
dat uitdrukkelijk en zeer gedetailleerd gedaan heeft, tijdens de
kamervergadering van 5 mei 1922, als antwoord op diverse
interpellaties, waarbij hij, aansluitend bij de opvatting van de
procureur-generaal Servais, verklaarde (28) :
« L'article 274 du Code d'instruction criminelle lui (Ie ministre
de Ia Justice) confere le droit de donner l'ordre au procureur
general d'exercer !'action publique, les articles 151 et 154 de Ia
loi du 18 juin 1869 edictent que le procureur general exerce ses
fonctions sous l'autorite et Ia surveillance du ministre de Ia
Justice.
• II resulte de ces textes que le procureur general exerce et
dirige specialement et personnellement !'action publique, sous
l'autorite et Ia surveillance du ministre de Ia Justice. Cette
autorite et cette surveillance impliquent pour le ministre de Ia
Justice le droit et !'obligation de se faire rendre compte de Ia
direction donnee a !'action publique par le procureur general et
de prendre contre celui-ci, s'il manque a son devoir, les
sanctions adequates; mais elles n'impliquent pas le droit de
s'immiscer dans Ia direction qui appartient " specialement et
personellement " au procureur general. »
« Ainsi done », zo vervolgde Masson, « voila qui est net. Le
ministre exerce un controle et une surveillance sur les parquets.
II peut, si les magistrats investis du pouvoir d'exercer et de
diriger les pou.rsuites agissent avec trop de mollesse ou de
negligence, les rappeler a leur devoir et prendre contre eux, au
besoin, des mesures disciplinaires, mais il n'a pas qualite pour
s'immiscer dans les poursuites elles-memes. II ne peut pas
meier son actiOil personnelle a celle du procureur general. Or,
c'est Ia ou vous vouliez m'entrainer, si je vous ai bien compris. >>
« Vous voulez m'engager », zei de minister tot de aanwezige
kamerleden, « dans !'administration des poursuites; vous voulez
que je sois le collaborateur du parquet, que je suive pas a pas le
procureur general dans ses instructions et que je lui donne les
directives qui me plaisent et en l'invitant a se detourner de celle
qu'il prefere, c'est ce que je ne puis pas faire ... »
En spreker voegde eraan toe : « II est remarquable, d'une
part, que le seul texte qui vise specialement !'intervention du
ministre de Ia Justice en cette matiere, !'article 274 du Code
d'instruction criminelle, lui reconnait simplement le droit

(27) • De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend •.
(28) Pari. Hand., Kamer, verg. 5 mei 1922, biz. 727.
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d'ordonner une poursuite, non celui de l'interdire, et que, d'autre
part, des circulaires par lesquelles Je ministre de Ia Justice s'est
reserve Je droit d'autoriser des poursuites des delits de presse
ou politiques, J'une justifie cette reserve par Ia necessite
d'assurer une application uniforme du decret du 20 juillet 1831,
qui venait d'etre promulgue (circulaire du 28 juillet 1831, signee
Raikem), !'autre debute par Je rappel du principe "qu'il importe
que !'action publique reste libre entre les mains des magistrats
auxquels elle a ete confiee par Ia Joi" (circulaire du
10 novembre 1847, signee de Haussy). •
« L'avis du procureur general », aldus nog minister Masson,
« se termine ainsi : "Aucun texte, aucune circulaire ne permE't
au ministre de Ia Justice, !'action publique etant intentee, de
s'immiscer dans sa direction et rien n'apparait plus contraire a
!'esprit de nos institutions constitutionnelles que de remettre
cette direction aux mains d'un fonctionnaire politique ".
,, C'est la verite juridique meme, c'est !'application faite d'une
maniere constante et permanente par notre administration, et je
ne doute pas que la Chambre y reste fidele. »
Net hetzelfde standpunt werd overigens ingenomen door de
minister van Justitie Bovesse toen die als antwoord op een
interpellatie van volksvertegenwoordiger Jacquemotte op
8 juli 1936 in de Kamer betoogde (29) :
« Tout d'abord, il convient, pour faire cesser certaines
equivoques, pour dissiper certaines erreurs, pour que chacun
comprenne, d'indiquer de fa!;on precise quel est Je role du
ministre de Ia Justice relativement aux poursuites repressives;
en d'autres termes, quelle est a J'egard de l'autorite judiciaire Ia
position du gouvernement, c'est-a-dire du ministre de Ia Justice,
et aussi quelle est Ia position de Ia Chambre concernant Jes
poursuites repressives.
• Les articles de Ia Joi qui visent cette matiere sont
!'article 274 du Code d'instruction criminelle et Jes articles 151 et
154 de Ia loi du 18 juin 1869.
» L'article 274 du Code d'instruction criminelle confere Je droit
au ministre de donner l'ordre au procureur general d'exercer
!'action publique et les articles 151 et 154 de Ia Joi du
18 juin 1869 indiquent que Je procureur general exerce ses
fonctions sous l'autorite et Ia surveillance du ministre de Ia
Justice.
» Les positions respectives du ministre de Ia Justice et de Ia
Chambre ont ete definies de maniere complete et peremptoire
en Ia seance de Ia Chambre du 5 mai 1922 par !'honorable et
tres honore M. Masson, alors ministre de Ia Justice. Je reprends
Jes termes exacts employes par cette tres haute autorite
juridique et morale : " M. Masson, ministre de Ia Justice. Que!
danger si Je ministre de Ia Justice devenait Je maitre de tous Jes
proces politiques et a quels perils on exposerait le regime

(29) Pari. Hand., Kamer, B.Z., 1936, biz. 215.
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parlementaire si un gouvernement allait s'immiscer dans les
poursuites politiques, s'il ordonnait Ia poursuite quand le
delinquant est un ennemi et !'abstention quand c'est un ami".»
«

C'est toujours M. Masson qui parle

»,

zei Bovesse nog :

« " M. le procureur general Servais a admirablement resume les

principes qui sont a la base de notre regime constitutionnel et
politique. En cette matiere, les prerogatives du ministre de Ia
Justice sont ainsi consacrees par la loi ". »
Het antwoord van Masson letterlijk overnemend vervolgde
Bovesse : « Je ne renonce pas, messieurs, au desir de faire Ia
citation jusqu'au bout, parce qu'elle reflete bien Ia tendance de
notre regime constitutionnel et fixe nettement l'etat de notre
juridiction administrative », waarop spreker besloot met de
woorden : « Voici rappeles par une autorite indiscutee quels
sont les principes qui doivent guider le ministre de Ia Justice
•.• »

Op een interpellatie van senator de Grunne c.s. « over de
politiek-financiele schandalen », antwoordde diezelfde minister
Bovesse op 9 juli 1936 in de Senaat als volgt (30) :
« J'ai eu l'honneur de rappeler a Ia Chambre, hier, les
declarations qui furent faites, en 1922, par un homme a Ia
conscience, a Ia hauteur de vues, au patriotisme duquel chacun
ici voudra rendre hommage, je parle de M. Fulgence Masson.
En 1922, M. Masson, ministre de Ia Justice, disait : "Que!
danger si le ministre de la Justice devenait le maitre de tous les
proces politiques et a quels perils on exposerait le regime
parlementaire si le gouvernement allait s'immiscer dans les
poursuites politiques, s'il ordonnait les poursuites quand le
delinquant est un ennemi et !'abstention quand c'est un ami".
» L'honorable M. Masson rappelait la declaration de !'honorable procureur general M. Servais, un autre grand Beige, devant
lequel nous nous inclinons tous, j'en suis sur. M. le procureur
general Servais, apres avoir invoque que le siege de la matiere
est dans les articles 274 du Code d'instruction criminelle et
151 et 154 de Ia loi du 18 juin 1869, disait : "II resulte de ces
textes que le procureur general exerce et dirige specialement et
personnellement !'action publique, sous l'autorite et Ia surveillance du ministre de Ia Justice. Cette autorite et cette
surveillance impliquent pour le ministre de Ia Justice le droit et
!'obligation de se faire rendre compte de Ia direction donnee a
!'action publique par le procureur general et de prendre contre
celui-ci, s'il manque a son devoir, les sanctions adequates; mais
elles n'impliquent pas le droit de s'immiscer dans Ia direction,
q';li .app~rtient ' specialement ou personnellement ' au procureur
general ...

(30) Pari. Hand.,

Senaa~

B.Z., 1936, biz. 167.
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, Nous n'avons pas ete elus pour nous occuper de justice; il
n'a jamais ete entendu entre nous et le corps electoral que nous
allions etre superposes a l'autorite judiciaire et juger les juges.
, Et un membre disait : " Nous pouvons apprecier ".
» Et M. Masson repondait : " Le jour ou la Chambre
s'occuperait de pareilles affaires, que! danger pour la magistrature ! Ce qui fait son autorite; son prestige, c'est l'independance
absolue dont elle jouit, et nous devons etre les premiers a
temoigner le plus grand respect pour cette independance. "
» Le ministre de la Justice est le chef des parquets; il peut
leur donner des directives, comme on dit ajourd'hui, mais en ce
faisant, il ne peut substituer son autorite a la leur. »

In de Parlementaire Handelingen van de Senaat van
6 februari 1964 lezen wij dat minister van Justitie Vermeylen op
een interpellatie van senator Vanaudenhove over « de inbreuk
op de vrijheid van drukpers gemaakt door de inbeslagneming
van het weekblad Pourquoi Pas? » het volgende antwoordde :
« En matiere de politique de presse, des le debut de notre
independance, le 28 juillet 1831, le ministre de la Justice,
M. Raikem, a signe une circulaire qui sera rappelee a de
nombreuses reprises. Vous trouverez des textes et des citations
longues et importantes dans la mercuriale de celui qui etait a
l'epoque procureur general a la Cour d'Appel de Bruxelles,
M. Hayoit de Termicourt, du 15 septembre 1936. Dans cette
circu!aire de M. Raikem et dans toutes celles que rappelle
M. Hayoit de Termicourt, il est bien specifie qu'en matiere de
politique et de presse, aucune poursuite ne pourra avoir lieu
sans qu'on en ait refere auparavant au ministre de la Justice.
» M. Hayoit de Termicourt combat la conclusion erronee que
!'on pourrait retirer de !a lecture de ces textes : le ministre de !a
Justice pourrait done empecher des poursuites. Et M. Hayoit de
Termicourt a raison. Il termine fort justement cette partie de Ia
mercuriale en ces termes : "C'est une mesure d'ordre prise par
le ministre de la Justice vis-a-vis des procureurs generaux, qui
doivent y etre attentifs. Si un procureur general estimait,
malgre !'avis demande obligatoirement au ministre, devoir
poursuivre, le ministre ne pourrait pas I'en empecher ".

, C'est parfaitement exact. Mais il est aussi exact qu'en ce qui
concerne les poursuites, le ministre de Ia Justice peut, s'il le
juge utile, les ordonner. C'est son seul pouvoir et c'est le seul
pouvoir d'ailleurs dont j'ai use .•
Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft minister
van Justitie Vanderpoorten, op 20 februari 1973, als antwoord op
interpellaties nopens ethische problemen en meer bepaald over
vruchtafdrijving, op zijn beurt, en zulks voor het eerst sinds de

.~

18

~

inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, de kenmerken
van de rol van het openbaar ministerie in ohs land verduidelijkt :
« ••• Mme Dinant me. demande pour queUe ·raison le ministre
de Ia Justice n'a pas use de son droit de recommandation
aupres du parquet pour deconseiller !'ouverture de poursuites
contre le Dr Peers et pour inviter le parquet a ne pas reclamer
le maintien du Dr Peers en detention preventive.
» La question que m'a posee Mme Dinant me donne !'occasion
de souligner les caracteristiques du role du ministere public
dans notre pays.
» La Constitution beige
reserve certaines attributions des
organes legislatifs, d'autres a des organes executifs, d'autres a
des organes judiciaires et a voulu que ceux-ci soient a l'abri de
toute ingerence du pouvoir executif.

a

a

» Les officiers du ministere public participent par certaines de
leurs attributions a l'exercice du pouvoir judiciaire dont ils font
partie et sont en cette qualite independants du ministre de Ia
Justice.
,, Le ministre de Ia Justice est investi a l'egard des officiers du
ministere public d'un droit de surveillance et d'un pouvoir de
discipline.
>> En ce qui concerne !'action publique, !'article 274 du Code
d'instruction criminelle lui donne le droit d'ordonner au
procureur general de mettre !'action publique en mouvement
mais aucune disposition legale ne lui donne celui d'interdire ou
de suspendre l'exercice de !'action publique.
>> L'article 143 du Code judiciaire precise d'autre part qu'il y a
un procureur general pres chaque cour d'appel. Cet article est
libelle comme suit : "II y a un procureur general pres chaque
cour d'appel. II exerce, sous l'autorite du ministre de Ia Justice
et .a !'intervention du ministre qui a le Travail dans ses
attributions pour les matieres qui sont de Ia competence des
juridictions du travail, toutes les fonctions du ministere public
pres Ia cour d'appel, Ia cour du travail, le cours d'assises et le
tribunaux de son ressort ".
» Lors de la discussion de cet article, un membre a demande
ce qu'il faut entendre par les mots : "l'autorite du ministre ". II
lui a ete repondu, suivant le rapport, que le ministre de la
Justice peut inviter le procureur general a intenter des
poursuites. II ne l].1i est cependant pas permis d'interdire au
procureur general de mettre !'action publique en mouvement. La
commission s'est ralliee a cette interpretation.
» La difference dans l'etendue des pouvoirs du ministre de la
Justice, lorsqu'il s'agit, d'une part, d'ordonner des poursuites,
d'autre part de les interdire, s'explique aisement. L'intentement
des poursuites ne prejuge pas des decisions du tribunal qui est
libre de condamner ou. d'acquitter. Mais une interdiction de
poursuivre equivaudrait en fait a un acquittement.

-19Le rninistre de la Justice qui ne respecterait pas ces
principes ferait violence au principe de la separation des
pouvoirs et ouvrirait largement la. porte aux interventions
arbitraires.
, M. le procureur · general Hayoit de Termicourt, dans le
discours toujours si actuel qu'il a prononce le 15 septembre 1936,
a !'audience de rentree de la Cour d'Appel de Bruxelles,
s'exprimait en ces termes : " L'exercice de !'action publique a ete
confie a des magistrats, parce que le legislateur a voulu que la
societe trouvat un defenseur vigilant sans doute mais aussi
impartial. Or, cette impartialite, on la contesterait necessairement le jour ou le ministere public ne jouirait plus de
l'independance et ou un homme politique, si eminent que soit sa
valeur mais soumis au contr6le d'assemblees politiques, pourrait
decider que telle personne ne sera pas poursuivie, que telles
infractions demeureront impunies. Ce serait d'ailleurs faire au
ministre le plus encombrant et le plus dangereux des presents".
, Une fois admis qu'il peut entraver l'exercice de !'action
publique, a quelles sollicitations sera-t-il expose, de quels
menagements devra-t-il user? Souvent meme il lui sera bien
difficile de refuser d'acceuillir les requetes vigoureusement
appuyees qu'il peut ecarter aujourd'hui par une simple declaration a defaut de pouvoirs.
» Certes, le ministre de la Justice peut faire aux officiers du
ministere public des recommandations d'ordre general; il peut
leur demander des informations ou, lorsqu'il s'agit d'affaires
delicates, en conferer avec les· chefs de corps, mais il rie peut, en
aucun cas, leur interdire d'intenter une action publique ... Pour
resumer .quant aux principes, je tiens. a rappeler que la
separation des pouvoirs et l'impossibilite d'intervenir, pour un
merrtbre de l'executif dans l'exercice de poursuites, sont des
garanties extremement precieuses dans un regime par··
lementaire. »
Ook in de Senaat, op 24 oktober 1979, diEmde · minister van
Justitie Van Elslande senator Perin als volgt van antwoord op
diens interpellatie over de prive-militie$ (31) :
" En ce qui concerne le probleme de la responsabilite des
parquets devant le ministre de la Justice, je souligne que la
Constitution porte, en son article 101, que "le Roi nomme et
revoque les officiers du ministere public pres les cours et
tribunaux ". Il est hors de doute que, deja aux yeux du Congres
national, le ministere public faisait partie du pouvoir judiciaire
et participe, par certaines de ces attributions, aux missions
confiees a ce pouvoir.
>> L'article 137 du Code judiciaire dispose, de son cote, que le
ministere public remplit les devoirs de son office dans le ressort
territorial de la cour ou du tribunal pres lesquels il est etabli. »
»

(31) Pari. Hand.,

Senaa~

verg. 24 oktober 1979, biz. 72 e.v.
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ministre de Ia Justice ! N'oubliez pas cela, M. Je ministre »,
vervolgde minister Van Elslande : « Je ne l'oublie pas. Ce
faisant, Je Code judiciaire reproduit quasi litteralement les
termes de Ia loi du .18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire, et
rejette ainsi Ia definition du ministere public selon laquelle les
officiers du ministere public sont agents du pouvoir executif
aupres des tribunaux, figurant dans Je decret des
16-24 aout 1790.
.
» Toutefois en raison des ·dispositions de !'article 101 de Ia
Constitution, et sans doute aussi du pouvoir general de police
qui appartient au Roi, nos lois disposent que les procureurs
generaux pres les cours d'appel exercent leurs fonctions
relatives specialement a l'exercice de !'action publique sous
l'autorite du ministre de Ia Justice, et que celui-ci exerce sa
surveillance sur tous Jes officiers du ministere public. L'article
274 du Code d'instruction criminelle precise que "le procureur
general, soit d'office, soit par les ordres du ministre de Ia
Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les delits dont
il a connaissance ".
,, De cet ensemble de regles constitutionnelles et legales,
celles-ci se deduisant d'ailleurs des premieres, il ressort que
!'action publique est confiee par Ia Nation aux magistrats du
ministere public et specialement aux procureurs generaux pres
Jes cours d'appel qui doivent assurer cette mission complexe et
ardue au nom de Ia Nation. Ni Je gouvernement, ni specialement
le ministre de Ia Justice n'a Ia charge ou Ia responsabilite
constitutionnelle ou legale de prendre Ia direction des poursuites ou, en general, de J'action publique. En revanche, Je
ministre dispose d'un droit d'injonction, d'ailleurs rarement
employe, d'impulsion et de surveillance, droit qui s'etend par
ailleurs a Ia police judiciaire, assorti d'un pouvoir disciplinaire.
II ne peut cependant interdire des poursuites ... Je vous renvoie
a l'expose que j'ai fait Je 27 avril 1978 devant Ia Chambre de
representants, et le 1er ''juin 1978 devant les commissions
reunies de Ia Sante publique et de Ia Justice du Senat. Ce point
de vue est encore rappele dans le rapport etabli par Ia
commission de Ia justice de Ia Chambre Je 8 mai 1979 a
!'occasion de J'examen du budget de mon departement et dans
rna note annexee a ce rapport. •
Op 18 maart 1981 beantwoordde minister van Justitie
Moureaux een interpellatie van kamerlid Gabriels als volgt (32) :
« Enfin, Monsieur Gabriels, contrairement a ce que vous
semblez croire, Ia separation des pouvoirs reste heureusement
un principe fondamental en Belgique. II est d'application
rigoureuse au niveau de Ia justice. En ce qui concerne les
jugements de fond, Je ministre de Ia Justice ou le representant
du pouvoir politique n'a aucune instruction ou conseil a donner.
C'est au juge du fond a decider en toute independance.
(32) Pari. Hand., Kamer, verg. 18 maart 1981, biz. 1417.
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parmi ceux qui ont pousse le plus loin la liberte en cette
matiere. La separation des pouvoirs dans le domaine judiciaire
- meme lorsqu'il s'agit de l'action publique des parquets - est
done reelle. En effet, le pouvoir politique, c'est-a-dire le ministre
de la Justice - et un evimement tres important l'a demontre
recemment s'il a un pouvoir d'injonction indiscute et
indiscutable et s'il peut donner des avis ou des conseils et
discuter avec les representants des parquets des affaires en
cours, ne peut jamais interdire qu'une affaire ne soit continuee.

, En ce qui nous concerne, je considere que c'est la une·
garantie tres importante de la democratie et des libertes dans ce
pays. J'applique done ses principes avec la plus. grande
rigueur.,
In het verslag namens de kamercommissie voor Justitie
betreffende het wetsontwerp houdende aanpassing van de
begroting van het · ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 1980 werd er op 20 maart 1981 in verband met de
opzettelijke zwangerschapsonderbreking op gewezen dat minister van Justitie Moureaux had doen opmerken dat hij
tegenove!' het parket alleen gebiedend maar niet verbiedend
kon optreden (33).
Op 22 april 1981, bij de bespreking van de begroting van
Justitie in de Kamer, zei minister Moureaux (34) :
" En ce qui concerne le probleme - et celui-ci a ete evoque a
l'occasion de cette question delicate et douloureuse de !'interruption de la grossesse - des rapports entre le ministre de la
Justice et les parquets, je voudrais vous faire part d'une petite
mise au point qui s'adresse plus particulierement a M. Risopoulos. Bien qu'il ne soit plus la, je crois cependant important de la
faire. Ce n'est pas seulement un probleme de jurisprudence ou
d'opinion de l'un ou l'autre ministre qui veut que le ministre de
la Justice a un droit d'injonction, mais n'a pas le droit
d'interdiction en matiere de poursuites.
>> Ce qu'a dit M. Risopoulos est vrai. Pendant longtemps en
Belgique, il en etait autrement. C'est vrai que la coutume a
modifie les chases, mais c'est vrai aussi que le parlement belge
et notamment votre assemblee, lors de la reforme du Code
judiciaire, a sanctionne cette modification de la coutume et a dit
tres clairement, dans les travaux preparatoires a la loi, que le
ministre de la Justice conservait son droit d'injonction d'ordonner des poursuites et qu'il pouvait, bien entendu, discuter avec
les representants du parquet et emettre ace moment-la un avis
qui pouvait etre negatif quant aux poursuites, mais que c'etait le
parquet lui-meme qui restait maitre de la decision.

(33) Pari. St., Kamer, 4, VI, 1980-81, nr. 2.
(34) Pari. Hand., Kamer, verg. 22 april 1981, biz. 1660.
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)) Je voudrais etre tres clair a ce sujet et tres net. C'est une
decision qui a ete prise par le legislatif et que je suis bien
entendu tenu de respecter, que je suis bien decide a respecter. >>
Op 18 juni 1981 heeft de minister op vraag van senator du
Manceau de Bergendal in verband met de inbeslagneming van
Radio Six Vallees te Corbais-Mont-Saint-Guibert het volgende
verklaard : « Le · principe de Ia separation des pouvoirs
m'interdit de donner des injonctions aux autorites judiciaires
chargees d'appliquer Ia loi en vue d'en suspendre !'execution >>
(35).
In het Verslag over de Gerechtelijke Hervorming had de
Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming
reeds bepaald (36) :
« Artikel 1 van titel VIII van het decreet van 16/24 augustus
1790 is als volgt gesteld : " Les officiers du ministere public sont
agents du pouvoir executif pres les tribunaux. Leurs fonctions
consistent a faire observer, dans les jugements a rendre, les lois
qui interessent l'ordre general, et a faire executer les jugements
rendus. Ils portent le titre de procureur du Roi ".
>> Een dergelijke definitie op de letter genomen zou betekenen
dat de magistraten van het openbaar ministerie optreden in
naam en onder Ieiding van de Uitvoerende Macht. Zoals de
commissie die belast was met de voorbereiding van een antwerp
van wet tot coiirdinatie van de bepalingen op de gerechtelijke
inrichting reeds in 1856 opmerkte, heeft men op die wijze geen
rekening gehouden met de deelneming van het openbaar
ministerie aan de rechtsbedeling. Artikel 102 van de Grondwet
rekent het openbaar ministerie tot de rechterlijke orde; het kent
dus aan de !eden ervan. de fundamentele hoedanigheid van
magistraat toe. Ieder van hen is op deze grand, in de
uitoefening van de vervolgingen of bij het uitspreken van zijn
adviezen, bek!eed met een beoordelingsmacht; hij maakt er
voorzeker gebruik van met nauwgezetheid en volgens zijn
geweten maar in voile onafhankelijkheid en deze kan door geen
enkele politieke of tuchtoverheid in het gedrang worden
gebracht (37).

(35) Pari. Hand.,

Se11aa~

verg. 18 juni 1981, biz. 1719.

(36)CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, uitg. Beig.
St., I, biz. 131, 132 en 133.
·
(37) Zie evenwei de uiteindelijke tekst van dat artikel.
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titel VIII van het decreet van 16/24 augustus 1790, deze
beginselen nauwkeuriger zouden gevrijwaard blijven door het
nieuwe artikel 137 : " Het openbaar ministerie vertegenwoordigt
de Uitvoerende Macht bij de Rechterlijke Macht. " (37 a).
»

(37a) Over de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie t.o.v. de regering
bij . de uitvoering van haar gerechtelijke taak raadplege men bovendien ;
THONISSEN, Constitution beige annotee, Bruylant, Brussel, 1976; E. De CABROLDECHARNEUX, Dictionnaire de legislation usuelle, E!dition augmen~e de la
legislation du Royaume de Belgique par plusieurs jurisconsultes belges, precedee
de la Constitution beige annotee par Isid. Plaisant, procureur general pres la Cour
de cassation, Tarlier, Brussel, 1836; VAN OvERWOP, Expose des mot.Jfs_ de fa
Constitution beige, Brussel, 1864; J.J. THONISSEN, La Constitution beige annotee,
Bruylant-Christophe, Brussel, 1876; BELTJENS, Encyclop8die de droit criminel beige,
I. 1903, nr. 74; Rep. prat. dr. beige, VIII, 1936, ' Ministere public '• blz. 176;
ETIENNE VAN DRIESSCHE, « De onafhankelijkheid van bet openbaar ministerie t.o.v.
de uitoefening van de rechtsprekende functie in de regering », Tijdscllrift voor
Bestuurswetenschappen en Publiek Rech~ 1967, blz. 282 e.v.; A. DE NAuw, ' La
decision de poursuivre, instruments et mesures », Rev. dr. pt§n. et crim., 1976-77,
449; DUMON, « Le rOle des organes de poursuites en matiere pEmale », T. V.S., 1964,
305; A. MEEDs, « Le ministere public dans l'action judiciaire », Annales de droit,
1968, 366; R. SCREVENS en L. VAN BEIRS, « Le rOle des organes de poursuites dans le
proces penal », verslag voor bet IXe Internationaal Strafrechtscongres, te Den
Haag, 24-30 augustus 1964, in Rev. intern. dr. pen., 1963, nrs. 3 en 4, blz. 31;
MATTHYS, « Het Be1gisch openbaar ministerie en zijn beleid getoetst aan de nieuwe
wetten », verslag voor Vereniging voor vergelijkende studie van het recht in Belgie
en Nederland, 1969-70, Zwolle, blz. 104; 'EEKAERT, ' De positie en taak van het
openbaar ministerie van Belgie », verslag voor Vereniging voor vergelijkende
studie van het recht in Belgie en Nederland, Zwolle, 1958, blz. 17; " Organisation
judiciaire - Independance de l'action du roinistere public », Belgique judiciaire,
nr. 67, 10 aug. 1968, blz. 1058; Belgique judiciaire, 19 okt. 1884, blz. 1330 : Plechtige
openingszitting 15 okt. 1884, rede van eerste voorzitter Schuermans; BRAAS, Precis
de procEdure penale, 1950, blz. 54; DESCAMPS, Traite des fonctions du minist8re
public; CH. VAN REEPINGHEN, « La justice », Res Publica, 1960-61, 222; R. DELANGE,
« Optreden van het Hof van Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter
en verwijzing naar een andere rechtbank », plechtige openingsrede voor het Hof
van Cassatie op 2 september 1974, R. W:, 1974-75, 449-466; HAvorr DE TERMICOURT,
« Les pourvois dans l'interet de Ia loi et les dlmonciations sur ordre du ministre de
la Justice », plechtige openingsrede· voor het Hof van Cassatie op
1 september 1964; J. RtrrSAERT en A. MEEDs, « La Cour de cassation de Belgique »,
Rev. intern. de droit compare, 1978, 247; arresten van de Raad van State, nrs. 20671
en 20672 van 24 oktober 1980, Hie K., over de beslissingen genomen door de
procureur-generaal op grand van art. 235 Wetboek Inkorostenbelasting, biz. 1318
e.v.; A. MEEOs, « Le.rOle du roinistere public en droit judiciaire privC, T.P.R., 1980,
143; Cour supreme de Justice (ch. mis. ace.), 24 januari 1972, Pas. lux., 1972, 110;
CAMBIER, Droit judiciaire ciVI1, I, 1974, biz, 598; KRINGS, « Le rOle du ministere
public dans le proces civil », Belgische referaten op IXe Internationaal Congres
Vergelijkend Recht l.C.R.V., 1974, biz. 139-166; PIERRE WIGNY, Droit constitutionnel,
1973, blz. 278 (vgl. met Droit constitutionnel, 1952, blz. 774); ' De Rechterlijke
Macht, onbekend en miskend », plechtige openingsrede voor het Hof van Cassatie
uitgesproken op 1 september 1981 door procureur-generaal DUMON, R. W:, 1981-82,
577-602 en 641-672; A. DE NAuw, « Kontrole over vervolging en seponering », Liber
amicorum H. Bekaert. blz. 79; F. DUMaN, « ROle des organes de poursuites », T. V.S.,
1964, 309; FERNAND THIRY, Cours de droit criminel, nr. 412, biz. 361, Luik, 1909 (hij
neemt het vetorecht aan); LECLERCQ, « Renouveau ou dCclin du pouvoir judiciaire »,
J.T., 1971, 671; DE QmRINI, « L'autorite du ministre de la Justice », Rev. gen. beige,
aug. 1946 (neemt het vetorecht aan); C.R.I.S.P., ' Le monde des magistrats en
Belgique ,., door BERNS-LION, nr. 852, 14 september 1979; ou JARDIN, « La politique
criminelle et le ministere public », voordracht 1982, Societe beige de criminologie;
MATI'HYS, -« I.e ministere public, organe d'unification au sein de la nouvelle
organisation judiciaire ,, J.T., 1967, 433; VAUTHIER, « Les propos du P.G. », J.T.,
25 oktober 1936; MATIHYs, • Taak van het openbaar ministerie in het
priva~trechtelijk rechtsgeding >, T.P.R., 1977, 635; VANHOUDT, Strafvordering, 1974,
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rechterlijke orde en dat hij, als magistraat die op regelmatige
wijze deze zending vervult, voile vrijheid van appreciatie heeft,
behoudens zijn plicht te vervolgen in de gevallen die de wet
heeft bepaald en onverminderd de aanbevelingen die de
minister van Justitie gepast zou achten, of de tuchtactie daar
waar zij dient uitgeoefend te worden. Het blijft nochtans waar
dat hij ook de Uitvoerende Macht vertegenwoordigt waarvan hij
de politieke verantwoordelijkheid bindt, wat precies rechtvaardigt dat hij, anders dan de rechters, niet het voordeel heeft van
de regels van onafzetbaarheid en onverplaatsbaarheid die
artikel 100 van de Grondwet aan deze laatsten heeft toegekend.
,, De artikelen 138, 139 en 140 bepalen de machten van het
openbaar ministerie.
, Het vordert de toepassing van de strafwet volgens de regels
die de wet bepaalt : niets is in dit opzicht aan wat er bestond,
veranderd. ,
Is die doctrine, die tot voor enkele maanden zowel door de
jurist als door de politicus vrijwel unaniem (37 b) werd gevolgd,
altijd zo geweest van het begin af van onze onafhankelijkheid
en geniet zij nu nog steeds die zelfde eensgezindheid ?
Wat die beginperiode van ons nationaal bestaan betreft, mag
worden gezegd dat onze Grondwetgevers vooral de afzetbaarheid van het openbaar ministerie hebben willen verbinden met
de ministeriiHe verantwoordelijkheid. Vijf jaar na de beslissing
van het Nationaal Congres, toen hij de leeftijd had bereikt om
tot procureur-generaal in het Hof te worden benoemd, zei de
procureur-generaal Plaisant over het openbaar ministerie :
« Agents de Ia puissance executive aupres des tribunaux (art. 1,
III, 8, wet van 24 augustus 1790) il eut ete difficile de concilier
leur independance absolue avec le caractere de procureur du
gouvernement "·

biz. 83; D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrech~ 1980, biz. 84; GANSHOF VAN
DER MEERSCH, "' Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening
van het rechterlijk ambt », plechtige openingsrede voor het Hof van Cassatie op
3 september 1973, R.W:, 1973-74, 113-156; HoEFFLER, Traite de J'instruction
pn§paratoire en matiere penale, 1956, biz. 92; het arrest van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens, 7 januari 1970, zaak Delcourt, Annuaire de Ja Convention
europeenne des Droits de l'Homme, 1970, 1101, en J. VELU, « L'Affaire Delcourt »,
Institut d'Etudes europeennes, Universite de Bruxelles, Theses et travaux
juridiques, 1972.
Wat Frankrijk betreft : FAUSTIN-HELIE, Traite de l'lnstruction criminelle, I,
nrs. 374 e.v.; GARRAUD, Traittl thtJorique et pratique dlnstruction criminelle et de
procedure pf!!nale, I, nr. 85; MERLE en VITO, Traite de droit criminel, II, 3e uitg.,
nr. 1262 e.v.; GARSONNEI' en CESAR-B~u, Traite thf!!orique et pratique de pror:f!!dure
civile et commerciale, I, nr. 179; MICHELE-LAURE RAssAT, Le ministere public entre
son passe et son avenir, L.G.D.S., 1967, nr. 67, blz. 52; Pouvoirs (Rev. fr. d'etudes
con st. et polit.), nr. 16, c La Justice », 1981; VouiN, « I.e ministere public dans
l'exercice de sa magistrature particuliE~re en matiere repressive », J.T., 1953, 82;
« Pour une nouvelle conception du ministere public », Le nouveau pouvoir
judiciaire », speciaal nummer, 278, maart 1977; RoBINET DE CLERY, c Poursuites -·
Droits du ministre », Rev. crit. de Jegisl. et de jurisp., XXVe jaar, dl. V, 1876, 432.
{37 b) Zie F. THIRY en

DE

QUIRIN!, vermeld in noot 37 a.

-25E. de Chabrol-Chanean verklaarde in die tijd : « Le principe
fondamental du ministere public en France, c'est qu'il y a dans
tout officier du ministere public deux personnes : d'abord le
fonctionnaire, l'avoue en quelque sorte du gouvernement, qui
fait les actes, les procedures, et qui, en cela, est oblige d'agir
selon les ordres qu'il rec;oit de ses superieurs hierarchiques; et
en second lieu, le magistrat a !'audience, independant tout
autant que le juge, charge d'exprimer librement son opinion, de
veiller a ce que chacun rec;oive une justice exacte, et qui doit
meme parler, si sa conscience de magistrat le lui prescrit, contre
les actes qu'il a faits et contre les conclusions qu'il prend en sa
premiere qualite. C'est ce qu'on nommait autrefois la plume et
la parole; la plume est un instrument necessaire; la parole est
libre et consciencieuse.
» Cette distinction est la seule base de l'independance de
notre ministere public; elle seul peut concilier ce qui est du,
d'un cote a !'action du gouvernement, et de l'autre a la
conscience et a la dignite du magistrat. L'officier du ministere
public qui refuserait de faire une procedure, d'introduire une
action prescrite par son superieur hierarchique, manquerait aux
devoirs de sa charge. Mais, a !'inverse, le gouvernement qui
frapperait de destitution un membre du ministere public pour
avoir librement et consciencieusement donne des conclusions a
!'audience, manquerait a la justice et a la liberte, en voulant
introduire la servilite jusque dans la magistrature. »

Werd het sedert het begin van ons nationaal bestaan nooit
betwist dat de minister die door de Koning is benoemd en
verantwoordelijk is gesteld voor de uitoefening van de justitie,
precies op grond van die verantwoordelijkheid en binnen de
perken ervan bevoegd is om de procureur-generaal bij het hof
van beroep bevel te geven vervolgingen in te stellen, dan bleek,
naarmate de door de Grondwetgever gewilde « rechtsstaat » zich
ontwikkelde, dat definitief was aanvaard dat die minister niet
het recht had om te bevelen dat de strafvordering niet wordt
ing_esteld.
De voorstanders van de opvatting volgens welke de minister
van Justitie het recht zou hebben bevel te geven niet te
vervolgen, beroepen zich o.m. op bepaalde ministeriele circulaires, op het gezag van degenen van wie die circulaires zijn
uitgegaan, op het feit dat zij, gelet op hun dagtekening, moeten
worden beschouwd als de interpretatie die het dichtst bij de
voorbereiding van de wet zelf staat, en op het feit dat vroeger
noch de magistratuur noch het parlement daartegen ooit
unaniem bezwaar hebben gemaakt. Ik heb - aan de hand van
een niet gepubliceerde studie van Jean Temmerman (38) - een

, •. J JEAN TEMMERMAN, « De la suspension de l'action penale par le ministre de la
Justice >, Senaat, 1388, dec. 1973, Services d•Etude et de Documentation, 343.123.3.
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en is ondertekend door minister Raikem die, alvorens minister
van Justitie te worden, procureur-generaal was geweest en· in
die hoedanigheid verslaggever bij de centrale afdeling voor het
hoofdstuk « Du pouvoir judiciaire , uit onze Grondwet. Die
circulaire, die enkel betrekking heeft op de toepassing van het
decreet van 20 juli 1831 betreffende de drukpersmisdrijven,
deelt aan de procureur-generaal mee dat vervolgingen niet
mogen worden ingesteld dan na instructies van de minister van
Justitie (38-1). De tweede van 1 augustus 1834 was ondertekend
door Lebeau en breidt de toepassing van de vorige circulaire uit
tot de politieke misdrijven (het gaat om kranten die vijandig
staan tegenover de nationale beweging en terzelfder tijd
aanhangers zijn van de familie Oranje-Nassau) (38-2). De derde
werd op 26 april 1843 ondertekend door baron S. d'Anethan en
heeft betrekking op de toepassing van de wet van
30 december 1836 krachtens welke, in bepaalde gevallen,
misdaden en wanbedrijven, die in het buitenland zijn gepleegd,
in Belgie mogen worden vervolgd. Aangezien die vervolging
steeds facultatief is, was de regering van oordeel dat alleen zij

(38-1) Tekst van de circulaire :
Bruxelles, le 28 juillet 1831.
A MM. les procureurs g€meraux pres les cours de Bruxelles et de Liege.
Afin d'imprimer un systeme uniforme a !'application du ctecret du 20 courant,
sur les delits de la presse, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire
connaitre a MM. les procureurs du Roi de votre ressort, que dans t.Ous les cas oU
ils croiront devoir requerir !'application de cette loi, ils devront prealablement vous
transmettre avec leurs observations I' article incrimine; vous voudrez bien, de votre
cOte, me communiquer ce rapport avec vos propres observations, et ce ne sera
qu'ensuite des instructions que vous recevrez de rna part, que des poursuites
seront entamees s'il y a lieu.
Le ministre de la Justice, Raikem.

(38-2) Tekst van de circulaire :
Bruxelles, le 1er aout 1834.
A MM. leS procureurs generaux pres les cours d'appel.
Le caractere special de la loi sur les demonstrations orangistes, promulguee le
25 juillet dernier, exige de l'unite dans son application; pour parvenir a ce resuitat,
vous voudrez bien observer en cette matiere, comme en toute occasion oU il s'agira
de poursuivre un delit politique quelconque, les regles tracees par la circulaire du
28 juillet 1831, relative a Ia poursuite des delits de Ia presse.
Je vous invite en meme temps, pour faciliter votre surveillance, a vous abonner
aux journaux imprimes dans votre ressort, connus par leur tendance hostile a la
cause nationale et en meme temps comme partisans de la famille d'Orange
Nassau.
Je vous recommande d'observer avec soin Ia marche de ces journaux et de tout
ecrit de la meme couleur et de me signaler tous les articles ou passages, qui vous
paraitraient tomber sous !'application de !'article 1er de Ia nouvelle loi.
La depense qu'occasionnera l'abonnement dont il s'agit vous sera remboursee
par mon departement sur Ia production des quittances que vous aurez retirees.
Le ministre de la Justice, Lebeau.
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(38-3). In november 1847 meende De Haussy, opvolger van
baron d'Anethan, dat « er zich slechts zeer zelden zeer
dringende redenen voordoen, die een optreden van het parket
zonder voorafgaande bemoeiing van de minister van Justitie
kunnen verantwoorden, en dat het goed was eraan te herinneren dat de toestemming van de minister voor iedere. vervolging
vereist is , (38-4). Op 24 december 1852, wegens een incident bij

(38-3) Tekst van de circulaires :
Bruxelles, Ie 26 avril 1843.
A M. le procureur general a Liege.
J'ai cru devo_ir rendre communes aux deux autres ressorts de cour d'appel, les
instructions que vous avez adressees a MM. les procureurs du Roi du ressort de la
cour. de Liege, sur I' execution de la loi du 30 decembre 1836 relative aux crimes et
delits comrnis par des Belges 3. l'etranger.
Tel est, M. le procureur general, l'objet de la circulaire ci-jointe en copie que j'ai
l'honneur de vous transmettre pour information.
Le ministre de la Justice, baron J. d'Anethan.
5e Div. n" 333.- Bruxelles, le 26 avril 1843.
A MM. les procureurs generaux pres les cours d'appel de Bruxelles et de Gand.
La loi du 30 decembre 1836 autorise, dans certains cas, la poursuite en Belgique
de crimes et d€:1its commis en pays etranger. Cette poursuite est toujours
facultative, et c'est au gouvernement qu'il appartient de decider s'il y a lieu de
l'exercer. J'ai cru devoir adopter a cet egard les instructions suivantes que je vous
prie de vouloir communiquer a MM. les procureurs du Roi de votre ressort.
Aussit.Ot qu'un crime ou un delit commis par un Beige en pays etranger et de
nature a etre poursuivi en Belgique parviendra a la connaissance du procureur du
Roi, celui-ci en donnera avis au procureur general en lui transmettant toutes les
pieces et informations y relatives. Ce magistrat communiquera le tout au
d€:partement de la Justice avec son avis particulier, et les poursuites ne seront
entamees qu'en vertu d'instructions speciales.
Toutefois, s'il s'agissait de rechercher des preuves sujettes a d€:p€:rir, s'il y avait
lieu de craindre qu'un retard ne permit a la prescription de s'accomplir, si la
gravite du crime ou du delit etait telle qu'il fUt utile de s'assurer de la personne du
prevenu et dans les autres cas oll le retard pourrait donner lieu a de graves
inconv€:nients, le procureur du Roi pourrait, tout en transmettant l'avis ci-dessus
prescrit, requ€:rir tels actes de poursuite ou d'instruction qu'au cas appartiendrait.
En tous cas le procureur du Roi prendra des informations afin de savoir si le
Beige n'a pas ete poursuivi et jug€: en pays etranger ou s'il n'y est intervenu
qu'une condamnation par contumace ou par defaut. Les renseignements qu'il aura
obtenus a cet egard me parviendront par votre interm€:diaire.
Le ministre de la Justice, baron J. d'Anethan.
(38-4) Tekst van de circulaire :
5e Div. 1er B n" 2917.- Bruxelles, le 10 novembre 1847.
A MM. les procureurs generaux pres le cours d'appel.
S'il importe que !'action publique reste libre entre les mains des magistrats
auxquels elle a ere confiee par Ia loi, il est cependant indispensable qu'elle ne soit
exercee qu'avec la plus grande reserve lorsqu'il s'agit de faits presentant un
caractere politique : la responsabilite des poursuites entamees Jegerement ou d'une
maniere intempestive pouvant dans certaines circonstances remonter jusqu'au
gouvernement.
Des motifs d'urgence extreme ne se rencontrent _que fort rarement; hors ces cas
exeptionnels, la prudence exige que les officiers du ministere public n'entament
des poursuites politiques qu'apres s'etre entoures de toutes les donnees propres a
en faire apprecier le fondement et l'opportunite.

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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Jl.lstitie Ch. Faider die circulaire (Belgisch Staatsblad van
25 december 1852) aan de procureurs-generaal, en liet hij hun
weten dat zij er dienden voor te zorgen dat de procureurs des
Konings « ze stipt in acht zouden nemen ». Hij had het
uitdrukkelijk over de circulaires van 28 -juli 1831 en
10 november 1847 (38-5). Op 13 maart 1858 richtte minister van
Justitie Tesch een circulaire aan de procureurs-generaal bij de
hoven van beroep en aan de procureurs des Konings bij de
rechtbanken van eerste aanleg, waarbij hun werd ter kennis
gebracht dat de circulaire van 10 november 1847 ook zou gelden
voor de toepassing van de wet op de misdaden en wanbedi'ijven
die inbreuk maken op de internationale betrekkingen (38-6).
In 1853 zou de ministerraad, blijkbaar vooruitlopend op de
goedkeuring van de wet van 30 december 1867 betreffende de
handelsbeurzen, wisselaars en makelaars, aan de parketten

Je desire done qu'a l'avenir, M. le procureur general, vous me communiquiez les
rapports qui, dans de telles circonstances, vous seront actresses par les procureurs
du Roi de votre ressort.
Les instructions analogues que vous avez deja re~ues pour !'execution des lois
du 20 juillet 1831 (circulaire du 28 juillet 1831 et 3 mars 1847), 23 juillet 1834
(circulaire du 1er aoiit 1834) et 30 decembre 1836 (circulaire du 26 avril 1843), ont
ete observ€es sans qu'aucun inconvenient en soit resulte.
Le ministre de la Justice, de Haussy.
(38-5) In 1852 had de procureur des Konings te Nijvel bet initiatief genomen
een vervolging in te stellen tegen een Geldenaakse krant, zonder de regering
daarover te raadplegen. De toenmalige minister, de h. Faider, keurde openlijk die
handelswijze af, door middel van een nota in de Moniteur, en beval, ondanks
heftig verweer van procureur-generaal De Bavay, dat de vervolgingen onmiddellijk
zouden worden gestaakt.
In de Moniteur van 25 de~ember 1952 staat inderdaad de volgende circulaire te
lezen:
Bruxelles, le 24 decembre 1852.
A MM. les procureurs generaux pres les cours d'appel.
Un fait recent ayant prouve que les instructions emanees du dCpartement de la
Justice sur les poursuites en matiere politiques et de presse ne sont pas
rCgulierement observees, je vous prie de veiller a ce que les procureurs du Roi de
votre ressort s'y conlorment exactement.
Le ministre de la Justice, Ch. Faider.
Daarop volgde de weergave van de tekst van de circulaires van 28 juli 1831 en
10 november 1847.
(38-6) Tekst van de circulaire :
3e Dir. 1er B. Litt. L, n• 1237. - Bruxelles, le 13 mars 1858.
Aux procureurs gEmCraux pres les cours d'appel et procureurs du Roi pres les
tribunaux de premiere instance.
Le Moniteur de ce jour publie la loi sur les crimes et dClits qui portent atteinte
aux relations internationales.
Aux termes des instructions ex.istantes, et notamment de la circulaire du
10 novembre 1847, les officiers du ministere public doivent s'abstenir d'entamer
aucune poursuite relativement a des delits ayant un caractere politique, avant d'en
avoir refere au gouvernement. Les faits pouvant donner lieu a !'application de la
loi nouvelle prCsentant gEmCralement ce caractere vous voudrez bien me signaler
ceux qui vous seraient dEmonces et attendre rna dCcision avant de provoquer une
instruction ou de commencer des poursui tes.
Le niinistre de la Justice, Victor Tesch.
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instructies gegeven hebben om niet meer te vervolgen ter zake
van aanmatiging van het ambt van makelaar en van wisselagent. Zulks blijkt uit een nota van volksvertegenwoordiger
Pirmez, die voorkomt in een verslag van Woeste (38-7).
Op 29 april 1878 herinnerde minister van Justitie de
Lantsheere de ambtenaren van het openbaar ministerie, ter
gelegenheid van de bekendmaking van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, eraan dat zij de circulaire
van 26 april 1843 nog steeds dienden in acht te nemen.
In 1888, enkele dagen v66r de verkiezingen, beval minister
van Justitie Lebeau dat tot na de verkiezingen alle vervolgingen
zouden worden opgeschort inzake overtreding van de wet van
16 augustus 1877 waarbij het uitbetalen van de lonen in
drankslijterijen - wat in de havens van Gent en Antwerpen
een oude gewoonte was - verboden werd (38-8). In een politiek
zo betwiste aangelegenheid als de begrafeniswet (decreet van
23 prairial jaar XII) verklaarde Woeste dat hij aan de parketten,
iets v66r de maand augustus 1888, als instructie gegeven had
dat, inzake vervolging, de regering steeds moest worden
geraadpleegd. Zulks werd hem trouwens ten zeerste verweten
door Bara die betoogde : « C'est incroyable, le gouvernement se

(38-7) In zijn in voetnoot 38 vermelde studie scbrijft Jean Temmerman in
verband met de wet van 30 december 1867 waarbij de vrijheid van makelaardij
werd vastgelegd, dat de minister, vooruitlopend op de goedkeuring van de tekst
door de Wetgevende Macht, nog v66r bet verschijnen van de nieuwe wet aan de
parketten instructies gaf om niet meer te vervolgen ter zake van aanmatiging van
bet ambt van makelaar en wisselagent.
Volksvertegenwoordiger Pirmez vermeldt dat in een nota die in een verslag van
Woeste werd ingelast (Kamer. 1888-89, nr. 57, blz. 8) :
« 11 n'est du reste pas sans exemple dans notre pays que le pouvoir executif ait,
en dtHendant les poursuites, produit de fait !'abrogation d'une loi. Lorsque le
gouvernement fut resolu a etablir la liberte de la professsion de courtier ou
d'agent de change, il donna pour instruction aux parquets de ne plus poursuivre
du chef d'usurpation de ces fonctions. Une loi pEmale se trouva ainsi abrogee de
fait, non seulement sans l'autorite de la loi, mais sans !'intervention du chef du
Pouvoir executif. En agissant comme il l'a fait en cette circonstance, le
gouvernement n'a fait qu'anticiper sur une decision du Pouvoir Iegislatif qui etait
certaine; il a par une voie de fait remedie a la lenteur avec laquelle ce pouvoir se
meut. Mais si, au lieu de se trouver en face d'un monopole condamne, on eftt eu
devant soi des droits ou des interets prives ou publics meritant d't~tre garantis,
n'appartenait-il pas au Pouvoir judiciaire charge d'appliquer la loi de prononcer
les peines edictees par la loi et convient-il que son action soit paralysee par une
decision du conseil des ministres, qui, a defaut de l'intervention du Roi, ne
constitue meme pas le Pouvoir executif ? »
Dat precedent werd door Woeste overigens bevestigd tijdens de vergadering van
de Kamer op 26 november 1890 (24, blz. 81).
Nu dient erop gewezen te worden dat reeds in 1853, d.i. veertien jaar v66r de
nieuwe wet, en op grond van een ministeriiHe circulaire, de parketten opgehouden
hebben nog onderzoeken in te stellen naar bepaalde feiten die door de geldende
wet verboden waren.
(38-8) Bij de toepassing van de wet stuitte men blijkbaar op interpretatiemoeilijkheden of op plaatselijke omstandigheden, vooral in de havens van Antwerpen
en Gent, waar bekeuring van de misdrijven achterwege bleef. En plots, enkele
dagen v66r de verkiezingen van juni 1888, werden te Antwerpen een hele hoop
bekeuringen gedaan. Minister van Justitie Le Jeune beval de vervolgingen op te
schorten tot na de verkiezingen.
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... c'est une honte ... c'est un coup d'etat de jesuite ... , Op te
merken valt hierbij dat de minister, wegens de passies die deze
aangelegenheid tussen katholieken en Iiberalen deed oplaaien,
de overtredingen van de begrafeniswet had ge!ijkgesteld met de
politieke misdrijven, zoals de drukpersmisdrijven of de orangistische demonstraties.
Dat was de eerste keer dat kamerleden de minister van
Justitie hekelden omdat hij vervolgingen aan zijn toestemming
onderwierp. Die kritiek werd geopperd tijdens een passioneel
debat, nadat de Iiberale meerderheid net was vervangen door
een katholieke.
La Belgique judiciaire van augustus 1888 (kol. 1060) vertolkte
de mening van de gerechtelijke kringen als volgt :
« On se rappelle !'emotion qu'ont produite, en 1884, certaines
recommandations du ministre de Ia Justice d'alors, de ne pas
poursuivre les delits en matiere de noms nobiliaires ou
d'inhumations; ces recommandations illegales n'ont pas ete
etrangeres a Ia chute de leur auteur, parce que !'opinion
publique avait pu admettre !'intervention du gouvernement en
matiere politique et de presse, mais qu'elle repoussait energiquement !'assimilation a ces affaires, des affaires ordinaires,
prevues par les lois penales d'ordre commun, ou !'on a reclame
energiquement, comme une garantie sociale, que le ministere
public restat independant dans Ia pleine liberte de son action. ,
Wellicht heeft minister Devolder op 8 oktober 1882 de
instructies van de circulaire van 10 november 1847 in herinnering gebracht aan de parketten, maar de tekst van die
herinnering is nooit teruggevonden, a! maakt Hayoit de
Termicourt gewag van het bestaan ervan (39).
Bij de bespreking van het wetsontwerp houdende het
Wetboek van Strafvordering - waarin luidens artikel 14 de in
algemene vergadering verenigde hoven van beroep het recht
behielden om aan de procureurs-generaal bevel te geven
vervolgingen in te stellen rees de vraag wat aan de
procureur-generaal zou te doen staan als de minister hem
gelastte niet te vervolgen, en het hof van beroep hem op!egde
zulks we! te doen. De voorstanders van het injuctierecht van de
minister - onder wie Woeste - waren van oordeel dat een
dergelijk recht voor de hoven van beroep niet diende te worden
gehandhaafd, omdat de hierarchie volstond om eventuele
misbruiken van het openbaar ministerie te beletten.
« Par application de ces cirulaires, toujours maintenues et
meme renouvelees par tous les chefs du departement de Ia
Justice, jamais, en matiere politique, c'est-a-dire en matiere
d'outrages au Roi et a Ia famille royale, en matiere de delits
electoraux, en matiere de delits de presse, le procureur general
ou le procureur du Roi n'ont agi qu'apres avoir re!;u l'autorisa-

{39) Op. cit., biz. 994.
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nombre de cas que je ne veux pas citer en ce moment - je le
ferai si j'y suis oblige - dans lesquels le ministre de Ia Justice,
contrairement a !'avis du procureur general, a interdit les
poursuites ... Si le gouvernement me repond que c'est a Ia cour
d'appel qu'il faut obeir, il en resultera cette consequence - elle
sera deduite de nos debats actuels - c'est que toutes les
circulaires, toute Ia pratique ministerielle suivie dans le pays
depuis cinquante-six ans viendront a disparaitre. A partir de ce
moment, nos procureurs generaux, nos procureurs du Roi
n'auront plus a recourir au Ministere de Ia Justice en matiere
politique, et quels que soient les ordres donnes par le chef du
departement de Ia Justice sous sa responsabilite, les poursuites
pourront etre intentees librement lorsqu'il s'agit de delits de
l'espece.
» En d'autres termes, ou bien vous refuserez, dans ce cas, a Ia
cour d'appel le droit d'ordonner des poursuites au procureur
general, ou bien vous dechirerez les circulaires du departement
de Ia Justice et vous renoncerez au droit que tous les ministres
ont exerce depuis cinquante-six ans. • (40)
Terwijl Nothomb - zij het met een aanbeveling aan de
minister om het openbaar ministerie bij de uitoefening van zijn
bediening niet lastig te vallen - Woeste steunde, vreesde de
minister van Justitie Devolder daarentegen dat als de wet het
opperste gezag inzake strafrechtelijke vervolgingen aan de
minister van Justitie zou toevertrouwen, de Kamer van
volksvertegenwoordigers vlug zou veranderen in een waar Hof
van Justitie. Hij nam aan dat de door Woeste aangevoerde
circulaires wettig waren, maar zei tot besluit dat, in geval van
onenigheid tussen de minister en het hof, het openbaar
ministerie aan het hof zou moeten gehoorzamen. Als voorstander van de tekst van de regering legde de Neujean de nadruk op
het feit dat de regering volgens hem vervolgingen kon bevelen,
maar niet verbieden. « Je ne crois pas qu'il appartienne jamais
au pouvoir executif, en Belgique, de destituer le ministere
public du droit d'exercer des poursuites Ia ou Ia loi a ete
violee. »
Nadat artikel 14 met 53 tegen 45 stemmen was verworpen,
werd de bespreking v66r de stemming in tweede lezing hervat
en zei Houzeau de Lehaie (41) :
« Vous voulez supprimer le droit d'injonction des cours
d'appel, qui n'est, en somme, qu'un droit d'injonction positive,
car Ia cour d'appel n'a pas le droit d'interdire les poursuites,
pour le remplacer par un droit d'injonction a Ia fois positive et
negative, mis aux mains du ministre de Ia Justice.

(40) Pari. Hand., Kamer, 7 aug. 1884, biz. 173.
(41) Pari. Hand., Kamer, 7 aug. 1884, biz. 173.
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ceux qui attribuent au ministre de la Justice: non seulement le
droit d'ordonner des poursuites, mais encore le droit de les
interdire.
>> D'apres ces membres, le ministre de la Justice a le droit
d'arreter des poursuites qui menaceraient ses amis, il a le droit
de dire a la justice : vous ne poursuivrez pas !'infraction. Je
suspends la loi repressive. Je ne veux pas qu'on !'applique aux
miens!
>> Vous voulez de ce droit pour le ministre de la Justice?
>> L'honorable M. Jacobs disait : "Mais il y a toujours la
responsabilite ministerielle vis-a-vis de la majorite ! " Qu'est-ce
que cela veut dire si ce n'est : La majorite sera toute-puissante ?
C'est elle qui sera maitresse de faire poursuivre ou d'arreter
!'action du parquet.
» Elle dira au ministre : vous avez non seulement le droit
d'injonction, mais meme le droit d'interdire les poursuites;
lorsque des notres seront en cause, vous empecherez que l'on
informe contre eux. »
Nadat artikel 14 opnieuw was verworpen, diende de Senaat op
zijn beurt het probleem te onderzoeken en daarbij werden net
dezelfde standpunten ingenomen, waarbij nl. de regerende
meerderheid het vetorecht van de minister verdedigde, terwijl
de minderheid dat betwistte. Minister van Justitie Lejeune gaf
een uitvoerige verantwoording voor het vetorecht van de
minister t.o.v. injunctierecht van het hof van beroep, verenigd in
algemene vergadering, en werd dadelijk als volgt tegengesproken door Buls :
« Dans la discussion de la question qui nous occupe, on admet
trop facilement le droit, pour le Pouvoir executif, represente par
un ministre, d'arreter !'action du parquet.
» Ou le pouvoir executif puiserait-il ce droit ?
>> Qu'on nous cite un article de loi qui autorise un ministre ii.
arreter le mouvement de la justice repressive !
» L'article 67 de la Constitution est-il done devenue lettre
morte ? Oublie-t-on que, si cet article accorde au Roi, en qui
s'incarne tout entier le Pouvoir executif, le droit de faire les
reglements et arretes necessaires pour !'execution des lois, c'est
sans qu'il puisse "jamais suspendre les lois elles-memes, ni
dispenser de leur execution".
» L'opinion contraire se fonde uniquement sur le fait que le
procureur general, nomme par le Roi, peut etre revoque par lui
en vertu de !'article 101 de la Constitution, et sur cette autre
opinion, toujours presentee comme un axiome, quoiqu'e!le ne
s'appuie sur aucun texte de loi, que, en matiere politique, le
salut public peut faire au ministre un devoir d'interdire des
p<;mrsuites aux procureurs generaux.
» Mais ce sont Iii de simples interpretations, qu'aucun texte de
loi ne confirme, une affirmation tres discutable, et l'on est en
droit de se demander si la majeste de la justice, sa parfaite
>>
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elles n'exigent pas, au contr~ire, !'interdiction absolue, pour le
Pouvoir executif, d'empiete~; sur le domaine du Pouvoir
judiciaire ?
» Pourquoi Ia Constution a-t-elle donne au Roi le pouvoir de
revoquer les officiers de police judiciaire ? Evidemment pour
donner au pouvoir charge d'assurer !'execution des lois Ia
puissance de punir le procurj!ur general qui, par negligence ou
partialite, manquerait a sa mission de poursuivre des coupables.
>> Parce que le ministre exerce un pouvoir disciplinaire sur ce
magistrat, parce qu'il peut, avec Ia sanction de Ia revocation, lui
ordonner de mettre en mouvement l'appareil de Ia justice contre
des gens accuses par Ia cla111eur publique, s'ensuit-il qu'il ait
aussi le droit d'user du meme pouvoir pour arreter !'action de Ia
justice repressive et soustraire ainsi ces accuses aux investigations du parquet ?
» Evidemment non !
» Les deux situations sont absoluement differentes. La mise
en mouvement de !'action repressive ne prejuge rien : ni le
requisitoire du procureur general, qui peut conclure a !'abandon
des poursuites, ni le jugement des tribunaux, qui peuvent
absoudre les prevenus, mais au moins Ia justice aura ouvert son
rei! investigateur, elle aura pese le pour et le contre dans ses
balances impartiales.
» Tout autres sont les consequences de !'interdiction des
poursuites : en ce cas, le min)stre, representant d'une majorite
politique, se substitue au Pouvoir judiciaire et absout le
coupable sans qu'aucune garantie soit donnee a Ia vindicte
pu)llique.
>> Dans le premier cas, !'action de Ia loi n'est pas suspendue;
dans le second, au contraire, le Pouvoir executif s'arroge le droit
d'annihiler les effets d'une loi revetue de toutes les sanctions
qui doivent rendre son application egale pour tous.
» Et c'est au sein d'une Chambre legislative qu'on vient
soutenir que Ia loi votee par elle puisse, a un moment donne,
perdre son caractere d'ineluctable obligation.
>> Cela est absolument inadmissible.·· (42)
Hoewel Woeste erbij bleef dat de minister van Justitie de
vervolgingen mocht verbieden, gaf hij toe dat dit recht
uitzonderlijk is en slechts zeer zelden moet worden gebruikt.
Doch hij voegde er tamelijk onverwacht aan toe :
« Qu'on ne dise pas qu'il y a ici une difference .a faire entre
les matieres politiques et les matieres repressives proprement
dites. II n'y a pas de textes de loi differents qui reglent les
matieres politiques et les matieres repressives ordinaires en ce
qui concerne le droit du ministre de Ia Justice. Si celui-ci peut

(42j Pari. Hand., Kamer; 26 nov. 1890, biz. 79 en 80.
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prerogative dans les autres matieres; car: les textes sont
generaux et s'appliquent a tous les cas » (42a).
Lejeune, minister van Justitie, antwoordde dat zijns inziens
het vetorecht van de minister niet in aile materies en in aile
omstandigheden kon worden toegepast, dat het beperkt moest
blijven tot de politiek en de drukpers, waarop Woeste verklaarde dat hij zulks had bedoeld (42b).
Vandervelde, toen minister van Justitie, heeft op 21 januari
1920 in de Kamer (43), bij een interpellatie over de vervolgingen
tegen personen beschuldigd van collaboratie met de vijand,
geantwoord ·OP een vraag van Carton de Wiart over de
instructies, die hij in gemeen overleg aan de parketten had
gegeven « over de noodzaak van de volledige onafhankelijkheid
van de parketten », « qu'il est d'usage courant quand il s'agit de
delits de presse ayant un caractere politique que le parquet se
refere au gouvernement ». Op een vraag van De Liedekerke
preciseerde hij « qu'il s'agissait uniquement de delits politiques
et de presse ». Hij voegde eraan toe : « Remarquez d'ailleurs,
que cela c'est fait».
Bij de interpel!atie die senator Rolin begin juli 1946 richtte
tot de minister van Justitie Van Glabbeke en die tot het ontslag
van de regering leidde, omschreef hij het vetorecht van de
minister van Justitie als volgt (44):
« Chacun de nos pouvoirs, executif, legislatif et judiciaire, a sa
competence propre. En ce. qui concerne le pouvoir judiciaire,
son inc;U~pendance a ete garantie par une serie de dispositions
de Ia Constitution : l'inamovibilite des juges, qui sont nommes a
vie; le fait qu'ils ne peuvent accepter du gouvernement de
fonctions salariees; Ia publicite des debats; Ia necessite d'avoir
des jugements motives, autant de regles pour mettre Ie
magistrat a l'abri de toute solliciation de J'arbitraire et de toute
immixtion du pouvoir. Cette independance, cette competence
propre, elle existe non seulement pour les magistrats du siege,
mais aussi pour les officiers du ministere public, bien que dans
un moindre mesure.
» L'article 101 de Ia Constitution decide en effet que le Roi
nomme et revoque les officiers du ministere public. lis ne sont
done pas inamovibles; ce ne sont pas pourtant des fonctionnaires. En effet, ils ne tiennent pas leurs pouvoirs d'une delegation
du ministre. C'est Ia loi qui charge les procureurs generaux pres
Ia cour d'appel et l'auditeur general pres Ia cour militaire de
l'exercice de !'action de justice criminel!e. La loi de 1878,

(42a) Pari. Hand., Kamer, 26 nov.. 1890, biz. 80-82.
(42b) Pari. Hand., Kamer, 26 nov. 1890, biz. 84.
(43) Pari. Hand., Kamer, 1919-20, biz. 130.
(44) Pari. Hand.,

Senaa~

3 juli 1946, biz. 492.
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comporte a cet egard une disposition formelle : "L'action pour
!'application de peines ne peut etre exercee que par Ies
fonctionnaires auxquels elle est confiee par Ia Ioi. " II n'y a a
cela qu'une seule reserve : !'article 274 du Code d'instruction
criminelle reconnait au ministre Ie droit de charger Ie procureur
general ou l'auditeur general de poursuivre Ies delits dont ii a
connaissance. Mais cette disposition ne permet pas au ministre
d'interdire des poursuites. Et pourquoi, .messieurs, cette difference de traitement? Farce que des poursuites ordonnees
aboutissent a conduire une affaire necessairement devant Ie
juge, qui statue seul, tandis qu'une poursuite interdite tendrait a
soustraire au juge Ia connaissance d'un cas particulier et que
donner au ministre pareil pouvoir eilt porte atteinte a .Ia
competence finale, integrale et souveraine du Pouvoir judiciaire.
Ainsi, Ie ministre de Ia Justice n'a aucune autorite, sous Ia
reserve que je viens d'indiquer, pour intervenir dans Ies
poursuites ou Ie jugement d'affaires particu!ieres. »
Na die interpellatie kwam Van Glabbeke, met een beroep op
de verklaring van Vandervelde tijdens de vergadering van de
Kamer op 13 januari 1920, er terloops op wijzen dat de regering
het recht had vervolgingen te beletten (45).
Hoe hebben die circulaires en parlementaire debatten nu tot
de oplossing van het probleem bijgedragen ? Uit het oogpunt
van een rechtsgeleerde bijdrage die berust op een formele en
grondige ontleding van letter en geest der teksten die onze op
het recht, op de scheiding der mach ten en op de natie .- bron
van aile macht - gegrondveste Staat bepalen, hebben ze beslist
niet vee! bijgebracht. Veelal is het niet meer dan een politiek
steekspel tussen meerderheid en minderheid, waarbij degenen
d.ie aan de macht zijn van die macht gebruik trachten te maken
om zelfs de loop van het gerecht te bei:nvloeden, en degenen die
niet meer aan de macht zijn of vrezen er niet meer aan te
blijven, zich opwerpen als verdedigers vai:J. de onafhanke!ijkheid
der parketten en het injunctierecht van de minister beperkt
willen zien tot de politieke en de persini:Sdi'ijven.
Wat dient te worden verstaan onder politiek misdrijf? Geldt
de definitie van het Hof van Cassatie (46) of de op een verkeerd
inzicht berustende opvatting als zou elk uit politieke overwegin-

(45) Minister van Justitie Van G!abbeke had op 7 juni 1946 in antwoord op de
parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Dem~ny, aan. .d'e audJteurgeneraal medegedeeld : " Faisant usage du droit que lui confE!re l'article 274 du
Code d'instruction criminelle, M. le ministre de la ,J"ustice a prescrit a M. l'aud1teur
general, d'ouvrir une instruction a chal,'ge du comte Capelle du chef d'infraction
aux articles 66, 67 et 118bis du Code penal. Je vous saurais done gre d'ouvrir une
instruction a charge du comte Capelle du chef d'infractions aux articles 66, 67 et
118bis du Code pima!. •
(46) Arrest van 21 okt. 1981, Rev. dr. p(m. et crim., biz. 2;:17 (vaste ~echtspraak);
drukpersmisdrijf, Cass., 11 dec. 1979, A.C., 1979-80, 452 (vaste rechtspraak); HAYorr
DE TERMICOURT, concl. voor Cass., 21 april 1947, Pas., 1947, I, 168; BERNARD-TULKENS,
• Delitpolitique '• R.P.D.B., bijv. IV, 1972, 97.
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ministers van Justitie hebben al - wellicht onder de druk van
hun meerderheid - de regeling inzake de « orangistische
demonstraties • uitgebreid tot de door Belgen in het buitenland
gepleegde misdadert en wanbedrijven, tot de misdaden en
wanbedrijven die inbreuk maken op de internationale betrekkingen, tot de aantasting door een burgemeester van de
burgerlijke rechten-van de burgers, tot de overtredingen van de
begrafeniswet, tot de misdrijven inzake adellijke namen, tot de
beledigingen jegens de Koning en de koninklijke familie, tot de
verkiezingsmisdrijven, tot de vervolgingen, enkele dagen v66r
verkiezingen, inzake uitbetaling van loon in cafes. Waar moet
het ophouden? Vruchtafdrijving, volkstelling, prive-milities,
vrije radio's, gemeenrechtelijke overtredingen bij stakingen ?.

Wat er ook van zij, uit die debatten blijkt dat de minister,
inzake politieke drukpersmisdrijven, zich verplicht heeft geacht
van de parketten te eisen dat zij hem op de hoogte brengen van
wat zij van plan zijn te doen en niet optreden zonder zijn
toestemming. Als men de parleJllentaire debatten aandachtig
leest, merkt men dat die bijzondere regeling niet wordt
verantwoord door het misdrijf zelf · of door problemen bij de
vervo!ging ervan, maar wei door de weerslag die de vervolgingen konden hebben zowel op de binnenlandse als op de
buitenlandse veiligheid van de Staat.
Dat de minister van Justitie uit zorg voor openbare orde
veelvuldige gesprekken heeft met de procureurs-generaal, dater
van gedachten wordt gewisseld, dat aan de procureur-generaal
zelfs de raad wordt gegeven niet te vervolgen, dat is allemaal
normaal. Maar aangezien de openbare orde steunt op de
eerbiediging van de wet en op de normale werking van de
instellingen moet de Uitvoerende Macht, als zij meent dat de
toepassing van een wet door het parket voor de openbare orde
gevaarlijk wordt, veeleer alles in het werk stellen om de wet te
wijzigen of op te heffen, dan om de toepassing ervan te
bel etten.
Die circulaires vormen in werkelijkheid slechts een administratieve praktijk, die niet kan prevaleren hoven de wet.
Hayoit de Termicourt herinnert er in zijn rede van 1936 aan dat
de eerste circulaire, d.i. de circulaire · welke Raikem op
28 juli 1831 heeft ondertekend, dateert van een periode toen de
Rechterlijke Macht, zoals zij door de Grondwet werd ingesteld,
nog niet was georganiseerd. Het is immers pas ingevolge de
organieke wet van 4 augustus 1832 betreffende de Rechterlijke
Orde dat het Hof van Cassatie en de hoven van beroep in hun
grondwettelijke samenstelling zullen worden gei:nstalleerd op
15 oktober 1832. Tot op die datum bleef het vroegere personeel
van de hoven en rechtbanken in dienst (art. 135 van de
Grondwet). « On ne peut s'etonner >>, merkte Hayoit de
Termicourt op, • que durant cette periode transitoire le
gouvernement se soit arroge certains pouvoirs, surtout en
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donne lieu, sous le regne du Roi Guillaume, a de retentissants
abus et ils furent meme l'une des causes du soulevement de nos
provinces », waarop spreker besloot : « Les circulaires du
departement de Ia justice ne renferment !'expose d'aucun
argument de doctrine ou de texte en faveur du droit du ministre
d'interdire une poursuite » (47).
Wat is eigenlijk een « injunctie >>? Als men ervan uitgaat dat
daarmee bedoeld is het bevel om a! dan niet op te treden, en in
ieder geval om te gehoorzamen op straffe van sanctionering van
elke met de injunctie strijdige gedraging, dan betreft het een
bevel dat de minister geeft in de uitoefening van zijn
hierachische macht en in dat geval staat de vraag nopens de
grondwettigheid of de wettigheid van dat bevel inderdaad open
voor betwisting. Kan het echter niet gewoon een maatregel van
inwendige orde zijn, die eventueel in de vorm van een circulaire
is uitgedrukt ? In dat geval geldt die injunctie enkel voor de
parketten en huri chefs en kan de onwettigheid ervan niet
deugdelijk door de burgers worden aangevoerd. Uit de rechtspraak van de Raad van State (48) blijkt inderdaad dat er een
onderscheid moet worden gemaakt tussen de echte circulaires,
die enkcl de draagwijdte van een rechtspunt uitleggen of
verduidelijken en als dusdanig aan zijn censuur ontsnappen, en
de valse circulaires, die, onder het mom van maatregelen van
intern bestuur, nieuwe rechten en verplichtingen doen ontstaan
voor de rechtsonderhorigen waarvoor de rechtsregel bedoeld is
en die, als dusdanig, de rechtsregeling wijzigen, door de
voorschriften hetzij te versoepelen, hetzij te verstrengen;
Die valse circulaires kunnen vanzelfsprekend door de rechter
gecensureerd worden wanneer zij de wet schenden. Men weet
ook dat de Raad van State steeds de regel « patere legem quam
ipse fecisti » heeft toegepast. Wanneer het openbaar gezag een
bijzondere maatregel·. neemt, moet het, overeenkomstig voornoemd beginsel, de algemene regels eerbiedigen die het
voordien mocht hebben vastgelegd. A fortiori moet het zorgen
voor de toepassing van de normen, eventueel opgelegd door
andere openbare overheden en die, zoals de wetten, van
rechtswege daarop toepasselijk zijn.
Kan men ook niet, ten blijke van het onwettig karakter van
die circulaires, in zoverre daarin aan de minister van Justitie
het recht wordt verleend bevelen te geven om niet te vervolgen,
's Hofs arrest aanvoeren van 12 december 1968 (A.C., 1969, 368),
waarin, op conclusie van eerste advocaat-generaal baron
Mahaux, eigenlijk wordt beslist dat « . hij die rechten heeft, ook
(47) Op. cit., biz. 996. Minister van Justitie Moureaux heeft trouwens de
circulaires ingetrokken van 26 april 1843 en van 29 april 1878 betreffende de
misdaden en wanbedrijven die Belgen in het buitenland hebben gepleegd.
(48) Over de dienstinstructies of circulaires van de ministers, zie Notes de droit
public, deel VI, van J. VELU, gewoon hoogleraar, Presses universitaires Bruxelles,
uitgave 1980-81, biz. 511, en Les Novelles, VI, Le conseil d'Eta~ circulaire nrs. 1364
e.v., blz. 464 e.v.
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openbare overheid van haar bevoegdheid, nooit kan worden
gelijkgesteld met een loutere mogelijkheid en dat die overheid
in geen geval, bij algemene maatregel, kan beslissen geen
gebruik te maken van die bevoegdheid (49).
Die opmerking ,strookt met de traditionele commentaar bij
artikel 67 van de Grondwet. De Koning en zij die in Zijn naam
optreden, zijn niet · bevoegd om, bij de toepassing van de wet,
« vrijstelling te verlenen van de uitvoering van de wet ''• en dat
is precies wat door een bevei tot niet-vervolging wordt gedaan.
Kan men .zeggen dat voornoemd artikel 67 enkel betrekking
heeft « op de verorderingen » in de precieze betekenis van het
woord en dat enkel Jaatstgenoemden en niet de circulaires aan
toezicht zijn onderworpen ?
Het Jijkt integendeel aangewezen dienaangaande a fortiori te
redeneren : elke maatregel, individueel of algemeen, elke
verordening, elke circulaire, elke maatregel van inwendige orde
waarbij de Uitvoerende Macht de vrijstelling van de uitvoering
van de wetten beoogt, kunnen mijns inzien terecht aangevochten worden.
Regering en politici leken sinds bijna zestig jaar gewonnen te
zijn voor wat de enige aanvaardbare uitlegging van onze
wetgeving was gebleken. De Natie had geleerd dat de onpartijdigheid de grondslag van de kracht van het openbaar ministerie
moet zijn en dat het statuut van magistraat die onpartijdigheid
aan het openbaar ministerie diende te verlenen. Wanneer ooit
een politicus,. ongeacht overigens zijn waarde, die door het
systeem verplicht is zijn gezag op een politieke meerderheid te
doen steunen, vrij zou kunnen beschikken over de strafvordering, door te beslissen dat zij niet of niet meer wordt ingesteld
tegen die persoon of die categorie personen, wegens bepaalde
feiten die v66r of na een door hem bepaalde datum zijn begaan,
dan zou de onpartijdigheid waarmee de zaken bij de rechtbank
aanhangig worden gemaakt, grondig worden aangetast. Mocht
het openbaar ministerie niet meer onafhankelijk kunnen zijn in
zijn bijdrage tot de rechtsbedeling, dan is het gevaar groot dat
de onafhankelijkheid van de zittende magistraat op haar beurt
ernstig zal worden bedreigd.
In zijn artikel in het dagblad Le Soir van 26 mei 1978 schreef
minister van State MA. Pierson, onder de titel « Separation des
pouvoirs ou une etrange evolution. », dat het parket zich heeft
losgemaakt van het ministerieel gezag dat vroeger de macht had
om het parket te verbieden vervolgingen in te stellen. « Est-ce
un mieux? •, vroeg hij, « Nous ne Je pensons pas. Certes Je
ministre de Ia Justice ne pourrait exercer ce droit d'interdiction
qu'avec Ia plus grande prudence et, disons-le seulement de
maniere exceptionnelle. » Dat artikel werd gepubliceerd naar
aanleiding van een wetsvoorstel dat tijdelijk de opheffing van

(49) Zie bet commentaar bij bet arrest van 12 dec. 1968 door FR. DELPEREE, in
R.C.J.B., 1970, 241.
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strafbaar wordt gesteld, « alors que », aldus de auteur, « certains
parquets ont entame des poursuites contre divers medecins
prevenus d'avoir pratique des avortements, et non contre les
jeunes qui se sont fait avorter. »
In het verslag dat in naam van de kamercommissie voor de
Justitie op 18 februari 1982 werd gedaan over het wetsvoorstel
(50) inzake de zwangerschapsonderbreking en tot opschorting
van de artikelen 350, 351, 352, 353 en 383, vijfde lid, en volgende,
van het Strafwetboek, heeft de vice-eerste minister en minister
van Justitie en Institutionele Hervormingen. de mening verdedigd dat, met betrekking tot bevoegdheid van de ministers om
bevelen tot vervolging te geven aan de parketten, « het
probleem volgens hem op een bepaald punt minder eenvoudig
lijkt dan men zou kunnen afleidert uit sommige daaromtrent
afgelegde verklaringen »,
Hij vermeldde eerst de punten waarover geen betwisting
bestaat:
« r Het staat buiten kijf dat de minister van Justitie een
vervolging kan gelasten. Artikel 274 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt immers : " De procureur-generaal geeft
aan de procureur des Konings ambtshalve of op bevel van de
minister van Justitie opdrachii om de misdrijven waarvan hij
kennis draagt, te vervolgen ", Verder staat in artikel 143 van het
Gerechtelijk Wetboek dat de procureur-generaal bij ieder hof
van beroep onder het gezag van de minister van Justitie alle
opdrachten van het openbaar ministerie uitvoert.
» De andere punten hebben geen betrekking op de aanmaning
tot vervolging, maar op de aanmaning om niet te vervolgen, dus
op een negatieve aanmaning. En dan nog moet een onderscheid
worden gemaakt tussen verschillende mogelijkheden.
» 2" Negatieve aanmaning met betrekking tot een welbepaalde
zaak : iedereen, ook de minister, is het erover eens dat de
minister dergelijke aanmaningen niet kan geven. In elk geval
zou dat een schending betekenen van artikel 6 van de Grondwet
(gelijkheid van alle burgers).
» 3" Aanmaning om reeds ingestelde strafvervolgingen te
staken : ook van een dergelijke bevoegdheid kan geen sprake
zijn. Hoewel de minister van Justitie een strafvordering op gang
kan brengen, heeft hij er geen zeggenschap meer over wanneer
die ingesteld is.
» Over a! wat voorafgaat bestaat geen betwisting. Er blijft een
punt over dat vatbaar is voor discussie : kan de minister tot de
magistraten van de parketten een negatieve aanmaning van
algemene aard richten ? Kan hij met andere woorden verbieden
dat in de toekomst vervolgingen worden ingesteld, niet in een
bijzonder geval, maar voor een bepaalde soort van gevallen, b.v.
in alle gevallen waarin een bepaalde wettekst toepasselijk is ?

(50) Gedr. St., Kamer, 1981-82, nr. 20/2, biz. 17.
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dergelijke negatieve aanmaningen met een algemeen karakter
uit te vaardigen, maar daarover bestaat geen eenstemmigheid
en dat standpunt steunt trouwens niet op onaanvechtbare
juridische gronden.
>> Dergelijke aanmaningen waren reeds in de XIXe eeuw
gebruikelijk, bij wijze van omzendbrief. >>
De minister vermeldde dat Wigny (Droit constitutionnel, II,
nr. 599, 1952, blz. 776) er trouwens aan herinnert dat : « tot in
1890 het instellen van de strafvervolging in bepaalde gevallen
door diverse omzendbrieven ondergeschikt gemaakt werd aan
de toelating van de minister van Justitie. De bedoeling was
telkens niet aileen maar gerechtvaardigd, maar ook redelijk,
want het ging daarbij om persdelicten of om politieke
misdrijven en men aarzelde om van de schuldigen martelaars te
maken; de misdrijven hadden een internationale terugslag ofwel
was daarmee de aansprakelijkheid van een minister gemoeid;
ofwel diende men vervolgingen te verbieden omdat die steunden
op een wet die ingetrokken ging worden omdat eenheid inzake
rechtsleer onder aile parketten van het Rijk moest gebracht
worden ... »
« In elk geval >>, zo voegde hij eraan toe, « is het niet de taak
van degenen die in de eerste plaats bij dit probleem betrokken
zijn- ministers van Justitie of procureurs-generaal- over die
twistvraag uitspraak te doen. Nu moet men toegeven dat
betwisting mogelijk is, aangezien de wet over dat precieze
probleem met geen woord rept. Het zou wellicht aanbeveling
verdienen dat de commissies voor de Justitie van beide Kainers
enkele vergaderingen wijden aan een grondige studie van dit
probleem. Inmiddels is het de bedoeling van de vice-eerste
minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen zich inzake negatieve aanmaningen te houden aan het
gebruik dat zijn voorgangers in acht hebben genomen. Niet de
opportuniteit van dat gebruik vormt thans een probleem, doch
aileen de vraag of men in rechte kan staande houden dat dit
gebruik de enige aanvaardbare regeling is. >> (51)
De commissie « Universite - Palais » te Luik heeft op
18 mei 1982 een debat gehouden over het thema « Le ministre
de Ia Justice peut-il adresser aux magistrats des parquets des
injonctions negatives a caractere general ? » Het gespreksonderwerp werd voorbereid door de heren P. Troisfontaine, A. Fettweis, J. Van Compernolle, mevr. C. Draps, de heren I. Fran~ois,
A. Spirlet, F. Perin en M. Franchimont, onder voorzitterschap
van G. de Leva!.
Volgens Jacques Henry, die in het Journal des Tribunaux een
kort verslag over het colloquium heeft gepubliceerd, werd die
kernvraag niet definitief beantwoord (52). Men kwam niet tot
(51) Gedr. St., Kamer, 1981-82, nr. 20/2, biz. 16.
(52) • Le ministre de Ia Justice peut-il adresser aux magistrats des parquets des
injonctions negatives a caractere general », J.T., 1982, 534.
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hernomen die hij reeds had ontwikkeld in Germes et bois morts
dans oJa societe politique contemporaine, waarin hij wou doen
« eclater le cadre sans doute trop etroit de Ia pure analyse
textuelle » en teruggrijpend naar de inhoud van zijn interpellatie van 23 oktober 1979 betoogde (53) :
« Dims un pays comme Ia Belgique, ou Je pouvoir po!itique est
faible et mediocre, Je parquet a pris ses distances. II a elabore
une theorie selon Jaquelle Je ministere public agit au nom de Ia
Joi ou de Ia societe, et n'a pratiquement aucun compte a rendre
a personne, sauf en cas de faute si grossiere qu'elle appelle un
arrete royal de revocation. Mais Je gouvernement ne s'est jamais
decide a appliquer cette sanction. Tout au plus a-t-il frappe, une
seule , fois, de suspension temporaire l Le parquet se sent
totalement independant, moralement integre dans le pouvoir
judiciaire, sans en faire constitutionnellement partie. Cette
situation ambigue resulte de Ia mefiance sinon du mepris, des
magistrats a l'egard des gouvernants. Le parquet est done bel et
bien devenu un pouvoir sans nom. II est commode de n'etre
responsable que devant Ia loi, quand on en est. soi-meme
l'organe : Ia responsabilite se resorbe d'elle-meme, comme le
serpent qui se devore Ia queue. Une societe libre ne peut
supporter que Ia liberte des personnes soit a Ia merci d'une
autorite sans limites, puisqu'irresponsable. II faut done que les
procureurs repondent de leurs .actes devant une autorite qui
leur soit superieure, mais elle-meme sujette a Ia critique libre,
contradictoire et publique. Elle ne serait autre que celle du
ministre de Ia Justice, investi du droit de demander des
comptes, de faire des remontrances, et, au besoin, de sanctionner les fautes en soumettant au chef de l'Etat les decisions
necessaires ( ... ). Les procureurs sont done bien des organes du
pouvoir politique. Sans doute beneficient-ils d'une large deconcentration de celui-ci, laquelle ne va pas toutefois jusqu'a leur
conferer une independance qui .consacrerait leur irresponsabiJite. Seule Ia deterioration du systeme politique, dans des pays
comme Ia Belgique, a pu favoriser les errances d'un organe
devenu d'une puissance redoutable, san contr6le reel. »
Luidens het verslag in het Journal des Tribunaux heeft Perin
op het einde van het colloquium opnieuw het w<iord genomen
om te besluiten dat « le flou actuel n'est pas nuisible et qu'en Ia
matiere il vaut mieux se rallier a un empirisme de bon aloi ».
Aangetoond werd, zo lijkt ons, dat de geest en de letter van
het Wetboek van Strafvordering het bestaan uitsluiten van een
bevoegdheid om het instellen van vervolgingen te verbieden.
Enkel de Wetgevende Macht kan, door een nieuwe bepaling, de
bevoegdheid van de procureurs-generaal verminderen. Zulks
kan niet door de Uitvoerende Macht worden gedaan !

(53) Germes et bois morts dans Ja societe politique contemporaine, Rossel, 1981,
blz. 132-133; PAUL TROISFONTAINE, inleidend verslag bij bet colloquium van de
commissie c Universite - Palais • van Luik op 18 mei 1982; zie noot 31.
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onafhankelijk van het parket het gevolg is van het wantrouwen,
zo a! niet van de minachting van de magistraten jegens de
regering?
Mag men - het moge dan nog zijn uit hang naar contradictie
en om het debat op gang te brengen - zomaar de medewerking
negeren die het parket in volle vertrouwen aan de rechtsbede!ing biedt ? Men denke maar aan de vele parketmagistraten die
door de ministers van Justitie werden opgeroepen om als
kabinetsleden nauw met hen samen te werken. Dient er nog te
worden gewezen op het pretoriaans probatiestelsel dat door de
parketten werd toegepast lang v66r het probatiestelsel door de
wet werd ingesteld ? Heeft de wetgever ook niet, op voorstel van
de minister van Justitie, aan .het parket het monopolie van de
strafvordering verleend inzake vervallenverklaring van de
ouderlijke macht (wet van 15 mei 1912), het monopolie van het
aanhangig maken van een zaak bij de jeugdrechtbank, die
uitspraak doet in de zaken als bedoeld in hoofdstuk III,
afdelingen I en II, terwijl krachtens artikel 14 van de wet van
15 mei 1912 de ouders bevoegd waren om een zaak bij <:le
kinderrechter aanhangig te maken. Kan men voorbijgaan aan
de steeds grotere bevoegdheid die de wetgever aan het parket
heeft toegekend om de strafvordering door het betalen van een
geldsom te Iaten vervallen ? Hetzelfde vertrouwen blijkt ook uit
artikel 235 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
aangevuld bij artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 23 van
23 mei 1967, en uit het feit dat de wet van 8 augustus
1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-80, waarin
nieuwe fiscale maatregelen werderi uitgevaardigd, artikel 47
vervangen heeft door artikel 350 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, en dat, terwijl in die materie de strafvordering uitsluitend door het bestuur werd uitgeoefend, dat artikel
bepaalt dat zij thans uitsluitend door het openbaar ministerie
zal worden uitgeoefend ? Dezelfde samenwerking met het oog
op het algemeen welzijn maakt dat artikel 152 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsauditeur het ambt
van openbaar ministerie vervult onder het toezicht en de Ieiding
van de procureur-generaal. De hele penitentiaire politiek inzake
de korte gevangenisstraffen berust, wat de proefneming met de
beperkte hechtenis en de weekeindarresten betreft, op de
samenwerking van de parketten (54). Kan men voorbijgaan aan
de zeer belangrijke bijdrage die het openbaar ministerie heeft
geleverd tot de toepassing van de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij, via de conclusie van
procureur-generaal Hayoit de Termicourt v66r het arrest van
15 februari 1968 door het Hof in verenigde kamers gewezen
(Pas., 1968, I, 740)? Is het niet om te vermijden dat ook maar
zou worden geraakt aan het beginsel krachtens hetwelk de

(54) Circulaire minister van Justitie van 15. februari 1963, Bestuur der
Dienst der individuele gevallen, htt. B, nr. 539.

Strafinrichtinge~,

-43parketten de opportuniteit van de vervolgingen beoordelen, dat
de opstellers zelf van het wetsvoorstel tot wijziging van de
bepalingen betreffende het misdrijf verkrachting, op vraag van
de minister van Justitie, een amendement hebben ingediend
strekkende tot weglating van artikel 7 van hun voorstel waarbij
aari derden het recht werd verleend zich burgerlijke partij te
stellen (55) ?
Wat moet men daarvan denken?
De macht van de parketten om te oordelen of vervolgingen
opportuun zijn, brengt een zware verantwoordelijkheid mee (56).
Door het uitoefenen van die macht bepalen de parketmagistraten de hele gerechtelijke criminele politiek. Hun beslissing
bepaalt het aanhangig maken van de zaak bij de rechtbank. Het
waardeoordeel dat in die beslissing besloten ligt en waarop die
moet steunen, moet met de finaliteit van die macht overeenstemmen. Seponeren omdat vervolgingen inopportuun lijken,
mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn noch een vlucht voor
de verantwoordelijkheden. Vervolgingen worden niet inopportuun omdat de kwalificatie moeilijk is of een ingewikkeld
onderzoek van de verordenende bepalingen vergt, noch omdat
de feiten moeilijk te bewijzen zijn, en evenmin omdat de dader
niet met zekerheid is ge!dentificeerd of in de klacht feiten
worden aangeklaagd die geen misdrijf vormen. De beslissing te
seponeren omdat vervolgingen inopportuun zijn, vormt een
reele en belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het
strafrechtsbeleid. Het seponeren is een van de hoofdbekommernissen van dat beleid en moet ten dienste ervan staan.

(55) Pari. St., Kamer, 1981-82, nr. 166/1, 2 (amendement) en 8 (verslag in naam
van de commissie van de Justitie door Brouhon, blz. 31).
Artikel 7 bepaalde dat « de instellingen van openbaar nut en de verenigingen die
rechtspersoonli)kheid bezitten en zich statutair tot doel stellen de rechten van de
mens en de personen die het slachtoffer zijn van de bij de artikelen 372 tot
378 van bet Strafwetboek bedoelde misdrijven te verdedigen, bevoegd zijn om met
betrekking tot de overtredingen van de bepalingen betreffende het misdrijf
vefkrachting de rechten van de burgerlijke partij uit te oefenen •· De wet van
30 juli 1981 houdende bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie
ingevende daden, staat, misschien wegens een vergetelheid, in zijn artikel 5
daarentegen toe dat de instellingen van openbaar nut en verenigingen ... die zich
statutair tot doel stellen de rechten van de mens te verdedigen of rassendiscriminatie te bestrijden, in rechte kunnen optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de
toepassing van deze wet aanleiding kan geven, wanneer afbreuk is gedaan aan
hetgeen zij statutair nastreven - dat wil zeggen wegens een schade die hen niet
eigen is - zoals de schade van een aantasting aan zijn eigen beroep - maar die
door derden is geleden. De statuten van de instellingen van openbaar nut en van
die verenigingen beogen ongetwijfeld de verdediging van de rechten van de mens
en de strijd tegen rassendiscriminatie ... maar dat is precies het voorwerp van
onze wetten en meer bepaald van de strafwetten, en het is het openbaar
ministerie dat deze moet doen eerbiedigen en, meer bepaald, sancties moet
vorderen. Artikel 5 verkort de bevoegdheid van de parketten om de opportuniteit
van de vervolgingen te beoordelen.
(56) Zie de circulaire van 16 november 1837 van minister van Justitie Ernst
waarnaar wordt verwezen en die van 13 juli 1847, en het standpunt van het
Ministerie van Justitie waarin de circulaire van 12 februari 1824 wordt bijgevallen
die door minister van Justitie VanMaanen is ondertekend.

-44Dat beleid is erop gericht de algemene en bijzondere
preventie te verzekeren, in de eerste plaats door sociale
maatregelen die de criminogene druk van bepaalde bijzondere
toestanden beogen te verminderen, en pas in de tweede plaats
door te grijpen naar dwingende gerechtelijke maatregelen
wanneer het niet anders kan. In strafrecht is a! wat niet
onontbeerlijk is om de wet als bewaker van de openbare orde te
doen eerbiedigen, overbodig en dus niet verantwoord : « Vervolgingen inopportuun » omdat blijkt dat de maatschappelijke orde
beter gediend zal zijn met psychisch-medisch-sociale maatregelen. Vervolgingen inopportuun ook omdat het contact met de
delinquent aantoont of althans laat verhopen dat er geen
herhaling zal zijn; inopportuun omdat, zonder de rechten van de
getroffene, waarover de parketmagistraat met de grootste
nauwgezetheid moet waken, uit het oog te verliezen, en precies
om die getroffene beter te beveiligen, het feit dat de beklaagde
zich vrijwillig aan toezicht, bijstand, hulp of een medische
behandeling onderwerpt, betere vooruitzichten biedt dan een
veroordeling; inopportuun omdat de getroffene zel£ voor een
groot dee! verantwoordelijk is voor het misdrijf, enz.

Die enkele opmerkingen maken a! duidelijk dat het niet kan
stroken met een repressie op mensenmaat - dat wil zeggen een
repressie ten dienste van de mens de wet op een
voornamelijk objectieve en onpersoonlijke wijze de toepassing
van de repressieve normen te Iaten regelen. Die toepassing
moet gebeuren door de magistraten van de zetel en van het
parket.
Wanneer de magistraat van het openbaar ministerie gebruikt
maakt van zijn macht om de opportuniteit van de vervolging te
beoordelen, moet hij ervan doordrongen zijn dat hij naar
geweten moet handelen en een uiterst belangrijke gerechtelijke
functie vervult !
Nogmaals, het is van wezenlijk belang voor de goede werking
van onze instellingen dat die beoordeling nooit tot een
beoordeling van opportuniteit van de wet zelf verwordt. Die
beoordeling behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de
wetgevende macht, en noch de beoordeling van de opportuniteit
van de vervolgingen, noch een bevel om niet te vervolgen
kunnen die bevoegdheid aantasten.
Het is duidelijk dat de beoordeling van de genoemde
opportuniteit door het parket noodzakelijk sterk zal verschillen
van de beoordeling door de Uitvoerende Macht. Terwijl de
eerste enkel optreedt op grond van gerechtelijke overwegingen
besteedt de andere vooral aandacht aan de politieke implicaties.
De bevelen om te vervolgen of om niet te vervolgen zullen
« middelen » worden om het gerechtelijk apparaat een meer
linkse of meer rechtse koers te doen varen; in een zekere zin
wordt door een bevel tot niet-vervolging de normale werking
van de instellingen uitgeschakeld, men krijgt opheffingen en
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wet niet Ianger aan de huidige maatschappelijke noden is
aangepast, moet de Uitvoerende Macht de wijziging ervan
nastreven en het niet-toepassen ervan.
Wanneer men aan de Uitvoerende Macht de bevoegdheid
verleent om het instellen van vervolgingen te verbieden, wordt
vooreerst de ministeriele verantwoordelijkheid in grote mate
uitgebreid en zal de minister gelnterpel!eerd kunnen worden
over het niet-uitoefenen van het vetorecht, terwijl men bovendien de hoven en rechtbanken bloot stelt aan politieke
belnvloeding en in het parlement onvermijdelijk debatten van
gerechtelijke aard zul!en worden gehouden.

Blijkt uit de loop van de geschiedenis niet dat het vertrouwen
dat het openbaar ministerie sedert meer dan 150 jaar heeft
verworven, zowel bij de Uitvoerende als bij de Wetgevende
Macht, eerder te danken is aan het statuut dat het van de Natie
heeft gekregen dan aan de persoonlijke verdiensten van zijn
!eden?
Laten we hopen, zoals Ortolan en Ledeau het reeds formuleerden in hun werk over het openbaar ministerie in 1831, dat
dank zij zijn onafhankelijkheid het openbaar ministerie « puisse
apparaitre au peuple non plus comme un moyen oblige de
gouvernement, mais comme une veritable magistrature >>.

*
Het Hof heeft met diepe ingetogenheid kennis genomen
het overlijden van emeritus eerste voorzitter Jules Bayot.
allen hebben M. Bayot immers leren kennen als iemand die
hele Ieven in het teken had gesteld van het mooie,
waarachtige, het menselijke.

van
Wij
zijn
het

Zijp. lijkrede die op de terechtzitting van 13 mei werd
uitgesproken, was bijzonder ontroerend en de gedachte aan het
Ieven van die illustere overledene heeft ons allen met de wil
bezield beter te doen, meer inzet te betonen en meer te geven
bij de uitvoering van onze taak en de daarmee gepaard gaande
verantwoordelijkheden.
Een prachtige zomer liep stilaan ten einde toen, op 14 augustus, de vooravond van een traditionele vakantiehoogdag, plots
maar toch op een serene en kalme wijze het Ieven is geeindigd
van degene die, gedurende meer dan twintig jaar, het secretariaat van het parket heeft geleid en zijn onvergelijkbaar talent
en zijn toewijding ten dienste van vijf procureurs-generaal heeft
gesteld. Zijn gezondheidstoestand was reeds sedert vele maanden zorgwekkend. Niettemin konden wij nauwelijks geloven dat
uit dit Ieven een man was weggerukt die, heel zijn loopbaan
door, zo alert en aktief was geweest, en van wie wij dachten dat
hem een lange en zorgeloze levensavond was beschoren.
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hadden hem opgemerkt op de griffie van het Hof en zij haalden
hem naar het parket, waar hij reeds op 16 januari 1946
adjunct-secretaris werd.
Op 7 juli 1959 werd hij secretaris en hij bleef het tot
1 juni 1980. Hij was bovendien penningmeester van het
Gerechtelijk Hulpfonds sinds de oprichting ervan en vertrouwensman in de hoogste kringen van de Belgische Voetbalbond.
Een gelukkige huisvader was hij, vertroeteld door een charmante echtgenote, met een diepe genegenheid voor zijn zusters
en overlopend van tederheid voor zijn kinderen en kleinkinderen. Stiptheid, orde en totale toewijding aan zijn zware taak
hebben steeds zijn Ieven beheerst, toch was hij niet van humor
gespeend en dan verscheen een twinkeling in zijn diepbiauwe
ogen die zeer jong en zuiver waren gebleven.
·
« Le modele des modeles » zo zei me op de uitvaart
procureur-generaal Delange, en ik kreeg de indruk dat M. De
Bruycker eens te meer zijn diensten leek te willen aanbieden
aan de heren Ganshof van der Meersch, Delange en Dumon die
met hun echtgenoten een uitzonderlijke hulde kwamen brengen
aan de man van wie zij zoveel medewerking hadden gekregen.
De aanwezigheid op de lijkdienst van de heer eerste voorzitter
Wauters, van talrijke raadsheren, van bijna aile advocatengeneraal van de emeriti- en ereleden van het Hof en zijn
parket, van het hoger personeel van de griffie, de politie, de
rijkswacht en van hooggeplaatsten uit de sportwereld, was voor
mevr. De Bruycker, haar dochter, haar schoonzoon en haar
kleinkinderen en voor zijn medewerkers een blijk van de
achting en de genegenheid die hij overal mocht ondervinden. Ik
hoop dat zijn echtgenote, .waarop hij zo trots was, en die hem
steeds in staat heeft gesteld het parket met inzet van al zijn
krachten te dienen, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn zusters,
zijn opvolger aan het hoofd van het parket en zijn medewerkers
zullen beseffen dat al die blijken van achting de erkenning
vormen van het belang van de opdracht waarvoor hij verantwoordelijk was en van de uitzonderlijke wijze waarop hij die
volbracht heeft !

*
Voor de Koning vorder ik dat het aan het Hof moge behagen
te verklaren dat het, heden, zijn werkzaamheden voortzet in het
kader van het gerechtelijk jaar dat aanvangt.
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Lijst van de belangrijkste afkortingen

art., artt. :
aug.:
Beslw.:
Bosw.:
Bull.:
b.v.:
B.W.:
com.v.:
com.v.aand. :
c.v.:

dec.:
Deer.:
e.a.:

E.E.G.:
Europees Verdrag Rechten van
de Mens:
e.v.:

feb.:
Gem.regl.:
Ger.W.:
jan.:
K.B.:

Kh.:
l.v.:
M.B.:
Mil.Sv.:
Mil.Sw.:
nov.:
n.v.:
o.g.v.:
okt.:
Pas.:
Pasin.:
p.v.b.a.:

artikel, artikelen.
augustus.
besluitwet.
Boswetboek.
Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation.
besloten vennootschap.
Burgerlijk Wetboek.
commanditaire vennootschap.
commanditaire vennootschap op aandelen.
cooperatieve vennootschap.
december.
decreet.
en litisconsorten, en anderen.
Europese Economische Gemeenschap.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden.
en volgende.
februari.
gemeentereglement.
Gerechtelijk Wetboek.
januari.
koninklijk besl;,it.
Wetboek van Koophandel.
landbouwvennootschap.
ministerieel besluit.
Wetboek Militaire Strafvordering.
Militair Strafwetboek.
november.
naamloze vennootschap.
op grand van.
oktober.
Pasicrisie.
Pasinomie.
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-48sept.:
Sv.:
Sw.:
Veldw.:
Ver.Arr. R.v.St. :
vgl.:

september.
Wetboek van Strafvordering.
Strafwetboek.
Veldwetboek.
Arresten Raad van State.
vergelijk.

v.o.f.:

vennootschap onder firma.

v.z.w.:

vereniging zonder winstoogmerk.
wet.

W.:
W.B.T.W.:
W.I.B.:

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

W.Reg.:

Wetboek van Registratierechten.

W.Succ.:
W.Zeg.:

Wetboek van Successierechten.
Wetboek van Zegelrechten.
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Enkele belangrijke verkort geciteerde wetten
Aile verdere citeertitels worden naar de onderstaande modellen gevormd

Arbeiderspensioenwet 1955 :

wet va'n 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevings'p ensioen voor arbeiders.

Arbeidsartsenwet :

wet V,iln 28 december 1977 tot bescherming van de
arbeicj.sgeneesheren.
Arbe(dsongevallenwet 10 april 1971.
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
wett~n betreffende het bediendencontract, gecoordineerd 20 juli 1955.
wet van 24 januari 1978 betreffende de arbeidsovereenko!llst voor sportbeoefenaars.
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsongevallenwet :
Arbeidsovereenkomstenwet :
Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden:
Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars :
Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden:
Avondsluitingswet :

Bestaansminimumwet :
C.A.O.-wet :
Dienstplichtwet :
Faillissementswet :
Feestdagenwet :
Geluidshinderwet :
Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen:
Gezondheids- en Veiligheidswet:
Gw.:
Handelshuurwet :

Huurwet :
Jeugdbeschermingswe~

Middenstandswet :

:

wet van 24 juli i973 tot instelling van een verplichte
avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening.
wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht
op een bestaansminimum.
wet vJn 5 december 1966 betreffende de collectieve
arbeiqsovereenkomsten en de paritaire comites.
koninklijk besluit van 30 april 1962 tot coordinatie
der dienstplichtwetten.
wet van 18 april 1851, ter vervanging van hoek III
van het Wetboek van Koophandel.
wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen .
wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van
de geluidshinder.
wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag
voor zelfstandigen.
wet van 16 juni 1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de arbeiders.
Grondwet.
regels betreffende de handelshq.ur in het bijzonder
(afd. Ilbis van hoek 14 van titel
van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij art . . wet 30 april1951) .
wet van 10 april 1975 betreffende de huurpriJzen
van woningen.
wet van 8 april 1965 betreffende de )eugdbescherming.
·

yrn

wetten betreffende de organisatie van de middenstand, gecoordineerd op 28 mei 1979.

!14ijnwerkerspensioenwet 1947 :

Pachtwet:
Pensioenwet Zelfstandigen
1960:
"
Programmawet 1976 :
Programmawet 1978 :
Sociale Documentenwet :
Sociale Zekerheidswet Beroepsrenners:
Sociale Zekerheidswet Beroepsvoetbalspelers :
Sociale Zekerheidswet Mijnwerkers:

wet van 25 februari 1947 betreffende het pensioenstelsel voor de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden.
wet 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving (boek III, tit. VIII, afd. 3, B.W.)
wet van 28 maart 1960 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.
wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1975-1976.
wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978.
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.
wet van 7 november 1969 betre.ffende de tpe.passing
van de sociale zekerheidswetgeving op de houders
van een vergunning « beroepsrenner )~.
wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidswetgeving op de beroepsvoetbalspelers.
wet van 10 februari 1945 betreffende de· sociale
zekerheid voor de mijnwerkers en de ermee gelijkg~stelden,

Vakbondswet
neel:

Overheidsperso-

Veiligheidswet Schepen:
Vervoerwet :
Vormingsbesluit Zelfstaridigeri "<
W,A:M,-wet :
Wegverkeersteglement :
Wegverkeerswet:

wet van 19 december 1971 tot regelirig van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
vail haar perso.neel.
wet van 5 juni 1972 o.p de veiligheid der schepen,
wet van ·25 augustus 1891 o.p de vervoewvereenko.mst.
koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betrefferide de
voortdurende vorming in de middenstand .
.wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aaii. · sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
k(minklljk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het weg-verkeer.
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie
van de wetteri betreffende de politie over het wegverkeer.

Wet Bescherming Loon Werknemers:

wet vail 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers.

Maatschap~

·wet vari·9 april1930, vervangen bij de wet van 1 juli
1964 t.ot bescherming van de maatschappij.

Wet Bescherming
pij :

Wet Economische HerorHlnte- wet van 4 augustus 1978 tot economische herorien'
ring:
tering.
Wet Giftige Afval :
. wet van 22 juli 1974 op de giftige afval.
Wet MaatschappelijkWelzijn: · · oiganieke wetvan 8 juli 1976 betreffende de· openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Wet Politiek Verlo'f:
wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof
voor de uitoefening van een politiek mandaat.
Wet Prestaties Al!leme.en., Be- wet van 19 'lugustus 1948 betreffende de prestaties
lang:
vari algemeen belang in vredestijd.

-51Wet Raad van State:
Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw:
Wet Sociale Promotie:
Wet Voorlopige Hechtenis :
Wisselwet:

Z.I.V.-wet:

wetten op de Raad van State, gecoordineerd
12 januari 1973.
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw.
wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een
vergoeding voor sociale promotie.
wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis.
gecoordineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes (titel VIII van hoek I van het Wetboek van
Koophandel).
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE

GERECHTELIJK JAAR 1982-1983

Wetboek en, voor zoveel nodig, 157 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,

Nr. 1

1' KAMER-- 2 september 1982
1° OPENBAAR DOMEIN GOEDEREN
DIE DEEL UITMAKEN VAN HET OPENBAAR
DOMEIN - GOEDEREN DIE NIET IN HUUR
KUNNEN WORDEN GEGEVEN.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUROVEREENKOMST GOEDEREN DIE
HET OPENBAAR
DEEL UITMAKEN VAN
DOME!N - GOEDEREN DIE NIET IN HUUR
KUNNEN WORDEN GEGEVEN.

1' en 2' Goederen die tot het' openbaar
domein behoren, kunnen niet in huur
worden gegeven en komen derhalve
niet voor handelshuur in aanmerking
(1).
(• CENTER 58 SA.- CENTRUM 58 N.V. •
T. BELGIAN SHELL N.V.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 6565)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 537, 538, 540, 541, 1712, 1713 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 van de afdeling
IIbis « regels betreffende de handelshuur
in het bijzonder « van hoofdstuk II van
titel VIII van hoek III van het Burgerlijk
(1) Cass., 4 jan. 1974 (A. C., 1974, 486).

doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis « dat voor recht
had gezegd dat verweerster de exploitatie van het bezinestation in de parking
Albertina te Brussel moet voortzetten tot
1 januari 1977 volgens de voorwaarden
die tussen de partijen zijn bepaald in de
overeenkomsten van 19 mei 1958, 6 mei
1960 en 27 mei 1971 en volgens de
voorwaarden van het bestek van 21 mei
1958 » en dat bijgevolg « verweerster had
veroordeeld om aan eiseres de vergoedingen en lasten te betalen die krachtens de genoemde overeenkomsten zullen vervallen », « voor recht zegt dat de
op 6 mei 1960 voor notaris Sohet verleden authentieke akte een handelshuurovereenkomst is; met toepasing van
artikel 643 van het Gerechtelijk · Wethoek, de zaak voor onderzoek naar de
Vrederechter van het derde kanton
Brussel verwijst », op grond : « dat de
vennootschap Parkings Albertina en
Kruidtuin (verweerster) ten onrechte
beweert dat het litigieuze goed niet het
voorwerp van een handelshuurovereenkomst . kan zijn, aangezien het tot het
openbaar domein behoort; dat de wet
van 30 april 1951 niet toepasselijk is op
de onroerende goederen die de aard van
domeingoederen van de Staat hebben,
op zichzelf niets opbrengen en voor een
openbare dienst of voor een dienst van
algemeen welzijn worden gebruikt en
dat de vrijstelling van onroerende voorheffing van· de drie voorwaarden samen
afhankelijk is; dat (verweerster) ten deze
brieven van de vennootschap Parkings

-2.~Albertina en Kruidtuin overlegt die aan- zij al dan niet voldoen aan de voorwaar-

tonen dat het litigieuze goed onderworpen
was
aan
de
onroerende
voorheffing »,
terwijl, eerste onderdeel, de goederen
die tot het openbaar domein behoren
niet het voorwerp van een• huurovereenkomst kunnen zijn, en a fortiori, evenmin kunnen onderworpen ·zijn aan de
wetgeving op de handelshuurovereenkomsten; het arrest dus niet wettig heE!ft
kunnen beslissen dat de akte van
6 mei 1960 een· handelshuurovereenkomst was zonder na te gaan of het
onroerend goed waarvan sprake is in de
overeenkomst tot het openbaar domein
behoorde, zoals eiseres bij conclusie
betoogde
(schending
van
de
artikelen 537, 538, 540, 541, 1712, 1713
van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de
afdeling !Ibis van hoofdstuk II van
titel VIII van hoek III van het Burgerlijk
Wetboek); althans uit de bovenvermelde
motieven niet kan opgemaakt worden of
de feitenrechters geoordeeld hebben dat
het bewuste gebouw al dan niet tot het
6penbaar domein behoorde; die motieven het Hof dus niet in staat stellen de
wettigheid van het arrest na te gaan
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, artikel 2, 2•, van
afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel
VIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat die
wet niet toepasselijk is op de goederen
die van de grondbelasting waren vrijgesteld krachtens artikel 4, § 2, van de wet
van 7 maart 1924 en die thans van de
onroerende voorheffing zijn vrijgesteld
ingevolge artikel 157 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen; het gaat
om « onroerende goederen die de aard
van domeingoederen van de Staat hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor
een openbare dienst of voor een dienst
van algemeen nut worden gebruikt »;
genoemd artikel 2, 2•, enkel beoogt de
aldus omschreven onroerende goederen
aan de toepassing van de wet op de
handelshuurovereenkomsten te onttrekken; die bepaling geen uitzondering
bevat op het beginsel dat de goederen
van het openbaar domein niet het voorwerp van een huurovereenkomst en
bijgevolg evenmin van een handelshuurovereenkomst kunnen zijn; de goederen
die tot het openbaar domein behoren,
dus uiteraard buiten toepassing van de
wetgeving op de handelshuurovereenkomsten vallen, zonder dat een onderscheid moet worden gemaakt naargelang,

den van artikel 2, 2•, van die wet; daaruit
volgt dat het arrest, dat niet ontkent dat
het onroerend goed, waarvan sprake is
in de overeenkomst van 6 mei 1960, tot
het openbaar domein behoorde, niet
wettig het middel heeft kunnen afwijzen
dat eiseres heeft afgeleid uit het feit dat
het tot het openbaar domein behoorde,
enkel op grand dat het onroerend goed
onderworpen was aan de onroerende
voorheffing (schending van alle in het
middel aangewezen bepaingen, met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet):
Wat
het
betreft :

tweede

onderdeel

Overwegende dat het arrest, om
de conclusie van eiseres te verwerpen ten betoge dat het goed tot het
openbaar domein behoort en dus
niet verhuurd kon worden, zegt dat
de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten
niet
toepasselijk is op de onroerende
goederen die de aard van domeingoederen van de Staat hebben, op
zichzelf niets opbrengen en voor
een openbare dienst of een dienst
van algemeen. nut worden gebruikt
en dat die vrijstelling van de onroerende voorheffing van de drie voorwaarden samen afhankelijk is, en
beslist dat ten deze verweerster
brieven, uitgaande van eiseres,
overlegt, die aantonen dat het litigieuze goed aan de onroerende
voorheffing was onderworpen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 2, 2•, vervat in de wet op de
handelshuurovereenkomsten, de bepalingen vim de wetgeving op de
handelshuurovereenkomsten
niet
van toepassing zijn op de huur van
onroerende goederen of gedeelten
van onroerende goederen die van de
grondbelasting zijn ontslagen of
vrijgesteld krachtens artikel 4, § 2,
van de wet van 7 maart 1924,
gewijzigd bij artikel 2 van de wet
van 13 juli 1930;
Dat, sedert de inwerkingtreding
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, de vrijstelling van belasting bepaald wordt bij artikel 157

-3RAAR TEGELIJK EEN SCHULD EN EEN SCHULDvan dat wetboek, dat v66r de wijziging bij de wet van 19 juli 1979 VORDERING HEEFT - NAUWE SAMENHANG
zegde dat het inkomen uit onroe- TUSSEN SCHULD EN SCHULDVORDER!NG BEOORDELING DOOR DE FEIrertde goederen wordt vrijgesteld ONAANTASTBARE
TENRECHTER.
die de aard van domeingoederen
van de Staat hebben, op zichzelf 2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEniets opbrengen en voor een openMENT.SAKKOORD EN GERECHTEbare dienst of voor een dienst van
LIJK AKKOORD - VENNOOTSCHAP DIE
algemeen nut worden gebruikt; de
EEN AKKOORD HEEFT VERKREGEN EN DIE
vrijstelling van de drie voorwaarden
TEGENOVER EEN VERZEKERAAR TEGELIJK
samen afhankelijk is;
EEN SCHULD EN EEN SCHULDVORDERING
HEEFT NAUWE SAMENHANG TUSSEN
Overwegende dat die bepaling
SCHULD EN SCHULDVORDERING - VEREISenkel beoogt de daarin omschreven
TEN VOOR SCHULDVERGELIJKING - ONAANonroerende goederen buiten de toeTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENpassing van de wet op de handelsRECHTER.
huurovereenkomst te doen. vallen,
maar geen afbreuk doet aan de 1" en 2" Wanneer een vennootschap die
een akkoord door boedelafstand heeft
Fegel dat de goederen die tot het
verkregen, tegenover dezelfde verzekeopenbaar domein van de Staat
raar enerzijds een schuld heeft
behoren, niet in huur kunnen gegewegens voor de akkoordaanvraag vervallen premies, en anderzijds een
ven worden;
schuldvordering wegens bepaalde tijbat daaruit volgt dat het arrest,
dens de vereffening te veel betaalde
door enkel op grand van bovenverpremies, en de rechter oordeelt dat die
melde reden te beslissen dat het
schuld en schuldvordering niet voortgoed het voorwerp kon zijn van een . vloeien uit de specifiek wederkerige
handelshuurovereenkomst, zijn beverhouding van de verzekeringsoverslissing niet naar recht verantwoordt;
eenkomst omdat zo de schuld al een
gevolg
is van de verzekeringsovereenDat dit onderdeel van het middel
komst, de schuldvordering daarengegrond is;
boven steunt op het recht het onverOm die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
2 september 1982 1• kamer ·Voorzitter : ridder de Schaetzen Verslaggever : de h. Closon - Gelljkluidend.e conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpati-ick en De Gryse.

schuldigd betaalde terug te vorderen,
beslist hij wettig, op grand van een
feitelijke en derhalve onaantastbare
beoordeling van die gegevens van de
zaak, dat er tussen de schuld en de
schuldvordering van de vennootschap
die een akkoord heeft bekomen, geen
nauwe samenhang bestaat die een
schuldvergelijldng tussen beide kan
verantwoorden. . (Art.. 1298
B.W.;
art. 444 Faillissementswet.)
(WINTERTHUR N.V. T. BOTTRIAUX)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6612)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 februari en
10 juni 1981 door het Hof van
Beroep te Bergen gewezen;

Nr. 2
1• KAMER- 2 september 1982

1° SCHULDVE.RGELIJKING

VENNOOTSCHAP DIE EEN AKKOORD HEEFT VERKREGEN EN DIE TEGENOVER EEN VERZEKE-

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 444, 570 van de
wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling,
dat is boek III van het Wetboek van
Koophandel, 32, vijfde lid, van de wetten

-4op het gerechtelijk akkoord, gecoiirdineerd op 25 september 1946, 1102, 1134;
1184, 1289, 1290, 1298 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 11 juni 1874
omvattende titel X " Verzekeringen in
het algemeen » en titel XI, boek I, van
het Wetboek van Koophandel en 97 van
de Grondwet,

doordat het arrest v.an 25 februari 1981
zegt : « dat de naamloze vennootschap
"Tuileries et Briqueteries d'Hennuyeres
et de Wanlin" bij verzoek van 5 november 1976 een akkoord door boedelafstand
heeft gevraagd; dat dit akkoord op
28 februari 1977 is gehomologeerd; dat
de rechter-commissaris in december
1976 het voortzetten van de handelsactiviteiten heeft toegestaan die op 28 februari 1977 stopgezet zijn; dat de vennootschap onder gerechtelijk akkoord op
6 januari 1977 aan (eiseres), haar arbeidsongevallenverzekeraar, een provisioneel
bedrag van 504.020 frank heeft betaald
voor de premies van het eerste trimester
1977, maar dat het bedrag dat werkelijk
verschuldigd was, slechts 182.100 frank
bedroeg omdat de werkzaamheden op
28 februari 1977 zijn stopgezet; dat
eiseres weigert het te vee! ontvangen
bedrag terug te betalen omdat zij een
schuldvergelijking met de achterstallige,
onbetaalde premies wil doorvoeren », en
zowel het beginsel van die schu!dvergelijking als de door eiseres aangevoerde
exceptio non adimpleti contractus verwerpt en eiseres veroordeelt om aan een
verweerder een provisioneel bedrag van
300.000 frank te beta! en, op grond : « dat
de schuld van de vennootschap onder
akkoord wegens het niet betalen van
vroegere premies een schuld van de
gefailleerde is, terwijl de schuldvordering voor hetgeen in 1977 teveel is
betaald, een schuldvordering van de
boedel is; dat de eerste rechter terecht
heeft bes!ist dat er geen schuldvergelijking mogelijk is tussen die schuld en die
schuldvordering onder het stelsel van
het gerechtelijk akkoord; dat appellante
(thans eiseres) ten onrechte de exceptio
non adimpleti contractus aanvoert; dat
een dergelijke exceptie enkel toepasselijk is bij wederzijdse verplichtingen die
voortvloeien uit een wederkerige overeenkomst of bij zogenaamde "wederkerige verhoudingen" cok a! zijn die niet
contractueel; dat de wederzijdse schulden en schuldvorderingen ten deze niet
voortvloeien uit de specifieke wederkerige verhouding van de verzekeringsovereenkomst »; en doordat het arrest van
10 juni 1981, bijgevolg, eiseres veroordeelt

om aan verweerder een saldo van 21.920
frank te betalen,

terwijl, eerste onderdeel, wederzijdse
schulden voor schuldvergelijking in aanmerking komen wanneer er tussen hen
een samenhang bestaat, ook a! is een
van die schulden ontstaan nadat het
akkoord door boedelafstand is bekomen;
ten deze de schuld wegens achterstal!ige
premies en de schuldvordering wegens
het in 1977 teveel betaalde bedrag, na de
homologatie van het akkoord, wederkerig en samenhangend zijn hoewel de ene
.een schuld van de gefailleerde en de
andere een schuldvordering van de hoedel is; enerzijds, de oorzaak ,van be ide
immers de verzekeringsovereenkomst is
tussen de vennootschap die een akkoord
heeft bekomen en eiseres; zij, anderzijds, wederkerig zijn aangezien eiseres,
hoewel zij schuldenaar van de boedel is,
deze boedel toch niet als schuldeiser
heeft; de vennootschap die een akkoord
heeft bekomen, schuldeiser is voor hetgeen in 1977 teveel is betaald aangezien
de boedel geen rechtspersoon is; daaruit
volgt dat het arrest van 25 februari 1981
ten onrechte beslist, met miskenning
van het beginsel van de onderlinge
afhankelijkheid van wederkerige verbintenissen en van de regels inzake de
wettelijke schuldvergelijking na een
gerechtelijk akkoord, dat de premies die
na de homologatie van het akkoord
teveel zijn ontvangen, niet het voorwerp
kunnen zijn van een schuldvergelijking
met de achterstallige premies die de
vennootschap onder akkoorci voor de
periode v66r het gerechtelijk akkoord
verschuldigd is, omdat die teveel ontvangen premies een schuldvordering op
de boedel zijn (schending van de
artikelen 444 van de Faillissementswet,
32, vijfde lid, van de wetten op het
gerechtelijk akkoord, 1 van de wet van
1 juni 1874, 1102, 1184, 1289, 1290 en 1298
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, zoals gezegd, de
oorzaak van de schuld van de vennootschap die een akkoord heeft bekomen
wegens vroegere premies en van de
schuldvordering wegens het teveel
betaalde in 1977, in beide gevallen de
verzekeringsovereenkomst
is
tussen
eiseres en de vennootschap die een
akkoord heeft bekomen; de vennootschap, onder meer ter uitvoering van
genoemde
verzekeringsovereenkomst,
zoals het arrest zegt, aan eiseres, haar
verzekeraar, een provisioneel bedrag
heeft betaald voor de premies van het

-5eerste trimester 1977; terwijl het feit dat
dit provisioneel bedrag is betaald nadat
de
vennootschap
een
gerechtelijk
akkoord door boedelafstand heeft bekomen en om de voorlopige voortzetting
van haar activiteiten mogelijk te maken,
terwijl de schuld wegens de onbetaalde
premies aan het akkoord voorafgaat,
eiseres het ,voordeel van de exceptie van
niet-uitvoering niet kon ontnemen; die
exceptie immers, die steunt op de ondertinge afhankelijkheid van de wederzijdse
verbintenis13en, inherent is aan de
wederkerig~ overeenkomst; daaruit volgt
dat het arrest van 25 februari 1981,
hoewel het vaststelt dat de litigieuze
schulden J\n schuldvorderingen « wederzijds » zijn en voortvloeien uit het
wederkerig verband ontstaan uit de verzekeringsovereenkomst die is gesloten tussen de veimootschap die een akkoord
heeft bekomen en eiseres, de door eiseres
aangevoer<;le exceptie van niet-uitvoering
niet kan verwerpen (schending van de
artikelen 1102, 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de wet van
11 juni 1874);

derde orlderdeel, het tegenstrij dig is,
althans dubbelzinnig, welke tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid gelijkstaat
met het ontbreken van motivering, erop
te wijzen, enerzijds, dat « de vennootschap, die een akkoord heeft bekomen,
op 6 januari 1977 aan (eiseres), haar
arbeidsongevallenverzekeraar, een provisioneel bedrag van 504.020 frank >
heeft betaald voor de premies van het
eerste trimester 1977 en te beslissen,
anderzijds, dat de schuldvordering voor
hetgeen in 1977 te veel is betaald, niet
voortvloeit « uit het specifiek wederkerig
karakter van de verzekeringsovereenkomst » tussen eiseres en de vennootschap die een akkoord heeft bekomen;
men immers niet inziet op welke andere
grand dan precies het specifiek wederkerig karakter van de verzekeringsovereenkomst, de vennootschap die een akkoord
heeft bekomen aan eiseres premies zou
hebben betaald; hoe dan ook, de opstellers
van het arrest van 25 februari 1981 geen
uitleg hebben gegeven nopens het onderscheid tussen de wederkerige verhouding
van de overeenkomst en de « specifiek >
wederkerige verhouding; daaruit volgt dat
de beslissing waarbij de exceptie van nietuitvoering wordt verworpen op grand dat
« de wederzijdse schulden en schuldvorderingen niet voortvloeien uit het specifiek
wederkerig karakter van de verzekeringsovereenkomst » niet regelmatig met rede-

nen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande bekritiseerd te
worden, zegt dat de schuld van de
vennootschap, die een akkoord heeft
bekomen voor de verzekeringspremies die vervallen zijn v66r het verzoek tot gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, een schuld van de hoedel is, terwijl de schuldvordering die
de vereffenaar van de vennootschap
wil terugvorderen, voor het gedeelte
van de premies die hij tijdens de vereffening van de vennootschap teveel
heeft betaald, een schuldvordering op
de boedel is, en erop wijst dat die
wederzijdse schuld en schuldvordering niet voortvloeien uit de specifiek
wederkerige verhouding van de verzekeringsovereenkomst; dat uit de
motieven die vervolgens worden
gegeven, blijkt dat het arrest oor·deelt dat, zo al de schuld van de
vennootschap onder akkoord voortvloeit uit de verzekeringsovereenkomst, de schuldvordering daarentegen steunt op het recht het onverschuldigd betaalde terug te vorderen;
Dat het arrest aldus op grand van
een beoordeling in feite van de
gegevens van de zaak, die dus
onaantastbaar is, wettig beslist dat
er tussen de schuld en de schuldvordering van de vennootschap die
een akkoord heeft bekomen, geen
nauwe samenhang bestaat die een
schuldvergelijking tussen beide kan
verantwoorden;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zoals
blijkt uit het antwoord op het eerste
onderdeel, oordeelt dat de wederzijdse schuld en schuldvordering
van de vennootschap die een
akkoord heeft bekomen niet voortvloeien uit het specifiek wederkerig
karakter van de verzekeringsovereenkomst;

-6Dat het tweede onderdeel van het 2° BESLAG - UITVOEREND BESLAG middel op een onjuiste uitlegging
BETALING VAN VERVALLEN SCHULDEN DOOR
van het arrest berust en dus feiteDE GEFAILLEERDE NA DE STAKING VAN
BETALING EN V66R HET VONNIS VAN FAILlijke grondslag mist;
LIETVERKLARING - NIET TEGENWERPELIJK
Wat het derde onderdeel betreft :
AAN DE BOEDEL - WETBOEK VAN KOOPHANOverwegende dat het niet tegenDEL, ART. 446 - BETALING VAN DERDE VERstrijdig noch dubbelzinnig is erop te
KREGEN TEN GEVOLGE VAN EEN UITVOEREND
wijzen, enerzijds, dat de vennoot- BESLAG - BETAL!NG DOOR DE SCHULDEschap die een akkoord heeft beko- NAAR.
men, ingevolge een verzekeringsFAILLISSEovereenkomst,
een
provisioneel 3° FAILLISSEMENT,
MENTSAKKOORD EN GERECHTEc
bedrag heeft betaald voor de preLIJK AKKOORD - BETALINGEN DOOR
mies die voor het eesrste trimester
DE SCHULDENAAR VOOR VERVALLEN SCJIUL1977 waren verschuldigd, en te oorDEN, BEDOELD IN ART. 446 KH., KUNNEN NIET
delen, anderzijds, dat de schuldvorAAN DE BOEDEL WORDEN TEGENGEWORPEN
dering voor het teveel betaalde in
- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE.FEI1977 niet voortvloeit uit het speciTENRECHTER.
fiek wederkerig karakter van de
verzekeringsovereenkomst
maar 1" en 2" Betaling door de schuldenaar, in
de zin van art. 448 Kh., is de betaling
uit de regels irizake de terugvordedoor een derde ten gevolge van een
ring
van
het
onverschuldigd
uitvoerend beslag(1).
betaalde;
Dat dit onderdeel van het middel 3° Zelfs indien voldaan is aan de vereisten waarvan volgens art. 448 Kh.. de
feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiseres
in de kosten.
2 september 1982 1' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen -~
Verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Van Ommeslaghe.

tegenwerpelijkheid aan de boedel van
een betaling door de schuldenaar voor
een vezvallen schuld afhangt, doet de
wet geen afbreuk aan de bevoegdheid
van de rechter om te beslissen of, naar
gelang van de omstandigheden van de
zaak, de betaling aan de boedel niet
tegenwerpeliJk moet worden vez*Iaard
(2).
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. MR. DE BUCK Q.Q.)
ARREST

(A.R. nr. 3576)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1980 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eez-ste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 446 van de wet
van 18 april 1851 inzake faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling, hou1' KAMER- 3 september 1982
dende titel III van het Wetboek van
1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE- Koophandel,
doordat het arrest, met bevestiging van
MENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BETALING VAN VER- het beroepen vonnis, met toepassing van
artikel
446, voornoemd, de betaling van
VALLEN SCHULDEN DOOR DE GEFAILLEERDE
NA DE STAKING VAN Blc'TALING EN V66R HET 41.302 frank, door de gerechtsdeurwaarVONN!S VAN FA!LLIETVERKLARING - NIET der ingehouden op de opbrengst van de
TEGENWERPELIJK AAN DE BOEDEL - WET- verkoop van de roerende goederen toeBOEK VAN KOOPHANDEL, ART. 446 - BETA- behorend aan de latere gefailleerde V.;,,
LING VAN DERDE VERKREGEN TEN GEVOLGE nietig verklaart,
Nr. 3

VAN EEN UITVOEREND BESLAG DOOR DE SCHULDENAAR;

BETALING

(1) en (2) Cass., 25 mei 1978 (A.C., 1978, 1130).

-7teiwijl het genoemde artikel 446 niet
van toepassing is op betalingen die zijn
gedaan ingevolge een procedure van
gedwongen tenuitvoerlegging en slechts
betrekking heeft op de vrijwillig door de
debiteur gedane betalingen; zodat, door
te heslissen dat artikel 446 van het
Wethoek van Koophandel ook van toepassing is op de « hetalingen die gedaan
worden onder dwang of ingevolge
gerechtelijke tenuitvoerlegging "• zoals
ten deze, en door eiser derhalve om deze
reden te veroordelen het hewuste hedrag
van 41.392 frank, meer de gerechtelijke
intresten en de kosten, terug te hetalen,
het arrest de zin en de draagwijdte
miskent van genoemd artikel 446 en
deze wettelijke hepaling hijgevolg
schendt:

Overwegende dat de betalingen,
die worden ontvangen· ten gevolge
van een uitvoerend beslag, betalingen door de schuldenaar zijn in de
zin van artikel 446 van de Faillissementswet;
Overwegende dat het niet ter
zake dienend is dat slechts ten
gevolge van een uitvoerend beslag
werd betaald, wanneer de schuldeiser wist dat de schuldenaar had
opgehouden te betalen en bijgevolg
moest weten dat, indien laatstgenoemde zulks had bekend zoals hij
verplicht was, hij failliet zou verklaard zijn;
Dat de toepassing van artikel 446
van de Faillissementswet in dat
geval verantwoord wordt door het
beginsel van gelijkheid onder de
schuldeisers, dat daaraan ten grandslag ligt, zonder afbreuk te doen
aah de macht van de rechter om
naar gelang van de omstandigheden
van de zaak te oordelen of de
betaling niet tegenwerpelijk aan de
massa moet worden verklaard;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 446 van
de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, hankhreuk en uitstel van hetaling,
houdende titel Ill van het Wethoek van
Koophandel, 870, 1315 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met hevestiging
van· het heroepen vonnis, heslist dat de
hetaling van een hedrag van 41.302 frank

aan de uitvoerende gerechtsdeurwaarder
tot delging van de door deze voor de
verkoop gemaakte kosten, uit de
ophrengst van die roerende verkoop van
goederen van de later gefailleerde nietig
is, en dat dit hedrag derhalve, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de
kosten, dient teruggegeven aan de hoedel, onder meer op grand : « dat
insgelijks, waar appellant (eiser) slechts
titularis is van een algemeen voorrecht
(arg. artikel 19, 4°, quinquies, van de
Hypotheekwet) en zich niet mag hevoordeligen ten opzichte van schuldvorderingen van hetere rang, zoals gerechts- en
heheerskosten met hetrekking tot het
faillissement (artikell9, 1° van de Hypotheekwet) niet hewezen wordt dat de
hoedel hierdoor in zijn helangen niet
geschaad wordt "•

terwijl, eerste onderdeel, een door of
namens de gefailleerde tijdens de verdachte periode gedane hetaling slechts
kan worden vernietigd op grand van
artikel 446 van de Faillisementswet,
indien deze gecontesteerde hetaling
nadeel zou hehhen toegehracht aan de
hoedel, en de rechters in hager heroep
door de enkele vaststelling van het
arrest dienaangaande dat « .•• niet hewezen wordt dat de hoedel hierdoor in zijn
helangen niet geschaad wordt » geenszins op hevestigende wijze vaststellen
dat de hoedel inderdaad nadeel heeft
geleden door de gecontesteerde hetaling
van de gerechtskosten van de verkoop,
nu immers uit de afwezigheid van het
hewijs dat de hoedel niet henadeeld
werd, niet kan worden afgeleid dat de
hoedel inderdaad werd henadeeld, en,
met andere woorden, dat de voor de
toepassing van artikel 446 van de Faillissementswet gestelde voorwaarde ten
deze werd vervuld; zodat het arrest, door
eiser te veroordelen tot de terughetaling
aan verweerder qualitate qua van het
hetwist hedrag van 41.302 frank, steunend op de overweging dat « niet
hewezen wordt dat de hoedel hierdoor in
zijn helangen niet geschaad wordt "• een
schending hegaat van zowel artikel 446
van het Wethoek van Koophandel als
van de algemene regelen inzake hewijsvoering die aan de verweerder de last
opdragen de gegrondheid van zijn verdering aan te tonen en met andere woorden te hewijzen dat de hoedel door de
hetwiste hetaling henadeeld is geworden
(schending van de artikelen 1315, eerste
lid, en 870 van het Gerechtelijk Wethoek);

-8tweede onderdeel, eiser in zijn met wordt, overweegt « dat de verrich-

redenen omkleed verzoekschrift tot
hoger beroep liet gelden dat hij eigenlijk
geen enkele betaling had ontvangen van
de toekomstige failliet, vermits het
resultaat van de verkoop van de in
beslag genomen roerende goederen,
rechtstreeks aan verweerder is overgemaakt door de
instrumenterende
gerechtsdeurwaarder, onder afhouding
evenwel door deze laatste van de door
hem gemaakte kosten, en nu het arrest
zich ertoe heeft beperkt te overwegen :
« dat insgelijks waar appellant (eiser)
slechts titularis is van een algemeen
voorrecht ... en zich niet mag bevoordeligen ten opzichte van schuldvorderingen
van betere rang zoals gerechts- en
beheerskosten ... » niet antwoordt op het
omstandig verweer uit het verzoekschrift
tot hoger beroep van eiser; waaruit volgt
dat het arrest waarin recht wordt
gedaan op de vordering van verweerder
en eiser wordt veroordeeld tot het betalen van het bedrag van 41.302 frank,
ingehouden door de gerechtsdeurwaarder ter delging van zijn kosten, aan
verweerder, niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het ·arrest oordeelt dat eiser aan verweerder « de
netto-opbrengst (hetzij 51.768 frank)
liet overmaken, doch het saldo, ten
bedrage van 41.302 frank, aan de
deling van (zijn eigen) gerechtskosten besteedde >>;
Overwegende dat het arrest aldus,
door de nadruk te leggen op het feit
dat eiser het bedrag van 41.302
frank aan de delging van zijn eigen
gerechtskosten besteedde, de conclusie van eiser beantwoordt waarin
hij liet gelden dat « hij eigenlijk
geen enkele betaling had ontvangen
van de toekomstige failliet >>;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1315 van
het Gerechtelijk Wetboek niets
.heeft uit te staan met de aangevoerde
grief;
Overwegende dat het beroepen
vonnis, dat door het arrest bevestigd

ting nadelig is voor de massa, minstens voor de boedel van de algemeen bevoorrechte schuldeisers, die
eiser, bekleed met de rang van
artikel 19, 4', quinquies, van de
Hypotheekwet, voorafgaan >>;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat eiser slechts titularis
is van een algemeen voorrecht dat
zou voortspruiten uit artikel 19, 4',
quinquies, van de Hypotheekwet, en
zich niet mag bevoordeligen ten
opzichte van schuldvorderingen van
betere rang, zoals gerechts- en
beheerskosten met betrekking tot
het faillissement ( artikel 19, 1', van
de Hypotheekwet), het door het
beroepen vonnis aanvaarde nadeel
voor de massa bevestigt;
Overwegende dat, nu eiser in zijn
conclusie in verband met het door
de eerste rechter aanvaarde nadeel
voor de massa enkel inbracht dat de
opbrengst van de gedwongen verkoping nooit met zekerheid op voorhand te voorspellen is en dat het
bewijs dat deze verkoping nadelig is
voor de massa nergens wordt geleverd, het arrest door de in het
middel bekritiseerde zinsnede enkel
kan bedoelen dat dit verweer niet
ter zake dienend is, omdat het
nadeel vanuit een ander oogpunt
moet worden bezien;
Dat het onderdeel, dat stoelt op
een verkeerde lezing van het arrest,
feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 september 1982 -

1' kamer -

Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. DeBruyn.

-9(DE WINTER ) ,IETEN K., LIETEN G., VAN OOST)

Nr. 4

ARREST
1' KAMER-

VOORZIENING

3 september 1982
IN

CASSATIE

VORM - TUCHTZAKEN - CASSATIEBEROEP
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BEROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS ZONDER MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT
BIJ HET HOF VAN CASSATIE- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMBEROEP.

Niet ontvankelijk is bet cassatieberoep
tegen een beslissing van de Raad van
Beroep van de Orde van Apotbekers
dat zonder medewerking van een
advocaat bij bet Hof van Cassatie is
ingesteld (1). (Art. 26, K.B. nr. 80
10 nov. 1967 ; art. 67 wet 15 juli 1970.)
(W ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)

(A.R. nr. 3563)
3 september 1982 1' kamer
Voorzitter en verslaggever : de h . Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 5
1' KAMER -

(A.R. nr. 3425)

3 september 1982

HUUR VA!"' GOEDEREN -

PACHT
ONDERPACHT ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER - GELDIGHEID- GEVOLGEN.

Art. 30 Pacbtwet, Juidens hetwelk de
pachter
van
Jandeigendom
bet
gepachte goed twelq geheel noch ten
dele in onderpacbt mag geven zonder
schriftelijke toestemming van de verpachter, stelt de rechtsbetrekkingen
vast tussen verpachter en pachter; een
dergelijke overeenkomst kan dus zonder schriftelijke toestemming vanwege
de verpacbter rechtsgeldig worden
gesloten, docb in dat geval kan zij aan
Jaatstgenoemde niet worden tegengeworpen (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 februari 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 3 en 30 van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurder van landeigendommen, vormend afdeling III, hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
· het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na vast-·
gesteld te hebben, enerzijds, dat eerste
en tweede verweerder tijdens de persoonlijke verschijning toegegeven hadden dat eiser het kwestieuze perceel van
1972 tot 1975 gebruikte en hen het
pachtgeld voor de jaren 1972, 1973 en
1974 overhandigde om het over te maken
aan de eigenaar, en zij geen landbouwuitbating meer h adden, anderzijds, dat
er geen geldige pachtoverdracht was tot
stand gekomen tussen eerste en tweede
verweerder (lees tussen eiser en eerste
verweerder) bij gebrek aan schriftelijke
toestemming van derde verweerster en
dat op basis van aangeduide omstandigheden verweerster niet kon
geacht worden verzaakt te hebben haar
recht vervat in artikel 30 van deze
Pachtwet, beslist dat eiser « ( .•. ) in deze
omstandigheden (...) geacht wordt het
goed zonder recht noch titel te hebben
bezet »,
terwijl, eerste onderdeel, het ontbreken van de door artikel 30 van de
Pachtwet - dat enkel betrekking heeft
op de verhouding tussen de verpachter
en de pachter - vereiste schriftelijke
toestemming van de verpachter enkel
voor gevolg heeft dat de pachtoverdracht
aan deze laatste niet tegenstelbaar is,
doch op zichzelf geenszins toelaat te
besluiten dat de beweerde pachtovernemer geen pachtrecht op het goed kan
Iaten gelden en deze laatste, wanneer hij
in het bezit is van de landeigendom, of
wanneer het pachtcontract - zoals vastgesteld in de bestreden beslissing - een
begin van uitvoering kende, bij toepassing van artikel 3 van de Pachtwet ten
overstaan van de pachter het bestaan
van een pachtovereenkomst met aile

------------------!
Nota arrest nr. 4 :

(1) Cass., 20 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 174).

Nota arrest nr. 5 :
(1) Cass., 25 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 63).

-10Overwegende dat de vordering
van eiser, in zoverre zij tegen verweerster is ingesteld, ertoe strekt te
horen zeggen voor recht dat hij
gedurende de ganse pachtperiode
verder het ongestoord en rustig
genot zal hebben van een weide die
aan verweerster toebehoort, hem te
machtigen a! wie zich op dit goed
bevindt te Iaten uitdrijven en verweerster tot betaling van schadevergoeding te veroordelen;
Overwegende dat het vonnis, dat
vaststelt dat de pachtoverdracht tustweede onderdeel, eiser gerechtigd sen eiser en· eerste verweerder,
was het bestaan van een pachtovereen- zonder de schriftelijke toestemming
komst, in de zin van artikel 1 van de van verweerster geschiedde en op
Pachtwet, waarvan, gezien de vaststellingen van het vonnis, diende aangenomen grond daarvan voormelde eis van
te worden dat zij een begin van uitvoe- eiser tegen verweerster verwerpt,
ring kende, zodat de bewijsregeling van een juiste toepassing maakt van
artikel 3 van de Pachtwet en niet van artikel 30 van de Pachtwet;
artikel 1715 van het Burgerlijk Wetboek
Overwegende dat het vonnis echtoepasselijk was, met alle middelen te ter nog oordeelt dat er geen geldige
bewijzen, zodat het vonnis in de mate
dat het oordeelt dat, op grond van « deze pachtoverdracht tussen eiser en eeromstandigheden », onder meer het feit ste verweerder tot stand is gekomen
overeenkomstig
dat eiser pachtgeld betaalde aan eerste op grond dat
en tweede verweerder voor het gebruik artikel 30 van de Pachtwet, de
van het kwestieuze goed en het fei t dat overdracht van pacht niet mogelijk
eerste en tweede verweerders geen land- is zonder de schriftelijke toestembouwuitbating meer hadden, eiser ming van de verpachter » die ten
« geacht wordt het goed zonder recht deze « niet werd gegeven »;
noch titel te bezitten », daar waar deze
Overwegende dat het vonnis, dat
omstandigheden precies het bewijs
inhouden dat eiser als pachter diende de vordering van eiser tegen de
beschouwd te worden ten aanzien van verweerders onder 1 en 2 verwerpt,
eerste en tweede verweerder, en aldus te in zoverre hij tegen hen aanspraak
kennen geeft dat eiser het bestaan van maakte op pachtrechten op · het
de pachtovereenkomst niet overeen- perceel van verweerster, aldus oorkomstig artikel 3 van de Pachtwet kon deelt dat eiser geen pachtrechten
bewijzen, schending inhoudt van de
tegenover eerste verweerder bezit
artikelen 1 en 3 van de Pachtwet :
om de enige reden dat de pachtoverdracht zonder de schriftelijke
van
verweerster
Overwegende dat het middel toestemming
enkel de weide van 3 ha 27 a 55 ca, plaatsvond; dat het vonnis zodoende
voormeld artikel 30 van de Pachtwet
eigendom van verweerster, betreft;
schendt;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het onderdeel in dit opzicht
Overwegende dat artikel 30 van gegrond is;
de Pachtwet de betrekkingen tussen
de verpachter en de pachter in die
Om die redenen, en zonder acht
zin regelt dat een tussen de overdrager en de overnemer, zonder te slaan op het tweede onderdeel
schriftelijke toestemming van de van het middel dat niet tot ruimere
verpachter,
gesloten
pachtover- cassatie kan leiden, vernietigt het
dracht aan deze laatste niet tegen- bestreden vonnis, doch enkel in
zoverre het uitspraak doet : 1' over
werpelijk is;

middelen mag bewijzen, zodat het vonnis, in de mate dat het oordeelt dat op
grond van het ontbreken van de door
artikel 30 van de Pachtwet vereiste
toestemming, zonder te onderzoeken
en/of eiser niet als pachter diende
beschouwd te worden ten aanzien van
eerste en tweede verweerder, eiser het
goed zonder recht noch titel bezat,
schending inhoudt van deze wetsbepaling en, door aldus impliciet doch zeker
te oordelen dat het door eiser ingeroepen bewijs van zijn pachtrecht niet
dienend was, schending inhoudt van
artikel 3 van de Pachtwet,

-11-.
(BOUDIN)
de eis van eiser tegen de verweerders .onder 1 en 2 met be trekking
ARREST ( vertaJing)
tot de weide gelegen te Schaffen, Oosterlinderveld, gekadastreerd
(A.R. nr. M 316 F)
·W"ijk 0, nr. 254 A, groat 3 ha 27 a
·55· ca, eigendom van verweerster;
HET HOF; - Gelet op de bestre,2' oyer de verdeling van de kosten in den beslissing, op 11 mei 1982 door
hager beroep tussen eiser en de de Hoge Militieraad gewezen;
verweerders onder 1 en 2; beveelt
Over het middel, afgeleid uit het feit
dat van dit arrest melding zal wor;den gemaakt op de kant van de dat de Hoge Militieraad de aanvraag om
gedeeltelijk vernietigde beslissing; vrijlating als kostwinner heeft afgeweop grond dat eiser in de wettelijke
veroordeelt eiser in de helft van de zen,
referteperiode
januari
1981
geen
'kosten; houdt de overige kosten aan bedrijfsinkomen had,
en zegt dat erover door de feitenterwijl eiser, die van 1 oktober 1980 tot
,rechter zal worden beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de 31 juli 1981 arbeidsongeschikt was ten
gevolge
een ongeval, sedert 1 augusRechtbank van Eerste Aanleg te tus 1981van
een beroepsactiviteit uitoefent
Brussel, zitting houdende in hager en, sedertdien, als kostwinner van zijn
beroep.
moeder kan worden beschouwd :
3 september 1982 -

1" kamer -

Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter _:__ Verslaggever: de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h
Declercq, advocaat-generaal Advo.caat :.mr. De Gryse.

Nr. 6
3"

KAMER-

6 september 1982

.DIENSTPLICHT-

UITSTEL EN VRIJLATING
VAN DIENST OP MORELE GROND - KOSTWINNER - BEDRIJFSINKOMEN VAN DE DIENSTPLICHTIGE - IN AANMERKING TE NEMEN
Il'oiKOMEN.

Het in aanmerking te nemen bedrijfsinkomen van.de dienstplichtige om hem
als kostWinner te beschouwen, is, bui, ten de gevallen van de artt. 11, § 1, en
12, · § 2, Dienstplichtwet, het inkomen
dat hij geniet v66r het verstrijken van
de termijnen waarbinnen de aanvragen moeten worden ingediend (1).
(Art. 20; § 5, Dienstplichtwet.)
.' ;.(1) Cass., 21

. nr, ...... ).

juni

1982

(A.C.,

1981-1982,

Overwegende dat, onder voorbehoud van het bij artikel 11 van de
gecoordineerde
dienstplichtwetten
bepaalde geval, dat ten deze
niet geldt, de voorwaarden van
artikel 10, § 1, 1', waarnaar
artikel 12, § 1, 7', verwijst, voor het
verlenen van de vrijlating, omdat de
ingeschrevene de kostwinner is,
vervuld moeten zijn op het ogenblik
dat de aanvraag om vrijlating wordt
ingediend, of als zijn aanvraag te
Jaat was ingediend, doch hij van het
verval werd ontheven, v66r het verstrijken van de termijn die voor het
indienen van die aanvraag is voorgeschreven;
Dat, door vast te stellen dat op
dat tijdstip eiser, die over geen
bedrijfsinkomen beschikte, niet als
kostwinner van zijn moeder kon
worden beschouwd, de Hoge Militieraad, volgens de bestaande wetgeving, zijn beslissing tot afwijzing
van de aanvraag om vrijlating naar
recht verantwoordt;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.

-12_ 6 september 1982 3' kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Mahil!onGebjkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal.

Nr. 7
3'

KAMER -

6 september 1982

1° OPENBARE ORDE -

ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEVALLENWET 10 APRIL 1971
- BEPAL!NGEN INZAKE DE VER.JARING VAN DE
RECHTSVORDERING TOT BETAL!NG VAN DE
VERGOEDING - BEPALINGEN VAN OPENBARE
ORDE.

2° ARBEIDSONGEVAL -

BEPAL!NGEN
!NZAKE DE VER.JAR!NG VAN DE RECHTSVORDER!NG TOT BETALING VAN DE VERGOED!NG
- BEPAL!NGEN VAN OPENBARE ORDE.

3° ARBEIDSONGEVAL- VER.JARING

VAN
DE RECHTSVORDER!NG TOT BETAL!NG VAN
DE VERGOED!NG - STUITING BRIEF VEREISTE.

1° en 2° De bepalingen inzake de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de vergoeding wegens een
arbeidsongeval raken de openbare
orde (1). (Artt. 69, 70 en 71 Arbeidsongevallenwet.)
3° Een brief die niet met ontvangstbewijs ter post is aangetekend, stuit niet
de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling van de vergoeding
wegens een arbeidsongeval. (Art. 70
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.)
(ROYALE BELGE N.V. T. LASSOIE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 6642)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1981 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen ·,

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 69, 70 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 6,
1131, 2242, 2244, 2248, 2249, 2250 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

------------------1
(l) Zie Cass., 4 juni 11l70 (A.C., 1970, 921).

doordat het arbeidshof, na te hebben
geoordeeld da~- de verjaringstermijn van
de rechtsvordering tot wettelijke vergoeding van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid begint te !open vanaf het
moment waarop die arbeidsongeschiktheid aanvangt, ten deze vanaf 1 februari
1974, zonder dat er onderscheid moet
worden gemaakt naargelang die ongeschiktheid enkel tijdelijk is dan wei
eventueel een blijvend karakter zal hebben, beslist dat de op 27 oktober 1977
ingestelde rechtsvordering niet vervallen
was door de driejarige verjaring, op
grond : « dat ten deze, overeenkomstig
bovenvermelde beginselen, moet worden
aangenomen dat de verjaringstermijn,
die is beginnen te !open op 1 februari
1974 en eindigde op 1 februari 1977,
wettig is gestuit door de bekentenis van
de appellante, oorspronkelijk verweerster (thans eiseres), die voortvloeit uit de
erkenning van het recht van de schuldenaar op een vergoeding volgens de
Arbeidsongevallenwet; dat die bekentenis voortspruit uit de betalingen door
de diensten van appellante van de vergoedingen voor de perioden van tijdelijke algemene ongeschiktheid van
1 februari 1974 tot 17 maart 1974 en van
25 maart 1974 tot 7 april 1974; dat
dienaangaande en terecht is beslist dat
de driejarige verjaring wordt gestuit op
de wijzen van het gemeen recht
( artikelen 2242 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek) en onder meer door
de erkenning door de schuldenaar van
het recht van hem tegen wie de verjaring loopt (artikel 2248 van het BurgerJijk Wetboek); dat appellante door de
laatste betaling van de vergoedingen
wegens tijdelijke algehele ongeschiktheid voor bovenvermelde perioden het
recht van gelntimeerde (thans verweerder) heeft erkend, dit is een bekentenis
welke de Iopende verjaringstermijn van
drie jaar stuit in de zin van artikel 2248
van het Burgerlijk Wetboek; dat die
bekentenis is bevestigd bij de brief van
5 juli 1974 waarin de oorspronkelijke
eiser (thans verweerder) erop werd
gewezen dat hij over een termijn van
drie jaar vanaf 5 juli 1974 beschikte om
elke verergering van zijn toestand te
melden; dat de verjaringstermijn van
drie jq.ar regelmatig was gestuit op 5 juli
1974, zodat een nieuwe termijn van drie
jaar was ingegaan die eindigde op 5 ju!i
1977; dat, derhalve, de brief van 28 juni
1977, van de vakorganisatie van de
oorspronkelijke eiser, met een rapport
van dokter Tassignon, waaruit volgt dat
de huidige pijn een wederoptreden zou
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eerste rechter er reeds op heeft gewezen,
appellante in dit opzicht vruchteloos
opwerpt dat die brief niet voldoet aan
het wettelijk voorschrift van artikel 70
waarin sprake is van een aangetekende
brief met ontvangstbewijs; dat het hof
dienaangaande de mening deelt van
advocaat-generaal
Mallie
in
zijn
geschreven advies v66r het arrest vail
4 september 1974 van het Arbeidshof te
Brussel - afdeling Bergen - in verband met de verplichte aantekening ter
post : immers, zo de nieuwe wet een
behoorlijk aangetekende brief met ontvangstbewijs als een specifieke daad van
stuiting in aanmerking heeft genomen,
zulks blijkbaar geschiedde om elke
betwisting over de datum van de daad
van stuiting te vermijden en de waarborg te geven dat de geadresseerde
ervan kennis genomen heeft. Wanneer
dus die geadresseerde, na voor ontvangst
te hebben afgestempeld op 12 april 1973,
waardoor aldus de verzendingsdatum
duidelijk wordt bepaald, de ontvangst
van die gewone brief bevestigt bij zijn
brief van 20 augustus 1973, hij de
verzendingsdatum en de ontvangst ervan
erkent en de doelloos geworden wettelijke vormelijkheid niet meer kan worden geeist "ne varietur"; deze oplossing
van gezond verstand reeds mutatis
mutandis door de rechtsleer en de rechtspraak is aangenomen, bij voorbeeld
inzake
arbeidsovereenkomsten
voor
werklieden of bedienden, waarin de
niet-aantekening van de ontslagbrief
zonder invloed is, als de geadresseerde,
bij voorbeeld, zij n afschrift " voor ontvangst " heeft ondertekend op de door
hem vermelde datum »,

tezw1jl, eerste onderdeel, hoewel de
erkenning door de arbeidsongevallenverzekeraar van het bestaan van een
arbeidsongeval in de zin van de arbeidsongevallenwetgeving of van de rechten
van de getroffene van een dergelijk
ongeval de driejarige verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van bij die
wetgeving bepaalde vergoedingen kan
stuiten, de fei tenrechter echter een
datum moet opgeven, op minder dan
drie jaar na het ongeval, waarop de
verjaring zou zijn gestuit; voor zover het
arbeidshof de stuiting van de verjaring
heeft gegrond op de laatste betaling van
de vergoedingen wegens tijdelijke algehele ongeschiktheid ten gevolge van het
ongeval van februari 1974, het niet heeft

opgegeven op welke datum die laatste
betaling zou zijn gedaan, op rriinder dan
drie jaar na het ongeval, en de verjaring
zou zijn zijn gestuit, waaruit volgt dat
het Hof helemaal niet kan nagaan of het
arbeidshof het door eiseres aangevoerde
verjaringsmiddel heeft verworpen met
een juiste toepassing van de artikelen 69
en 70 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 (schending van de artikelen
69, 70 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 en 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, naar de letter en de
geest van artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, aileen een
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, die de getroffene heeft
gestuurd, of een op een andere rechtsgrond steunende rechtsvordering tot
betaling wegens het Arbeidsongeval, die
de getroffene heeft ingesteld, de driejarige verjaringstermijn kunnen stuiten,
waaruit volgt dat : 1° het arbeidshof, dat
heeft vastgesteld dat de brief van 28 juni
1977 niet ter post was aangetekend en
niet door verweerder doch door zijn
vakorganisatie was gestuurd, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat die brief de
driejarige verjaring heeft gestuit (schending van artikel 70 van de wet van
10 april 1971 ); 2° nu het erop gewezen
had dat de vakorganisatie van verweerder, met die brief van 28 juni 1977,
eiseres enkel het medisch rapport van
de behandelend geneesheer had medegedeeld, volgens hetwelk de huidige pijn
het wederoptreden zou zijn van de pijn
in februari 1974, niet wettig kon beslisen
dat die brief de driejarige verjaring had
gestuit, omdat daarin, volgens de vaststellingen zelf van het arbeidshof, geen
enkele_ financiele tegemoetkoming aan
eiseres werd gevraagd en, vermits die
brief uitging van verweerder, hij niet
een erkenning door eiseres van de
rechten van verweerder kon zijn (schending van de artikelen 69, 70 van de wet
van 10 april 1971, 2242, 2244, 2248, 2249·
en 2250 van het Burgerlijk Wetboek);
3• inzake arbeidsongevallen de verjaring
van openbare orde is en de wetgever
heeft beslist dat in deze materie de
verjaring niet aileen kan worden gestuit
volgens het gemeen recht, doch ook door
een brief op voorwaarde dat het gaat om
een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs, zodat het arbeidshof de
artikelen 69, 70 van de wet van 10 april
1971, 6 en 1131 van het Burgerlijk
Wetboek heeft geschonden door te
beslissen dat een gewone brief de drie]arige verjaring kan suiten;
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70 van die wet schendt;
Dat in dit onderdeel en in dit
opzicht het middel gegrond is;

. derde onderdeel, het arbeidshof, dat
uit de mening van advocaat-generaal
Mallie in zijn geschreven advies v66r het
arrest van 4 september 1974 van het
Arbeidshof te Brussel, in verband met
de verplichte aantekening ter post, heeft
afgeleid dat de verjaring van artikel 70
van de wet van 10 april 1971 niet van
toepassing is wanneer de geadresseerde
de ontvangst bevestigt of wanneer hij
zijn afschrift « voor ontvangst , ondertekent op de door hem vermelde datum,
nochtans niet in feite heeft vastgesteld
dat eiseres de ontvangst zou hebben
bevestigd van de gewone brief, die de
vakorganisatie
van
verweerder
op
28 juni 1977 had gestuurd, of dat zij haar
afschrift « voor ontvangst » zou hebben
ondertekend op de door haar vermelde
datum, waaruit volgt dat, ook a! zou men
het stelsel van het arrest volgen, quod
non, die beslissing niet regelmatig met
redenen is omkleed bij gebrek aan enige
vaststelling waaruit zou volgen dat eiseres de ontvangst van de gewone brief
van 28. juni 1977 zou hebben bevestigd
(schending van artikel 97 van de Grandwet), en, om dezelfde reden, evenlnin naar
recht is verantwoord (schending van de
artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april
1971):

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 Luik.
6 september 1982 3' kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit Geli}kluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 8

Wat het tweede onderdeel be3" KAMER - 6 september 1982
treft :
Overwegende dat, enerzijds, arti- 1o ARBEIDSOVEREENKOMST - OPkel 70 van de Arbeidsongevallenwet ZEGGINGSVERGOEDING VAN DE WERKNEMER
van 10 april 1971, door te bepalen - BEREKENING- LOPEND LOON- BEG RIP.
dat de verjaring van de rechtsvorde- 2° ARBEIDSOVEREENKOMST BEring tot betaling van de vergoeding DIENDE MET EEN JAARLIJKS LOON VAN MEER
kan worden gestuit door een ter DAN 250.000 FRANK - OPZEGGINGSTERMIJN
post aangetekende brief met ont- VASTGESTELD DOOR DE RECHTER- OMSTANvangstbewijs, ten voordele van de DIGHEDEN WAARMEF. REKENING KAN WORgetroffenen van arbeidsongevallen DEN GEHOUDEN.
een van het gemeen recht afwij- 1° De vergoeding wegens ontslag zonder
kende regel uitvaardigt;
diingende redenen en zonder opzegDat een dergelijke regel eng moet
worden uitgelegd;

ging wordt berekend op basis van het
Jopend loon op de dag van het ontslag,
d.w.z. het loon dat de werknemer op
die dag werkelijk verdient, zonder
inachtneming van Jatere gebeurtenissen. (Art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978).

Overwegende dat, anderzijds, de
bepalingen van de artikelen 69 en
70 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 betreffende de verja- 2° Wanneer het jaarlijks loon hager is
ring van openbare orde zijn;
dan 250.000 frank en de door de
werkgever in aanmerking te nemen
Dat, derhalve, het arrest, door te
opzeggingstermijn tot beiHndiging van
verklaren dat een gewone brief de
de arbeidsovereenkomst door de rechdriejarige verjaring van de rechtster is vastgesteld, mag de rechter geen
rekening houden met omstandigheden
vordering tot betaling van de ver-

-15van na het ontslag (1). (Artt. 39, § 1, en den met wat er zou betaald geweest zijn
82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet als de overeenkomst niet was beeindigd
3 juli 1978.)
of was uitgevoerd gedurende de opzeggingstermijn; waaruit volgt dat het
arrest, door de maandbasis van de aan
(• ROYAL TILLEUR FOOTBALL CLUB • V.Z.W.
verweerder
toekomende opzeggingsverT. DEPIREUX)
goeding op 40.000 frank vast te stellen
1 onder meer op grond van « wat er voor
ARREST ( vertafing)
het volgende seizoen zou worden
(A.R. nr. 6625)
betaald », dit is dus van wat er eventueel
aan verweerder zou betaald geweest zijn
HET HOF; - Gelet op het bestre- indien hij niet op staande voet was
den arrest, op 25 juni 1981 door het ontslagen, het wettelijk begrip inzake
bovenomschreven lopend loon miskent
Arbeidshof te Luik gewezen;
(schending van artikel 39, § 1, van de
Over het eerste middel, afgeleid uit de wet van 3 juli 1978);
. ·
schending van de artikelen 37, 39, § 1, en
tweede ondeJ·deel, het arre.st, om de
82, §§ 2, 3 en 4, van de wet van 3 juli duur van de opzeggingstermijn waarop
1978 betreffende de arbeidsovereenkom- verweerder recht zou hebben gehad, op
sten,
acht maanden vast te stellen, rekening
doordat het arrest, na voor recht te houdt met « die verhoogde basis », dit is
hebben verklaard dat « het in aanmer- dus met een maandloon van 40.000 frank
king te nemen maandloon 40.000 frank bruto dat vastgesteld is op grond van
bruto bedraagt en dat de compensatoire « wat er voor het seizoen na het ontslag
opzeggingvergoeding ten deze moet zou worden betaald >>,
overeenstemmen met acht maanden »,
terwijl de opzeggingstermijn die de
eiseres veroordeelt om verweerder werkgever in acht moet nemen om een
320.000 frank te betalen als vergoeding einde te maken aan de arbeidsovereenwegens beiHndiging zonder opzegging, komst van de bediende die voor onbeen aldus beslist op grond dat « men paalde tijd in dienst is genomen . en
moet komen tot ·een loon dat redelijk wiens loon 250.000 frank overschnJdt
lijkt volgens de gegevens van het dos- (zou overschrijden), moet worden beresier, doch er rekening moet worden kend volgens de ancienniteit (artikel 82,
gehouden inet het feit dat men, op het § 4, van de wet van 3 juli 1978) en, in het
moment van de beeindiging, inzake het algemeen, volgens de toestand van de
aan de trainer toe te kennen loon en bediende op het moment dat hij wordt
voordelen op « een scharnier » staat; ontslagen, doch niet afhankelijk kan
men dus moet trachten uit te maken wat worden gesteld van latere omstandigheer gedurende het vorige (onvolledige) den, zodat het arrest niet, zonder schenseizoen is betaald, wat er ter aanvu!ling ding van die regel, « de termijn die in
is gestort, wat er voor het volgende aanmerking moest worden genomen
seizoen zou worden betaald, als hoofdbe- voor de berekening van de compensadrag, als werkelijke en vermoede kosten toire vergoeding » wegens opzegging kon
en als premies die volgens de resultaten vaststellen op grond van wat er aan
varieerden,
verweerder zou betaald geweest zijn
terwijl, eerste onderdeel, als de over- tijdens het seizoen na het ontslag
eenkomst voor onbepaalde tijd gesloten (schending van de artikelen 37 en 82,
is, dan, krachtens artikel 39, § 1, van de §§ 2, 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978) :
wet van 3 juli 1978, de partij die de
overeenkomst zonder dringende reden
Over het middel in zijn geheel :
en zonder opzegging beeindigt, de
andere partij een vergoeding moet betaOverwegende dat, als de overeenlen die gelijk is aan het « lopend loon » komst voor onbepaalde tijd gesloten
dat overeenstemt met de duur van de is, dan, krachtens artikel 39, § 1, van
opzeggingstermijn die in acht moest
worden genomen; onder het lopend loon de wet van 3 juli 1978 · betreffende
moet worden verstaan het loon dat in de arbeidsovereenkomsten, de partij
werkelijkheid wordt betaald bij de die de overeenkomst beeindigt zonbeeindiging van de overeenkomst, zon- der dringende reden of zonder
der dat er rekening moet worden gehou- inachtm!ming van de opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij
(1) Cass., 17 sept. 1975 (A.C., 1976, 82).
1een vergoeding te betalen die gelijk
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stemt, hetzij met de duur van de
opzeggingstermijn, hetzij met het
resterende gedeelte van die termijn;
Overwegende dat uit die wetsbepaling blijkt dat, enerzijds, het recht
van de ontslagen werknemer op
de opzeggingsvergoeding ontstaat
zodra het ontslag wordt gegev~n
zonder opzegging en zonder dringende reden, en dat het bedrag van
het loon dat in aanmerking wordt
genomen om die vergoeding te
berekenen, niet kan worden belnvloed door gebeurtenissen die na
die datum plaatshebben;
Dat, anderzijds, de duur van de
aan de ontslagen werknemer toegekende opzeggingstermijn niet kan
afhangen van de omstandigheden
die zich na het ontslag voordoen;
Overwegende dat het arrest, voor
de vaststelling van het bedrag van
de opzeggingsvergoeding en van de
duur van de opzeggingstermijn,
onder meer steunt op wat- voor het
volgende jaar in uitzicht werd
gesteld;
Dat aldus het arrest voormeld
artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli
1978 schendt;
Dat elk onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat tot geen ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
eiseres veroordeelt om verweerder
het bedrag van 320.000 frank te
betalen 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 hierover
zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brusel.

Gelijkluidende conclusie van de h.
Duchatelet, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 9
3' KAMER - 6 september 1982
ARBEIDSOVEREENKOMST -

SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN
MEER DAN ZES MAANDEN - ONTBINDJNG
VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER- VERGOEDING VAN DE WERKNEMERBEREKENING - IN AANMERKING TE NEMEN
WON.

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een werkman
wegens arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van een ziekte gedurende
meer dan zes maanden is geschorst en
de werkgever de overeenkomst ontbindt, wordt de aan de werkman
verschuldigde vergoeding berekend op
basis van het loon dat hij zou ontvangen hebben ten t1jde van de on thinding, ingeval de uitvoering van de
overeenkomst niet was geschorst, voor
zover wettelijke of conventionele
bepalingen, o.a. die van de C..A.O. 's,
het mogelijk maken het bedrag ervan,
althans het minimumbcdrag, vast te
stellen (1). (Art. 58 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.)
(BERNARD T. MR. CAVENAILLE - CURATOR IN
HET FAILLISSEMENT • PRESSES RASKIN • N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6640)

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1981 door het
Arbeidsho£ te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 39, § 1, 52, § 1, 58
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, 19, 26 van de
wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites en 1 tot 8 van de
arbeidsovereenkomst
op
collectieve

6 september 1982 3" kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor- 1----------------(1) Cass., 17 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr ....... ).
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
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machine- en elektrische bouw,
doordat het arrest beslist dat de compensatoire opzeggingsvergoeding van
eiser moet worden berekend op basis
van het laatste uurloon dat hij in
werkelijkheid heeft verdiend, op grond
dat : « (de uitlegging van eiser) niet kan
worden aangenomen na het cassatiearrest van 21 oktober 1960 ... en nu
zowel de letter als de geest van de
wetten betreffende de arbeidsovereenkomsten voor werklieden en bedienden
dezelfde zijn; dat, hoewel het recht op
vergoeding is ontstaan op 13 januari
1979, de berekening enkel mag worden
gedaan op het laatste werkelijke loon,
daar men aan de wet zou toevoegen als
men een hypothetisch loon in aanmerking zou nemen, te meer daar in het
onderhavige geval zelfs kan worden
aangenomen dat de werknemer, op de
dag van de beeindiging, niet meer in
staat was het vroegere loon te
verdienen »,
terwijl de compensa toire opzeggingsvergoeding wordt berekend op basis van
het lopend loon, dit wil zeggen van het
loon waarop de werknemer recht heeft
op het moment dat de overeenkomst
wordt beeindigd; gedurende de schorsingsperiode van de overeenkomst, de
werkgever de in die overeenkomst vastgestelde loonvoorwaarden niet kan wijzigen en de werknemer een potentieel
recht behoudt op een loon dat gelijk is
aan het loon dat hij ontving op de dag
waarop de schorsingsperiode begon, dit
wil zeggen een loon met dezelfde koopkracht als dat loon; het loon waarop de
werknemer recht heeft op het moment
van de beeindiging van de overeenkomst, dus het « aangepast » loon is, dit
wil zeggen het loon dat hij zou verdiend
hebben als hij was blijven werken;
wanneer de overeenkomst wordt beeindigd door opzegging, het « aangepaste »
loon in feite aan de werknemer wordt
betaald; het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn dus enkel het « aangepast » loon
kan zijn; het loon van de werknemer op
de dag van de beeindiging van de
overeenkomst niet hypothetisch is wanneer, zoals ten deze, dat loon is vastgesteld bij een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan de partijen onderworpen
zij n; zoda t het arrest, door te beslissen
dat de compensatoire opzeggingsvergoeding van eiser moet worden berekend op
basis van het laatste uurloon dat hij in

werkelijkheid heeft verdiend, op grond
dat de wet niet toestaat die vergoeding
te berekenen op basis van het loon dat
van toepassing is op de dag van de
beeindiging, hetgeen een !outer hypothetisch loon is, de in het middel vermelde
bepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de arbeidsovereenkomst
van eiser wegens ziekte werd
geschorst vanaf 20 januari 1968; dat
de werkgever op 13 januari 1979
failliet werd verklaard en dat verweerder, curator in het faillissement, eiser ontsloeg en het bedrag
van de opzeggingsvergoeding vaststelde op basis van het laatste op
20 januari 1968 ontvangen loon,
ter'wijl eiser die vergoeding vorderde op basis van het loon dat hij
had kunnen verdienen bij de aan
het faillissement te wijten beeindiging;
Overwegende dat, krachtens artikel 31, § 1, van. de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de onmogelijkheid voor de
werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval enkel de uitvoering van de
overeenkomst schorst; dat hieruit
volgt dat, wanneer die onmogelijkheid niet meer bestaat, de werkman
en de werkgever hun wederzijdse
verbintenissen weer moeten uitvoeren; dat het loon zal worden vastgesteld op grond van de bepalingen
van wetten en overeenkomsten die
van toepassing zijn op het moment
dat het werk wordt hervat;
Overwegende dat, wanneer de
arbeidsongeschiktheid meer dan zes
maanden duurt, de werkgever, volgens artikel 58 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, aan de overeenkomst een
einde kan maken, mits hij een
vergoeding betaalt; dat deze forfaitaire vergoeding tot doe! heeft het.
door de werkman ten gevolge van
het ontslag geleden verlies te compenseren voor het recht om bij het
einde vim de ongeschiktheid het
werk te hervatten onder de op dat
moment toepasselijke
loonvoor-
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vermelde voorwaarden niet zijn vervuld, en de aanvraag afwijst zonder de
krachtens de wet, voor de berekezaak naar de Hoge Militieraad te
ning van de vergoeding in aanmerverwijzen,
hoewel er speciale omstanking moeten worden genomen, derdigheden waren die voor inwilliging
halve beoordeeld moeten worden op
van de aanvraag pleitten, is ·de Hoge.
de datum van het ontsl<;~g; dat zulks
Militieraad niet bevoegd om uitspraak
het geval is met de duur van de
te doen over zodanige omstandigheden
opzeggingstermijn; dat . zulks ook
(1). (Artt. 238, § 4, en 37, § 3,
geldt voor het loon wanneer de
Dienstplichtwet.)
bepalingen van wetten en overeen(SPROTEN)
komsten, onder meer die van de
collectieve arbeidsovereenkomsten,
ARREST ( vertaling)
het mogelijk maken het bedrag
ervan, althans het minimumbedrag,
(A.R. nr. M 315 F)
op het moment van het ontslag, met
zekerheid vast te stellen;
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 mei 1982 door
Dat het middel gegrond is;
de Hoge Militieraad gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
het feit dat de Hoge Militieraad de
aanvraag om vrijlating wegens kostwinnerschap heeft afgewezen, op grond dat,
nu de militieraad geen " toepassing had
gemaakt van artikel 28, § 4 » van de
gecoordineerde dienstplichtwetten, de
aanvraag om vrijlating niet kon worden
ingewilligd, omdat een van de voorwaarden van artikel 10, § 1, 1°, van die
wetten,
waarnaar artikel 12, § 1, 7°,
6 september 1982 - ·3· kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor- verwijst, niet was vervuld, daar de
moeder van eiser over een hager inkozitter - Verslaggever : de h. Kreit Gelijkluidende conclusie van de h. men beschikte dan het maximum · dat
door
de diensplichtwetgeving is vastgeDuchatelet, advocaat-generaal - Advosteld voor het verlenen van de vrijlating,
caat : mr. Biitzler.
terwijl de Hoge Militieraad hetzelfde
recht heeft als de militieraad om met de
speciale omstandigheden die pleiten
voor inwilliging van de aanvraag reke- ·
ning te houden om op die aanvraag in te
gaan, zelfs als niet aile in artikel 10, § 1,
Nr. 10
vermelde voorwaarden vervuld zijn :

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
··
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Overwegende dat, naar luid van
artlkel 28, § 4, van de Dienstp!ichtwet, indien uitstel of vrijlating
wegens kostwinnerschap niet kan
worden verleend, omdat de in
artikel 10, § 1, 1", vermelde voorwaarden niet zijn vervuld, hoewel er·
speciale omstandigheden zijn die
voor inwilliging van de aanvraag
pleiten, de raad, mits dit met eenparigheid van stemmen geschiedt, het
Wanneer de militieraad vaststelt dat aan geval naar de Hoge Militieraad verde dienstplichtige geen uitstel of vrijlating van dienst wegens kostwinner- wijst;

DIENSTPLICHT

MILITIERECHTSCOLLEGES- VOORWAARDEN VAN ART. 10, § 1,
1•, D!ENSTPLICHTWET, VOOR HET VERLENEN
VAN UITSTEL OF VR1JLATING VAN DIENST
NIET VERVULD - GEEN VERWIJZING DOOR DE
MILITIERAAD NAAR DE HOGE MILITIERAAD
WEGENS SPECIALE OMSTANDIGHEDEN GEEN BEVOEGDHEID VAN DE HOGE MILITIERAAD OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ZODANIGE OMSTAND!GHEDEN.

schap kan worden verleend, omdat de
in art. 10, § 1,
Diensplichtwet

r,

1----------------(1) Cass., 20 dec. 1972 (A.C., 1973, 440).

-19OVerwegende dat de militieraad Nr. 11
neeft beslist niet te moeten ingaan
QIJ, het verzoek van eiser om het
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gevill naar de Hoge Militieraad te
ve\:wijzen met toepassing van 1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERariikel 28, § 4, van de DienstplichtZEKERING- WERKNEMERS- INVALIDIwet;'
TEITSVERGOEDING - VASTSTELLING DOOR
DE GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDIDat de Hoge Militieraad derhalve
TEIT VAN HET EINDE VAN DE STAAT VAN
J1iH bevoegd was om uitspraak te
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- BEVOEGDHEID
qoen, over het bestaan van speciale
VAN DE ADVISEREND GENEESHEER OM TE
omsta!ldigheden die voor inwilliging
ERKENNEN DAT DE STAAT VAN DE ARvan _de -aanvraag pleiten;
BEIDSONGESCHIKTHEID OPNIEUW IS OPGEDat de appelrechter, die heeft
TREDEN - GRENZEN.
vastgesteld dat ten deze een van de
voorwaarden van artikel 10, § 1, 1', 2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - WERKNEMERS - INVALIDIniet vervuld was, de aanvraag om
TEITSVERGOEDING - VASTSTELLING DOOR
vri]lating wettig heeft afgewezen;
DE GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDIDat het middel naar recht faalt;
TEIT VAN HET EINDE VAN DE STAAT VAN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID BEROEP VAN
- pver bet tweede middel, afgeleid uit
DE GERECHTIGDE TEGEN DIE BESLISSING feit dat eiser bij conclusie de
ERKENNING DOOR DE ADVISEREND GENEESomstandigheden had uiteengezet die
HEER DAT DE STAAT VAN ARBEIDSONGEvoor inwilliging van zijn -aanvraag om
SCHIKTHEID OPNIEUW IS OPGETREDEN
vrijjating, pleitten, en de Hoge MilitieVOORDAT
OP DAT BEROEP IS BESLIST raad diE! aanvraag heeft afgewezen, zonGEVOLG VAN DIE BESLISSING.
der_ die speciale omstandigheden te
onderzoeken en derhalve zonder op de
1" Wanneer de Geneeskundige Raad
conclusie van eiser te antwoorden;
voor Jnvaliditeit bet einde van de staat
'Overwegende dat uit het antvan arbeidsongescbiktbeid van een
gerecbtigde beeft vastgesteld, kan de
woord op het eerste middel blijkt
adviserend geneesbeer van de verzedat de Hoge Militieraad, die heeft
keringsinstelling slecbts vaststellen
vastgesteld dat de militieraad het
dat de arbeidsongeschiktbeid opnieuw
geval niet heeft verwezen op grond
is
opgetreden, indien deze zicb voorvan 'artikel 28, § 4, van de gecoiirdidoet binnen drie maanden na bet
neerde dienstplichtwetten, wettig
einde van bet invaliditeitst1jdvak en
hee£t beslist dat hij de aanvraag om
voor ten boogste veertien dagen.
vrijlating enkel kon inwilligen als
(Art. 51, tweede lid, Z.I.V.-wet; art. 55,
de yoorwaarden van artikel 10, § 1,
§ 1, 5', K.B. 4 nov. 1963).
h~t

1', vervuld waren;

pat de Hoge Militieraad derhalve
niet' meer _moest antwoorden op de
in het middel vermelde conclusie
van eiser die niet meer ter zake
dienend was;
Dat het middel niet kan worden
aangepomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening.

2" Wanneer

de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit bet einde van de staat
van arbeidsongescbiktbeid van een
gerecbtigde beeft vastgesteld en die
gerecbtigde tegen die beslissing
beroep beeft ingesteld, kan de vaststelling van de adviserend geneesbeer
dat de staat van arbeidsongescbiktheid
van de gerecbtigde opnieuw is opgetreden, pas effect sorteren als de
arbeidsgerecbten beslissen dat bet
beroep van de betrokkene niet
gegrond is en dat de staat van invaliditeit geiHndigd is v66r de vaststelling
van de adviserend geneesbeer (1).
(Art. 55, § 1, 5", K.B. 4 nov. 1963.)

"6 september 1982 3' kamer
!7oorzitter :-de h. Meeus, afdelingsvoorzitter:-'- Verslaggever : de h. Mahillon - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - Gelijklliidende conclusie van de h.
(1) Zie Cass., 5 april 1982 (A.C., 1981-82,
nr....... ).
Duchatelet, advocaat-generaal.

-20trouwens, het voorwerp van de vordering
duidelijk is uitgedrukt in de conclusie
van de eerste verweerster : « het principe van de hervatting van de arbeid op
25 juni 1973 is de oorzaak, en de
ongeschiktheid vanaf die datum en voor
ARREST ( vertaling)
de toekomst vormt het voorwerp van het
geschil »; dat volgens de rechtspraak de
(A.R. nr. 6540)
gezondheidstoestand niet aJ.Jeen moet
worden beoordeeld op de dag dat de
HET HOF; - Gelet op het bestre- betwiste beslissing ingaat, doch dat het
den arrest, op 12 november 1980 arbeidsgerecht, op basis van ~rtikel 807
gewezen door het Arbeidshof te van het Gerechtelijk WetJ?oek, kan
Luik, afdeling Neufchateau;
onderzoeken hoe de gezo~dheidstoe
stand na de administratieve beslissing is·
Over het middel, afgeleid uit de schen- geevolueerd,
ding van de artikelen 42, 51, tweede lid,
teiwijl, eerste onderdeel, de beslissing
56, § 1, 100, tweede lid, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organi- van 5 juli 1973 van de 'adviserend
geneesheer
van het ziekenfonds, waarbij
satie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die wordt erkend dat de eerste verweerster
gewijzigd is bij de wetten van 10 oktober arbeidsongeschikt is ten gevolge van een
1967, 27 december 1967 en 27 juni 1969, wederinstorting voor de periode van
55, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 tot 8 juli 1973, het einde van
4 november 1963 tot uitvoering van de het tijdvak van wederinstorting bepaalt;
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en die bevoegdheid niet aan de Geneeskunorganisatie van een regeling voor ver- dige Raad voor Invaliditeit, doch uitsluiplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- tend aan de adviserend geneesheer of
ring, gewijzigd bij het koninklijk besluit aan de geneesheer-inspecteur is toegevan 22 december 1969, 807, 860, tweede kend (schending van de artikelen 42, 51,
en derde lid, 861, 862, § 1, 1°, van het iweede lid, 56, eerste lid, van de wet van
9 augustus 1963, 55, § 1, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
koninklijk besluit van 4 november 1963);
doordat het arrest de rechtsvordering
van de eerste verweerster ontvankelijk
tweede onderdeel, de beslissing van
verklaart en een deskundige aanstelt om 14 juni 1973 van de Geneeskundige Raad
de eerste verweerster te onderzoeken voor Invaliditeit, waarbij was beslist dat
voor de vaststelling van haar graad van de eerste verweerster niet meer de graad
ongeschiktheid van 14 juni 1973 tot op van arbeidsongeschiktheid van meer dan
het moment van het deskundigenonder- 66 pet. had, niet tijdelijk is opgeschort
zoek, en om te zeggen of de ongeschikt- door de beslissing van 5 juli 1973 van de
heid van 66 pet., die is erkend van adviserend geneesheer en eVenmin
25 juni 1973 tot 8 juli 1973, het gevolg is opnieuw effect sorteerde bij het verstrijvan een wederinstorting dan wei de ken van het door de adviserend geneesvoortzetting is van haar vorige onge- heer vastgestelde tijdvak van wederinschiktheid, op grand dat uit artikel 55, storting (schending van de artikelen 42,
§ 1, 5°, van het koninklijk besluit van 51, tweede lid, 56, § I, van de wet van
4 november 1963 volgt dat door de 9 augusutus 1963, 55, § 1, 5°, van het
tussenkomst van de adviserend genees- koninklijk besluit van 4 november 1963);
heer de staat van invaliditeit kan worden verlengd voor ten hoogste veertien
derde onderdeel, de eerste verweerster
dagen, zonder dat echter de beslissing tegen de beslissing van 5 juli 1973 van
van de Geneeskundige Raad voor Invali- de adviserend geneesheer geen beroep
diteit teniet wordt gedaan, welke beslis- had ingesteld binnen een maand na de
sing in elk geval weer effect sorteert bij betekening ervan, zodat die beslissing
het verstrijken van veertien dagen; dat definitief was geworden; het instellen
geen enkele wettelijke bepaling verbiedt van dat beroep is voorgeschreven op
tegen de beslissing van de Geneeskun- straffe van verval en de eerste verweerdige Raad voor Invaliditeit op te komen ster derhalve dit geschil niet wettig aan
terwijl haar gevolgen tijdelijk zijn opge- het arbeidshof kon voorleggen op grand
schort, of in dit geval vereist dat het van artikel 807 van het Gerechtelijk
beroep tegen de beslissing van de advi- Wetboek (schending van de artikelen
serend geneesheer wordt gericht; dat, 100, tweede lid, van de wet van 9 augus(RIJKSINST!TUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (R.I.ZJ.V.) T. GOFFINET,
NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIST!SCHE
MUTUALITEITEN)

-21tus 1963, 807, 860, tweede en derde lid,
Dat hieruit volgt dat het arrest op
861, 862, § L 1", 1042 van bet Gerechte- wettige wijze beslist dat er een
lijk Wetboek) :
deskundigenonderzoek moet plaatshebben om uitspraak te kunnen
Overwegende dat uit de vaststel- doen op het beroep van de eerste
lingen van het arrest blijkt dat de verweerster tegen de beslissing van
Geneeskundige Raad voor Invalidi- de Geneeskundige Raad voor Invaliteit bij een beslissing van 14 juni diteit waarbij het einde van de staat
1973 het einde van de staat van van invaliditeit op 25 juni 1973
invaliditeit van de eerste verweer- wordt vastgesteld;
ster op 25 juni 1973 heeft vastgeDat het arrest aldus naar recht
steld, dat deze op 15 juni 1973 tegen verantwoord is, zodat het middel,
die beslissing beroep heeft ingesteld ook al was het gegrond, niet tot
bij de arbeidsrechtbank; dat de cassatie kan leiden en, bijgevolg, bij
adviserend geneesheer van de ver- gebrek aan belang niet ontvankelijk
zekeringsinstelling bij een beslis- is;
sing van 5 juni 1973 « de wettelijke
ongeschiktheid van ge'intimeerde
(thans de eerste verweerster) verOm die redenen, verwerpt de
lengde tot 8 juli 1973 »;
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
Overwegende dat het arrest de
6 september 1982 3" kamer
vordering ontvankelijk verklaart en Voorzitter
: de h. Meeus, afdelingsvooreen deskundigenonderzoek beveelt zitter - Verslaggever : de h. Mahillon om na te gaan of de staat van · Gelijkluidende conclusie van de h.
invaliditeit op 25 juni 1973 is geein- Lenaerts, advocaat-generaal - Advodigd, zoals de Geneeskundige Raad caat: mr. Houtekier.
voor Invaliditeit heeft beslist;
Overwegende dat volgens artikel 51, tweede lid, van de wet van
9 augustus 1963 en artikel 55, § 1, 5",
van het koninklijk besluit van
4 november 1963 de adviserend Nr. 12
geneesheer slechts mag vaststellen
dat de arbeidsongeschiktheid op2' KAMER - 7 september 1982
nieuw is opgetreden indien deze zich
voordoet « binnen drie maanden na AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
het einde van een invaliditeitsOVEREENKOMST - RAMING VAN DE
tijdvak »;
SCHADE GEBEURTENISSEN DIE NA DE
FOUT HEBBEN PLAATSGEHAD EN OP DE FOUT
EN OP DE SCHADE ZELF GEEN BETREKKING
Dat, nu het einde van het invaliHEBBEN GEGEVENS WMRMEE GEEN
diteitstijdvak door de eerste verREKENING WORDT GEHOUDEN BIJ DE
weerster is betwist in het beroep
RAMING VAN DE TE VERGOEDEN SCHADE van 15 juni 1973 bij de arbeidsrechtBEGRIP.
bank, de beslissing van de adviserend geneesheer van 5 juli 1973, Om de schade te bepalen die moet
worden vergoed ten gevolge van een
waarin wordt erkend dat de arbeids!out mag geen rekening worden
ongeschiktheid opnieuw is opgetregehouden met gebeurtenissen die na
den, pas effect kan sorteren als de
de fout hebben plaatsgehad, die op die
arbeidsgerechten beslissen dat het
!out en op de schade zelf geen betrekberoep van de eerste verweerster
king hebben en waardoor de toestand
niet gegrond is en dat de staat van
van de benadeelde partij verbeterd of
invaliditeit geeindigd is v66r de
verergerd zou zijn; de rechter mag,
nadat hij heeft vastgesteld dat de door
beslissing van de adviserend gehet slachtoffer uit vrije wil geleverde
neesheer;

-22en in de toekomst te leveren inspan- komen bij de begroting van de schadeningen om de schade te beperken de loosstelling, zodat het arrest, door bij de
maat overschrijden van hetgeen van begroting van het bedrag van de schadehem redelijk mag worden gevraagd, vergoeding voor de blijvende invaliditeit
niet wettig beslissen dat de voordelen rekening te houden met de uitzonderontstaan uit de door de benadeelde lijke grate wilskracht van het slachtoffer
zelf getroffen maatregelen, geleverde en diens valle inzet om een normaal
en te leveren inspanningen, die als Ieven te leiden, de last van de schadelatere gebeurtenissen of gedragingen loosstelling doet rusten op de benalos staan van de onrechtmatige daad deelde in plaats van op de aanen de schade, op de schadeloosstelling sprakelijke :
moeten worden toegerekend(1).
Overwegende dat eiser bij conclu(VERBERT T. BORM M., BORM A., ASSURANTIE Sie VOrderde dat de materie]e
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND)
SChade, VOOrtv]oeiende uit de b!ijvende arbeidsongeschiktheid, door
ARREST
de geneesheer-deskundige bepaald
(A.R. nr. 7234)
op 100 pet., zou worden vergoed
door de vervroegde betaling van een
HET HOF; - Gelet op het bestre- kapitaal, berekend naar rata van
den arrest, op 14 januari 1982 door 100 pet. van het gemiddelde jaarhet Hof van Beroep te Antwerpen lijkse inkomen dat hij naar aile
gewezen;
redelijke verwachting tijdens zijn
Overwegende dat het arrest enkel lucratieve levensduur zou hebben
enkel uitspraak doet over de bur- verworven indien het schadegeval
gerlijke belangen;
niet had plaatsgehad;
Over het eerste middel, ...
Overwegende dat het arrest
oordeelt : « dat (eiser) zichzelf kan
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383 behelpen, blijk heeft gegeven van
en 1384, meer bepaald 1384, tweede lid, een uitzonderlijke grote wilskracht
van het Burgerlijk Wetboek,
en zich ten voile inzet om in de
doordat het arrest, om de materiele mate van het mogelijke een norschade voor de periode van blijvende maal !even te leiden; dat het dan
arbeidsongeschiktheid te berekenen ook thans niet uitgesloten blijkt dat
naar rata van de helft van het potentieel hij in de mogelijkheid verkeert
inkomen van het slachtoffer, overweegt inkomsten te verwerven in loondat deze laatste « zichzelf kan behelpen, dienst of als zelfstandige; dat evenblijk heeft gegeven van een uitzonderlijk we! ingevolge de aantasting van zijn
grate wilskracht en zi.ch ten valle inzet fysieke gaafheid ziJ·n kansen op de
om in de mate van het mogelijke een
normaal Ieven te leiden » en dat « het arbeidsmarkt moeten geacht worden
dan oak thans niet uitgesloten blijkt dat ingekort te zijn, zowel nu als later,
hij in de mogelijkheid verkeert inkom- bij het eventueel veranderen van·
sten te verwerven in loondienst of als baan en dat alleszins om dezelfde
zelfstandige »,
inkomsten te verwerven als deze die
terwijl de persoonlijke inspanningen hij als valide persoon zou verworven
van de benadeelde om zijn toestand na hebben, hij meer inspanningen zal
het schadeverwekkend feit te verbeteren moeten leveren; dat zijn materiele
en welke de plicht tot schadebeperking schade ten deze dient berekend
overschrijden, vreemd zijn aan de schuld
en de schade, met het gevolg dat deze naar rato van de helft van zijn
inspanningen alsmede de voordelen die potentieel inkomen mits verlening
eruit ontstaan niet in aanmerking van voorbehoud van meerdere
schade voor het geval zijn invalidi- - - - - - - - - - - - - - - - - ! teit
hem zou verhinderen een lucra(1) Zie Cass., 12 dec. 1980 (A.C., 1980-81, tieve bezigheid uit te oefenen; ... dat
nr. 225) en 3 december 1981 (ibid., 1981-82,
nr. 224). RONSE, A.P.R., Schade en schadeloos- het diploma waarover (eiser) thans
stelling, nrs. 381 e.v., 485, 543 e.v., 1113 e.v. met zal beschikken en het diploma dat
de aangehaalde rechtspraak.
hij zou bezeten hebben ware het

-23ongeval hem niet overkomen, de vernietigt het bestreden arrest in
mogelijkheid tot dezelfde inkomsten zoverre het uitspraak doet over de
scheppen »; dat het arrest, na reke- civielrechtelijke vordering van eiser
ning te hebben gehouden met de in verband met de materiele schade
waarschijnlijke evolutie der lonen, wegens inkomstenverlies tijdens de
hun aanpassing aan de schommelin- periode van blijvende arbeidsongegen van het indexcijfer der con- schiktheid; verwerpt de voorziening
sumptieprijzen en de normale kan- voor het overige; beveelt dat van dit
sen op promotie, het potentieel arrest melding zal worden gemaakt
gemiddeld jaarlijks inkomen voor op de kant van de gedeeltelijk
de periode van 15 juli 1981 tot vernietigde beslissing; veroordeelt
15 januari 2024 bepaalt op 630.500 eiser in de kosten van betekening
frank en bij de kapitalisatiebereke- aan het openbaar ministerie en in
ning de helft ervan in aanmerking een vierde van de andere kosten en
neemt; dat het arrest ten slotte in de verweerders in de overige
het dispositief aan eiser voorbehoud kosten; verwijst de aldus beperkte
verleent voor aile verdere schade zaak naar het Hof van Beroep te
die hij nog mocht ondergaan, meer Gent.
bepaald, voor schade wegens belastingaanslag, materiiHe schade
7 september 1982 2' kamer wegens blijvende invaliditeit v66r Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvooren na 65 jaar, alsmede schade zitter - Verslaggever : de h. Matthijs wegens behoefte aan hulp van der- Gelijkluidende conclusie van de h. Balden;
let, advocaat-generaal Advocaten :
Overwegende dat het arrest de mrs. Van Ommeslaghe en De Gryse.
gevolgtrekking, " dat het niet uitgesloten is dat eiser in de mogelijkheid verkeert inkomsten te
verwerven >>, afleidt uit de vaststelling, dat eiser na het ongeval blijk Nr. 13
heeft gegeven van een " uitzonderlijke grote wilskracht >> om zijn
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lichamelijke handicap te compenseren; dat het arrest aldus vaststelt
1"
CASSATIEMIDDELENSTRAFZAKEN
dat die door het slachtoffer uit vrije
DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN
wil geleverde en in de toekomst te -TOTMIDDEL
EEN ONDERZOEK VAN FElTEN - NIET
leveren inspanningen om de schade ONTVANKELIJK MIDDEL (I).
te beperken de maat overschrijden
van hetgeen van hem redelijk mag
worden gevraagd; dat de rechters 2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFzodoende beslissen dat de voordelen
VORDERING SCHULDIGVERKLARING ontstaan uit de door de benadeelde
BESLISSING WAARIN DE FElTEN BEWEZEN
zelf getroffen maatregelen, geleVERKLAARD WORDEN EN DE BESTANDDELEN
verde en te leveren inspanningen,
VAN HET MISDRIJF WORDEN AANGEGEVENdie als latere gebeurtenissen of
GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG MET REDEgedragingen los staan van de
NEN OMKLEDE BESLISSING.
onrechtmatige daad en de schade,
op de schadeloosstelling moeten 2° Bij gebreke van conclusie desaanworden toegerekend;
gaande omkleedt de rechter de schuldigverklaring van de beklaagde naar eis
Dat het middel gegrond is;

van recht met redenen, wanneer hij
vaststelt dat de feiten bewezen zijn en
hij de bestanddelen van het misdrijf
aangeeft; hij behoeft de gegevens niet

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het derde middel, dat niet 1 - - - - - - - - - - - - - - tot ruimere cassatie kan leiden, (1) Cass., 3 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 571).

-24nader te bepalen waaruit hij afleidt dat
de beklaagde schuldig is (2).
(DESMET)

(A.R. nr. 7054)
7 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Vers/aggever : de h. D'Haenens
- Ge/ijkluidende conc/usie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. S. Nijs, Dendermonde.

Nr. 14
2'

KAMER -

7 september 1982

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGE REDENEN- BEG RIP.

terwijl, eerste onderdeel, door de
raadsman van eiser ter terechtzitting
van het Militair Gerechtshof van
21 oktober 1981 een schriftelijke nota
werd neergelegd, waarvan de neerlegging wordt vastgesteld in het procesverbaal van de terechtzitting, en waarin,
tot staving van een eis, verweer of
exceptie, juridische en feitelijke elementen werden aangevoerd over het ten
laste gelegde misdrijf en, subsidiair, over
de straftoemeting; dat het arrest daarop
niet antwoordt en derhalve niet met
redenen is omkleed;
tweede onderdeel, de motivering van
de straftoemeting en het beschikkend
gedeelte van het arrest onderling tegenstrijdig zijn, vermits het arrest, enerzijds, vaststelt dat (door de krijgsraad)
een billijke toepassing van de strafwet
werd gedaan, en, anderzijds, de geldboete van 50 frank of vijftien dagen
vervangende gevangenisstraf, opgelegd
door de krijgsraad, verhoogd tot 250
frank of drie maanden vervangende
gevangenisstraf :

Tegenstrijdig is het arrest dat enerzijds
vaststelt dat een bil/ijke toepassing
Over het tweede onderdeel :
van de strafwet is gemaakt, anderzijds,
Overwegende dat eiser wegens
de
uitgesproken straf verzwaart.
het hem ten laste gelegde feit door
(Art. 97 Gw.)
(CARMANS)
ARREST

(A.R. nr. 7060)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1981 door
het Militair Gerechtshof gewezen;
Over het eerste midde/, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 54 van het Militair Strafwetboek, 244 van het Strafwetboek en van
de wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie,
doordat het arrest eiser schuldig verklaart en hem veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 54 van het
Militair Strafwetboek, 240 en 244 van het
Strafwetboek,
(2) Zie Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81,
nr. 15). In die zaak is het Hof van de gewone
formule afgeweken « feiten omschreven in de
bewoordingen van de wet en bewezen
verklaard "·
In casu waren de feiten niet in de bewoordingen van de wet omschreven; in de
omschrijving waren nochtans alle bestanddelen van het misdrijf vermeld.

de krijgsraad werd veroordeeld tot
een hoofdgevangenisstraf van een
maand, een geldboete van 50 frank
of vijftien dagen vervangende
gevangenisstraf en tot beroving van
zijn graad; dat het arrest, na heromschrijving van de telastlegging
en na te hebben vastgesteld dat het
feit bewezen is gebleven door het
onderzoek voor het hof gedaan en
dat een billijke toepassing van de
strafwet werd gedaan, eiser veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf
van een maand, met gewoon uitstel
voor een termijn van vijf jaar, tot
een geldboete van 250 frank of drie
maanden vervangende gevangenisstraf, en voor het overige het
bestreden vonnis bevestigt;
Overwegende dat het arrest, nu
het enerzijds in zijn motivering
vaststelt dat een billijke toepassing
van de strafwet is gemaakt en het
anderzijds in zijn dispositief de
ge!dboete en de vervangende gevangenisstraf verzwaart, tegenstrijdig
is;
Dat het onderdeel gegrond is;

-25moet gevoegd worden, is geen door de
Om die redenen, zonder acht te
rechters en de griffier ondertekend
slaan op het eerste onderdeel van
exemplaar van het beroepen vonnis,
het eerste middel en op het tweede
maar een gewone kopie (1).
middel, die niet tot cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 2• Wanneer door samenlopende fouten
het bestreden arrest; beveelt dat
van verscheidene personen schade is
veroorzaakt, is ieder van hen t.a.v. de
van dit arrest melding zal worden
gelaedeerde
gehouden tot volledige
gemaakt op de kant van de vernievergoeding van de schade (2).
tigde beslissing; laat de kosten ten
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Militair Gerechtshof, 3• Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel tot staving van
anders samengesteld.
7 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
- Geiljkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Pascal Vanderveeren, Brussel.

een cassatieberoep dat tegen de gelaedeerde is gericht door degene die
aileen aansprakelijk is verklaard en
veroordeeld is tot volledige vergoeding
van de schade, wanneer dat middel
enkel betrekking heeft op de beslissing dat een derde geen !out heeft
begaan die in oorzakeliJk verband
staat met het ongeval (3). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)

4• De conclusie waarbij de aansprake-

Nr. 15

2' KAMER - 7 september 1982
1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
UITGIITE VAN HET BEROEPEN VONNIS
BEGRIP.

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR-

ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN
VERSCHEIDENE PERSONEN lEDER VAN
HEN IS TA.V. DE GELAEDEERDE GEHOUDEN
TOT VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE
SCHADE.

3° CASSA'l'IEMIDDELEN -

STRAFZAKEN

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE DADER VAN EEN ONGEVAL, AANSPRAKELIJK VERKLAARD EN VEROORDEELD TOT VOLLEDIGE VERGOEDING VAN
DE SCHADE CASSATIEBEROEP GERICHT
TEGEN DE GETROFFENE MIDDEL DAT
ENKEL BETREKKING HEEIT OF DE BESLISBETREFFENDE
DE
NIET-AANSING
SPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE - MIDDEL
ZONDER BELANG NIET ONTVANKELIJK

iljke dader van een ongeval om termijnen van respijt verzoekt, wordt beantwoord door de rechter die beslist dat
de toepassing van art. 1244 B. W: niet
geldt voor de dader van de schade,
aangezien die reden impliceert dat de
aangevoerde feiten geen voldoende
reden uitmaken om de gevraagde termijnen van respijt toe te staan (4 ).
(PEETERS T.

BELGISCHE STAAT

-

MIN.

v.

LANDSVERDEDIGING)
ARREST

(A.R. nr. 7169)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1981
door het Militair Gerechtshof gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van verweerder
tegen eiser en tegen Ferdinand
Verschueren, medeverwezene;

MIDDEL.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN schending van de artikelen 782, 860 en
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN IMPLICIET ANTWOORD
OMKLEDE BESLISSING.

-

MET

REDENEN

1• De uitgifte van het beroepen vonnis

(1) Cass., 19 mei 1958 (A.C, 1958, 742).

(2) en (3) Cass., 11 maart 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 401).

(4) Zie Cass., 11 okt. 1979 (A.C, 1979-80,
dat in strafzaken bij de ter griffie van
het appelgerecht ingediende stukken nr. 106).

-26van het Gerechtelijk Wetboek,
193bis, 196bis, 234 van het Wetboek van
Strafvordering en 133 van het Wetboek
van Militaire Strafvordering,
doordat het arrest een vonnis van de
Krijgsraad te Velde B bevestigt, wat
de principiele veroordeling van eiser
betreft, waarvan niet blijkt dat het ooit
werd bekleed met de handtekening van
de rechters die het hebben gewezen,
noch van de griffier,
teiWijl een vonnis dat noch getekend
is door een rechter, noch door de griffier
en dat niet vaststelt dat de rechters en
de griffier in de onmogelijkheid waren
te ondertekenen, geen bestaan heeft en
nietig is, zodat het arrest, door een
onbestaand minstens nietig vonnis te
bevestigen,
zich
die
nietigheid
toeeigent:
862

Overwegende dat uit de erbij
gegeven toelichting blijkt dat eisers
middel hierop berust dat het door
het openbaar ministerie overgelegde
dossier geen door de rechters en de
griffier ondertekend exemplaar van
het beroepen vonnis bevat;
Overwegende dat bedoeld dossier
geen zodanig exemplaar maar een
door de griffier voor eensluidend
verklaarde kopie van het beroepen
vonnis moet inhouden;
Overwegende dat het ten deze
door het openbaar ministerie overgelegde dossier een door de griffier
voor eensluidend verklaard afschrift
bevat van het op 18 december 1980
door de Krijgsraad te Velde B
gewezen vonnis; dat uit dit afschrift
blijkt dat het vonnis ondertekend
werd door de voorzitter en de !eden
van de krijgsraad alsmede door de
griffier;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis bevestigt en eiser de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval toerekent en aldus de burgerlijke aansprakelijkheid van de medebeklaagde uitsluit,
op grond dat « uit de elementen van de

zaak niet blijkt dat het ongeval te wijten
is aan de alcoholintoxicatie , ,van de
beklaagde Peeters, en dat het oorzakelijk noodzakelijk verband tussen deze
alcoholintoxicatie en het ongeval minstens niet bewezen is; dat het evenmin
bewezen is dat de overdreven snelheid
van de beklaagde Peeters op de .plaats
van het ongeval te wijten is aan zijn
alcoholintoxicatie; dat daaruit volgt dat
de fout verweten aan de beklaagde
Verschueren geen noodzakelijk oorzakelijk verband heeft met het ongeval »,
terwijl, eerste onderdeel, het bestaan
van een noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de fout en de schade .voor
de toepassing van de artikelen i382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek· ni•et
vereist dat de omstandigheid .die aan de
gedraging haar foutief karakter geeft in
een noodzakelijk oorzakelijk verband
zou staan, maar enkel dat zonder de ten
laste gelegde fout de schade niet zou
zijn ontstaan; het arrest derhalve, door
te beslissen dat het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de fout ten laste
gelegd aan Verschueren en het ongeval
ontbreekt omdat geen noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval is bewezen, zonder
na te gaan of de schade zonder deze fout
zou zijn ontstaan, het wettelijk begrip
« oorzaak » in de zin van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

tweede onderdee], eiser in zijn eerste
conclusie aanvoerde dat << betichte, Verschueren door de Krijgsraad te Velde B
terecht schuldig bevonden werd van de
te zijnen laste gelegde betichting; dat
hem ter zake verweten werd het in
beweging zetten van de vraehtwage'n
bevolen of toegestaan te hebben, hoewel
het hem bekend was dat (eiser) niet in
staat was meester te zijn over zichzelf ... ;
dat dit vonnis op strafgebied in· krachj
van gewijsde is getreden; dat uit bet
voorgaande voldoende blijkt dat brie:adier Verschueren een fout heeft begaan
die tot het veroorzaken van de schade
heeft bijgedragen; dat het stellig verband bestaat, zelfs indien de. schade een
niet onmiddellijk gevolg is van de fout
... ; dat er zich ter zake geen schade zou
hebben voorgedaan zo brigadier Ver··
schueren aan zijn plichten voldaan had;
dat het van geen of weinig belang is..dat
in casu andere fouten begaan werden
die eveneens noodzakelijk waren om de
schade te berokkenen; dat het derhalve
past minstens het grootste gedeelte van
de verantwoo~delijkheid van het. ongeval

-27ten laste van medege!ntimeerde Verschueren te leggen », en de burgerlijke
partij eveneens in haar vierde conclusie
aanvoerde : « Indien ge!ntimeerde Verschueren dit bevel niet aan ge!ntimeerde
Peeters gegeven had, dan zou het ongeval nooit gebeurd zijn; dat er derhalve
wei degelijk een oorzakelijk verband
bestaat tussen het bevel gegeven door
ge!ntimeerde Verscheuren enerzijds en
het ongeval anderzijds »; het arrest
derhalve, door zijn onderzoek te beperken tot het verband tussen de overdreven snelheid, de alcoholintoxicatie en
het ongeval, de conclusie van eiser, en
trouwens ook van de burgerlijke parij,
niet beantwoordt, die het bestaan van
een rechtstreeks noodzakelijk oorzakelijk verband tussen het bevel en het
ongeval .aanvoerden, in die zin dat
zonder dat bevel de schade niet zou zijn
veroorzaakt :
Overwegende dat het middel
betrekking heeft op eisers stelling dat ook de medebeklaagde Verschueren schuld had aan de schade
die verweerder werd berokkend; dat
het middel het arrest niet kritiseert
in zoverre het beslist dat eiser een
fout in oorzakelijk verband met die
schade had begaan;
Overwegende dat, wanneer door
samenlopende fouten van verscheidene personen schade is veroorzaakt, ieder van hen ten aanzien
van de gelaedeerde gehouden is tot
volledig vergoeding van de schade;
Overwegende dat het middel derhalve, ook al was het gegrond, geen
invloed kan hebben op de ten
nadele van eiser en ten voordele
van verweerder uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding;
Dat het middel mitsdien bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

terwijl eiser, in een aanvullende conclusie, de toepassing van artikel 1244 van
het Burgerlijk Wetboek vroeg op grond
« dat hij immers voor het ogenblik
werkloos is, en in deze hoedanigheid
slechts van ongeveer 13.000 frank per
maand inkomen geniet », en aanbood
maandelijks de som van 2.000 frank te
betalen; het arrest met het hiervoren
aangehaalde motief dat verzoek niet ten
genoegen van recht beantwoordt, nu
eruit niet kan worden afgeleid of het de
toepassing van artikel 1244 van het
Burgerlijk Wetboek verwerpt omdat dit
artikel niet geldt bij quasi-delictuele
aansprakelijkheid dan wei omdat het
niet juist is dat eiser slechts over het
door hem aangegeven inkomen beschikt,
of nog omdat, hoewel juist, dat inkomen
een toepassing van artikel 1244 van het
Burgerlijk Wetboek niet rechtvaardigt,
hetzij om een andere niet nader opgegeven reden:

Overwegende dat eiser bij conclusie om termijnen van respijt verzocht wegens de in het middel
weergegeven reden; dat het arrest
met de aangevochten considerans
ondubbelzinnig te kennen geeft dat
het ingeroepen feit, naar het oordeel van de rechters, geen voldoende reden uitmaakt om de door
eiser gevraagde termijnen van
respijt toe te staan;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 september 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-gi:menial - Advocaten
mrs. Delahaye en D~ Bruyn.

Over bet derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
Nr. 16
doordat het arrest, na eiser te hebben
veroordeeld tot terugbetaling aan verweerder van diens eigen schade, beslist
2' KAMER - 7 september 1982
dat « er geen aanleiding toe bestaat aan
de beklaagde Peeters toepassing van 1° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKartikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek
VONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR Mlte doen

»,

NISTERIE GEEN HOGER BEROEP HEEFT INGE-

-28verval van het recht tot het besturen van aile motorvoertuigen van de
categorieen A tot F, wegens de
telastlegging B, tot een geldboete
van 300 frank, vermeerderd met 390
opdeciemen, of twee maanden vervangende
gevangenisstraf,
twee
2" VERWIJZING NA CASSATIE
STRAFZAKEN - CASSATIE OMDAT DE APPEL- maanden verval van het recht tot
RECHTER, OP HET HOGER BEROEP VAN HET het besturen van aile motorvoertuiOPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS gen van de categorieen A tot F, en
OP VERZET ALLEEN, DE DOOR HET VERSTEKin de kosten; dat het openbaar
VONNIS
UITGESPROKEN
VERVANGENDE
ministerie tegen die beslissing geen
GEVANGENISSTRAF HEEFT VERZWAARD hoger beroep heeft ingesteld;
BEPERKTE VERWIJZING.
Overwegende dat eiser, op zijn
1° Wanneer het openbaar ministerie ontvankelijk verklaard verzet, bij
geen hager beroep heeft ingesteld
tegen een verstekvonnis kan de appel- vonnis van de Politierechtbank te
rechter, uitspraak doende op het hager Diest, van 22 januari 1981, werd
beroep van het openbaar minsterie veroordeeld, wegens de telastleggintegen het vonnis gewezen op het gen A en B samen tot een geldboete
verzet van de beklaagde, de door het van 150 frank, vermeerderd met 390
verstekvonnis uitgesproken vervan- opdeciemen, of een maand vervangende gevangenisstraf niet verzwaren gende gevangenisstraf, een maand
·(1). (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
verval van het recht tot het bestu2° Wanneer een vonnis vernietigd wordt ren van aile motorvoertuigen van de
omdat de correctionele rechtbank, op categorieen A tot F met gewoon
het hager beroep van het openbaar uitstel gedurende een termijn van
ministerie, aileen ingesteld tegen het drie jaar, en in de kosten; dat het
vonnis op verzet van de politierecht- openbaar ministerie tegen dit vonbank, de door deze rechtbank uitge- nis hoger beroep instelde;
STELD - BESLISSING OP HET HOGER BEROEP
-VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET
VONNIS OP HET VERZET- VERZWARING VAN
DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF ONWETTIGE
BESLISSING.

sproken vervangende gevangenisstraf
heeft verzwaard, wordt de zaak enkel
Overwegende dat de correctionele
verwezen voor uitspraak over de ver- rechtbank, bij verstekvonnis van
vangende gevangenisstraf (2).

15 oktober 1981, eiser veroordeelde
wegens de telastlegging A tot een
geldboete van 150 frank, vermeerderd met 390 opdeciemen, of 45
ARREST
dagen vervangende gevangenisstraf,
(A.R. nr. 7218)
wegens de telastlegging B tot een
HET HOF; - Gelet op het bestre- geldboete van 150 frank, vermeerden vonnis, op 7 januari 1982 in derd met 390 opdeciemen of 45
hoger beroep gewezen door de Cor- dagen vervangende gevangenisstraf,
twee maanden verval van het recht
rectionele Rechtbank te Leuven;
tot het besturen van aile motorvoerOverwegende- dat eiser, bij ver- tuigen van de categorieen A tot F,
stekvonnis van 11 september 1980 en in de kosten; dat, op eisers
van de Politierechtbank te Diest, ontvankelijk verklaard verzet, de
veroordeeld werd wegens de telast- correctionele
rechtbank
hem,
legging A tot een geldboete van 150 wegens de telastlegging A, tot
frank, vermeerderd met 390 opde- dezelfde straf veroordeelde, wegens
ciemen, of een maand vervangende de telastlegging B tot een geldboete
gevangenisstraf, een maand verval van 150 frank, vermeerderd met 390
-----------------1 opdeciemen, of 45 dagen vervan(1) Zie Cass., 11 nov. 1974 (A.C., 1975, 326) en gende gevangenisstraf, een maand
verval van het recht tot het bestuCass., 12 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1214).
ren van aile motorvoertuigen van de
(2) Zie Cass., 15 okt. 1962 (Bull. en Pas.,
categorieen A tot F, en in de kosten;
1963, I, 197).
(DENISON)

-29A. In zoverre de voorziening
Om die redenen, vernietigt het
gericht is tegen de beslissing op de bestreden vonnis, in zoverre het
tegen eiser ingestelde strafvordering tegen eiser een vervangende gevanwegens de telastlegging B :
genisstraf van vijfenveertig dagen
uitspreekt wegens de telastlegging
Overwegende dat de substantiele A; verwerpt de voorziening voor het
of op straffe van nietigheid voorge- overige; beveelt dat van dit arrest
schreven rechtsvormen in acht zijn melding zal worden gemaakt op de
genomen en de beslissing overeen- kant van de gedeeltelijk vernietigde
komstig de wet is gewezen;
beslissing; veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten; laat de oveB. In zoverre de voorziening rige kosten ten laste van de Staat;
gericht is tegen de beslissing op de verwijst de aldus beperkte zaak
tegen eiser ingestelde strafvordering naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel, zitting houdende in hoger
wegens de telastlegging A :
beroep.
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, 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 :

7 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. D'Haenens
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal.

Nr. 17

Overwegende dat de rechter in
hoger beroep, wanneer het open2' KAMER - 7 september 1982
baar ministerie tegen een verstekvonnis geen appel heeft ingesteld, REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
op het hoger beroep van het openARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERbaar ministerie tegen het op het
LIJKE RECHTSVORDERING TEGENSTRIJverzet van de beklaagde gewezen
DIGE REDENEN- BEGRIP.
vonnis de door het verstekvonnis
uitgesproken straf niet mag verzwa- Tegenstrijdig is het arrest waarin enerren;

zijds wordt beslist dat, wat de betaling
van een voortijdig pensioen aan de
getroffene van een verkeersongeval
betreft, zijn werkgever, de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, krachtens haar personeelsstatuut,
gesubrogeerd is in de rechten van
haar bediende, en, anderzijds, wordt
geoordeeld dat die betaling voor de
bedoelde werkgever een schade oplevert waarvan· de oorzaak uitsluitend in
het ongeval te vinden is (1).

Overwegende derhalve dat, bij
ontstentenis van hoger beroep van
het openbaar ministerie tegen het
verstekvonnis van de politierechtbank van 11 september 1980, de
correctionele
rechtbank,
rechtdoende op het hoger beroep door
het openbaar ministerie, aileen
gericht tegen het vonnis van de
politierechtbank van 22 januari 1981
MAATSCHAPPIJ DER BELgewezen op verzet, de vervangende (HOOFT T. NATIONALE
GISCHE SPOORWEGEN)
gevangenisstraf wegens de telastlegging A uitgesproken door het ver(A.R nr. 7225)
stekvonnis van de politierechtbank
7 september 1982 2' kamer van 11 september 1980 niet mocht Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorverzwaren;
zitter - Verslaggever : de h. Rauws Dat de appelrechter aldus de 1 - - - - - - - - - - - - - - devolutieve werking van het hoger
(1) Zie Cass., 13 mei 1970 (A.C., 1970, 857) en
beroep en van het verzet miskent;
voetnoot 1.

-30Gelijkluidende conclusie van de h. BalIEit, advocaat-generaal - Advocaat : mrs.
Butzler en Dassesse.

onderzoeksgerechten een gerechtelijk
onderzoek hebben afgesloten door een
beslissing van buitenvervolgingstelling
(2).

3" In zoverre art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens de strafvordering betreft, beoogt het enkel bescherming van degene tegen wie een strafNr. 18
vervolging wordt ingesteld en niet van
degene die beweert door een misdrijf
benadeeld te zijn; die verdragsbepa2• KAMER - 7 september 1982
ling houdt derhalve niet in dat de
actiemogelijkheden enerzijds van het
1" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
openbaar ministerie, dat de strafvorARRESTEN - STRAFZAKEN - FEITENdering uitoefent, en anderzijds van de
benadeelde die, in bepaalde gevallen,
RECHTER DIE TOT STAVING VAN ZIJN BESLISde strafvordering op gang brengt,
SING VASTE RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER
dezelfde moeten zijn (3).
AANVOERT MET OPGAVE VAN DE REDENEN
WAAROM HIJ ZICH DAARBIJ AANSLUIT GEEN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE
BESLISSING.

2" ONDERZOEK IN STRAFZAKEN BESLISSING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING -,.- HEROPENING VAN HET ONDERZOEK
WETBOEK
VAN
STRAFVORDERING,
ARTT. 246, 247 EN 248- TOEPASSINGSGEBIED.

3° RECHTEN

VAN

DE

MENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE
VRIJHEDEN, ART. 6, LID I - DRAAGWIJDTE.

4" RECHTEN

VAN

DE

MENS

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTT. 246,
247 EN 248 - BEPALINGEN NIET STRIJDIG MET
DE ART. 6, LID I, VERDRAG TOT BESCHERMING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.

1° Wanneer de feitenrechter tot staving

4" De bepalingen van de artt. 246, 247 en

248 Sv. volgens welke na een beslissing van buitenvervolgingstelling door
de onderzoeksgerechten, de heropening van het gerechtelijk strafonderzoek wegens nieuwe bezwaren enkel
kan worden gevorderd door het openbaar ministerie en niet door een
burgerlijke partij, zijn niet strijdig met
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, nu een beslissing van buitenvervolgingstelling wegens onvoldoende bezwaren geen gezag van
gewijsde heeft voor de burgerlijke
rechter en degene die beweert door
een misdrijf te zijn benadeeld steeds
de mogelijkheid heeft zijn burgerlijke
vordering, die uit het misdrijf voortvloeit in te stellen voor de burgerJijke rechter, en aldus, overeenkomstig
art. 13 van het Verdrag, aanspraak kan
maken op daadwerkelijke rechtshulp
voor een nationale instantie waar hem
een eerlijke en openbare behandeling
van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke onpartijdige rechterlijke instantie wordt
gewaarborgd, zoals vereist door de overige bepalingen van art. 6.1 van het Verdrag.

van zijn beslissing vaste rechtspraak
en rechtsleer aanvoert, verleent hij
aldus aan die rechtspraak niet het
karakter van algemene en als regel
geldende beschikkingen, en omkleedt
hij zijn beslissing regelmatig met
redenen, door de redenen op te geven
waarom hij zich bij die rechtspraak en
rechtsleer aansluit (1). (Art. 97 Gw.; 1 - - - - - - - - - - - - - - - art. 6 Ger.W.)
(2) Zie Cass., 10 dec. 1934 (Bull. en Pas., 1935,
2" De artt. 246, 247 en 248 Sv. zijn niet
enkel van toepassing in het geval dat
de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft beslist dat er geen grand is tot
verwijzing van de verdachte naar het
hot van assisen, maar zijn bepalingen
met een algemene draagwijdte, die
gelden in alle gevallen waarin de
(1) Zie Cass., 2 maart '1977 (A.C., 1977, 714).

I, 77) en 25 juni 1951 (ibid., 1951, I, 732); zie ook
Rep. prat. du dr. beige, vo Action civile, nrs. 126
en 160; Les Novelles, L'action publique et civile,
nrs. 286 en 287, en L'instruction en chambre de
conseil, nrs. 304 en 304bis; J. HOEFFLER, Traite
de l'instruction preparatoire, biz. 162, nr. 161, en
de noten 3 en 4; J. MALLIE, L'action directe de la
partie lCsee devant le juge d'instruction,
R.D.P.G., 1953-1954, biz. 474.
(3) Zie Cass., 1 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966,
I, 1243) met concl. eerste adv.-gen. Mahaux,

toen adv.-gen.
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ARREST

(A.R. nr. 7464)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de ar.tikelen 6 van het Gerech.telijk Wetboek, 246, 247, 248 van het
Wetboek van Strafvordering, 6, § 1, van
het Europees Verdrag van 4 november
1950 tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het algemeen rechtsbeginsel van
de eerbiediging van de rechten van de
verdediging en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de
beschikking van de raadkamer bevestigt
en derhalve de burgerlijke partijstelling
van eiser in cassatie onontvankelijk
verklaart op grond van de overweging
« dat naar een constante rechtspraak en
rechtsleer enkel het openbaar minis.terie
- ten deze de procureur-generaal, vermits het een arrest van buitenvervolgingstelling betreft -, op onaantastbare
wijze beslist over de gepastheid van
nieuwe vervolgingen en dat de andermaal gevatte kamer van inbeschuldigingstelling zich niet eens heeft uit te
spreken over het al dan niet bestaan van
nieuwe bezwaren aangevoerd door de
burgerlijke partij (... ) »,
·
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aldus de redenen niet aangeeft waarom
het deze « constante rechtspraak en
rechtsleer » aanneemt, doch enkel steunt
op deze « constante rechtspraak en
rechtsleer » .tot staving van de beslissing,
en overeenkomstig artikel 6 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechters in de
zaken die aan hun oordeel onderworpen
zijn geen uitspraak mogen doen bij
wijze van algemene en als regel g~l
dende beslissing, en derhalve hun beshssing mogen noch kunnen s.toelen op de
loutere - impliciete - vaststelling dat
zij door een bepaalde rechtspraak
gebonden zijn, zodat het arrest, enerzijds, in de mate dat het aldus aan
voormelde « constante rechtspraak » het
karakter verleent van algemene en als
regel geldende beschikkingen, schending
inhoudt van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek en, anderzijds, in de mate
dat het aldus nalaat de motieven aan te
duiden waarom het deze « constante
rechtspraak en rechtsleer » aanneemt,

het Hof in de onmogelijkheid stelt de
beslissing op haar wettelijkheid te toetsen, derhalve niet regelmatig gemotiveerd is en schending inhoudt van
artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat het recht om nieuwe vervolgingen in te stellen op grond van
nieuwe bezwaren enkel toekomt aan het
openbaar minis.terie, aan de artikelen
246, 247 en 248 van het Wetboek van
Strafvordering - die, bij overneming
van de vordering van het openbaar
ministerie, bij analogie worden ingeroepen tot staving van de beslissing - een
interpretatie geeft die er niet . mee verenigbaar is aangezien uit deze artikelen
geenszins volgt dat het recht om het
strafonderzoek te heropenen enkel en
aileen toekomt aan het openbaar ministerie met uitsluiting van elke actiemogelijkheid van de burgerlijke partij, doch
enkel dat na een arrest van de kamer
van
inbeschuldigingstel!ing,
waarbij
beslist werd dat er geen grond is om
verdachte naar het hof van assisen te
verwijzen, de procureur-generaal een
nieuw onderzoek kan vorderen op grond
van nieuwe bezwaren (schending van de
artikelen 246, 247 en 248 van het We~
boek van Strafvordering);
derde onderdeel, het bestreden arrest
door te beslissen dat het recht om
nieuwe vervolgingen in te stellen of het
uit te Iokken op grond van nieuwe
bezwaren enkel toekomt aan het openbaar ministerie een - door eiser in
conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling (aanvullende conclusie
blz. 3) gehekelde - ongerechtvaardigde
discriminatie bekrachtigt tussen de
rechten van de betrokken partijen, openbaar ministerie en burgerlijke partij
-, aldus miskenning inhoudt van het
algemeen rechtsbeginsel van de noodzakelijke eerbiediging van de rechten van
de verdediging en van artikel 6.1 van het
Europees Verdrag van 4 november 1950
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, en van het daarin gehuldigd beginsel van de eerbiediging van de rechten
van de mens en de noodzakelijke gelijkheid van actiemogelijkheden - « egalite
des armes » - van de in een geding
betrokken partijen;
vierde onderdeel, het arrest noch door
de bovengeciteerde overweging noch
door enige andere overweging antwoordt
op het door eiser in zijn conclusie voor
de kamer van inbeschuldigingstelling
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middel waarbij hij liet gelden dat de de burgerlijke partij toelaat een
door b~paalde rechtsleer en rechtspraak heropening van het strafonderzoek
verded1gde opvattmg krachtens welke op grond van nieuwe bezwaren te
aileen het openbaar ministerie, op grond vorderen en dat het bestaan van
van n1euwe bezwaren, de · heropen1ng
' ..
.
van het strafonderzoek kan vorderen, een ~ergeh]k recht evenmm mag
niet verantwoord is omdat zij steunt op afgele1d worden mt het recht van de
een niet gerechtvaardigde discriminatie burgerlijke partij om, in de gevallen
tussen de rechten van de betrokken waarin de wet haar uitdrukkelijk
partijen, in casu het openbaar ministerie het recht toekent om verzet te doen
en de burgerlijke partij.' zodat het ar;est tegen een beschikking van buitendat de burgediJke partiJstellmg van e1ser vervolgingstelling, tevens beroep in
onontvankehJk verklaart, zonder te ant- cassatie in te stellen ·
woorden op bovenvermeld door e1ser
'
ingeroepen middel, niet regelmatig
Overwegende dat de kamer van
gemotiveerd is, derhalve schending inbeschuldigingstelling
aldus
te
inhoudt van artikel 97 van de kennen geeft dat zij in rechte oorGrondwet :
deelt dat de .heropening van een
gerechtelijk
strafonderzoek
op
Wat het eerste en het vierde grond van nieuwe bezwaren enkel
onderdeel samen betreft :
door het openbaar ministerie kan
worden gevorderd en niet door een
Overwegende dat eiser in zijn burgerlijke partij, omdat in de huiaanvullende conclusie voor de raad- dige stand van de wetgeving geen
kamer, die hij herhaald heeft voor wetsbepaling aan de burgerlijke
de kamer van inbeschuldigingstel- partij zodanig recht toekent; dat
ling, het in het vierde onderdeel hierdoor het arrest eisers verweer
weergegeven verweer voerde;
verwerpt en voldoet aan het vormvoorschrift van artikel 97 van de
Overwegende dat het arrest niet Grondwet;
enkel steunt op de considerans « dat
Overwegende dat hieruit volgt dat
naar een constante rechtspraak en de kamer van inbeschuldigingstelrechtsleer enkel het openbaar mi- ling, in strijd met wat in het eerste
nisterie ... op onaantastbare wijze onderdeel wordt aangevoerd, haar
beslist over de gepastheid van beslissing niet zonder meer laat
nieuwe vervolgingen en dat de steunen op constante rechtspraak
andermaal gevatte kamer van inbe- waaraan zij het karakter verleent
schuldigingstelling zich niet eens van algemene en als regel geldende
heeft uit te spreken over het a! dan beschikkingen, maar enkel tot staniet bestaan van nieuwe bezwaren ving van haar beslissing in rechte
aangevoerd door de burgerlijke verwijst naar de op dit punt conpartij », maar bovendien op de stante rechtspraak en rechtsleer;
redenen van de schriftelijke vorde- dat de kamer van inbeschuldigingring van het openbaar ministerie stelling aldus de redenen aangeeft
die het overneemt, meer bepaald : waarom zij die constante rechtdat, al is de huidige burgerlijke spraak en rechtsleer bijvalt;
partij niet dezelfde als degene die
Dat de beide onderdelen feitelijke
zich ter zake aanvankelijk stelde, de
huidige stelling als burgerlijke par- grondslag missen;
Wat het tweede onderdeel betij een heropening van het vorig
gerechtelijk strafonderzoek beoogt, treft :
dat nu een dergelijke heropening op
Overwegende dat de artikelen 246,
grond van de voorgehouden nieuwe 247 en 248 van het Wetboek van
bezwaren slechts door het openbaar Strafvordering niet enkel van toeministerie en niet enige welkdanige passing zijn in het geval dat de
burgerlijke partij kan gevorderd kamer van inbeschuldigingstelling
worden, dat in de huidige staat van beslist heeft dat er geen grond is tot

-33verw1]zmg van de verdachte naar gewaarborgd, zoals vereist door de
het hof van assisen, maar bepalin- overige bepalingen van artikel 6.1
gen zijn met een algemene draag- van het Verdrag;
wijdte, die gelden in alle gevallen
Overwegende derhalve dat het
waarin de onderzoeksgerechten een arrest door, overeenkomstig de
gerechtelijk onderzoek hebben afge- thans geldende wettelijke bepalinsloten door een beslissing van bui- gen, te beslissen zoals in het ondertenvervolgingstelling; dat hieruit dee! wordt aangehaald, artikel 6.1
volgt dat, na een beslissing . van van het Verdrag niet schendt en
buitenvervolgingstelling door de eisers recht van verdediging niet
onderzoeksgerechten, de heropening miskent;
van het gerechtelijk strafonderzoek
Dat het onderdeel faalt naar
wegens nieuwe bezwaren enkel kan recht;
worden gevorderd door het openbaar ministerie en niet door een
burgerlijke partij;
Om die redenen, verwerpt de
Dat het onderdeel faalt naar voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
7 september 1982 2' kamer
Overwegende dat artikel 6.1 van Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorhet Verdrag tot Bescherming van de zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
Rechten van de Mens en de Funda- - Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal - Advocaat :
mentele Vrijheden, in zoverre het Ballet,
mr. De Gryse.
de strafvordering betreft, enkel de
bescherming beoogt van degene
tegen wie een strafvordering wordt
ingesteld en niet van degene die
beweert door een misdrijf benadeeld te zijn; dat derhalve die Nr. 19
verdragsbepaling niet inhoudt dat
de actiemogelijkheden, enerzijds,
2' KAMER - 7 september 1982
van het openbaar ministerie, dat de
strafvordering uitoefent, en, ander1"
RECHTERLIJKE
ORGANISATIE
zijds, van de benadeelde die, in
bepaalde gevallen, de strafvordering SAMENSTELLJNG VAN HET GERECHT- OPENBAAR MINISTERIE - ARREST EN PROCESop gang brengt, dezelfde moeten VERBAAL
VAN DE TERECHTZJTTING WAARIN
zijn; dat bovendien, nu een beslis- WORDT VERMELD DAT EEN LID VAN HiiT
sing van buitenvervolgingstelling OPENBAAR MJNISTERJE IS GEHOORD IN ZIJN
wegens onvoldoende bezwaren geen VERSLAG EN VORDERINGEN - PROCESgezag van gewijsde heeft voor de VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING WAARIN
burgerlijke rechter, degene die DE AANWEZIGHEID, OP DEZELFDE TERECHTbeweert door een misdrijf te zijn ZITTING, VAN EEN ANDER LID VAN HET
benadeeld steeds de mogelijkheid OPENBAAR MJNISTERIE WORDT VERMELD DIE VERMELDING IMPLJCEERT NIET DAT DIE
heeft zijn burgerlijke vordering, die TWEEDE
MAGISTRAAT IN DE ZAAK VERSLAG
uit het misdrijf voortvloeit, in te HEEFT UITGEBRACHT.
stellen voor de burgerlijke rechter;
dat eiser aldus, overeenkomstig 2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
artikel 13 van het Verdrag, aanARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERspraak kan maken op daadwerkeLUKE RECHTSVORDERING VORDERING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET AANGElijke rechtshulp voor een nationale
NOMEN - GEEN ANTWOORD OP HAAR CONinstantie waar hem een eerlijke en
CLUSIE- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE
openbare behandeling van zijn
BESLISSINQ.
zaak, binnen een redelijke termijn,
door een onafhankelijke en onpar- 1" Wordt in een arrest en in een protijdige rechterlijke instantie wordt
ces-verbaal van de terechtzitting van
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lid van het openbaar ministerie is
gehoord in zijn verslag en vordering,
terwijl in datzelfde proces-verbaal van
de terechtzitting wordt gezegd dat een
andere magistraat van het openbaar
ministede aanwezig was op dezelfde
terechtzitting, impliceert zulks niet dat
in de zaak verslag is uitgebracht door
die tweede magistraat (1).
2° Niet met redenen omklede beslissing

is de beslissing waarbij aan de burgerJijke partij haar vordering wordt ontzegd, zonder dat wordt geantwoord op
een regelmatig door haar voorgedragen middel (2). (Art. 97 Gw.)
(RASPOET T. WECHSLER)
ARREST

(A.R. nr. 7157)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1981
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 135, 217, 218
en 221 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat het is
gewezen op het verslag van Ph. Goeminne, substituut-procureur-generaal, en
vermeldt dat deze laatste werd gehoord
in zijn verslag en vordering ter terechtzitting van 13 november 1981, zitting
waarop hij, luidens het arrest, heeft
verklaard zijn schriftelijke vordering van
3 oktober 1980 te handhaven met de
aanmerking dat de laatste daad van
stuiting der verjaring op 16 februari 1979
is gebeurd,
terwijl uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van 13 november 1981,
ondertekend door de voorzitter en de

griffier, blijkt dat Ph. Goeminne, substituut-procureur-generaal, op deze zitting
niet aanwezig was doch dat het openbaar ministerie er vertegenwoordigd was
door de heer Van Belle, substituut
procureur-generaal; genoemd procesverbaal weliswaar eveneens vermeldt :
«
De heer Goeminne, substituutprocureur-generaal,
handhaaft
zijn.
schriftelijke vordering van 3 oktober
1980 met de aanmerking dat de laatste
daad van stuiting van de verjaring op
16 februari 1979 is gebeurd »; dez·e ·
vermelding niettemin de tegenstrijdigheid laat bestaan tussen het procesverbaal van de terechtzitting van
13 november 1981, hetwelk de aanwezigheid akteert van de heer Van Belle,
substituut-procureur-generaal, en het
arrest dat vaststelt dat de heer Goeminne, Sl,lbstituut-procureur-generaal, op

de genoemde zitting werd gehoord in
zijn verslag en vordering, zodat het niet
mogelijk is uit de stukken van de
rechtspleging met zekerheid op te
maken of de procureur-generaal overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 135, 217 en 218 van het Wethoek van Strafvordering in deze zaak
verslag heeft uitgebracht, derhalve of de
bestreden beslissing is gewezen met
naleving van dit substantiele vormvereiste (schending van de artikelen 135,
217 en 218 van het Wetboek van Strafvordering); dientengevolge het motief
waarbij « het hof voor het overige de
beweegredenen van de vordering van
het openbaar ministerie overneemt » de
beslissing niet kan verantwoorden
(schending van de artikelen 221 van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vermeldt : « Gehoord de heer Ph ..
Goeminne, substituut-procureur-generaal, in zijn verslag en vordering
ter· terechtzitting van 13 november
1981, waarbij hij verklaart zijn schriftelijke vordering van 3 oktober 1980
-----------------1 te handhaven, met de aanmerking
(1) Zoals het arrest zegt, was de aanwezig- dat de laatste daad van stuiting der
heid van een tweede lid van het parket- verjaring op 16 februari 1979 is
generaal in elk geval verantwoord door het
beginsel volgens hetwelk bet openbaar minis- gebeurd »;
terie een geheel vormt, zodat, ook al was het
Overwegende dat daarmee niet in
bewezen dat juist die tweede magistraat in de
zaak verslag had uitgebracht, die omstandig- strijd is de in het proces-verbaal
heid toch geen nietigheid van het arrest ten van de terechtzitting van 13 novemgevolge kon hebben. Cass., 28 sept. 1977 (A.C., ber 1981 voorkomende vermelding :
1978, 136); zie Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, « De heer Goeminne, substituut1070).
procureur-generaal, handhaaft zijn
(2) Cass., 6 mei 1980 (A.C., 1980-81, nr. 564). . schriftelijke vordering van 3 oktober

-351980, met de aanmerking dat de lijke partijen verwijzen, houden op dat
laatste daad van stuiting van de punt geen bezwaren in (... ) Ook omtrent
verjaring op 16 februari 1979 is de beweerde oplichtingen zijn er in het
dossier geen bezwaren voorhanden
gebeurd '';
betreffende het plegen van dergelijke
Overwegende dat uit die overeen- feiten met het bijzonder opzet daarbij
stemmende vermeldingen blijkt dat vereist »,
de
substituut-procureur-generaal
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
Goeminne gehoord werd in zijn
regelmatig voor het hof neergelegde
verslag en dat op dit verslag uit- hun
conclusie - in antwoord op de opwerspraak is gedaan; dat daaraan niet ping van de beschikking van de raadkaafdoet de vaststelling van de ove- mer van Dendermonde van 3 juni 1980 :
rigens wegens de eenheid van het « Wat de beweerde valsheden betreft
openbaar ministerie gewettigde aan- blijkt immers geen bedrieglijk inzicht
wezigheid
van
de
substituut- en/ of opzet, onder meer gelet op de in
procureur-generaal Van Belle; dat de N.V.'s gangbare en gekende manier
uit het proces-verbaal van de van werken en handelen », de raadkamet dit laatste doelende op het feit
terechtzitting evenmin blijkt dat mer
« de verdachte van 1 juli 1972 tot
deze laatste, in strijd met wat in het dat
24 maart 1976 afgevaardigde-beheerder
arrest wordt vermeld over het ver- was van de naamloze vennootschap
slag, in de zaak verslag zou hebben Meagas », en : « Het was hem onder
gedaan;
meer toegelaten aile dienstonkosten in
Dat het middel feitelijke grond- rekening te brengen, met gebruikelijk de
afrekening ervan bij het einde van elke
slag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van
de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
het recht van verdediging,
doordat het arrest, om het boger
beroep van de eisers, burgerlijke partijen, tegen de beschikking van de
buitenvervolgingstelling van verweerder,
verdachte, gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde,
zitting houdende in raadkamer, op 3 juni
1980, ongegrond verklaart op de algemene overwegingen dat « voor het hof
evenmin lastens de verdachte bezwaren
gerezen zijn betreffende aile essentiele
bestanddelen van de telastleggingen »,
en, met betrekking tot de telastleggingen
van valsheden in geschriften, het
gebruik ervan en van de oplichting
oordeelt : « Wanneer er door de expert
onjuistheden werden vastgesteld in de
boekhouding, dan komt nochtans in het
dossier geen enkel bezwaar voor betreffende het feit dat de verdachte met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden aan de basis daarvan lag. Het
volstaat niet te stellen, zoals de burgerlijke partijen het doen, dat het niet aan
te nemen is dat de verdachte " zonder
bedrieglijk inzicht en onopzettelijk"
optrad; er moeten in het dossier werkelijke bezwaren daaromtrent naar voor
komen. De stukken waarnaar de burger-

maand ( ... ) Ook bestond de feitelijke
toestand dat Guy Wechsler over een
rekening-courant beschikte, en meer
bepaald beschikte hij tevens over een
zeker krediet ( ... ) Gebruikelijk schijnt
het inzake eveneens geweest te zijn dat
verdachte beschikking had over een
aantal cheques ... » als precieze
middelen met betrekking tot het
bedrieglijk inzicht en/of opzet van verweerder deden gelden : dat de wijze van
werken en handelen, zelfs al mocht zij
inderdaad hebben bestaan, niet verantwoordt dat verweerder, al was hij afgevaardigd beheerder, valselijk deed geloven aan zakenonkosten, waar het ging
om prive-aangelegenheden, en om het
bedrieglijk ophalen van gelden voor
eigen gebruik; dat zij evenmin verklaart
dat verweerder kosten liet voorkomen
als geschied voor de firma's waar zulks
niet het geval is, onverschillig of, voor de
reele prive-uitgaven, een rekeningcourant bestond, en een hele reeks
deboursementen uit zijn rekeningcourant heeft willen houden om ze ten
laste te leggen van de firma's, noch dat
verweerder de hem ter beschikking
gestelde cheques voor eigen doeleinden
aanwendde en ze in de boekhouding
valselijk liet inschrijven als gebeurd ten
gunste van de firma's, dit alles met de
omstandigheid dat de verweerder heeft
toegegeven dat de door de firma's betwiste uitgaven hen vreemd waren en
voor persoonlijke doeleinden werden
gebruikt en de door hen uitgevoerde
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dat deze valselijk geboekte uitgaven
werden teruggeboekt op de rekeningcourant van de verdachte en omtrent
deze terugboeking op 3 december 1974
een minnelijke regeling werd afgesloten,
de strafbaarheid van de materialiter
bewezen en door verweerder toegegeven
fei ten niet wegneemt; de eisers aldus de
bezwaren omtrent het bedrieglijk inzicht
van de verweerder hebben afgeleid uit
het geheel van de omstandigheden en
antecedenten welke ze hebben aangevoerd en door stukken gestaafd, alsook
uit de houding van verweerder zelf
omtrent de hem ten laste gelegde feiten;
de rechters in h 0 ger beroep de stelling
van de eisers voor het hof ontwikkeld in
hun regelmatig neergelegde conclusie
derhalve niet konden herleiden tot de
vaststelling in het algemeen : « het
volstaat niet te stellen dat het niet aan
te nemen is dat. de verdachte " zonder
bedrieglijk inzicht en onopzettelijk"
optrad », zonder aan deze stelling een te
enge zin en draagwijdte te geven welke
onverenigbaar is met haar bewoordingen, derhalve de bewijskracht ervan te
miskennen (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek}; het arrest, om zijn beslissing
regelmatig met redenen te omkleden,
deze middelen diende te beantwoorden
en de redenen diende op te geven
waarom de door eisers aangevoerde en
hierboven weergegeven omstandigheden
niet als werkelijke bezwaren voor de aan
de verdachte ten laste gelegde misdrijven van valsheid in geschriften en
gebruik ervan konden weerhouden worden; de eisers bij gebreke hiervan niet
kunnen uitmaken of met de door hen
aangevoerde middelen rekening werd
gehouden zodat het bestreden arrest ter
zake niet regelmatig met redenen is
omkleed en hun rechten van verdediging
miskent (schending van artikel 97 van
de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging);

de bedrieglijke handelingen uitmaken
door de wet vereist », door aan te voeren
in hun regelmatig voor het hof neergelegde conclusie, steunende op de doctrine en de rechtspraak ter zake, dat een
verkeerde voorstelling of zelfs een leugen een oplichting kan uitmaken wanneer zij gepaard gaan met andere
omstandigheden, omstandigheden welke
zij ten laste van verweerder hebben
aangeduid, te weten het gebaren dat
men
handelt
als
afgevaardigdebeheerder en/of als bestuurder, valse
inschrijvingen in de boekhouding en
facturen, het innen van cheques te
zijnen bate, doende alsof het was voor
de vennootschappen, met de omstandigheid dat verweerder onbetwistbaar de
wil had zich door het feit van zijn
functie toevertrouwde zaken en gelden
toe te eigenen door middel van onder
meer de gekende valsheden in geschriften; de wetgever het weliswaar aan het
geweten van de rechters heeft overgelaten te beoordelen of er a! dan niet
voldoende bezwaren gerezen zijn tegen
de verdachte om zijn verwijzing naar
een vonnisgerecht te rechtvaardigen,
doch deze soevereine beoordelingsmacht
de rechters er niet van ontslaat de
redenen op te geven waarom de aan de
verdachte ten laste gelegde feiten geen
voldoende bezwaren uitmaken; het
arrest er zich in casu niet mee kon
vergenoegen in algemene bewoordingen
te stellen : « Oak omtrent de beweerde
oplichting zijn er in het dossier geen
bezwaren voorhanden betreffende het
plegen van dergelijke feiten met het
bijzonder opzet daarbij vereist », zonder
aan te duiden in feite als in rechte
waarom de door de eisers aangevoerde
bezwaren, waarvan zij staande hielden
dat zij in rechte als in feite de constitutieve bestanddelen van het misdrijf van
oplichting uitmaakten, niet als dusdanig
konden weerhouden worden, op straffe
zijn beslissing niet regelmatig met redenen te omkleden en de rechten van de
verdediging van eisers te krenken
(schending van artikel 97 van de Grandtweede onderdeel, de eisers, met wet en van het algemeen rechtsbeginsel
betrekking tot de aantijging van oplich- van de eerbiediging van de rechten van
ting, de stelling van de eerste rechter in de verdediging) :
feite als in rechte hebben aangevochten
volgens welke « wat de beweerde oplichting betreft, evenmin gronden blijken
Overwegende dat het arrest niet
om het misdrijf beteugeld door artikel antwoordt op de conclusie waarin
496 van het Strafwetboek aan te houden,
gezien dit artikel bedrieglijke maneuvers de eisers, als kritiek op de beschikveronderstelt en dat verkeerde voorstel- king van de raadkamer, aanvoerden
lingen (of zelfs leugens, gissingen of dat eiser valselijk uitgaven die hij
nalatigheden} op zichzelf genomen, niet voor eigen rekening deed, heeft
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voor rekening van de firma's verrichtte;
Dat het middel gegrond is;

inbreuk te hebben gemaakt op de
bepalingen van de titels II en Ill, is
enkel strafbaar als het met opzet is
gepleegd, dit wil zeggen als degene die
het heeft gepleegd niet ]outer onvooJ·zichtig is geweest doch heeft gehandeld met de wil op resultaat; wanneer
die wil is bewezen, sluit de op dwaling
gegronde goede trouw alleen dan het
misdrijf uit als de dwaling onoverkomelJ)'k is (2).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de 3° Wanneer werken uitgevoerd of in
kosten ten laste van de Staat; verstand gehouden zijn in strijd met de
bepalingen van de titels II en Ill Wet
wijst de zaak naar het Hof van
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw is
Beroep te Brussel, kamer van inbede beslissing waarbij, benevens de
schuldigingstelling.
straf van art 64 van die we~ het
7 september 1982 2' kamer herstel van de plaats in de vorige staat
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorwordt bevolen op vordering van het
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
college van burgemeester en schepe- Gelijkluidende conclusie van de h.
nen, naar recht verantwoord door de
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
rechter die vaststelt dat dit herstel in
de vorige staat nodig is om de sporen
mr. Dassesse.
van het misdrijf te doen verdwijnen;
het doet er dienaangaande niet toe dat
het herstel van de plaats in de vorige
staat niet meer volledig mogelijk is (3).
(Art. 65, § 1, a, Wet Ruimtelijke
Ordening
en Stedebouw.)
Nr. 20
2'

KAMER -

(ROBERT)

8 september 1982

ARREST ( vertaJing)

ro MISDRIJF-

RECHTVAAP.::>IGINGSGROND
DWALING GOEDE TROUW GEEN
RECHTVAARDIGINGSGROND.

20 STEDEBOUW ' - WET RU!MTELIJKE
ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 64 - UITVOEREN OF IN STAND HOUDEN VAN WERKEN MISDRIJF MOREEL BESTANDDEEL BEG RIP.

3° STEDEBOUW

WET RU!MTELIJKE
ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 65, § 1, A HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE
STAAT - VEROORDELING TOT D!T HERSTEL
IN DE VORIGE STAAT WETTIGHEID VEREISTEN.

1° Dwaling is slechts dan een rechtvaar-

digingsgrond als zij onoverkomelijk is,
wat door de goede trouw van de dader
van het misdrijf aileen niet kan worden bewezen (1}.
2° Het bij art. 64 Wet Ruimtelijke Orde-

ning en Stedebouw strafbaar gestelde
feit, namelijk door het uitvoeren van
werken of het in stand houden ervan
(1) Cass., 17 juni 1974 (A.C., 1974, 1134).

(A.R. nr. 2221)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1982 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 64 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastleggingen
Ia, Ib en II, die enkel overtredingen van
de wetten op de stedebouw en op de
ongezonde, hinderlijke en gevaarlijke
inrichtingen betreffen, tegen eiser bewezen verklaart op grond dat hij zich niet
op de goede trouw kan beroepen met het
argument dat hij het gemeentebestuur
van Ransart afval zag storten zonder
vergunning en zich door dat voorbeeld
gerechtigd kan achten om hetzelfde voor
eigen rekening te doen; dat het gelet op
(2) en (3) Zie Cass., 7 dec. 1964 (Bull. en
(ibid, 1966, I
'

Pas., 1965, I, 346) en 31 jan. 1966

697).

-38de wet van 29 maart 1962, gewijzigd bij
de wet van 22 december 1970 op de
stedebouw, niet ter zake doet of de
dader van het misdrijf al dan niet te
goeder trouw is geweest,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 64 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw worden
gestraft zij die door het uitvoeren van
werken of het in stand houden ervan
inbreuk maken op de bepalingen van de
titels II en III van genoemde wet; uit de
bewoordingen van die bepaling, waarin
nergens gesproken wordt van het ]outer
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
blijkt dat de daarin bedoelde feiten
enkel strafbaar zijn als ze met opzet Z!Jn
gepleegd; de dader van het misdrijf
derhalve geen schuld kan hebben wanneer hij te goeder trouw is; waaruit volgt
dat het arrest, nu het beslist dat de
goede trouw van de dader van een
misdrijf als omschreven in de wet van
29 maart 1962, niet ter zake doet, met
naar recht is verantwoord (schending
van artikel 64 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de feiten waarvoor eiser vervolgt werd, weliswaar
enkel strafbaar zijn in het geval dat
ze met opzet zijn gepleegd in die
zin dat een loutere onvoorzichtigheid hem niet ten laste kon worden
gelegd en dat derhalve de goede
trouw die gegrond is op het bestaan
van een dergelijke niet opzettelijke
fout het misdrijf uitsluit; dat evenwei de goede trouw die, zoals eiser
ten deze betoogde, gegrond is op het
feit dat een daad van het bestuur
hem in dwaling heeft gebracht,
aileen dan het misdrijf kon afsluiten, wanneer die dwaling onoverkomelijk was geweest;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat geen van de onderdelen van
het middel kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 65, § 1,
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, 6, § 1, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om de plaats op het grondgebied van de
vroegere gemeenten Ransart en Heppignies in de vorige staat te herstellen op
grand dat uit de besluiten, respectievelijk van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Fleurus van
12 februari 1980 en van de stad Charleroi van 18 februari 1980, blijkt dat de
bevoegde bestuurlijke overheid beslist
heeft dat eiser bevel moest worden
gegeiren om de plaats zonder meer in de
vorige staat te herstellen; dat volgens
artikel 65 van de wet van 29 maart 1962,
gewijzigd bij artikel 21 van de wet van
22 december 1970, de rechtbank benevens de straf het herstel beveelt op de
wijze gevorderd door de gemachtigde
ambtenaar van stedebouw of door het
college van burgemeester en schepenen;
dat uit de parlementaire voorbereiding
van de wet blijkt dat niet meer de
rechterlijke overheid doch het bestuur
beslist over de wijze waarop het burgerlijk herstel moet geschieden; dat het dus
het bestuur is dat luidens het nieuwe
artikel 65, § 1, van de wet van 29 maart
1962 opteert voor het burgerlijk herstel;
dat de rechtbank gebonden i~ door die
keuze; dat, zelfs a! staat het ten deze
vast dat de plaats niet meer helemaal in
de vorige staat kan worden hersteld
omdat reeds vele jaren in de gemeenten
Ransart en Heppignies belangrijke burgerlijke bouwwerken aan de gang zijn,
het hof van beroep toch niet wettelijk in
de mogelijkheid verkeert om te oordelen
of te bepalen hoe het herstel zal geschieden,

Overwegende dat de appelrechters enerzijds in feite hebben beslist
dat eiser de feiten opzettelijk had
begaan in de hierboven aangegeven
zin, en anderzijds uit hun vaststelterwijl, eerste onderdeel, artikel 65,
lingen wettig hebben afgeleid dat § 1, van de wet van 29 maart 1962
eiser niet in een geval van onover- weliswaar bepaalt dat de rechter slechts
op vordering van de gemachtigde ambkomelijke dwaling verkeerde;

-39tenaar of van het college van burgemeester en schepenen het herstel van de
plaats in de vorige staat kan bevelen; de
rechter niettemin het herstel van de
plaats in de vorige staat slechts kan
bevelen als hij zulks verantwoord of
nodig acht om de sporen van het misdrijf te doen verdwijnen; een bevel tot
herstel van de plaats in de vorige staat
niet kan worden beschouwd als verantwoord of noodzakelijk om de sporen van
het misdrijf te doen verdwijnen, wanneer vaststaat dat de plaats niet meer
volledig in de vorige staat kan worden
hersteld; bijgevolg niet naar recht is
verantwoord het arrest dat het herstel
van de plaats in de vorige staat beveelt,
ofschoon zulks niet meer volledig mogelijk is (schending van artikel 65, § 1, van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
eu van de stedebouw);

tweede onderdeel, artikel 6, § 1, van
het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens met name
bepaalt dat een ieder bij betwistingen
omtrent zijn burgerlijke rechten en
veplichtingen, of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht heeft op een
openbare behandeling van zijn zaak
door een rechtbank; de burgerlijke rechten en verplichtingen, meer bepaald het
recht van betrokkene op het genot van
zijn eigendom, rechtstreeks getroffen
worden door het bevel om de plaats in
de vorige staat te herstellen; waaruit
volgt dat, krachtens voormeld artikel 6,
§ 1, niemand tot herstel van de plaats in
de vorige staat kan worden gedwongen
dan uit kracht van een rechterlijke
beslissing en na een eerlijk proces; het
recht op een eerlijk proces impliceert
dat de rechter, die uitspraak moet doen
over de vordering tot herstel van de
plaats in de vorige staat, kan en moet
kennis nemen van aile facetten van het
geschil en met name van de mogelijkheid om het gevorderde bevel uit te
voeren alsook van de wijze waarop het
herstel dient te geschieden; bijgevolg
niet naar recht is verantwoord het arrest
dat zonder meer het herstel van de
plaats in de vorige staat beveelt,
ofschoon het vaststelt dat zulks niet
meer volledig mogelijk is, op grond dat
het hof van beroep niet wettelijk in de
mogelijkheid is om de wijze waarop het
herstel dient te geschieden, te beoordelen of vast te stellen (schending van
artikel 6, § 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de

Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
~950);

Wat de eerste twee onderdelen
samen betreft :
Overwegende dat de eerste rechter, wiens beslissing door het arrest
wordt bevestigd onder voorbehoud
van drie verbeteringen, onder meer
een verruiming van de plicht tot
herstel van de plaats in de vorige
staat, erop wijst « dat de plaatsbezichtiging waarbij de tijdens de
debatten voorgelegde foto's werden
gemaakt waaruit de werkelijke toestand blijkt, de vaststelling heeft
mogelijk gemaakt van de omvang
van de aldus over een oppervlakte
van verscheidene hectaren geschapen toestand waarbij sommige
woningen zijn ingesloten door acht
meter afval »;
Dat het arrest met die en met de
in het middel aangegeven gronden
impliciet doch onmiskenbaar beslist
dat het nodig is de plaats in de
mate van het mogelijke in de vorige
staat te herstellen om de sporen van
het misdrijf te doen verdwijnen; dat
hieraan geen afbreuk kan doen het
feit dat ten gevolge van omstandigheden buiten de wil van eiser « het
herstel van de plaats in de vorige
staat niet meer volledig mogelijk
is»;

Overwegende dat het arrest aldus
naar recht is verantwoord, nu het
de noodzaak van het herstel van de
plaats in de vorige staat heeft
vastgesteld;
Dat de wet aan het hof van
beroep geen enkele andere beoordelingsbevoegdheid meer toekende
nadat de bevoegde colleges van
burgemeester en schepenen het
herstel van de plaats in de vorige
staat hadden gekozen;
Dat geen van de eerste twee
onderdelen van het middel kan
worden aangenomen;

-40Wat het derde onderdeel betreft :
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

een geschil inzake de ontvankelijkheid
van de strafvordering wegens in het
buitenland gepleegde misdrijven (3),
de schuld van de verdachte (4) of het
aanhangig maken van de zaak bij de
onderzoeksrechter (5) heeft geen
betrekking op de bevoegdheid ·van de
rechter.
3' Wanneer

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.
8 september 1982 2' kamer Voorzitter
:
de
h.
Legros
Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.

de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten noch voor de
raadkamer noch voor de kamer van
inbeschuldigingstelling is betwist, is
niet ontvankelijk de voorziening v66r
de eindbeslissing tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonde1· uitspraak te doen over een
geschil inzake bevoegdheid, het verzet
van de verdachte tegen de beschikking
van de raadkamer tot ve1wijzing naar
de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart(6). (Art. 416 Sv.)
(STORR ALIAS OTTO)
ARREST ( vertaJing)

Nr. 21

(A.R. nr. 2486)
2'

KAMER -

8 september 1982

lo en 2o BEVOEGDHEID EN AANLEG
BEVOEGDHEID
STRAFZAKEN
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEG RIP.

3' 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 GEEN UITSPRAAK
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE E!NDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1" De vraag of een partij voor de kamer

van inbeschuldigingstelling een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen, hangt niet af van de kwalificatie
die zij aan haar verweermiddel heeft
gegeven, maar van het werkelijke
onderwerp van het geschilpunt (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1982 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel;
Overwegende dat het arrest het
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat door eiseres is ingesteld
tegen de op 2 december 1981 gewezen beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank .van Eerste Aanleg te Brussel, waarbij ze naar de
correctionele rechtbank verwezen
wordt wegens een wanbedrijf;
Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering beroep in cassatie
tegen voorbereidende arresten en
arresten van onderzoek of tegen in
laatste aanleg gewezen vonnissen
van dezelfde soort cerst openstaat

(3) Zie Cass., 7 jan. 1981 (A.C., 1980-81,
2' Van een geschil inzake bevoegdheid
is er sprake als wordt gesteld dat een nr. 262) en noot 4, inzond. Cass., 14 maart 1972
(A.C.,
663) en noot E.K. onder Cass.,
rechter zich de bevoegdheid van een 30 nov. 1972,
1976 (ibid, 1977, 371).
·
andere rechter heeft toegei!igend (2);
(4) Zie Cass., 23 juni 1952 (A.C., 1952, 612).
(1) Cass., 7 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 262).

(5) Zie Cass., 9 feb. 1970 (A.C., 1970, 532).

(2) Cass., 16 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 595).

(6) Cass., 23 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 268).

-41na het eindarrest of het eindvonnis,
behalve wanneer het cassatieberoep
gericht is tegen beslissingen over
een bevoegdheidsgeschil;
Overwegende dat de vraag of
eiser een exceptie van onbevoegdheid voor het onderzoeksgerecht
heeft opgeworpen, niet moet beantwoord worden aan de hand van de
benaming die hij in zijn verweermiddel aan de betwisting heeft
gegeven, doch aan de hand van het
werkelijke voorwerp ervan.
Overwegende dat eiseres ter zitting van het hof van beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling, betoogd
heeft, enerzijds, dat de Belgische
gerechten
te
haren
aanzien
« ratione loci,, onbevoegd waren, op
grond dat ze het misdrijf, aangenomen dat ze de daderes ervan was,
had gepleegd in de Duitse Bondsrepubliek waar eiseres, van buitenlandse nationaliteit, haar woonplaats had en aangetroffen was,
anderzijds
dat
die
gerechten
ratione personae , onbevoegd
waren op grond dat zij vervolgd
werd wegens een feit dat ze niet
had begaan, vervolgens, dat die
gerechten
«
ratione
materiae
onbevoegd , waren, op grond dat
alleen de procureur des Konings de
strafvordering mocht instellen en
dat de zaak ten deze dus niet
rechtsgeldig bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt door de
burgerlijke partijstelling van verweerder;
Overwegende dat eiseres in die
middelen niet de bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten heeft betwist in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering; dat
zij immers niet heeft beweerd dat
de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling
zich
de
bevoegdheden
van
een
ander
gerecht zou hebben toegeeigend;
Dat eisers meer bepaald, door aan
te voeren dat de Belgische gerechten te haren aanzien « ratione loci »
onbevoegd waren, omdat het misdrijf, aangenomen dat het bewezen
was, gepleegd was in de Duitse

Bondsrepubliek waar zij haar woonplaats had en aangetroffen was, niet
een bevoegdheidsverschil heeft opgeworpen in de zin van genoemd
artikel 12 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van Strafvordering, opwerpt van de vervolgingen
die in Belgie tegen haar zijn ingesteld wegens in het buitenland
gepleegde feiten; dat het verweermiddel van eiseres ten betoge dat
de Belgische gerechten « ratione
personae » onbevoegd waren omdat
ze vervolgd werd wegens een feit
dat ze niet had gepleegd, niet de
bevocgdheid betrof doch het haar
ten laste gelegde misdrijf; dat eiseres, door te beweren dat de
genoemde gerechten « ratione
materiae , onbevoegd waren, op
grand dat alleen de procureur des
Konings de strafvordering mocht
instellen en dat de zaak dus niet
rechtsgeldig bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt door
een burgerlijke partijstelling, niet
een exceptie van onbevoegdheid
heeft opgeworpen, doch enkel
betwist heeft dat de zaak regelmatig
bij de onderzoeksrechter aanhangig
was gemaakt;
Overwegende dat het arrest bijgevolg geen beslissing inzake bevoegdheid is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat het een voorbereidend arrest en een arrest van
onderzoek is;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is, nu het voor de eindbeslissing is ingesteld;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het door eiseres aangevoerde middel dat geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiseres
in de kosten.
8 september 1982 -

2' kamer -

Voorzitter
de
h.
Legros
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui-

-42dende conclusie van mevr. Liekendael, bevinden, of ze dicht bijeen dan wei
Advocaat : mr. verspreid staan en in welke mate het
advocaat-generaal Etienne Fobe, Brussel.
zicht hierdoor wordt beperkt »,
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdee], eiser in zijn conclusie van hoger beroep « zich had beroepen op het feit dat verweerder (Patrick
Chapelle) op een roekeloze en niet te
voorziene manier was uitgeweken, te
Nr. 22
meer daar de botsing zich voordeed op
een plaats van de autosnelweg waar het
2• KAMER - 8 september 1982
over een grote afstand donker was ten
gevolge van een defect aan de openbare
CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ver lichting, precies op de p!aats waar het
MIDDEL AFGELEID UIT MISKENNING VAN DE ongeval zich voordeed »; de eerste rechBEWIJSKRACHT VAN EEN CONCLUSIE ter dienaangaande aanvullende onderRECHTER DIE OVER HET BIJ CONCLUSIE zoeksverrichtingen had bevolen, waarVOORGEDRAGEN MIDDEL UITSPRAAK HEEFT van het resultaat is vastgesteld in het op
GEDAAN ZOALS HIJ ZULKS HAD MOETEN 3 november 1981 opgemaakte procesDOEN INDIEN HIJ DE AANGEGEVEN MISKEN- verbaal van de rijkswacht; uit dat proNING NIET HAD BEGAAN MIDDEL NIET ces-verbaal blijkt dat het ongeval juist is
ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG.
voorgevallen op de plaats waar de openbare verlichting was uitgevallen, dat de
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken defecte ver!ichtingspalen zich bevinden
van belang, is het cassatiemiddel dat op de midden berm van de autosnelweg en
is afgeleid uit de miskenning van de dat er op de plaats van het ongeval geen
bewijskracht van de conclusie van een enkele andere verlichtingspaal staat; het
partij, als de rechter over het bij vonnis de bewijskracht van dat procesconclusie voorgedragen middel uitspraak heeft gedaan zoals hij zulks verbaal miskent;
had moeten doen indien hij de aangevoerde miskenning niet had begaan
Wat het eerste onderdeel betreft :
(1).
(ANSELME T. CHAPELLE EA.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2366)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 april 1982 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
Over het eerste middel, ...
Over het tweede midde], afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek en 154 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het vonnis vermeldt dat « de
juiste plaats van de botsing niet is
aangegeven op de situatietekening en
evenmin blijkt uit de verklaringe:' >>.en
« dat .~s vastgest.eld dat de verhchtmg
van VlJf palen mtgevallen was; dat de I
verbalisanten niet aangeven of die palen
zich links rechts of op de middenberm
'
(1) Cass., 19 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 49)
en 24 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 68).

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie betoogde dat het ongeval
« zich had voorgedaan op een plaats
die ten gevolge van het uitvallen
van de openbare verlichting donker
was, terwijl beklaagde ongetwijfeld
zonder lichten reed of op zijn minst
met een achterlicht reed dat door
het zadel aan het zicht onttrokken
was >>;
Overwegende dat het vonnis beslist dat, « zelfs als de motorfiets
niet verlicht was hetgeen niet
bewezen is - , hij zichtbaar bleef
ten gevolge van het feit dat er in elk
geval voor de plaats van het ongeval
natriumverlichting was· dat a for.

. .

'

.

twn m he~ geval dat de hchten van
de motorf1ets werkten, deze een
zichtbare en vanop zekere afstand
gemakkelijk te onderscheiden hindernis is geweest, zodat de autobe-

-43ringsinstelling aan dat aan die vereisstuurder, om het ongeval te voorkoten voldaan is, dan verantwoordt de
men, had kunnen volstaan met naar
rechter zijn beslissing niet naar recht
links uit te wijken »;
als hij, zonder bet aangevoerde te
Dat het vonnis aldus over het bij
weerleggen, de gevolgen van die wetconclusie voorgedragen middel uittelijke indeplaatsstelling aan die verspraak doet zoals het had moeten
zekeringsinstelling ontzegt op grond
dat,
nu de blijvende invaliditeit van de
doen als het, zoals in dit onderdeel
rechthebbende naar gemeen recht tot
van het middel wordt aangevoerd,
22 pet is beperkt, de prestaties waarde bewijskracht niet had miskend
van terugbetaling is gevorderd, vrijwilvan het proces-verbaal van de rijksJig zijn betaald. (Art. 70, § 2, vierde lid,
wacht van 3 november 1981;
Z.I.V.-wet.)
Dat dit onderdeel van het middel
derhalve niet ontvankelijk is bij (LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALIgebrek aan belang;
TEJTSVERBONDEN T. ROBERT, LIPPENS)
ARREST ( vertaJing)

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

(A.R. nr. 2252}

HET HOF; -

Gelet op het bestre-

den arrest, op 4 februari 1982 door
8 september 1982 2' kamer
het Hof van Beroep te Bergen
Voorzitter
:
de
h.
Legros
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- gewezen;
dende conclusie van mevr. Liekendael,
Overwegende dat het arrest enkel
advoeaat-generaal Advocaat : mr.
Louis Huart, Namen.

uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;

I. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

Nr. 23
2' KAMER -
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - Z.I.V.-WET 9 AUGUSTUS 1963,
ART. 70, § 2 - VERZEKERINGSINSTELLING DIE
IN DE PLAATS TREEDT VAN DE RECHTHEBBENDE - VEREISTEN.

De verzekeringsinstelling die onder de
door de Koning bepaalde voorwaarden
aan de rechthebbende op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering de bij de
Z.L V.-wet voorgeschreven prestaties
heeft toegekend, treedt rechtens in de
plaats van die rechthebbende tot
beloop van bet bedrag van de verJeende prestaties, voor bet geheel van
de sommen die onder meer krachtens
bet gemeen recht verschuldigd z1jn en
die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (1); voert de verzeke-

-----------------1
(1) Over het vereiste betreffende de gehele
of gedeeltelijke vergoeding van dezelfde
schade, zie Cass., 4 juni 1982 (A.C., 1981-82,
nr . ...... ) en de in de noot vermelde arresten.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 41, 42, 46, 50, 56, 70, § 2, 87 en 88
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verpliehte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat, volgens de eerste reehters, eiseres de uitkeringen die zij aan
de getroffene had betaald na de datum
van eonsolidatie, niet kon terugvorderen
vermits, blijkens het in der minne opgemaakte deskundigenverslag, de blijvende
invaliditeit 22 pet. bedroeg, het beroepen
vonnis bevestigt en de beslissing grondt
op de overweging : dat door eiseres niet
werd betwist dat de blijvende invaliditeit
van het slaehtoffer volgens het gemeen
reeht niet meer dan 22 pet. bedroeg; dat
het hof van beroep enkel uitspraak
diende te doen op grond van de bepalingen van het gemeen reeht vermits enkel
die bepalingen tegen beklaagde konden
worden aangevoerd; dat eiser dicnde te
bewijzen - hetgeen hij niet deed - dat

-44het op grand van het gemeen reeht in
aanmerking genomen ongesehiktheidspercentage van 22 pet., gelet op de
omstandigheden van de zaak, overeenkwam met 66 pet. in de regeling inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat
eiser ten onreehte betoogde dat de
beslissing van haar adviserend geneesheer kon worden aangevoerd tegen
beklaagde, ofsehoon de gevolgen van die
beslissing beperkt blijven tot de reehtsbetrekkingen tussen het ziekenfonds en
de verzekerde, en dat de eerste reehter
terecht had geoordeeld dat eiser de
uitkeringen na de eonsolidatiedatum
vrijwillig had betaald en ze bijgevolg
niet
kon
terugvorderen
van
de
beklaagde,
terwijl de reehters, om te oordelen of
en in welke mate eiser in de rechten van
de getroffene was getreden, uitspraak
moesten doen, niet aileen op grand van
de regels van gemeen recht, doch ook
overeenkomstig de bepalingen van voormelde wet van 9 augustus 1963; aan
antwoord diende te worden gevonden op
de vraag of de getroffene de graad van
ongeschiktheid had bereikt die door
artikel 56 van de wet wordt vereist opdat
eiser verplicht zou zijn om hem de bij de
wet bepaalde uitkeringen te betalen; die
vraag, wat de in artikel 46 bedoelde
primaire ongesehiktheidsuitkering betreft, was beantwoord door de bij
artikel
88
aangewezen
adviserend
geneesheer op grond van artikel 87 van
de wet en, wat de in artikel 50 bedoelde
invaliditeitsuitkering betreft, door de bij
artikel 41 ingestelde geneeskundige raad
voor invaliditeit, die op basis van een
door de adviserend geneesheer opgemaakt verslag uitspraak had gedaan
krachtens de artikelen 42 en 51 van de
wet; eiser ingevolge de hierboven aangehaalde wetsbepalingen gebonden was
door de beslissingen van de adviserend
geneesheer en de geneeskundige raad
voor invaliditeit eiser dus de getroffene
niet vrijwillige vergoedde en derhalve in
de rechten van de getroffene was getreden in de mate bepaald bij artikel 70,
§ 2, van de wet; derhalve het ongeschiktheidspereentage dat de adviserend
geneesheer of de geneeskundige raad
voor invaliditeit in aanmerking hadden
genomen ter vaststelling van het bedrag
van de uitkering dat de getroffene van
de beklaagde kon vorderen, weliswaar
niet tegen beklaagde kon worden aangevoerd, omdat dat bedrag op grand van
het gemeen recht moest worden vastgesteld, docn genoemd percentage van de

arbeidsongeschiktheid wei kon aangevoerd worden tegen beklaagde in
zoverre het erom ging te weten of en in
welke mate eiser in de rechten van de
getroffene was getreden,
en terwijl eiser in zijn conclusie van
hager beroep had aangevoerd dat de
arbeidsongeschiktheid van de getroffene
erkend was door de adviserend geneesheer voor het tijdvak na de datum van
consolidatie, en (eiser) wettelijk verplicht was om zich te sehikken naar de
beslissing van haar adviserend geneesheer en bijgevolg de plicht had om de
bij haar aangesloten verzekerde schadeloos te stellen; het arrest bijgevolg, gelet
op de hierboven aangevoerde bepalingen
van voornoemde wet van 9 augustus
1963, niet kon beslissen dat eiser de
getroffene na het tijdvak van consolidatie vrijwillig had vergoed, op de enkele
grand dat eiser de beslissing van haar
adviserend geneesheer niet kon aanvoeren tegen beklaagde; uit die motivering
immers niet kan worden opgemaakt om
welke reden eiser zich ten deze niet kon
beroepen op de beslissing van haar
adviserend geneesheer om zijn indeplaatsstelling in de rechten van de
getroffene
te
doen
gelden
tegen
beklaagde, waaruit volgt dat de motivering van het arrest niet beantwoordt aan
de vereisten van artikel 97 van de
Grondwet en artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat krachtens artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling die onder de door de Koning
bepaalde voorwaarden de bij de wet
voorgeschreven prestaties heeft verleend aan een rechthebbende op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
rechtens in de plaats treedt van die
rechthebbende en zulks tot beloop
van het bedrag van de verleende
prestaties, voor het geheel van de
sommen die krachtens onder meer
het gemeen recht verschuldigd zijn
en die deze schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor het hof van beroep
betoogde, enerzijds, dat de uitkeringen die hij had betaald aan de

-451978 tot de uitspraak van het te
wijzen arrest het bedrag van 6.508
frank te betalen, verhoogd met de
wettelijke interest met ingang van
elke maand, in zoverre de vordering
tot toekenning van compensatoire
en gerechtelijke interest op het
eerder aan eiser toegekende bedrag
van 68.098 frank wordt afgewezen
en in zoverre hij. veroordeeld wordt
in de helft van de kosten van het
hoger beroep; verwerpt het cassatieberoep voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt zowel eiser als verweerder in
de helft van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

getroffene van het ongeval waarvoor
verweerder aansprakelijk was gesteld op grond van het gemeen
recht en die dienden ter vergoeding
·van dezelfde schade als die waarvoor verweerder vergoeding verschuldigd was, overeenstemden met
de beslissing van de adviserend
geneesheer en, anderzijds, dat geen
van de partijen beweerde dat die
vergoedingen hoger lagen dan de
prestaties bedoeld in de wet van
9 augustus 1963 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
Overwegende dat het arrest, nu
het eiser, zonder de door haar
aangevoerde argumenten te weerleggen, de gevolgen. van voormelde
wettelijke subrogatie ontzegt op
grond dat de prestaties waarvan de
terugbetaling gevorderd werd, vrijwillig waren betaald, de in het
middel aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

8 september 1982 2' kamer Voorzitter
:
de
h.
Legros
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mrs.
Bayart en Simont.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,

II. In zoverre de middelen gericht
zijn tegen de verweerster Emilia
Nr. 24
Lippens :
Overwegende dat eiser zijn voorziening heeft ingesteld tegen het in
2' KAMER - 8 september 1982
zijn zaak tegen de beklaagde Jules
HOGER
BEROEP - STRAFZAKEN - EENRobert gewezen arrest :
HOF VAN BEROEP VERDat de burgerijke partij Emilia PARIGHEID
DAT DE VEROORDELING DOOR
Lippens, die zich niet in cassatie STEKARREST
DE EERSTE RECHTER BIJ EENPARIGHEID
heeft voorzien en tegen wie geen HEEFT VERZWAARD - VERZET VAN DE
enkele partij cassatieberoep heeft BEKLAAGDE - ARREST DAT DE BIJ VERSTEK
ingesteld, geen partij is voor het UITGESPROKEN VEROORDELING HANDHAAFT
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN VEREISTHof;
VAN ART. 211BIS WETBOEK VAN
Dat de middelen, in zoverre ze VERMELDING
STRAFVORDERING MAAR EENPARIGHEID NIET
tegen haar gericht zijn, niet ontvan- VASTGESTELD- ONWETTIGE VEROORDELING.
kelijk zijn;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
de rechtsvordering van eiser wordt
afgewezen welke ertoe strekt verweerder te doen veroordelen om
eiser voor elke verstreken maand
tijdens de periode van 1 december

Op het verzet van de beklaagde tegen
een bij verstek gewezen veroordelend
arrest kan het hoi van beroep de door
de eerste rechter uitgesproken veroordeling niet verzwaren, zonder uitspraak te doen bij eenparigheid en
zonder dit in het arrest vast te stellen,
zelfs indien de opgelegde veroordeling
dezelfde is als die van het verstekarrest dat het wil handhaven en dat bij

I

-46. eenparigheid van stemmen is gewezen
Overwegende dat artikel 21lbis
(1); vermelding van art. 21lbis Sv. is van het Wetooek van Strafvordering
onvoldoende (2).
vereist dat het hof van beroep

uitspraak doet met eenparige stem-

(LEENEN)

men van zijn !eden, wanneer het de
Idoor
de eerste rechter uitgesproken
1

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2292)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1982 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2llbis van
het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser bij het op
16 september 1980 bij verstek gewezen vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Luik veroordeeld was
tot een gevangenisstraf van zes
maanden wegens afzetterij met de
omstandigheid van wettelijke herhaling; dat het op zijn verzet tegen
die beslissing bij vonnis van
28 oktober 1980 veroordeeld werd
tot een gevangenisstraf van vier
maanden;
Overwegende dat het Hof van
Beroep te Luik, op het door eiser en
het openbaar ministerie tegen het
vonnis van 28 oktober 1980 ingestelde hoger beroep, eiser bij het
met eenparige stemmen van het hof
gewezen verstekarrest van 14 oktober 1981 wegens die telastlegging
veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van zes maanden;
Overwegende dat het hof van
beroep eiser, na hem ontvankelijk
te hebben verklaard in zijn verzet
tegen dat arrest, bij het bestreden
arrest veroordeeld heeft tot dezelfde
straf als die welke bij het verstekarrest was opgelegd, namelijk tot een
gevangenisstraf van zes maanden,
zonder daarbij vast te stellen dat
het met eenparige stemmen van
zijn !eden uitspraak deed;

1

straf verzwaart; dat die regel in acht
moet worden genomen, ook wanneer het hof van beroep, op het
verzet van de veroordeelde, opnieuw
uitspraak moet doen over het ingestelde hoger beroep en zelfs wanneer het op verzet gewezen arrest
zich ertoe beperkt de bij het verstekarrest wettig uitgesproken veroordeling te handhaven;
Overwegende dat de enkele vermelding van artikel 211bis van het
Wetboek van Strafvordering niet
kan volstaan om vast te stellen dat
die wetsbepaling in acht is genomen;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
8 september 1982
Voorzitter
:
de
Verslaggever : de h.
dende conclusie van
advocaat-generaal.

2' kamer h.
Legros
Sace - Gelijkluimevr. Liekendael,

Nr. 25
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - EENBEROEPEN VONNIS DAT DE
PARIGHEID INTERNERING VAN DE BEKLAAGDE BEVEELT
- HOF VAN BEROEP DAT EEN GEVANGENISSTRAF UITSPREEKT EENPARIGHEID VAN
STEMMEN VEREIST VERMELDING VAN
ART. 211BIS SW. MAAR EENPARIGHEID NIET
VASTGESTELD- ONWETTIGE VEROORDELING.

(1) Cass., 16 feb. 1970 (A.C., 1970, 560) met
voetnoot.
Het hoi van beroep dat de beklaagde tot
een gevangenisstraf veroordeelt, nadat
(2) Zie Cass., 22 nov. 1971 (A.C., 1972, 296) en
het beroepen vonnis zijn internering
6 maart 1979 (ibid., 1978-79, 790).

-47heeft bevolen, moet met eenparigheid
Om die redenen, vernietigt het
van stemmen uitspraak doen (1); de bestreden arrest, in zoverre daarbij
vermelding van art. 211 bis volstaan uitspraak wordt gedaan over de
niet(2).
strafvordering en behalve in zoverre

aan eiser akte wordt verleend van
zijn afstand van hoger beroep;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
ARREST ( vedafing)
de gedeeltelijk vernietigde beslis(A.R. nr. 2526)
sing; laat de kosten ten laste van de
HET HOF; _ Gelet op het bestre- Staat; verwijst de aldus beperkte
den arrest, op 29 juni 1982 door het zaak naar het Hof van Beroep te
Hof van Beroep te Brussel gewezen; Bergen.
(ROSSIGNOL)

8 september 1982 2' kamer
Over het middel, ambshalve afgeleid Voorzitter
:
de
h.
Legros
uit de schending van artikel 211bis van Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkhet Wetboek van Strafvordering :
lluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

I

Overwegende dat de eerste rechter, na te hebben vastgesteld dat
eiser de dader was van de hem ten
laste gelegde feiten, de internering
van verdachte had gelast wegens
zijn geestestoestand en het gevaar Nr. 26
dat hij vormde voor de maatschappij;
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Overwegende dat het hof van
beroep eiser heeft veroordeeld tot JO RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET. ART. 107 - BESLUITEN EN VERORDENINeen gevangenisstraf van zes maanGEN WAAROP DE VORDERING IS GEGRONDden op grond dat hij noch op dat
WETIGHEID - TOETSING DOOR DE RECHTERogenblik, noch ten tijde van de
L!JKE MACHT - WENSELIJKHEID - GEEN
feiten in een ernstige staat van
TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.
geestesstoornis verkeerde die hem
ongeschikt maakte tot het controle- 2° GRONDWET- ARTIKEL 107- BESLUITEN EN VERORDENINGEN WAAROP DE VORDEren van zijn daden;
RING IS GEGROND -

WETTIGHEID -

TOET-

Overwegende dat de aldus opge- SING DOOR DE RECHTERLIJKE MACHT legde straf de toestand van eiser, WENSEL!JKHEID - GEEN TOEZICHT VAN DE
ten aanzien van wie een beveili- RECHTERLIJKE MACHT.
gingsmaatregel was getroffen, ver- 3° GENEESKUNST - MEDISCH SCHOOLzwaart; dat het arrest evenwel niet TOEZICHT - KONINKLIJK BESLUIT VAN
vaststelt dat de veroordeling is uit- 12 OKT. 1964 - KONINKL!JK BESLUIT WETTIG
gesproken met eenparige stemmen GENOMEN OP GROND VAN DE WET VAN
21 MAART 1964.
van de !eden van het hof;
Overwegende dat de enkele ver- 4' WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
melding van artikel 211bis van het - GENEESKUNST - MEDISCH SCHOOLTOEWetboek van Strafvordering niet ZICHT - KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKT.
kan volstaan om vast te stelten dat 1964 - KONINKL!JK BESLUIT WETTIG GENOOP GROND VAN DE WET VAN 21 MAART
die wetsbepaling in acht is geno- MEN
1964.
men;

---------------1 5' RECHTEN
(1) Zie Cass., 5 okt. 1971 (A.C., 1972, 140) en
noot 2.
(2) Zie Cass., 8 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 24)
en de in noot 2 vermelde arresten.

VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 8 :.... RECHT OP EERBIEDIGING VAN
HET PRIVE-LEVEN GENEESKUNST MEDISCH SCHOOLTOEZICHT - KONINKLIJK

-48Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 107 van de Grandwet en 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, alsook uit het
feit dat de bestreden beslissing niet
voldoende met redenen is omkleed,

BESLUIT VAN 12 OKT. 1964 - BEPALINGEN
BETREFFENDE DE PROEF OP TUBERCUL!NEGEVOELIGHEJD EN DE RADIOGRAFISCHE
ONDERZOEKEN.

6" GENEESKUNST -

MEDISCH SCHOOLTOEZICHT KONINKLIJK BESLUIT VAN
12 OKT. !964- BEPALINGEN BETREFFENDE DE
PROEF OP TUBERCULINEGEVOELIGHEID EN
DE
RADIOGRAFISCHE
ONDERZOEKEN
REGELING NIET IN STRIJD MET ART. 8 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.

doordat het arrest als beginsel stelt
dat de rechter niet bevoegd is om te
oordelen over de opportuniteit van de
rechtshandelingen en de verordeningen
1" en 2° Hoewel het niet aan de rechter- van het bestuur, en evenmin over
Jijke macht staat de wenselijkheid van de doeltreffendheid en de intririsieke
de door de uitvoerende macht ter waarde ervan,
uitvoering van de wet vastgestelde
verordeningen te beoordelen (1), kuntezwijl, eerste onderdeel, het niet kan
nen en moeten de geschilrechters
echter, naar Juid van art. 107 Gw., worden betwist dat de opvatting zelf
nagaan of de besluiten en verordenin- omtrent het door de hoven en rechtbangen waarop een vordering, een ver- ken op de wettigheid van de administraweer of een exceptie is gegrond met tieve rechtshandelingen uitgeoefende
toezicht merkelijk is gewijzigd, het toede « wet» overeenstemmen (2).
zicht niet !anger beperkt behoeft te zijn
3° en 4" Het koninklijk besluit van tot de !outer externe wettigheid van de
12 okt. 1964 waarbij wordt geregeld administratieve rechtshandeling, doch
hoe dikwijls en op welke wijze de zich moet uitstrekken tot aile, zowel
geneeskundige onderzoeken worden externe als interne, bestanddelen ervan;
verricht en onder welke voorwaarden
het medisch schooltoezicht wordt uittweede onderdeel, het weliswaar een
geoefend, is op wettige wijze genomen
op grond van de wet van 21 maart uitgemaakte zaak is dat de rechter de
opportuniteit van een administratieve
1964 op het medisch schooltoezicht.
rechtshandeling niet mag beoordelen,
5" en 6° De bepalingen van het KB. van doch de rechter de opportuniteit nict
12 okt. 1964 waarbij wordt geregeld beoordeelt wanneer hij nagaat of de
hoe dikwijls en op welke wijze de omstandigheden welke een bestuurlijke
geneeskundige onderzoeken worden beslissing kunnen rechtvaardigen al dan
verricht en onder welke voorwaarden niet aanwezig zijn of wanneer hij de in
het medisch schooltoezicht wordt uit- aanmerking genomen feiten op hun
geoefend, die de proef op tuberculine- juistheid of onjuistheid ervan ondergevoeligheid en de radiografische zoekt, vermits dat gegevens zijn die de
onderzoeken vezplicht stellen, zijn niet wettigheid van de rechtshandeling
in strijd met het recht op eerbiediging raken; het op die gegevens uitgeoefende
van het prive-Jeven, dat is neergelegd toezicht dus geen controle inhoudt op de
in azt. 8 van het Europees Verdrag opportuniteit en de discretionaire beoorRechten van de Mens.
deling; het koninklijk besluit van
12 oktober 1964 waarbij wordt geregeld
(ACMANNE EA.)
hoe dikwijls en op welke wijze de
geneeskundige onderzoeken worden verARREST ( vertalmg)
richt en onder welke voorwaarden het
(A.R. nr. 2293)
medisch schooltoezicht wordt uitgeoefend, een maatregel voorschrijft welke
HET HOF; - Gelet op .het bestre- ontegensprekelijk een aantasting beteden arrest, op 24 februan 1982 door kent van de lichamelijke integriteit van
het Hof van Beroep te Luik gewe- de personen, dus een essentii\le waarde
zen;
van de persoon, waar het de huidproef
...............
op tuberculinegevoeligheid en radiogra------------------1 fische onderzoeken verplicht stelt; het
(1) Cass., 18 sept. 1979 en 17 juni 1980
derhalve in strijd is met de Grondwet,
1979-80, nrs. 32 en 651 ).
de wet en art1kel 8 van het Verdrag tot
Beschermmg van de Rechten van de
(2) Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 400). Mens en de Fundamentele Vrijheden

.

I
I

(A.C.,I

-49waarin het recht op eerbiediging van het een betrouwbare, doeltreffende
en
prive-leven en derhalve van de lichame- moderne opsporing mogelijk maakt van
lijke integriteit van de persoon is neer- de kwaal die het wil voorkomen :
gelegd;

derde onderdeel, krachtens artikel 8
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden door het openbaar gezag
beperkingen mogen worden aangebracht
aan de uitoefening van het recht op
eerbiediging van het prive-leven, doch
op voorwaarde dat ze bij de wet zijn
voorzien en in een democratische
samenleving nodig zijn, onder meer ter
bescherming van de gezondheid; het
weliswaar vaststaat dat de eerste voorwaarde in acht is genomen, nu het
koninklijk besluit van 12 oktober 1964 is
genomen op grond van de wet van
21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht, de rechtbanken evenwel, in het
raam van het toezicht op de wettigheid
van de aangeklaagde administratieve
rechtshandeling, moeten nagaan of die
handeling werkelijk gerechtvaardigd is
uit hoofde van de bescherming van de
volksgezondheid; de eerste rechter ten
deze derhalve ten onrechte heeft beslist
dat de Belgische rechter niet tot een
dergelijk onderzoek mocht overgaan; de
rechtstreekse werking van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, op
grond waarvan de nationale rechter
verplicht is om de bepalingen van dat
Verdrag rechtstreeks in de interne
rechtsorde toe te passen, voor de rechter
ook de verplichting meebrengt om hetzelfde toezicht uit te oefenen als de
Europese rechterlijke instanties te
Straatsburg en om na te gaan of
de administratieve rechtshandelingen,
waarvan hij toepassing moet maken, al
dan niet in overeenstemming zijn met
dat Verdrag; die opdracht beantwoordt
aan de supra-nationale verbintenis die
Belgie in het raam van dat Verdrag
heeft aangegaan en tevens in de lijn ligt
van een juiste uitlegging van het door
artikel 107 van de Grondwet aan de
rechter opgedragen onrechtstreekse toezicht op de wettigheid;
vierde onderdeel, het koninklijk
besluit van 12 oktober 1964, waarin de
opsporingstechnieken worden vastgesteld, geen maatregel is ter bescherming
van de volksgezondheid; het daarentegen, concreet toegepast, onheilzame
gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de persoon terwijl het niet eens

Wat het eerste, tweede en vierde
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het arrest enerzijds vermeldt : « dat de huidproef
op tuberculinegevoeligheid is voorgeschreven door artikel 1 van het
koninklijk besluit van 12 oktober
1964 en dat de toepassing ervan,
noch wat de uitvoering noch wat de
gevolgen betreft, het ernstig gevaar
kan opleveren waarop de verdachten zich beroepen; dat niet streng
wetenschappelijk is bewezen dat er
nadelen aan verbonden zijn, andere
dan de minder belangrijke welke
buiten alle verhouding staan met de
werkelijk dramatische gevolgen die
de tuberculose in een nog niet vera£
gelegen tijdvak heeft gehad, vooral
dan in de minderbedeelde lagen van
de bevolking; het individu derhalve
op grond van de menselijke solidariteit moet wijken voor het algemeen belang en de gezondheid van
zijn medeburgers niet in gevaar
mag brengen, wanneer zijn Ieven
niet bedreigd is, ... dat ten deze de
noodzaak van de strijd tegen de
tuberculose boven alle twijfel is
verheven en een wettige grond oplevert voor de betwiste administratieve rechtshandeling; dat de verdachten niet het bewijs leveren dat
de toepassing van de gevolgde
opsporingsmethode zeker schade
berokkent aan de gezondheid van
de persoon »; dat aldus naar recht is
verantwoord de beslissing volgens
welke de proef op tuberculinegevoeligheid en de radiografische onderzoeken, welke zijn voorgeschreven
door het krachtens de wet genomen
koninklijk besluit van 12 oktober
1964, geen onduldbare gevolgen
heeft voor de lichamelijke integriteit van de personen en dat ze dus
niet in strijd zijn met de Grondwet
en de wet;
Dat het arrest anderzijds, zowel
in de eigen als in de van de eerste
rechter overgenomen motivering,

-50'vaststelt dat artikel 8 van het Ver- bevoegdhe1d mist om de opportunidrag tot Bescherming van de Rech- teit van de administratieve rechtsten van de Mens en de Fundamen- handelingen te beoordelen;
tele Vrijheden, waarin het recht van
Dat geen enkel onderdeel van het
een ieder op eerbiediging van zijn middel kan worden aangenomen;
prive- en gezinsleven i:;; vastgelegd,
Wat het derde onderdeel betreft :
de · inmenging van het openbaar
Overwegende
dat in dit onderdeel
gezag in de uitoefening van dat
recht toestaat wanneer ze bij de wet van het middel de eerste rechter
is voorzien en in een democratisclie wordt verweten dat hij niet heeft
samenleving nodig is, onder meer nagegaan of het koninkli.ik besluit
ter bescherming van degezondheid, van 12 oktober 1964 verantwoord
dat de wet van 21 maart 1964 op het was uit hoofde van de bescherming
medisch schooltoezicht aan die van de gezondheid en of het dus
voorwaarden voldoet « hetgeen trou- geen schending inhield van artikel 8
wens door de beklaagden niet wordt van het Verdrag tot Bescherming
betwist >>, dat het koninklijk besluit van de Rechten van de Mens en de
van 12 oktober 1964 is genomen ter Fundamentele Vrijheden;
Overwegende dat, in zoverre dit
uitvoering van genoemde wet en
« dat die opsporingstechnieken, die onderdeel van het middel kritiek
niet door Belgie aileen worden toe- oefent op de beslissing van de
gepast, niet in strijd zijn met de eerste rechter, het niet ontvankelijk
opvattingen welke ter zake worden is en, in zoverre het tegen het arrest
gehuldigd door de staten die het gericht is, uit het antwoord op het
Europees Verdrag van de Rechten eerste, tweede en vierde onderdeel
van de Mens hebben ondertekend >>; blijkt dat het feitelijke grondslag
dat aldus naar recht is verantwoord mist;
En overwegende dat de substande beslissing volgens welke het
koninklijk besluit van 12 oktober tiele of op straffe van nietigheid
1964 waarbij de voor de bescher- voorgeschreven rechtsvormen in
ming van de gezondheid noodzake- acht zijn genomen en de beslissing
lijke proef op tuberculinegevoelig- overeenkomstig de wet is gewezen;
heid en de radiografische onderzoeken verplicht worden gesteld, niet
in strijd is met artikel 8 van. het
Verdrag;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de op 19 mei 1982 ter
Overwegende dat het arrest met griffie van het Hof ingekomen
het geheel van die consideransen de memorie, in zoverre ze betrekking
omvang niet betwist van het door heeft op Fernand Soudron, Marieartikel 107 van de Grondwet aan de Paule Wagner, Bauret en Sandron
hoven en rechtbanken opgedragen (3); . verwerpt de cassatieberoepen;
toezicht, doch uitspraak doet over veroordeelt iedere eiser in de kosten
de vraag of het koninklijk besluit van zijn cassatieberoep.
van 12 oktober 1964, waarbij wordt
geregeld hoe dikwijls en op welke
8 september 1982 2' kamer wijze de geneeskundige onderzoe- Voorzitter : de h.
Legros
ken worden verricht en onder welke Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
voorwaarden het medisch schooltoe- advocaat-generaal.
zicht wordt uitgeoefend, in overeen- !---------------stemming is met de Grondwet, de
(3) Het arrest heeft een inleiding die we gens
wetten en artikel 8 van het Verdrag gebrek aan belang niet is gepubliceerd : de vier
tot Bescherming van de Rechten bedoelde personen hebben ofwel geen voorzie~
ning ingesteld, ofwel een voorziening ingesteld
van de Mens en de Fundamentele die
niet ontvankelijk is; derhalve behoeft bet
Vrijheden; dat het voor het overige Hof geen rekening te houden met de memorie,
wettig vermeldt dat de rechter de in zoverre zij in hun naam is ingediend.

-51die hoedanigheid in de zaak zijn
gebleven en dat zij als dusdanig
door het bestreden arrest zijn ver1' KAMER- 9 september 1982
oordeeld;
VOORZIENING
IN
CASSATIE
Dat hun voorziening dus in die
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSOON DOOR WIE hoedanigheid
diende te worden
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD ingesteld;
- VORDERING INGESTELD TEGEN DE VENNO·
Dat
de
grand
van
nietTEN VT S!NGULI VAN EEN ONREGELMATIGE
VENNOOTSCHAP ONDER EEN GEMEENSCHAP- ontvankelijkheid niet kan worden
PELIJKE NAAM VOORZIENING DOOR DE aangenomen;
Nr. 27

VENNOTEN IN DIE HOEDANIGHEID INGESTELD
- ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Wanneer een vordering is ingesteld
tegen de vennoten ut singuli van een
onregelmatige vennootschap onder een
gemeenschappelijke naam en dezen,
zowel in eerste aanleg als in hager
beroep, in dezelfde hoedanigheid in de
zaak zijn gebleven, is de voorziening
door diezelfde vennoten in dezelfde
hoedanigheid rechtsgeldig ingesteld en
kan de oorspronkelijke eiser niet
opwerpen dat de voorziening niet ontvankelijk is ( 1).
(GILSON, RENAULD T. LEONARD)

Over het middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
9 september 1982 1' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
pe Bruyn.

ARREST ( vertafjng)

(A.R. nr. 6574)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1981 door
het Hof van beroep te Luik gewezen; Over de grand van niet ontvankelijkheid
door
verweerder
tegen de voorziening opgeworpen en
hieruit afgeleid dat deze voorziening, ingesteld namens de eisers,
die beiden handel drijven onder de
benaming « Centrale des Bonnes
Boissons », moet worden beschouwd
als een voorziening ingesteld door
natuurlijke personen die samen in
hun eigen naam optreden :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de eisers door een
dagvaarding ten verzoeke van verweerder in de zaak zijn betrokken
als
beiden handel drijvende
onder de benaming « Centrale des
Bonnes Boissons », dat zij zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep in
(1) Zie VAN RYN en VAN OMMESLAGHE,

Chronique de jurisprudence, R.C.J.B., 1981,
blz. 289.

Nr. 28
1'

KAMER-

9 september 1982

1° BEVOEGDHEID

EN

BURGERLIJKE ZAKEN URGENTIE.

AANLEG
KORT GEDING -

2° OUDERLIJKE MACHT -

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING IN
SPOEDEISENDE
GEVALLEN,
NIETTEGENSTAANDE ART. 373 B.W.

3° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN KORT GEDING - RECHTER IN
KORT GEDING MAG DE RECHTEN VAN DE
PARTIJEN ONDERZOEKEN MAAR MAG GEEN
MAATREGELEN BEVELEN WAARDOOR DE PARTIJEN OP EEN DEFINITIEVE EN ONHERROEPELIJKE WIJZE WORDEN GESCHAAD.

4° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN
BEWIJSLAST -ART. 1315 B.W. - BEGRIP.

-

1' en 2' Ingevolge azt. 584 Ger. W. doet de

voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, in aile gevallen die hij spoedeisend acht, b1j voorraad uitspraak in
alle zaken, behalve die welke de wet

-52aan de rechterlijke macht onttrekt (1);
art. 373 B. W: vormt geen uitzondering
op die regel (2).

de vordering van verweerder in cassatie heeft aangevoerd, met de werkelijkheid overeenstemmen (4).

3° Hoewel Juidens art. 1039 Ger. W: de
(G ... T.Z... )
beschikkingen in kort geding geen
nadeel mogen toebrengen aan de zaak
ARREST (vertaling)
zelf, belet zulks evenwel niet dat die
(A.R. nr. 6644)
rechter de rechten van de partijen
mag onderzoeken, in zoverre de maatHET HOF; - Gelet op het bestreregelen die hij beveelt die partijen
niet op een definitieve en onherroepe- den arrest, op 9 december 1981 door
lijke wijze schaden (3).
het Hof van Beroep te Brussel

gewezen;
4o De regels inzake de bewijslast worden
niet geschonden door het arrest dat op
grond van een feitelijke beoordeling
beslist dat eiseres in cassatie niet
heeft aangetoond dat de gegevens die
zij tot staving van haar verweez· tegen
(1) Over de valle rechtsmacht van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die
in kart geding uitspraak doet op grand van
art. 584, eerste lid, B.W., zie FETIWEISS, Droit
judiciaire prive, Fasc. 1, 5e uitg., nr. 135,
blz. 122 en de verwijzingen, Competence, nr. 467;
E. GU'IT en A.M. STRANART, « Examen de jurisprudence, droit judiciaire prive », R.C.J.B.,
1973, blz. 86, nr. 63, onder meer; vgl. CAMBIER,
Droit judiciaire civil, dl. II, La competence,
blz. 365.

{2) Over het feit dat art. 373 B.W. niet belet
dat de voorzitter van de burgerlijke rechtbank
die in kart geding uitspraak doet, onder meer
kennis » neemt van de conflicten inzake de
bewaring van minderjarige kinderen en de
ouderlijke macht buiten elke rechtspleging tot
scheiding van tafel en bed of echtscheiding,
wanneer van dergelijke conflicten dringend
een voorlopige oplossing vereist is. (Zie CL.
DELNOY-MARGREVE, « L'article 7, al. ler, de la
loi du 8 avril 1965 et les attributions civiles du
juge des referes »1 J.T., 1968, biz. 197 e.v., inz.
blz. 200, le kolom, litt. d, en de verwijzingen;
A. FETIWEISS, La competence, nr. 467, inz. blz.
264 en de verwijzingen; ROUARD, le partie, dl.
II, nr. 944, inz. biz. 808; CAMBIER, op. cit., dl. II,
blz. 271 en 272; E. GUIT en A.M. STRANART,
« Examen de jurisprudence, droit judiciaire
prive », R.C.J.B., 1973, inzonderheid nr. 53, blz.
186 in fine en 187 en de vermelde verwijzingen;
E. GUTI en J. LINSMEAU, « Examen de jurisprudence, droit judiciaire prive », R.CJ.B., 1982,
nr. 58; LAENENS, « De bevoegdheid », T.P.R.,
1979, biz. 292, nr. 87; zie ook Brussel, 10 jan.
1970, Pas., 1970. II, 78; Luik, 27 nov. 1974, Jur.
Liege, 1974-1975, blz. 113; vgl. Burg. Luik
(voorz.}, 28 nov. 1973, Jur. Liege, 1974-1975, blz.
28; Burg. Luik (voorz.), 10 dec. 1971, Jur. Liege,
1971-1972, blz. 164; Brussel, 8 jan. 1974, Pas.,
1974, II, 83; Burg. Luik (voorz.), 7 feb. 1980, Jur.
Liege, 1980, blz. 146.)

{3) Zie

FF:ITWEISS,

op.

cit.

Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleid, het eerste, uit de schending van de artikelen 584, 1039 van het
Gerechtelijk Wetboek en 373, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat de door
eiseres opgeworpen exceptie van onbevoegdheid niet gegrond is omdat « de
eenzijdige beslissing van de moeder van
de kinderen zich in Israel te vestigen
ongetwijfeld een daad is die op lange
termijn de toekomst van de kinderen
bepaalt; dat een dergelijk initiatief blijkbaar niet behoort tot de prerogatieven
van het gezag over de persoon van de
kinderen, dat ten deze wettig aan hun
moeder behoort aangezien zij de materiele bewaring heeft; dat ten deze de aan
de eerste rechter gevraagde en door hem
bevolen maatregelen genoegzaam naar
recht verantwoord zijn; dat de betwiste
beslissing die de voorzitter na de beoordeling van de respectieve belangen van
.de partijen en hun kinderen heeft genamen, geen uitspraak over de hoofdeis
impliceert noch onderstelt; dat de voorzitter inderdaad op oordeelkundige wijze
heeft gezegd dat hi.i enkel een einde
wilde maken aan een feitelijkheid en het
statu quo ante herstellen »,
. terwijl de rechter in kort geding niet
bevoegd is om kennis te nemen van de
grand van de zaak en evenmin om
principiele beslissingen, zij het voorlopige, te nemen; de urgentie op zichzelf
niet volstaat om zijn bevoegdheid te
verantwoorden; hij niet bevoegd is om
een einde te maken aan een toestand en
zelfs niet aan een feitelijkheid, telkens
wanneer hij, om uitspraak te doen over
de vordering, uitspraak moet doen over
de rechten van een partij terwijl die het
voorwerp zijn van een betwisting waarvan aileen dan de feitenrechter kennis

in de noot 2,

nr. 475 in fine, blz. 274; Gurr en J. LJNSMEAU,
op. cit., noot 2, R.C.J.B., 1982, nr. 58, sub b.

{4) Zie Cass., 9 april 1976 (A.C., 1976, 924);
vgl. Cass., 11 mei 1978 (ibid, 1978, 1064).

-53mag nemen; het geschil tussen de partijen over de grand van de zaak het
recht van eiseres betrof om zonder de·
toestemming van haar man de verblijfplaats van de kinderen in Israel te
vestigen en de beoordeling van de belangen van de kinderen; de jeugdrechter,
met toepassing van artikel 373, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, bevoegd
is om over een dergelijk geschil uitspraak te doen; de rechter in kart
geding, door te beslissen dat de kinderen
naar Belgie moeten gerepatrieerd worden omdat eiseres die beslissing niet
alleen mocht nemen en omdat dit in het
belang van de kinderen was, zich dus in
de plaats heeft gesteld van de jeugdrechter en zich de bevoegdheid van de
gewone
rechter
heeft
toegeeigend
( schending van alle aangevoerde wetsbepalingen);
het tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 373, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 1039 van het
Gerechtelijk Wetboek,

hij enkel een einde wilde maken aan een
feitelijkheid en het status quo ante herstellen »,
terwijl, bij feitelijke scheiding alleen
de echtgenoot die de materiele bewaring
van de kinderen heeft, gemachtigd is het
gezag over hun persoon uit te oefenen,
behoudens het recht van de andere
echtgenoot zich tot de jeugdrechtbank te
wenden uitsluitend in het belang van de
kinderen; de macht van de echtgenoot
die de materiele hoede over de kinderen
uitoefent, niet beperkt is, zodat hij de
woonplaats van de kinderen in het
buitenland kan vestigen; de uitoefening
van die machten alleen aan het toezicht
van de jeugdrechter is onderworpen;
elke beslissing van de echtgenoot die de
materiele bewaring van de kinderen
heeft, voorlopig geldig is tot de beslissing van de jeugdrechtbank en geen
feitelijkheid kan zijn; zodat het arrest,
door te zeggen dat de rechter in kart
geding bevoegd is en door de exclusieve
macht van eiseres over de persoon van
de gemeenschappelijke kinderen aan te
doordat het arrest zegt dat de door tasten, de in het middel aangewezen
eiseres opgeworpen exceptie van onbe- wetsbepalingen schendt :
voegdheid niet gegrond is en, met bevestiging van het vonnis van de eerste
Overwegende dat, ingevolge artirechter, beveelt dat de kinderen naar
Belgie moeten gerepatrieerd worden op kel 584 van het Gerechtelijk Wetgrand dat : « de eenzijdige beslissing van boek, de voorzitter van de rechtde moeder van de kinderen zich met hen bank van eerste aanleg, in alle
in Israel te vestigen, en Belgie definitief gevallen die hij spoedeisend acht,
te verlaten, ongetwijfeld een daad is die bij voorraad uitspraak doet in alle
op lange termijn de toekomst van de zaken die tot de bevoegdheid van
kinderen bepaalt, dat ecn dergelijk ini- die rechtbank behoren;
tiatief, waarbij het modus vivendi tussen
Dat artikel 373 van het Burgerlijk
de partijen fundamenteel wordt aangetast en het huidig en toekomstig bestaan Wetboek waarbij, in beginsel, de
van de gemeenschappelijke kinderen machten van de feitelijk gescheiden
ingrijpend wordt beinvloed, blijkbaar echtgenoot over de persoon van zijn
niet behoort tot de prerogatieven van minderjarige kinderen waarvan hij
het gezag over de persoon van de de materiele bewaring heeft aan het
kinderen, dat ten deze wettig aan hun
moeder behoort, die de materiele bewa- toezicht van de jeugdrechtbank zijn
ring heeft; dat het bovendien duidelijk is onderworpen, geen uitzondering op
dat de beslissing van (eiseres) zonder die regel vormt;
enige inspraak van (verweerder) aanDat het feit dat artikel 1039 van
zienlijk de mogelijkheden beperkt van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat
de vader van de kinderen om in hun de beschikkingen in kort geding
belang persoonlijk contact met hen te
houden, wat zijn recht is; dat de verwij- geen nadeel mogen toebrengen aan
dering praktisch belet dat (verweerder), de zaak zelf, de rechter niet belet de
die in Belgie woont, geregeld toezicht en rechten van de partijen te onderzoecontrole ui toefent op de opvoeding van ken, op voorwaarde dat hij geen
de kinderen in Israel; dat het initiatief maatregelen beveelt waardoor zij op
van de moeder aan de vader de uitoefe- een definitieve en onherroepelijke
ning van rechten ·antzegt en hem tegelij- wijze worden aangetast;
kertijd verhindert zijn wettelijke verDat daaruit volgt dat het arrest,
plichtingen na te komen; dat de voorzitter
op oordeelkundige wijze heeft gezegd dat nu het vaststelt, enerzijds, dat het
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steld worden en voorlopig beveelt, aankan en die daartoe bovendien onbeanderzijds, dat eiseres haar kinde- kwaam is zoals verder wordt uiteengeren naar Belgie moet repatrieren en zet; de beslissing tot repatriering niet
antwoordt op en geen oplossing biedt
met hen het grondgebied van het voor
de hoofdvraag, te weten : aan wie
koninkrijk niet meer mag verlaten, de kinderen in Belgie zullen toeverzijn beslissing naar recht verant- trouwd worden en hoe zij er zullen
woordt wat de bevoegdheid van de onderhouden en opgevoed worden zonrechter in kart geding betreft;
der daarvan enig nadeel te ondervinden;
Dat het middel niet kan aangeno- dat de enige vraag is wat de beste plaats
is voor de kinderen, aangezien moet
men worden;
gekozen worden tussen Belgie en Israel;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 373, tweede
lid, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter,
beveelt dat de kinderen naar Belgie
moeten gerepatrieerd worden op grand
dat « de jeugdrechtbank bij wie de grand
van de zaak eventueel aanhangig is
gemaakt, nog kan oordelen dat de beslissing van de moeder om zich met hen in
Israel te vestigen, in hun belang is, dat
(eiseres) niet aantoont dat, in de concrete omstandigheden van de zaak, dit
herstel van de toestand, zoals die vroeger door de ouders van Nathalie en
Marc-Alain was geregeld, onoverkomelijke moeilijkheden zou opleveren, onomkeerbaar zou zijn of de belangen van de
kinderen ernstig zou schaden »,
terwijl, eerste onderdeel, de echtgenoot die de bewaring van de kinderen
heeft elke daad van beheer over hun
persoon mag stellen, behoudens het
recht van de andere echtgenoot zich tot
de jeugdrechtbank te wenden, in het
belang van de kinderen; de echtgenoot
die zich tot de rechtbank wendt, moet
aantonen dat de daad van de echtgenoot-bewaarder niet strookt met het
belang van de kinderen; zodat het arrest,
door te beslissen dat de kinderen gerepatrieerd moeten worden omdat eiseres
niet aantoont dat die repatriering het
gemeenschappelijk belang van de kinderen zou schaden, de artikelen 373,
tweede lid, en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
tweede onderdeel, die motivering niet
antwoordt op de volgende passages uit
de conclusie in boger beroep van
eiseres : « (eiseres) ziet niet in aan wie
de kinderen in Belgie zullen toevertrouwd worden en hoe zij er zullen
onderhouden en opgevoed worden; dat
de kinderen in Belgie, zonder hun moeder, niet zonder nadeel aan de vader
kunnen toevertrouwd worden, die niet

nadelen bij de vader : (verweerder)
heeft, sedert meer dan een jaar, dus
tijdens de feitelijke scheiding, nooit een
uitkering tot levensonderhoud voor zijn
kinderen betaald; (verweerder) is thans
gehospitaliseerd of herstellend; (verweerder) werkt, in normale omstandigheden, de hele dag en kan zich dus niet
met de kinderen bezighouden en bovendien beschikt hij niet over de vereiste
infrastructuur om ze te ontvangen; (verweerders) financiele toestand is beduidend minder goed dan die van zijn
vrouw en haar ouders; (verweerder)
heeft tijdens de feitelijke scheiding nooit
de bewaring van de kinderen gehad;
(verweerder) wenst niet werkelijk het
beheer over de kinderen te verkrijgen »;
zodat het arrest niet naar vereis van
artikel 97 van de Grondwet met redenen
is omkleed:

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest zegt
dat eiseres, in de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantoont
dat de terugkeer naar de door beide
ouders vroeger overeengekomen
toestand op onoverkomelijke moei'lijkheden zou stuiten, onomkeerbaar zou zijn of de belangen van de
kinderen ernstig zou schaden;
Dat het aldus, zonder schending,
noch van artikel 373, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek noch van
artikel 1315 van hetzelfde wetboek,
enkel zegt dat eiseres niet aantoont
dat de gegevens die zij tot staving
van haar verweer tegen verweerders
rechtsvordering heeft aangevoerd
met de werkelijkheid overeenstemmen, en terzelfder tijd de in het
middel aangewezen conclusie beantwoordt;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;
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cassatieberoep; veroordeelt eiseres en van de eerbied voor de rechten van
in de kosten.
de verdediging;
doordat het vonnis voor recht zegt dat
9 september 1982 1' kamer Voorzitter en verslaggever : ridder de de scheidingslijn tussen de eigendomSchaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijk- men van partijen, zijnde de percelen
Juidende conclusie van de h. Charles, 663/a van verweerder en 663/f van eiseprocureur-generaal - Advocaten : mrs. res, gelegen op het grondgebeid der
gemeente Zutendaal, tweede afdeling,
Biitzler en Simont.
sectie D, gehucht " Stalken "• dient te
worden vastgesteld tussen de punten Y
en Z, zoals afgebeeld op het plan van het
deskundigenverslag, op grand : dat eiseres voor de eerste maal in haar conclusie in hager beroep bij tegenvordering
Nr. 29
haar eigendomsrecht opvordert over de
strook afgebakend door de punten Y-Z
1' KAMER -10 september 1982
en A-B op het plan van de deskundige;
dat zij aanvoert dat zij het langdurig,
1° NIEUWE VORDERING BURGER- openlijk en ongestoord bezit heeft over
LUKE ZAKEN- TEGENVORDERING - TEGEN- deze duidelijk op het plan van de
VORDERING VOOR HET EERST IN HOGER deskundige omlijnde strook en dit feit
BEROEP INGESTELD - ONVANKELIJKHEID aanbiedt te bewijzen door aile middelen
VOORWAARDEN.
van recht, getuigen inbegrepen; dat de
rechtbank, zitting houdend in hager
2° HOGER BEROEP BURGERLIJKE beroep, onbevoegd is om kennis te
ZAKEN- TEGENVORDERING- TEGENVORDE- nemen van een tegenvordering die niet
RING VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP voor de eerste rechter werd ingesteld
INGESTELD- ONTVANKELIJKHEID- VOOR- gezien het beginsel van de dubbele
WAARDEN.
aanleg; dat deze tegeneis derhalve niet
ontvankelijk is,
1o en 2• Een tegenvordering kan voor
het eerst in hager beroep worden
terwijl, eerste onderdeel, het door
ingesteld indien zij berust op een feit ·eiseres voor het eerst bij conclusie in
of een handeling in de dagvaarding hager beroep opgevorderde eigendomsaangevoerd ofwel een verweer tegen recht over de strook Y-Z en A-B op het
de hoofdvordering uitmaakt (1). (Artt. plan van de deskundige berust op het
807 tot 810 en 1042 Ger.W.)
feit in de dagvaarding aangevoerd, te
weten het eigendomsrecht van partijen
over de percelen 663/f en 663/ a, zodat
(NIJS T. SCHRIJVERS)
eiseres gerechtigd was, ook voor de
eerste maal, deze tegenvordering in
ARREST
graad van beroep te stellen en het.
(A.R. nr. 3444)
algemeen beginsel van de dubbele aan..:·
HET HOF; - Gelet op het bestre- leg zich daartegen niet verzet (schending
van de artikelen 14, 807, 809, 1042, 1068
den vonnis, op 30 maart 1981 in van het Gerechtelijk Wetboek, 646, 2228
hoger beroep gewezen door de en 2229 van het Burgerlijk Wetboek, en
Rechtbank van Eerste Aanleg te van het algemeen rechtsbeginsel van de
Tongeren;
dubbele aanleg);

I

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, 807, 809, 1042,
1054, 1064, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, 646, 2228 en 2229 van het
Burgerlijk Wetboek, en van de algemene
(!) Zie Cass., 10 april 1978 (A.C., 1978, 917),
en noot 2, alsook Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, druk Belgisch Staatsblad,
1964, blz. 335; zie ook DE LEVAL en KOHL " La
demande reconventionnelle en degre d'appel ~.
in J.T., 1978, 50! tot 506.

tweede onderdeel, het door eiseres
voor het eerst bij conclusie in hoger
beroep opgevorderde eigendomsrecht
over de strook Y-Z en A-B op het plan
van de deskundige, tegelijk een verweer
is tegen de hoofdvordering van verweerder tot afpaling, zodat eiseres ook in
graad van beroep gerechtigd was dit
verweer voor de eerste maal in te roepen
(schending van de artikelen 14, 807, 809,
1042, 1054, 1064, 1068 van het GerechteJijk Wetboek, 646, 2228 en 2229 van het
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meen rechtsbeginsel van de eerbied voor bestreden vonnis; beveelt dat van
de rechten van de verdediging) :
dit arrest melding zal worden

gemaakt op de kant van de vernieonderdelen tigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
Overwegende dat eiseres, in het erover zal beslissen; verwijst de
kader van een geding tot afpaling, zaak naar de Rechtbank van Eerste
voor de rechter in hager beroep Aanleg te Hasselt, zitting houdende
aanvoerde dat zij door verkrijgende in hager beroep.
verjaring eigenares was geworden
10 september 1982 - 1" kamer van de bepaalde strook grand gele- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsgen tussen de lijn Y-Z, die de voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe
vrederechter als grenslijn aanhield,, - Gelijkluidende conclusie van de h.
en de lijn A-B, waar een afsluiting Tillekaerts, advocaat-generaal - Advostaat; dat het bestreden vonnis de caat : mr. Houtekier.
stelling van eiseres verwerpt op
grand van de in het middel aangehaalde redengeving;
Betreffende
samen:

be ide

Overwegende dat uit de artikelen Nr. 30
807 tot 810 en 1042 van het Gerech1" KAMER- 10 september 1982
telijk W etboek, waarvan de draagwijdte op dit punt bevestigd wordt
1°
VERJARINGBURGERLIJKE ZAKENdoor het verslag van de Koninklijke
SCHORSING - KAN SLECHTS PLAATSVINDEN
Commissaris voor de gerechtelijke
WANNEER DE VERJARING NOG NIET IS
hervorming en door het door de
BEREIKT.
wetgever beoogde docl de rechtspleging te versnellen en te vereenvou- 2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN digen, volgt dat tegenvorderingen
LANDVERZEKERINGEN - DRIE.JARIGE VERJARING BEPAALD BIJ ART. 32 WET VAN 11 JUNI
voor het eerst in hager beroep
1874 - REGRESVORDERING VAN DE VERZEkunnen worden ingesteld wanneer
KERDE TEGEN Z!JN VERZEKERAAR - SCHORzij beantwoorden aan de voorwaarSING - BESSLISS!NG DAT DE REGRESVORDEden die in die wetsbepalingen zijn
RING NIET IS VERJAARD WEGENS SCHORSING
gesteld voor de ontvankelijkheid
VAN DE VERJARING TOT EEN DATUM NA RET
van nieuwe vorderingen, dit is be- VERSTR!JKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE
rusten op een feit of een handeling VERJARINGSTERM!JN - GEEN VASTSTELL!NG
in de dagvaarding aangevoerd, ofwel DAT DE SCHORSING EEN AANVANG HEEFT
wanneer zij een verweer tegen de GENOMEN VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE
hoofdvordering uitmaken of strek- OORSPRONKELIJKE VERJARINGSTERM!JN NIET WETTELIJK VERANTWOORDE BESLISken tot compensatie;
SING.
Overwegende dat het vonnis der3° VERZEKERINGEN
LANDVERhalve, door de stelling van eiseres te
ZEKERINGEN DRIE.JARIGE VERJARING
verwerpen op de enkele grand dat
BEPAALD B!J ART. 32 WET VAN 11 JUNI 1874de daarin vervatte tegenvordering
REGRESVORDERING VAN DE VERZEKERDE
niet voor de eerste rechter werd TEGEN ZIJN VERZEKERAAR - SCHORSING BESSLISSING DAT DE REGRESVORDERING
ingesteld, zonder na te gaan of die
NIET IS VERJAARD WEGENS SCHORSING VAN
vordering berust op een feit of een
DE VERJARING TOT EEN DATUM NA HET
handeling in de dagvaarding aangeVERSTR!JKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE
voerd ofwel een verweer tegen de
VERJARINGSTERMIJN- GEEN VASTSTELLING
hoofdvordering uitmaakt, die wetsDAT DE SCIIORSING EEN AANVANG HEEF'I
bepalingen schendt;
GENOMEN VOOR HET VERSTR!JKEN VAN DE
Dat het
gegrond is;

middel

in

zoverre

OORSPRONKEL!JKE VERJARINGSTERMIJN NIET WETTELIJK VERANTWOORDE BESLIS
SING.
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geen trouwens ook volgt uit het tweede

lid van artikel 36 van de door de partijen
afgesloten verzekeringsovereenkomst; de
verjaringstermijn werd geschorst gedurende de periode dat de partijen met
elkaar in onderhandeling zijn geweest
(langs een makelaar of verzekeringsagent om) betreffende het schadegeval;
dat er onderhandelingen zijn geweest
blijkt uit de omstandigheid dat de verzekeraar op 29 november 1974 een schrijven heeft gestuurd aan de heer Ghysels
te Aalst waarin, eensdeels, aan laatstgenoemde een bijzonder mandaat werd
(VERZEKERINGSMAATSCHAPIJ
MET
ONDER- verleend om met de benadeelde Van
LINGE VORM EN MET VASTE PREMIEN NAAR Impe een dading af te sluiten, en,
FRANS RECHT • MUTUELLE GENERALE FRAN- anderdeels, herinnerd werd aan het feit
dat zij (dit is eiseres) kennis heeft van
<;AISE ACCIDENTS > T. DE SMET)
de eis van de ziekenkas van Van Impe
Udain. Nu blijkt dat de verjaringsterARREST
mijn in elk geval werd geschorst tot
(A.R. nr. 3302)
29 november 1974, staat vast dat de
dagvaarding tot tussenkomst en vrijwaRET HOF; - Gelet op het bestre- ring op datum van 26 augustus 1974
den arrest, op 12 december 1980 betekend is vooraleer de rechtsvordering
door het Hof van Beroep te Gent uit de verzekeringsspolis verjaard is »;

2' en 3' Niet wettelijk verantwoord is de
beslissing die de regresvordering van
de verzekerde tegen zijn verzekeraar
niet verjaard verklaart op grand
dat de verjaring werd geschorst tot
een datum na het verstJijken van
de oorspronkelijke ve1jaringstermijn,
doch niet vaststelt dat die schorsing
een aanvang heeft genomen v66r het
verstrijken van de oorspronkelijke
verjaringstermijn.

gewezen;

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 2261 van. het Burgerlijk Wetboek de
verjaring verkregen is wanneer de laatste dag van de vereiste tijd verlopen is;
dienvolgens van de schorsing van de
verjaring aileen kan sprake zijn indien
de oorzaak die de verjaring schorst, is
ontstaan voordat de laatste dag van de
vereiste tijd voor het verkrijgen van de
verjaring verlopen is; nu vaststond dat
de driejarige verjaring, bepaald door
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874,
was beginnen !open vanaf 5 april 1971,.
zijnde de datum van de oorspronkelijke
dagvaarding van het slachtoffer Van
Impe aan de verzekerde van eiseres,
thans verweerster, het arrest aileen kon
beslissen dat de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van verweerster
tegen eiseres, ingeleid op 26 augustus
1975, niet verjaard was indien het vaststelde dat door verweerster bewezen was
dat de onderhandelingen gevoerd tussen
eiseres en verweerster begonnen waren
v66r het verstrijken van de driejarige
verjaringstermijn, namelijk v66r 5 april
1974; de motieven waardoor het arrest
vaststelt, enerzijds, dat het bestaan van
onderhandelingen tussen eiseres en haar
verzekerde « blijkt uit de omstandigheid
dat de verzekeraar op 29 november 197 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - l een schrijven heeft gestuurd aan de heer
Ghysels » en, anderzijds, dat « nu blijkt
(1) Cass., 29 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, dat de verjaringstermijn werd geschorst
1195).
tot 29 november 1974 » de vaststelling
Over het middel, afgeleid uit de schcnding van de artikelen 32 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekering in het
algemeen (gewijzigd door de wet van
30 mei 1961, artikel 2), 6, 1134, 1315, 1319,
1320, 1322, 1349, 1353, 2219, 2220, 2224,
2151, 2261 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doorda~ na eraan te hebben herinnerd
dat « naar luid van artikel 32, eerste lid,
van de wet van 11 juni 1874 elke
rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ontstaat, verjaart na verloop
van drie jaar, te rekenen van de gebeurtenis die ertoe aanleiding geeft; dat het
tweede lid van hetzelfde artikel echter
bepaalt : "in geval van regresvordering
van de verzekerde tegen de verzekeraar
- wat hier het geval is - ]oopt de
termijn evenwel eerst vanaf de gerechtelijke eis van het slachtoffer, onverschilJig of het gaat om een oorspronkelijke
eis tot schadevergoeding dan wei om een
latere eis als gevolg van verergering van
de schade of het optreden van nieuwe
schade" », het arrest de exceptie van
verjaring, opgeworpen door eiseres,
afwijst op deze gronden : « de verjaringstermijn is hier dus beginnen !open
vanaf de datum van de oorspronkelijke
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de verkrijging van de verjaring, namelijk
v66r 5 april 1974 »;
zodat, door te beslissen dat de exceptie van verj aring, geput door eiser uit
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekering in bet algemeen alsmede
uit artikel 36 van bet verzekeringscontract tussen partijen van 8 november
1965 en 11 oktober 1967, dat de evengenoemde wettelijke bepaling letterlijk
overneemt, ongegrond was, bet arrest de
artikelen 32 van de wet van 11 juni 1874,
6, 1134, 1315, 2219, 2220, 2224, 2251, 2261
van bet Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek scbendt; bet
arrest in elk geval uit de brief van
eiseres van 29 november 1974 aan Ghysels niet kon afleiden dat de onderhandelingen tussen partijen een aanvang
hebben genomen v66r 5 april 1974,
zonder evengenoemde brief uit te leggen
op een wijze die met zijn termen
onverenigbaar is (scbending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek), nu die brief zich ertoe
beperkte - zoals trouwens door bet
arrest zelf wordt vastgesteld - « eensdeels aan (Ghysels) een bijzonder mandaat (te) verlenen om met de benadeelde
Van Impe een dading af te sluiten
(waarbij dient gevoegd : zonder enige
nadelige erkentenis en ten belope van
een maximumbedrag van 200.000 frank)
en, anderdeels, herinnerd wordt aan het
feit dat (eiseres) kennis heeft van de eis
van de ziekenkas van Van Impe Udain »
en dus geen enkele aanduiding bevatte
betreffende datum waarop de onderbandelingen tussen partijen - en bijgevolg
de scborsing van de verjaring tijdens die
onderbandelingen - een aanvang badden genomen; de inhoud van de evengenoemde brief het arrest evenmin de
mogelijkheid bood te besluiten dat de
verjaring geschorst werd tijdens een
periode die was beginnen !open v66r
5 april 1974, zonder de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek te
schenden;
tweede onderdeel, om de voor verjaring vereiste tijd te berekenen dient
rekening te worden gehouden met de
tijd die reeds verlopen is vooraleer de
verjaring geschorst wordt; nu vaststond
dat de driejarige verjaring was beginnen
!open tegen verweerster op 5 april 1971
en de vordering tot vrijwaring en tussenkomst van verweerster pas op
26 augustus 1975 werd ingeleid (en niet
op 26 augustus 1974 zoals door het

bestreden arrest ten gevolge van een
kennelijk materiiHe vergissing wordt
gesteld), het arrest de verwerping van de
exceptie van verjaring, opgeworpen door
eiseres, niet wettelijk kan rechtvaardigen door de overweging dat « de
verjaringstermijn in elk geval werd
geschorst tot 29 november 1974 », bij het
ontbreken van enige vaststelling aangaande het tijdstip waarop de onderhandelingen tussen partijen - en dus de
schorsing van de verjaring - een aanvang hebben genomen, en dienvolgens
aangaande de duur van de schorsing van
de
verjaring
(schending
van
de
artikelen 32 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekering in het algemen, 6,
1315, 2219, 2220, 2224, 2224, 2251, 2261
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, door de exceptie varc
verjaring, opgeworpen door eiseres, af te
wijzen op grond dat « de verjaringstermijn in elk geval werd geschorst tot
29 november 1974, nu vaststaat dat de
dagvaarding tot tussenkomst en vrijwaring (uitgaande van verweerster) op
datum van 26 augustus 1974, betekend is
vooraleer de rechtsvordering uit de verzekeringspolis verjaard is » terwijl uit de
stukken van de procedure bleek dat de
vordering tot tussenkomst en vrijwaring
van verweerster pas op 26 augustus 1975
werd ingeleid door gedinginleidend
exploot van deurwaarder Baiwir met
kantoor te Elsene, het arrest de bewijskracht van dit exploot miskent ( schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burger!ijk Wetboek) :
Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat eiseres het
arrest niet bekritiseert in zoverre
het aanneemt dat de verjaringstermijn wordt geschorst gedurende de
periode dat partijen met elkaar in
onderhandeling zijn geweest betreffende het schadegeval;
Overwegende dat het arrest zich
ertoe beperkt vast te stellen, eensdeels, dat ten deze de verjaringstermijn is beginnen !open vanaf de
datum van de oorspronkelijke dagvaarding, dit is 5 april 1971, en,
anderdeels, dat uit een schrijven
van eiseres van 29 november 1974,
waarvan de inhoud door het middel
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wordt weergegeven, blijkt dat tusart. 12, § 1, 4° of 9°, van dezelfde wet
sen partijen onderhandelingen heb(1).
ben plaatsgevonden;
Overwegende dat het arrest, nu
(VANDAMME),
·het nergens vaststelt wanneer
ARREST
bedoelde onderhandelingen aanvin(A.R. nr. M 487 N)
gen en inzonderheid of zulks v66r
6 april 1974 geschiedde, niet wettig
HET HOF; - Gelet op de bestrekon oordelen dat de verjaring van den beslissing, op 12 juli 1982 door
de rechtsvordering van verweerster de Hoge Militieraad gewezen;
tegen eiseres niet was ingetreden;
Dat de onderdelen in zoverre
gegrond zijn;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 28, § 4, van de
Dienstplichtwet,
doordat de Hoge Militieraad, na eisers
laattijdige aanvraag om vrijlating op
morele grond bedoeld in artikel 12, § 1,
4" en 9", van voormelde wet, met toepassing van artikel 20, § 3, van deze wet
ontvankelijk te hebben verklaard, die
aanvraag als niet gegrond verwerpt,
terwijl eiser de in artikel 28, § 4, van
de Dienstplichtwet bedoelde speciale
omstandigheden had Iaten gelden die
voor de inwilliging van zijn aanvraag
pleiten :

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre het uitspraak doet over de
door verweerster tegen eiseres ingestelde eis tot tussenkomst en vrijwaring; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat erover door
de feitenrechter zal worden beslist;
Overwegende dat, krachtens artiverwijst de aldus beperkte zaak kel 28, § 4, van de Dienstplichtwet,
naar het Hof van Beroep te Antwer- de militieraad de aanvraag om uitpen.
stel of vrijlating naar de Hoge
Militieraad kan verwijzen, doch
10 september 1982 1" kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelings- alleen « indien uitstel of vrijlating
wegens kostwinnerschap niet kan
voorzitter - Verslaggever: de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Tille- worden verleend, omdat de in
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : artikel 10, § 1, 1", vermelde voormrs. Dassesse en De Bruyn.
waarden niet zijn vervuld, hoewel er
speciale omstandigheden zijn die
voor inwllliging van de aanvraag
pleiten >>;
Overwegende dat eisers aanvraag
Nr. 31
om vrijlating steunde op artikel 12,
§ 1, 4" en 9", van de genoemde
wetten; dat hij geen uitstel of vrijla3" KAMER - 13 september 1982
ting wegens kostwinnerschap heeft
gevraagd op grond van artikel 10,
DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN
DIENSTPLICHTWET, ART. 28, § 4 - TOEPAS- § 1, 1";
SINGSGEBIED.
Dat genoemd artikel 28, § 4, op
eisers aanvraag derhalve geen toeArt. 28, § 4, Dienstplichtwet, volgens passing kan vinden;
hetwelk de militieraad een niet
Dat het middel faalt naar recht;
gegronde aanvraag om uitstel of vrijla-

ting naar de Hoge Militieraad verwijst 1-----~----------
indien speciale omstandigheden voor
(1) Zie Cass., 10 april 1961 (Bull. en Pas.,
de inwilliging van de aanvraag pleiten, 1961, I, 857), 27 juni 1966 (ibid, 1966, I, 1371)
vindt geen toepassing wanneer vrijla- en 11 JUni 1979 (A. C., 1978-79, 1191 ).

-60de 1 januari 1975 geboren kind te zorgen,
dat op 3 september 1976 een kind
geboren werd, dat haar uitkeringsaan13 september 1982 3• kamer
vraag van 7 september 1979 dateert, en
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor- dat op die datUm eiseres 24 jaar was, op
zitter - Verslaggever : de h. Delva - grond : dat ten deze de referentieperiode
Gelijkluidende conclusie van de h. in principe liep van 7 november 1978 tot
Lenaerts, advocaat-generaal Advo- 7 september 1979, dat « wat de eventuele
verlenging van de referentieperiode
caat: mr. Versluys, Brussel.
betreft, dient te worden vastgesteld dat
de periode (waarmee de referentieperiode mag worden verlengd) niet meer
mag bedragen dan drie jaar, te rekenen
vanaf elke geboorte », dat « op het
Nr. 32
ogenblik van de uitkeringsaanvraag het
jongstgeboren kind de leeftijd van drie
jaar niet (mag) hebben bereikt »; dat ten
3• KAMER - 13 september 1982
deze de referentieperiode mocht worden
verlengd tot 3 september 1979 ingevolge
WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP de geboorte van een kind op 3 sepWERKLOOSHEIDSUITKERING - VERLENGING tember 1976, doch dat ten deze de
VAN DE REFERENTIEPERIODE - WERKNEEM- verlengingen vervielen, nu het jongstgeSTER-MOEDER.
boren kind de Jeeftijd van drie jaar
Om op werkloosheidsuitkei·ingen ge- overschreden had op het ogenblik van
. rechtigd te zijn, moet de werknemer de uitkeringsaanvraag, zodat met de
een ·bepaald aantal arbeidsdagen in gewone referentieperiode van tien
aanmerking kunnen doen nemen in de maanden diende rekening gehouden te
loop van een bepaald aantal maanden worden,
terwijl de referentieperiode mag worv66r de aanvraag om uitkering; om de
verlenging van die referentieperiode te den verlengd met het aantal dagen dat
bekomen, is niet vereist dat de werk- de werkneemster-moeder haar betrekneemster-moeder, die haar dienstbe- king in loondienst werkelijk onderbrotrekking onderbreekt om voor haar ken heeft om voor haar kleine kinderen
kinderen te zorgen, haar aanvraag om te zorgen, met een maximum evenwel
uitkering indient binnen drie jaar na van drie jaar te rekenen vanaf elke
de geboorte van het jongste kind. (Art. geboorte, zonder dat daarbij vereist is
dat de uitkeringsaanvraag geschiedt bin118, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.)
nen drie jaar vanaf de geboorte van het
jongste kind; het arrest, door deze laat(VAN ACKER T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSste voorwaarde aan de aangehaalde
VOORZIENING)
wetsbepaling toe te voegen, op straffe
van verval van de verlenging, deze
ARREST
wetsbepaling schendt :
(A.R. nr. 3537)
Overwegende dat het arrest vastc
HET HOF; - Gelet op het bestre- stelt dat eiseres een kind baarde op
den arrest, op 16 maart 1981 door 1 januari 1975, haar werk verliet op
het Arbeidshof te Gent gewezen;
28 februari 1975 om voor het kind te
Over het middel, afgeleid uit de schen- zorgen, een tweede kind het Ieven
ding van artikel 118 van het koninklijk schonk op 3 september 1976 en haar
besluit van 20 december 1963 betreffende uitkeringsaanvraag op 7 september
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge- 1979 indiende;
wijzigd bij de koninklijke besluiten van
Overwegende dat, Juidens ar22 november 1976 en 14 maart 1975,
tikel 118, vierde lid, van het koninkdoordat het arrest verweerders beslis- Jijk besluit van 20 december 1963,
sing bekrachtigt, waarbij eiseres niet de referentieperiode mag worden
toegelaten wordt tot de werkloosheidsuitkeringen vanaf 7 september 1979, verlengd met het aantal dagen dat
werkneemster-moeder
haar
datum van de aanvraag, na te hebben de
vastgesteld dat eiseres op 28 februari betrekking in Joondienst werkelijk
1975 haar werk verliet om voor haar op onderbroken heeft om voor haar
. Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

-61kleine kinderen te zorgen en om Loon in de zin van art. 126 Werkloosheidsbesluit is de bijzondere vergoezich aan hun opvoeding te wijden,
ding die krachtens art. 1 bis, § 7,
maar dat deze periode niet meer
Gezondheids- en Veiligheidswct van
mag bedragen dan drie jaar te
10 juni 1952 wordt toegekend aan de
rekenen vanaf elke geboorte;
ontslagen werknemer die lid is van of
Overwegende dat uit voormelde
kandidaat bij de verkiezingen voor het
tekst niet blijkt dat de werkneemveiligheidscomite ( 1).
ster-moeder haar aanvraag om uitkering moet indienen binnen drie
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
jaar te rekenen vanaf de geboorte
T, FLOCKMAN)
van het jongste kind; dat zij op om
het even welk tijdstip die aanvraag
ARREST
mag formuleren, verstaan zijnde dat
(A.R. nr. 3585)
de datum van de aanvraag als
HET HOF; - Gelet op het bestrevertrekpunt geldt voor de al dan
niet verlengde referentieperiode;
den arrest, op 8 januari 1981 door
Dat het arrest, door te oordelen het Arbeidshof te Gent gewezen;
dat op het ogenblik van de aanvraag
Over het mMdel, afgeleid uit de schenhet jongstgeboren kind de leeftijd ding van de artikelen 126, inzonderhei<l
van drie jaar niet mag hebben eerste en tweede lid, van het koninklijk
bereikt, aan voormelde wettelijke besluit van 20 december 1963 betreffende
bepaling een voorwaarde toevoegt arbeidsvoorziening en werkloosheid,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
die ze niet inhoudt;
22 juli 1975, en 97 van de Grondwet,
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
13 september 1982 3' kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sury Gelij]duidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. Biltzler.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKWOSHEIDSUITKERING - WERKWZE ZONDER
LOON - BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING
VAN DE BESCHERMDE WERKNEMER.

doordat het arrest beslist dat verweerder recht heeft op werkloosheidsuitkering voor de periode waarvoor hij, als lid
van het comite voor veiligheid en
gezondheid, een aanvullende vergoeding
heeft gekregen naar annleiding van de
beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst, op grand dat artikel 126, tweede
lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 de opzeggingsvergoeding of de schadevergoeding wegens
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
aanmerkt als loon en de vergoeding voor
de beschermde werknemer niet als loon
kan worden aangemerkt, en dat de
vergoeding voor beschermde werknemers kan beschouwd worden als een
vergoeding die de morele schade dekt,
zodat zij kan worden samengevoegd met
de werkloosheidsuitkering,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 126,.
eerste lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid onder meer
bepaalt dat, om aanspraak te hebben op
werkloosheidsuitkering, de werknemer
zonder loon moet zijn en artikel 126,
i.weede lid, preciseert dat inzonderheid
als loon wordt aangemerkt de opzeggingsvergoeding of schadevergoeding
wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst, waarop de werknemer eventueel recht heeft, met uitzondering van

1-----------------(1) Cass., 25 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 551).

-62di10 welke de morele schade dekt, het feestdagen, het loon gewaarborgd
vakantiegeld, het loon voor feestdagen door de wetten op de arbeidsoveren het gewaarborgd loon; de aanvullende eenkomst en door al dan niet algevergoeding die verschuldigd is aan
beschermde werknemers, zoals verweer- meen verbindend verklaarde beslisder, ontstaat uit het feit van de onregel- singen van de paritaire comites;
matige beeindiging van hun arbeidsoverOverwegende dat het recht op de
eenkomst, derhalve loon uitmaakt in de bijzondere vergoeding die, krachzin van artikel 126, en niet kan tens artikel1bis, § 7, van de wet van
beschouwd worden als een vergoeding 10 juni 1952 betreffende de gezonddie de morele schade dekt, zodat het heid en de veiligheid van de werkarrest niet zonder voornoemd artikel 126
te schenden, kon beslissen dat verweer- nemers alsmede de salubriteit van
der voldeed aan de door deze bepaling het werk en van de werkplaatsen,
gestelde vereisten om op werkloosheids- wordt toegekend aan de ontslagen
uitkering aanspraak te kunnen maken werknemer die lid is of kandidaat
(schending van artikel 126, inzonderheid bij de verkiezingen voor het veiligeerste en tweede lid, van het koninklijk heidscomite,
ontstaat
door
de
besluit van 20 december 1963);
onrechtmatige beeindiging van de
tweede onderdee], het arrest niet zon- arbeidsovereenkomst; dat deze verder zichzelf tegen te spreken, kon beslis- goeding geen morele schade dekt,
sen, enerzijds, dat de aanvullende vergoeding die in geval van onregelmatige maar wordt toegekend wegens het
beeindiging van de arbeidsovereenkomst loonverlies dat de werknemer lijdt,
aan beschermde werknemers, zoals ver- wanneer hij niet in de onderneming
weerder, wordt toegekend, geen schade- wordt herplaatst; dat de bedoelde
vergoeding wegens beeindiging van de vergoeding derhalve loon is in de
arbeidsovereenkomst uitmaakt, ander- zin van genoemd artikel 126;
:djds, dat deze aanvullende vergoeding
Dat het middel gegrond is,
moet beschouwd worden als een vergoeding die de morele schade dekt, zodat
het arrest aangetast is door een tegenstrijdigheid, althans dubbelzinnigheid in
Om die redenen, vernietigt het
de motivering, die de controle op de bestreden arrest; beveelt van dit
wettigheid
van
het
beschikkende arrest melding zal worden gemaakt
gedeelte van het arrest onmogelijk op de kant van de vernietigde beslismaakt, en het arrest derhalve niet regel- sing; gelet op artikel 1017, tweede
matig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) en lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
niet wettelijk verantwoord (schending veroordeelt eiser in de kosten; vervan aile in het middel aangehaalde wijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
bepalingen) :
Overwegende dat artikel 126 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid onder meer
bepaalt dat aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft de werknemer
die, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, werkloze
zonder loon wordt en dat inzonderheid als loon worden aangemerkt :
de opzeggingsvergoeding of de
schadevergoeding wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst,
waarop de werknemer eventueel
recht heeft, met uitzondering van
die welke de morele schade dekt,
het vakantiegeld, het loon voor

13 september 1982 3' kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzi tter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
Op dezelfde dag werd een arrest in dezelfde
zin gewezen op voorziening van dezelfde eiser
tegen De Vas.
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RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN
BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ DE VERDACHTE ZO:<

-63DER
AANNEMING
VAN
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN NAAR DE POLITIERECHTBANK WORDT VERWEZEN TER ZAKE VAN
ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDIN-

van overtredingen van de Wegverkeerswet, is de politierechtbank onbevoegd om kennis te nemen van het
geheel van de vervolging(l).

~~:K~~R~~E~V~RTBR~~~~~~E~ V~:I;;L~~g~ 1-----------------VERSCHIJNING TER ZAKE VAN OVERTREDINGEN VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT CORRECTIONELE RECHTBANK, UITSPRAAK
DOENDE IN HOGER BEROEP, VERKLAART ZICH
ONBEVOEGD - TOEZICHT VAN HET HOF BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID GEGROND
LIJKEND - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR DEZELFDE RAADKAMER, ANDERS SAMENGESTELD.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN VERWIJZlNG DOOR DE RAADKAMER VAN EEN VERDACHTE NAAR DE POLITIERECHTBANK TER
ZAKE VAN ONOPZETTELIJKE SLAG EN OF VERWONDlNGEN,
ZONDER
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN AAN TE NEMEN, EN VAN
OVERTREDINGEN VAN DE WEGVERKEERSWET
- ONBEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK.

1° Wanneer de raadkamer, zonder ver-

zachtende omstandigheden aan te
nemen, een verdachte naar de politierechtbank verwijst ter zake van onopzettelijke slagen of verwondingen en
van overtredingen van de Wegverkeerswet, wanneer de beklaagde voor
de politierechtbank heeft verklaard
vrijwillig te verschijnen ter zake van
overtredingen van het Wegverkeersreglement en wanneer de correctionele
rechtbank zich in hager beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van het geheel van de telastleggingen
omdat het wanbedrijf opzettelijke slagen of verwondingen niet is gecontraventionaliseerd en omdat aile misdrijven een zelfde feit uitmaken, gaat het
Hoi, het rechtsgebied regelende, na of
de beslissingen van de raadkamer en
van de correctionele rechtbank in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of
de beslissing van onbevoegdheid verantwoord Jijkt; zo ja, dan vernietigt
het Hoi de beschikking en verwijst de
zaak naar dezelfde raadkamer, anders
samengesteld.
2o Wanneer de raadkamer, zonder verzachtende' omstandigheden aan te
nemen, een verdachte naar de politierechtbank verwijst, ter zake van onopzettelijke slagen of ve1wondingen en

(1) De procureur des Konings had de verwijzing van de verdachte naar de correctionele
rechtbank gevraagd ter zake van onopzettelijke slagen of verwondingen, dronkenschap
aan het stuur en alcoholintoxicatie. Om niet
gekende redenen heeft de raadkamer gewoon
de verwijzing naar de politierechtbank bevolen
zonder eventuele verzachtende omstandigheden aan te nemen.
Het staat buiten kijf dat bet onderzoeksgerecht een verdachte, die enkel wordt vervolgd
wegens overtreding van art. 420 . Sw., alleer~
naar de politierechtbank kan verwijzen indien
het verzachtende omstandigheden aanneemt
(Cass., 29 jan. 1973, A.C., 1973, 546).
Indien echter de telastlegging bovendien
verkeersovertredingen omvat, moet dan de
bijzondere ·regel inzake bevoegdheid, ingevoerd bij de wet van 21 feb. 1959 (art. 138,
6° bis, Sv.) niet worden toegepast?
Wanneer de raadkamer de verwijzing naar
de politierechtbank beveelt enkel wegens
overtredingen van de Wegverkeerswet of van
het Wegverkeersreglement kan de politierechtbank zich niet onbevoegd verklaren wanneer
zij vaststelt dat die misdrijven in werkelijkheid een overtreding van art. 420 Sw. uitmaken; meer nog, de politierechtbank wordt in
die omstandigheden bevoegd om uitspraak te
doen over bet wanbedrijf onopzettelijke slagen
of verwondingen dat normaal niet tot haar
bevoegdheid behoort.
Deze aan het Hof voorgelegde zaak is in
zoverre een bijzonder geval dat niet het
vonnisgerecht zelf, voor de eerste maal, bet
bestaan van het wanbedrijf onopzettelijke
slagen of verwondingen heeft opgeworpen,
maar dat het onderzoeksgerecht, dat oordeelde
dat er voor dat wanbedrijf genoeg bezwaren
voorhanden waren, uitdrukkelijk de verwijzing
op grand van die kwalificatie had bevolen.
Die ogenschijnlijk weinig belangrijke bijzonderheid van de procedure is in werkelijkheid van doorslaggevend belang bij de vaststelling van de regels inzake de bevoegdheid.
In onderhavig arrest wordt beslist dat, in de
beschreven omstandigheden, de bepaling van
art. 138, 6° bis, niet kan worden toegepast. Met
andere woorden, de raadkamer die de zaak
naar de politierechtbank wil verwijzen ter
zake van een feit, dat zij omschrijft als van
overtreding van art. 420, moet uitdrukkelijk
verzachtende omstandigheden aannemen eri
opgeven, ongeacht of er in de telastlegging
sprake is van verkeersovertredingen die door
hetzelfde feit zijn veroorzaakt of waarvan men
oordeelt dat zij ermee samenhangen.
De tegenovergestelde oplossing zou absurde
gevolgen hebben. Men zou er schijnbaar
moeten uit afleiden dat de raadkamer, waarbij
een telastlegging van onopzettelijke slagen of

(Zie t•ervolg nota volgende biz.)

-64de dader te wijten zijnde; C. op
VANHECKE)
een openbare plaats een voertuig te
hebben bestuurd of een rijdier
1 te hebben geleid, namelijk een
ARREST
(A.R. nr. 7568)
personenauto, na alcoholische drankken in zodanige hoeveelheid te
HET HOF; - Gelet 'op het ver- hebben gebruikt dat het alcoholgezoeksehrift tot regeling van reehts- halte van zijn bloed, op het ogenblik
gebied, op 2 augustus ·1982 inge- dat hij bestuurde of geleidde, ten
diend door de Proeureur d~s minste 0,8 gram per liter bedroeg Konings te Gent;
het misdrijf aan het persoonlijk
Overwegende dat de raadkamer toedoen ·van de dader te wijten
van de Reehtbank van Eerste Aan- zijnde - met de omstandigheid dat
leg te Gent, bij besehikking van de verdachte de feiten sub B en C
20 januari 1982, Van Heeke Gil- heeft gepleegd in staat van herhabert Louis, geboren te Zelzate op ling, zoals voorzien bij artikel 36,
29 april 1931 en er woonaehtig alinea 1, van het koninklijk besluit
Kasteelstraat 19, naar de Politie- van 16 maart 1968 houdende de wet
reehtbank te Eeklo heeft verwezen op de politie over het wegverkeer,
ter zake van : te Eeklo, op 26 nadat hij op 27 maart 1980 wegens
september 1981, met een personen- toepassing van artikel 34 of van
auto, A. bij een verkeersongeval, dat artikel 35 van hetzelfde koninklijk
aan zijn persoonlijk toedoen te wij- besluit van 16 maart 1968 door de
ten is, door gebrek aan voorziehtig- Politierechtbank te Zelzate werd
heid of voorzorg, maar zonder het veroordeeld tot een geldboete van
oogmerk om de persoon van een 200 frank en een vervallenverklaander aan te randen, onopzettelijk ring van het recht tot sturen, cateslagen of verwondingen te hebben gorieen A tot en met F, gedurende
toegebraeht aan Van Kerekhove, vijftien dagen, vonnis dat kraeht
Martha; B. op een openbare plaats, van gewijsde had bekomen bij het
een voertuig te hebben bestuurd of plegen der nieuwe feiten en voordat
een rijdier te hebben geleid, name- drie jaar verlopen was sedert voorlijk een personenauto, terwijl hij meld vonnis;
verkeerde in staat van dronkenOverwegende dat de Politiereehtsehap of in een soortgelijke staat bank te Eeklo, bij op tegenspraak
ten gevolge van het gebruik van· gewezen vonnis van 18 mei 1982.,
verdovende of hallucinatieverwek- Gilbert Van Heeke vrijsprak voor de
kende middelen
het misdrijf feiten van de telastlegging A en
aan het persoonlijk toedoen van hem wegens de feiten van de telast- - - - - - - - - - - - - - - - l l e g g i n g e n B en C, alsmede wegens
verv.rondingen en verkeersovertredingen aan- overtreding van de artikelen 10.1, 1',
hangig is gemaakt, zonder gewag te maken en K2, tweede lid, van het Wegverv~n verzachtende omstandigheden, de verwij- keersreglement - ,
telastleggingen
ztng .. zou kunnen bevelen, naar eigen keuze,
hetzlJ naar de correctionele rechtbank, hetzij waarvoor hij vrijwillig was verseheveroordeelde tot een geldnaar de politierechtbank. Waarom overigens nen de logica van dat systeem niet doortrekken ? boete van 500 frank en hem, wegens
Als men ervan zou uitgaan dat art. 138, Bobis,
de feiten van de telastlegginen Ben
in dit geval toepasselijk is, impliceert zulks
dat de correctionele rechtbank nooit meer C te zamen, gedurende zes maanden
bevoegd kan zijn om te oordelen over onopzet- vervallen verk!aarde van het reeht
telijke slagen of verwondingen en verkeers- een motorvoertuig te besturen van
overtredingen die onsplitsbaar of samenhande eategorieen A, B, C, D, E en F
gend zijn.
Het onderhavige arrest heef-t een zo buiten- bedoeld in artikel 2 van het konink~
nissige uitbreiding van het toepassingsgebied lijk besluit van 3 mei 1965;
van art. 138, 6° his, niet willen goedkeuren; die
Overwegende dat dit vonnis, op
bepaling heeft de basisregels inzake bevoegdheid reeds met voldoende durf gewijzigd.
het hager beroep van Van Heeke en

.~PJtOClJREUR DES KONINGS TE GENT IN ZAKE
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-6514 september 1982 - 2• kamer van het openbaar ministerie, werd
tenietgedaan door het op tegen- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorspraak gewezen vonnis van de Cor- zitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h.
rectionele Rechtbank te Gent van Declercq,
advocaat-generaal.
9 juli 1982, zitting houdende in
hager beroep;
Dat laatstbedoeld vonnis de eerste
rechter onbevoegd verklaart op
grand dat : de beschikking van de Nr. 35
raadkamer, met betrekking tot de
overtreding van de artikelen 418 en
2° KAMER - 14 september 1982
420 van het Strafwetboek, weliswaar
artikel 4 van de wet van 4 oktober HERZIENING- VEROORDELING DOOR HET
1867 vermeldt maar geen verzachMILITAIR GERECHT - HERZIENING AANGEtende omstandigheden aanneemt, er
VRAAGD DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE desgevallend aanleiding is om die
VERWIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN
HOF VAN BEROEP.
overtreding in verband te brengen
met de overige, zodat het opleggen Wanneer bet Hot van Cassatie, door de
van een enkele straf zou kunnen
vordering van de procureur-generaal,
worden overwogen;
kennis neemt van een aanvraag tot
herziening vanwege de minister van
Overwegende dat de door de
Justitie, waai"bij wordt aangevoerd dat
raadkamer en de correctionele
de onschuld van de veroordeelde·
rechtbank gewezen beslissingen in
schijnt
te volgen uit nieuwe teiten die
kracht vari gewijsde zijn gegaan en
zich voorgedaan hebben sedert de
dat uit hun tegenstrijdigheid een
verooi"deling, ontvangt bet Hot, dat
geschil van rechtsmacht is ontstaan
vaststelt dat de onschuld van de vel"dat de rechtsgang belemmert;
oordeelde zou kunnen .volgen uit de
aangevoerde teiten, de aanvraag en
Overwegende dat het ten laste
verwijst ze voor ondei"zoek naar een
gelegde misdrijf van onopzettelijke
hot
van beroep (1). (Artt. 443, 3", 444,
slagen of verwondingen door de.
3", en 445, 3", Sv.)
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek met correctionele straffen
BIJ HET HOF VAN CASwordt gestraft en dat de overige ten (PROCUREUR-GENERAAL
SATIE IN ZAKE VAN DE SYPE}
laste gelegde misdrijven ermee
schijnen samen te hangen;
ARREST
Dat, nu de beschikking van de
(A.R. nr. 7280)
raadkamer met betrekking tot de
telastlegging A geen verzachtende
HET HOF; - Gelet op de navolomstandigheden aanneemt, de poli- gende vordering van de procureurtierechtbank niet bevoegd was om generaal in het Hof van Cassatie :
van de zaak kennis te nemen;
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureurOm die redenen, beslissende tot generaal heeft de eer hierbij uiteen
regeling van rechtsgbied, vernietigt te zetten dat de minister van Justide beschikking van 20 januari 1982 tie hem, bij brief van 24 septemvan de raadkamer van de Recht- ber 1980, Bestuur der Wetgeving,
bank van Eerste Aanleg te Gent; nr. 7/113.412/36/AP/WSV-AV/CP, erbeveelt dat van dit arrest melding mede belast heeft met toepassing
zal worden gemaakt op de kant van van artikel 443, 3", van het Wetboek
de vernietigde beslissing; verwijst van Strafvordering een aanvraag tot
de zaak naar de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
(1) Zie Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 622);
Cass., 20 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 726).
Gent, anders samen!!esteld.

-66•herziening in te dienen betreffende daarmee belast ten einde na te gaan
een in kracht van gewijsde gegaan of het tot staving van de aanvraag
arrest van het Militair Gerechtshof tot herziening aangevoerde feit
van 21 december 1978, dat Norbert beslisserid genoeg schijnt om de
Jean Marc Van de Sype, geboren te zaak te herzien.
Elsene op 10 aug1,1stus
1955,
Brussel, 15 maart 1982,
wonende te Asse,
Henri
De
Voor de procureur-generaal,
Costerlaan 49, wegens een te Werl
(Bondsrepubliek
Duitsland)
op
De advocaat-generaal,
6 mei 1978 gepleegde diefstal, door
(get.) R. Declercq. »
middel van braak, inklimming of
valse sleutels, vim een geldkoffertje
Gelet op de aanmaning tot tusmet 17.640 frank, ten nadele van de senkomst aan de burgerlijke partij
Belgische Staat (minister
van gedaan bij regelmatig exploot;
Landsverdediging), veroordeelt tot
een gevangenisstraf van vier maand,
Gelet op de artikelen 443, 444 en
met gedeeltelijk uitstel, en tot bero- 445, derde lid, van het Wetboek van
ving van zijn graad, alsmede tot een Strafvordering, met aanneming van
schadevergoeding van 17.640 frank de redenen van voornoemde verdeaan voornoemde benadeelde, die ring;
zich burgerlijke partij had gesteld.
Ontvangt de aanvraag tot herzie-Op 5 september 1978 heeft Van de ning;
Sype bekend het feit te hebben
Beveelt dat deze aanvraag zal
gepleegd doch onmiddellijk daarop
trok hij zijn bekentenissen in; hij worden onderzocht door het Hof
heeft sedertdien steeds de -feiten van Beroep te Brussel, ten einde na
te gaan of het tot staving van de
geloochend.
·
Op 16 en 17 januari 1979, naar aanvraag aangevoerde feit beslisaanleiding van een onderzoek send genoeg schijnt om de zaak te
wegens andere feiten, hebben twee herzien;
andere militairen, Patrick BransHoudt de kosten aan.
wyck en Andre Bonte, bekend het
14 september 1982 - 2" kamer feit te hebben gepleegd.
Door een in kracht van gewijsde Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haegegaan vonnis van 2 maart 1979 van nens - Gelijkluidende conclusie van de
de Krijgsraad te Velde B te Arns- h. Declercq, advocaat-generaal.
berg werden beide voornoemden
voor dat feit veroordeeld. Uit de
door hen afgelegde verklaringen
blijkt dat Van de Sype met de
diefstal niets uitstaande had. Het
bewijs dat hij ontschuldig is, schijnt Nr. 36
te volgen uit voormelde feiten die
zich sedert zijn veroordeling hebben
2" KAMER- 14 september 1982
voorgedaan.
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST VERKEERSONGE-

Om die redenen, gelet op de
artikelen 443, 444 en 445 van het
Wetboek van Strafvordering, vordert
de
ondergetekende
procureurgeneraal dat het Hof de aanvraag
tot herziening mogen ontvangen en
moge bevelen dat zij zal worden
onderzocht door een hof van beroep,

VAL BESLISSING WAARBIJ ALLEEN DE
GETROFFENE AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE DOOR HEM BIJ EEN ONGEVAL GELEDEN SCHADE - GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT
DE SCHADE ZICH ZOU HEBBEN VOORGEDAAN
ZONDER DE FOUT DIE TEN LASTE VAN DE
BEKLAAGDE IS VASTGESTELD - BESLISSING
NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.

-672° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKENBURGERLLJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARBIJ DE ElSER ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL- VERNIETIGING OP
GROND DAT UIT DE CONSTATERINGEN VAN DE
BESLISSING NIET KAN WORDEN AFGELE!D
DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU HEBBEN
VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT WELKE TEN
LASTE VAN DE VERWEERDER IS VASTGESTELD- OMVANG VAN DE VERNIETIGING.

uiterst rechts reed, en bet vonnis de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de beklaagde Herman Bien, verweerder, ongegrond verklaart op grond
van de overweging dat eiser een fout
beging door op bet kruispunt van de
Trofeelaan en de Moermanlaan geen
voorrang te verlenen aan de van rechts
komende motorfietser Bien en die fout
de enige oorzaak is van bet verkeersongeval,

1° Niet naar recht verantwoord is de

terwijl, wanneer in een verkeersongeval twee bestuurders betrokken zijn die
elk een fout begingen, de rechter die de
ene bestuurder aileen aansprakelijk verklaart voor de gevolgen van bet ongeval,
zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt wanneer hij niet vaststelt dat de
schade, zoals ze zich heeft voorgedaan,
ook zou veroorzaakt zijn zonder de fout
die in hoofde van de andere bestuurder
werd vastgesteld, en terwijl bet vonnis,
nadat bet in hoofde van verweerder een
overtreding van artikel 9.3, eerste lid,
van bet Wegverkeersreglement, en in
hoofde van eiser een overtreding van
artikel 12.3.1, eerste lid, van bet Wegverkeersreglement bewezen acht, de £out in
hoofde van eiser als enige oorzaak van
de aanrijding aanneemt, zonder vast te
stellen dat de schade, zoals ze zich had
voorgedaan, ook zou veroorzaakt zijn
zonder de fout van verweerder, zodat het
vonnis
niet wettelijk
verantwoord
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek) en niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

beslissing waarbij de getroffene aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
gevolgen van een verkeersongeval, als
zij niet vaststelt dat de schade, zoals
zij zich heeft voorgedaan, ook zou
veroorzaakt zijn zonder de !out die ten
Jaste van de beklaagde is vastgesteld
(1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2• Wanneer een beslissing, waarb1j alle

aansprakelijkheid van een verkeersongeval ten Jaste van eiser wordt gelegd,
vernietigd wordt op grond dat uit haar
vaststellingen niet kan worden afgeJeid dat de schade zich ook zou
hebben voorgedaan indien de veJweerder de te zijnen Jaste vastgestelde !out
niet had begaan, strekt de vernietiging
zich niet uit tot het beschikkende
gedeelte waazin wordt beslist dat eiser
een !out heeft begaan die zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt
(2).
(MALVAUX T. BIEN)
ARREST

Overwegende dat de rechtbank,
na verweerder te hebben veroorHET HOF; - Gelet op het bestre- deeld wegens overtreding van artiden vonnis, op 23 oktober 1981 in kel 9.3, eerste lid, van het Wegverhoger beroep gewezen door de Cor- keersreglement, vaststelt dat eiser,
burgerlijke partij, die uit de Trofeerectionele Rechtbank te Brussel;
laan kwam, voorrang diende te verOver het middel, afgeleid uit de schen- lenen over de gehele breedte van de
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk rijbaan aan het van rechts komend
verkeer, wat hij nagelaten heeft te
Wetboek,
doordat bet vonnis verweerder stra£- doen, en beslist dat de fout van
rechtelijk veroordeelt wegens overtre- eiser, namelijk het miskennen van
ding van artikel 9.3, eerste lid, van het de voorrang, de enige oorzaak is
Wegverkeersreglement, na vastgesteld te van het ongeval;
hebben dat hij in de Moermanstraat niet
Overwegende dat daaruit niet kan
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 worden afgeleid of de rechters, om
. (1) Cass., 24 okt. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 131).1 tot hun beslissing te komen, hebben
Zte Cass., 22 met 1980 (A.C, 1979-80, nr. 599); nagegaan of de door het ongeval
Cass., 18 feb. 1981 (A.C, 1980-81, nr. 366).
aan eiser berokkende schade zich
(2) Cass., 21 nov. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 190). ook zou hebben voorgedaan, zoals
(A.R. nr. 7038)
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ze. thans ontstaan is, indien verweerder de te zijnen laste vastgeARREST
stelde overtreding niet had begaan;
(A.R. nr. 7308)
dat zodoende de rechtbank haar
beslissing niet wettelijk verantHET HOF; - Gelet op het bestrewoordt;
den vonnis, op 1 maart 1982 in
Dat het middel in zoverre hager beroep op verwijzing gewezen
gegrond is;
door de Correctionele Rechtbank te
Dendermonde;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
Om die redenen, vernietigt het slaan, niet blijkt dat eiser, burgerbestreden vonnis, in zoverre daarbij lijke partij, zijn voorziening heeft
uitspraak wordt gedaan over de doen betekenen aan verweerder;
civielrechtelijke vordering van eiser,
Dat de voorziening derhalve niet
behalve in zoverre het beslist dat ontvankelijk is;
eiser een fout heeft begaan die zijn
aansprakelijkheid meebrengt; verwerpt de voorziening voor het oveOm die redenen, verwerpt de
rige; beveelt dat van dit arrest voorziening; veroordeelt eiser in de
melding zal worden gemaakt op de kosten.
kant van de gedeeltelijk vernietigde
14 september 1983 2' kamer
beslissing; veroordeelt de partijen
elk in de helft van de kosten; Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- Verslaggever : de h. D'Haenens
verwijst de aldus beperkte zaak zitter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
naar de Correctionele Rechtbank te Declercq, advocaat-generaal.
Leuven, zitting houdende in hager
beroep.

14 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. D'Haenens
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat : mrs. Simnnt en De Bruyn.

Nr.38
2' KAMER-

1° RECHT

Nr. 37
2'

KAMER-

VOORZIENING

14 september 1982
IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERL!JKE PARTIJ- GEEN BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

14 september 1982

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - APPELRECHTER BEVESTIGT
ZONDER ENIGE BEPERKING DE BESL!SS!NG
VAN DE EERSTE RECHTER MAAR MAAKT IN
HET INLE!DENDE GEDEELTE VAN ZIJN
BESLISSING GEEN GEWAG VAN HET DOOR DE
EERSTE RECHTER VERLEENDE UITSTEL GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT HET MISDRIJF VERSCHOONBAAR WAS - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD, OOK AL WAS HET
MIDDEL GEGROND NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een burgerlijke partij als het niet 1" Wanneer de appelrechter oordeelt dat
is betekend aan de partij tegen wie
« de eerste rechter ten opzichte van de
het is gencht (1). (Art. 418 Sv.)
eiser een gepaste bestraffing deed »,
en in het beschikkend gedeelte van
zijn beslissing de beslissing van de
(1) Cass., 21 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 116).
eerste rechter bevestigt, kan uit het

-69feit aileen dat de appelrechte1; in het
inleidende gedeelte van zijn beslissing,
ten gevolge van een verschrijving,
geen gewag heeft gemaakt van het
door de eerste rech ter verleende uitstel, niet worden afgeleid dat het recht
van verdediging is miskend.

omtrent een gedeelte van de inhoud van
het beroepen vonnis uiteraard weerslag
heeft op de beoordeling van het hager
beroep tegen dat gedeelte van het vonnis
waaromtrent er bij hem geen misvatting
bestaat; immers, bij analogie, de straftoemeting voor een bepaald strafbaar
feit verschillend is al naargelang men
voor dit feit aileen, dan wel samen met
andere feiten vervolgd wordt of, bij
behandeling in hager beroep, naargelang
deze andere feiten bij een eerste veroordeling een voorwaardelijke, dan wel een
effectieve straf hebben opgeleverd :

2° Het middel waarin wordt aangevoerd
dat het bewezen verklaard misdrijf
verschoonbaar is, is zonder belang en
dus niet ontvankelijk wanneer de uitgesproken straf naar recht verantwoOI·d blijft, ook al zou de verschoningsgrond worden aangenomen (1}.
(D'HOORE)
ARREST

(A.R. nr. 7363}

I

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
miskenning van het recht van verdediging en van de regel dat de appelrechter
dient te oordelen binnen de perken van
het ingestelde hager beroep,
doordat de appelrechter, die het vonnis van de eerste rechter ten aanzien
van eiser bevestigt en dus moet worden
geacht te weten wat hij bevestigt, zich
klaarblijkelijk omtrent de inhoud van de
beslissing van de ecrster rechter heeft
vergist door in het motivcrende gedeelte
van zijn arrest ervan uit te gaan dat
eiser voor de vermengde feiten F en G
werd veroordeeld tot een effectieve
gevangenisstraf van twee maanden en
voor het feit D tot cen effectieve gevangenisstraf van een maand, terwijl in
werkelijkheid eiser voor de vermengde
feiten F en G werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf met uitstel van vijf jaar
en voor het feit D tot een gevangenisstraf van een maand met uitstel van vijf
jaar; de appelrechter zich hierdoor niet
aileen een onjuiste voorstelling maakt
van de beslissing waartegen hager
beroep werd ingesteld - waardoor het
recht van verdediging van eiser wordt
aangetast -, maar bovendien een beslissing bevestigt die als dusdanig in werkelijkheid niet bestond en die als dusdanig
ook niet met hager beroep was bestreden; die misvatting van de appelrechter

------------------1
(1) Cass., 2 okt. 1979 (A.C.;, 1979-80, nr. 75).

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de eerste rechter
eiser heeft veroordeeld wegens de
telastlegging D tot een gevangenisstraf van een maand, met uitstel
voor een termijn van vijf jaar, en
tot een geldboete van hor:1derd frank
en wegens de telastleggmgen F en
G samen tot een gevangenisstraf
van twee maanden, met uitstel voor
een termijn van vijf jaar, en tot een
geldboete van honderd frank; dat
hij tevens een overtuigingsstuk
heeft verbeurdverklaard;
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat de eerste rechter ten
opzichte van (eiser) een gepaste
bestraffing deed »; dat het in zijn
beschikkend gedeelte de beroepen
beslissing bevestigt;
Dat daaruit blijkt het arrest enkel
ten gevolge van een verschrijving in
het inleidende gedeelte geen gewag
maakt van het door de eerste rechter verleende uitstel voor de
bedoelde hoofdgevangenisstraffen;
dat uit die enkele omstandigheid
niet kan worden afgeleid dat eisers
recht van verdediging is miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van de wet
van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica,
doordat de appelrechter de toepassing
ervan, inzonderheid van het tweede lid,
ten aanzien van eiser met betrekking tot
de telastleggingen A1, A2 en B weigert
op grand : dat eiser tijdens zijn beken-
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1980, te 18.10 uur, onvolledig zou zijn
geweest; dat hij immers, pas na het
verhoor van
Schatzle
en
eerste
beklaagde, die zelfde avond, te 22.45 uur,
bekentenissen
aflegde
aanvullende
omtrent L.S.D. en vierde beklaagde; dat
hij vierde beklaagde, van wie hij inmiddels de identiteit reeds had doorgespeeld
aan de gerechtelijke overheid, nog zou
gecontacteerd hebben alvorens die
beklaagde op 2 april 1980 werd verhoord;
voormeld artikel 6 · niet bepaalt dat de
schuldige die de feiten openbaart, op het
ogenblik van zijn openbaring ter zake
niets of niemand mag hebben vergeten,
hetgeen zich, zoals in casu, gemakkelijk
kan voordoen wanneer de onthulde feiten in tijd en ruimte een zekere omvang
hebben; voor de toepasbaarheid van het
tweede lid van artikel 6 enkel relevant is
te weten of de schuldige, die ter zake de
vrijspraak kan genieten, de kwestieuze
misdrijven en de betrokken daders
spontaan heeft onthuld, of, zonder die
onthullingen, de kwestieuze misdrijven
ter kennis van de overheid zouden zijn
gekomen en derhalve zouden zijn vervolgd en of de schuldige, na de misdrijven te hebben geopenbaard, volledige
medewerking verleende bij het verdere
onderzoek; het onbegrijpelijk is, gelet op
het voorgaande, waarom de appelrechter
geen toepassing van dat artikel heeft
willen maken; hij in zijn motivering toch
moest toegeven en toegeeft dat de verklaringen van eiser onthullend zijn
geweest; hij toch wist - en daarover
laat de motivering van het arrest geen
twijfel over - dat, waar hij zegt dat
eiser om 22.45 uur een spontane aanvullende bekentenis aflegde met betrekking
tot L.S.D. en vierde beklaagde, nadat
eerst Schatzle en eerste beklaagde
waren verhoord, Schatzle en eerste
beklaagde werden verhoord ten gevolge
van de openbare verklaringen van eiser
van 18.10 uur; hij toch wist en
daarover laat de motivering van het
arrest geen twijfel - dat, waar hij zegt
dat eiser na zijn verhoor contact zou
hebben gehad met vierde beklaagde, dat
contact dan toch maar plaatsgreep nadat
eiser op 31 oktober (lees : maart) 1980, te
22.45 uur, inmiddels· de identiteit van
deze vierde beklaagde aan het gerecht
had doorgespeeld :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een enkele gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan vier maanden met uitstel voor

een termijn van vijf jaar, ter zake
van : A. als dader of mededader,
zijnde noch apotheker die een apotheek voor het publiek openhoudt,
noch geneesheer, noch veearts, zonder voorafgaande vergunning van
de minister van Volksgezondheid,
onder bezwarende titel of om niet,
te hebben vervaardigd, in bezit
gehad, verkocht, te koop gesteld,
afgeleverd of aangeschaft : 1" slaapen verdovende middelen, namelijk
cannabis; 2" andere psychotropische
stoffen die afhankelijkheid kunnen
teweegbrengen, namelijk L.S.D., het
misdrijf onder meer gepleegd zijnde
ten aanzien van twee minderjarigen
die meer dan volle 16 jaar oud zijn
en ten aanzien van een minderjarige die meer dan volle 12 jaar en
minder dan volle 16 jaar oud is;
B. slaap- en verdovende middelen,
namelijk cannabis, en andere psychotropische stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen, in
casu L.S.D., in groep te hebben
gebruikt;
Overwegende dat, luidens artikel 6, tweede lid, van de wet van
24 februari 1921, vervangen bij
artikel 6 van de wet van 9 juli 1975,
van
de
correctionele
straffen
bepaald bij de artikelen 2bis en 3,
vrij blijven de schuldigen die, v66r
de vervolging, aan de overheid de
identiteit van de daders van de pij die
artikelen omschreven misdrijven of,
indien de daders niet bekend zijn, het
bestaan van die misdrijven hebben
onthuld;
Overwegende dat op de tegen
eiser bewezen verklaarde misdrijven, omschreven in de telastlegging
A-2, door artikel 2bis, § 2, a, en § 3,
a, van voormelde wet, criminele
straffen zijn gesteld zodat de strafuitsluitende verschoningsgrond bepaald in artikel 6, tweede lid,
daarop geen toepassing vindt;
Dat derhalve, nu de voor de
vermengde feiten A-1, A-2 en B
uitgesproken straf wettelijk verantwoord is door de bewezen verklaarde misdrijven van de telastleg-
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gegrond zou zijn;
Dat het middel mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii!le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewczen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 september 1982 2" kamer
Tloorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. L. Houben, Antwerpen.
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VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STKAFZAKEN PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING NIET GOEDGEKEURDE
DOORHALING.

Een niet goedgekeurde doorhaling in een
proces-verbaal van de terechtzitting van
een strafgerecht wordt als niet
bestaande beschouwd (1). (Art. 78 Sv.)
(PENASSE. WALRANT. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN T. PIETTE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2271)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1982 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen eiser Penasse ingestelde
(1) Cass., 25 april 1979 (A.C.. 1978-79, 1012).

strafvordering en op de door de
eisers tegen verweerder Piette ingestelde
burgerlijke
rechtsvorderingen :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 101, derde lid,
779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, 78 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het proces-verbaal van de
terechtzitting van 21 januari 1982,
waarop de zaak werd behandeld en voor
uitspraak werd verdaagd tot 18 februari
1982, dag waarop het bestreden arrest
werd gewezen, vermeldt dat de zitting
was bijgewoond, in de hoedanigheid van
voorzitter van de vierde kamer van het
Hof van Beroep te Bergen, zitting houdende in correctionele zaken, door de h.
«· Gueritte, raadsheer, die het ambt van
voorzitter waarneemt »; dat evenwel de
eerste naam is doorgehaald en het cijfer
1 erboven is geschreven; dat in het
proces-verbaal, benevens twee regels
tekst, ook acht van een tot acht genummerde woorden zijn doorgehaald; dat het
" de doorhaling van twee te schrappe:1
regels en acht te schrappen woorden
goedkeurt »,
terwijl uit die vermelding, noch uit
enige andere van het proces-verbaal van
de terechtzitting van 21 januari 1982
blijkt dat de doorhaling van de naam
Gueritte is goedgekeurd; de niet goedgekeurde doorhalingen in een procesverbaal van de terechtzitting van een
strafgerecht, met toepassing van artikel
78 van het Wetboek van Strafvordering,
als niet bestaande worden beschouwd;
de samenstelling van de rechtscolleges
van openbare orde is, zodat de vermelding van de naam van de zittinghoudende magistraten een substantiiHe of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm is; de tegenstrijdige vermeldingen van het proces-verbaal het Hof
in de onmogelijkheid stellen om na te
gaan of de vierde kamer van het Hof
van Beroep op de terechtzitting van
21
januari
1982,
overeenkomstig
artikel 101, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zitting heeft gehouden met
drie raadsheren in het hof van beroep,
de voorzitter daaronder begrepen, en,
anderzijds, of aile rechters die de uitspraak van het arrest hebben bijgewoond, overeenkomstig artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dat krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek op de strafrechtspleging
van toepassing is, de terechtzitting
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sing in zoverre ze uitspraak doet

Overwegende dat het procesverbaal van de terechtzitting van
21 januari 1982 van het Hof van
Beroep te Bergen vermeldt dat present waren : « de hh. Gueritte, Van
Nitsen, raadsheer die het ambt van
voorzitter waarneemt, en de raadsheren Wery en Marcelle»;
Overwegende dat de naam Gueritte is doorgehaald, doch dat die
doorhaling blijkbaar niet is goedgekeurd;
Overwegende dat een niet goedgekeurde
doorhaling,
ingevolge
artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering, dat toepassing vindt
op aile authentieke akten van de
strafrechtspleging, als niet bestaande wordt beschouwd;
Dat het Hof aldus onmogelijk kan
nagaan of het hof van beroep de
dag waarop de zaak werd behan-·
deld, namelijk op 21 januari 1982,
overeenkomstig artikel 101, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
zitting heeft gehouden met drie
raadsheren, de voorzitter daaronder
begrepen;
Dat het middel gegrond is;

over de tegen eiser Penasse ingestelde strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering en over de burgerlijke rechtsvorderingen van de
eisers; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
15 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Geiljkluidende conclusie van de h. Krings,
eerste advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Draps en Dassesse.
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1° VREEMDE WET -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING INGES.TELD TEGEN EEN
BELGISCHE MILITAIR - BELGISCH MILITAIR
STRAFWETBOEK, ART. 57BIS - TOEPASSING
VAN DE VERKEERSWETI'EN VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND - VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN NATE GAAN.

II. In zoverre de voorziening van
eiser Penasse, beklaagde, gericht is
tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordezo WEGVERKEER
OVERTREDING
ring;
WEGVERKEER DOOR EEN BELGISCHE
Overwegende dat eiser afstand INZAKE
MILITAIR GEPLEEGD IN DE BONDSREPUBLJEK
doet van zijn voorziening;
DUITSLAND MILITAIR STRAFWETBOEK,
Overwegende dat de vernietiging ART. 57E!S- TOEPASSING VAN DE VERKEERSvan de beslissing op de tegen eiser WETIEN VAN DE BONDSREPUBL!EK DUITSLAND - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de daaruit DE BETEKENIS EN DE DRAAGWDDTE VAN DIE
BEPALINGEN NATE GAAN.
voortvloeiende niet definitieve beslissing op de tegen hem ingestelde 1° en 2° Wanneer de Belgische rechter,
met toepassing van art. 57 bis Belgisch
burgerlijke rechtsvordering;

Om die redenen, verleent akte
·ran de afstand van de voorziening
van eiser, in zoverre ze gericht is
tegen de beslissing op de tegen hem

Militair Strafwetboek, kennis neemt
van de strafvordering tegen een Belgisch militair en uitspraak moet doen
overeenkomstig de wetsbepa!ingen van
de Bondsrepub!iek Duitsland, dient hij
de betekenis en de draagwijdte van de
buitenlandse wet na te gaan en de
partJjen in te lichten over de uitslag

-73van die nasporingen om hun de gelegenheid te geven hun opmerkingen
dienaangaande naar voren te brengen
(1).
(GlLSON)

vertaling)
(A.R. nr. 2323)

ARREST (

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1982 door
het Militair Gerechtshof gewezen; ·

I
I

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van het recht van
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt ter zake dat hij als
militair in actieve dienst op
29 december 1980, te Kiiln-Porz-Eil
in de Bondsrepubliek Duitsland, op
het grondgebied van een andere
Staat waar hij in dienst is, het
Wegverkeersreglement
van
die
Staat, ten deze § 316 (1) van het
Duitse Strafwetboek, heeft overtreden (hij die in het verkeer een
voertuig bestuurt, §§ 315 tot 315d,
ofschoon hij ten gevolge van het
verbruik van alcoholische dranken
of andere verdovende middelen niet
in staat is om het vocrtuig veilig te
besturen, wordt gestraft ... ), met de
omstandigheid dat het misdrijf of
het ongeval aan zijn persoonlijk
toedoen is te wijten en dat hij aldus
viel onder de omschrijving bepaald
bij de Belgische wet, die het misdrijf straft met verval van het recht
tot sturen van een voertuig, een
luchtschip en het geleiden van een
rijdier, welke voorwaarden vermeld
staan in artikel 38, § 1, 1, van de
Wegverkeerswet (koninklijk besluit
van 16 maart 1968 tot coiirdinatie
van die wetten), waarin wordt verwezen naar artikel 34.1 van dezelfde
wet, dat degene straft die op een
openbare
plaats
een
voertuig
bestuurt of een rijdier geleidt, na

----------------1
(1) Zie Cass., 9 okt. 1980 (A.C:, 1980-81,
nr. 90) met concl. van het O.M. in Bull. en
Pas., 1981, I, 160.

alcoholische dranken in zodanige
hoeveelheid te hebben gebruikt dat
het alcoholgehalte van zijn bloed op
het ogenblik dat hij bestuurt, ten
minste 0,8 gram per liter bedraagt;
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie deed gelden dat, ingeval
het recht van de Bondsrepubli.ek
Duitsland van toepassmg zou ZlJn
op de bloedafnemmg en de analyses
die de Duitse politie op hem had
uitgevoerd, de krijgsauditeur hem
krachtens dat recht met kan we1geren een tcgenonderzoek van het
bloedmonster te laten uitvoeren; dat
eiser zich tot staving van zijn verweermiddel beriep op § 136 van de
Strafprozessordnung (Wetboek van
Strafvordering van de Bondsrepubliek Duitsland), krachtens welke de
persoon tegen wie een strafonderzoek is ingesteld, mag vragen het
bewijs te leveren van zijn onschuld
en de mogelijkheid moet hebben om
zich van de op hem gevallen verdenking te bevrijden;
Overwegende dat het arrest vermeldt " dat de Duitse wet niet de
mogelijkheid schept voor de betrokken bestuurder om een tweede analyse te laten uitvoeren; dat de door
de beklaagde aangevoerde § 136
nergens in de mogelijkheid voorziet
om een tweede analyse te laten
uitvoeren; ... dat, nu het Duitse en
niet het Belgische recht ter zake
van toepassing is, de (krijgsauditeur) geen tegenonderzoek kan vorderen daar dit niet bestaat in het
Duitse recht en hij trouwens toch
van de bevoegde Duitse gerechtelijke overheid de overzending van
het bloedmonster niet zou hebben
verkregen >>;
Overwegende, enerzijds, dat het
Militair Gerechtshof, dat ingevolge
het aan de vervolging van eiser ten
grondslag liggende artikel 57 his van
het Belgisch Militair Strafwetboek,
uitspraak moest doen overeenkomstig de verkeerswetten van de
Bondsrepubliek Duitsland, noch in
de hierboven weergegeven noch in
enige andere beschouwing heeft
aangegeven hoe het hof op de

-74hoogte was gebracht van de inhoud 2° VERZEKERING - FAMILIALE VERZEvan de buitenlandse wet die het met KERING VOOR BURGERRECHTELIJKE AANof zonder de medewerking van de SPRAKELIJKHEID - BESLISSING DIE DEKKING U!TSLUIT VOOR DE SCHADE VEROORpartijen diende te onderzoeken;
ZAAKT TIJDENS EEN TWIST WAARVAN HET
Dat, anderzijds, uit de stukken KIND VAN DE ONDERTEKENAAR DE AANwaarop het Hof vermag acht te STICHTER IS - GEEN MISKENNING VAN DE
slaan, niet blijkt dat het Militair BEWIJSKRACHT VAN DE VERZEKERINGSPOLIS
Gerechtshof de partijen heeft inge- -BEGRIP.
licht omtrent de uitslag van die 1' en 2' De bedingen van een polis
nasporingen ten einde hun de gelefamiliale verzekering tot dekking van
genheid te geven hun opmerkingen
de geldelijke gevolgen van de burgerdienaangaande naar voren te brenrechtelijke
aansprakelijkheid
die
gen;
zowel de verzekeringnemer als zijn
gewoonlijk bij hem inwonende gezinsDat het Hof derhalve zijn controle
Jeden kunnen te dragen hebben, en tot
op de redengeving van het arrest
uitsluiting van dekking ingeval de
niet kan uitoefenen en evenmin kan
schade is veroorzaakt door twisten,
nagaan of het recht van verdediging
vechtpartijen of aanslagen, tenzij de
is geeerbiedigd.
verzekerde bewijst dat hij die daden
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van
eisers middel dat niet kan leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het anders samengestelde Militair Gerechtshof.

niet heeft uitgelokt, worden niet op
een met hun betekenis en draagwijdte
onverenigbare wijze uitgelegd door de
rechter die beslist dat dekking is
uitgesloten voor de schade, ten gevolge
van een twist waarvan het kind van de
ondertekenaar van de verzekering de
aanstichter is.
(MICHAUX T. GENERAL ACCIDENT FIRE AND
LIFE ASSU!IANCE CORPORATION LTD.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6613)
15 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros VerHET HOF; - Gelet op het bestres!aggever : de h. Bosly - Gelij/iluidende conclusie van de h. Krings, eerste den arrest, op 16 januari 1981 door
advocaat-generaal Advocaat : mr. het Hof van Beroep te Bergen
Jean Mechelynck, Brussel.
gewezen;
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1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIIT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLUKE ZAKEN FAMILIALE VERZEKERING
VOOR
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - BESLISSING DIE DEKKING UITSLUIT VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT TIJDENS EEN TWIST WAARVAN HET KIND VAN DE
ONDERTEKENAAR DE AANSTICHTER IS GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE VERZEKERINGSPOLIS- BEGRIP.

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1157, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vaststellingen
van de eerste rechter heeft overgenomen, namelijk : dat aan de zoon van
eiser bij het op 22 april 1974 door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi
gewezen en in kracht van gewijsde
gegaan vonnis een opschorting werd
toegestaan van de uitspraak van de
strafrechtelijke veroorde!ing die hij had
opgelopen wegens de tegen hem bewezen verklaarde overtreding van artikel
400 van het Strafwetboek, te weten het
opzettelijk toebrengen van slagen aan
A.B., dat eiser bij genoemd vonnis burgerrechtelijk aansprakelijk werd verklaard voor zijn zoon, dat eiser en zijn
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gewezen vonnissen hoofdelijk werden
veroordeeld om verschillende bedragen
te betalen aan het slachtoffer en aan
andere in diens rechten gesubrogeerde
burgerlijke partijen, en dat de rechtsvordering van eiser ertoe strekte verweerster, met wie hij een familiale verzekeringspolis had gesloten, te doen veroordelen om hem de bedragen terug te
betalen welke hij had moeten betalen
aan verschillende personen die, ten
gevolge van de door zijn minderjarige
zoon opzettelijk toegebrachte slagen,
schade hadden geleden, en dat het
arrest, zoals eiser betoogde in zijn inleidend exploot van 19 september 1974 en
in zijn conclusie in hoger beroep, impliciet had aangenomen dat artikel 1 van
de polis nr. 10.13.40.795 die hij op
18 september 1971 met verweerster had
gesloten, bepaalde dat verweerster tot
beloop van de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde bedragen instond
voor de dekking van de geldelijke gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die krachtens de artikelen 1382
tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek voor
de verzekeringnemer en de !eden van
zijn gezin kon ontstaan uit hoofde van
aan derden veroorzaakte ongevallen en
uit hoofde van persoonlijke, door de
verzekerden tijdens hun prive-leven verrichte daden, met uitzondering van elke
beroepsbezigheid; dat het arrest vervolgens eiser zijn rechtsvordering ontzegt
op grand dat artikel 5.2 van voormelde
polis de dekking uitsloot van de door
twisten, vechtpartijen of aanslagen veroorzaakte schade, tenzij de verzekerde
bewees dat hij die daden niet had
ui tgelokt, en het door eiser in zijn
conclusie in hoger beroep aangevoerde
middel ten betoge dat hij geen persoonlijke fout had begaan en de vechtpartij
tussen zijn zoon en A.B. niet had
uitgelokt, verwerpt op grond van de
overweging dat blijkens beding 5.2 van
de polis de door de aanstichter van een
vechtpartij veroorzaakte schade uitgesloten was van de dekking zonder dat een
onderscheid
behoefde
te
worden
gemaakt tussen de mogelijke gronden
van aansprakelijkheid en ongeacht of
het ging om de persoonlijke fout van de
aanstichter dan wei, zoals ten deze, om
de vermoedelijke fout van de burgerrechtelijk
aansprakelijk
verklaarde
vader,

weerster instond voor de dekking van de
geldelijke gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die voor eiser
onder meer uit artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek kon voortvloeien, het
die dekking was waarop eiser in zijn
rechtsvordering aanspraak maakte en
dat overigens de in artikel 5.2 van
genoemde verzekeringspolis bedoelde
aanstichter van een twist, een vechtpartij of een aanslag degene is die door
uitlokking van die daden een persoonlijke £out begaat in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, waaruit volgt dat het in
artikel 5.2 bedoelde geval van uitsluiting
van de dekking niet tegen eiser kon
worden aangevoerd en het arrest, door
in die zin uitspraak te doen, de bewijskracht miskent die krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek aan die verzekeringspolis en
inzonderheid aan de artikelen 1 en 5.2
ervan toekomt;
tweede onderdeel, het arrest, door in
die zin uitspraak te doen, artikel 5.2 van
de verzekeringspolis uitlegt also£ dat
artikel als volgt was opgesteld : « Van
dekking zijn uitgesloten ... de schaden
veroorzaakt door twisten, vechtpartijen
of aanslagen, tenzij de verzekerde
bewijst dat hij niet aansprakelijk is »,
een dergelijke beperking van het beding
van uitsluiting geen enkel gevolg kan
hebben, vermits in het geval waarin de
verzekerde niet aansprakelijk is voor de
schade, de verzekeringsovereenkomst
die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde dekt, niet van
toepassing is, en het arrest bijgevolg aan
de in artikel 5.2 van de verzekeringspolis
bedoelde beperking van het in dat artikel vervatte beding van uitsluiting een
uitlegging geeft welke onverenigbaar is
met het voorschrift van artikel 1157 van
het Burgerlijk Wetboek :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende ciat het arrest de
vaststellingen overneemt van het
beroepen vonnis blijkens welke de
zoon van eiser de slagen waarvoor
hij door de correctionele rechtbank
werd veroordeeld, heeft uitgelokt;
Overwegende dat onder de term
« verzekerde , vooraan in de algemene voorwaarden van de tussen
terwijl, eerste onderdeel, uit de eiser en verweerster gesloten polis
bewoordingen van artikel 1 van voor- van familiale verzekering moet wormelde verzekeringspolis blijkt dat ver- den verstaan, « een ieder wiens

-76burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Wat het tweede onderdeel be·door de overeenkomst, met name treft :
krachtens artikel 1, gedekt wordt »;
Overwegende dat het hof van
dat blijkens artikel 1 de verzeke- beroep, door in die zin uitspraak te
ringsmaatschappij instaat voor de doen, eiser niet verplicht te bewijdekking van de geldelijke gevolgen zen dat hij niet persoonlijk aanspravan de burgerrechtelijke aansprake- kelijk is voor de vechtpartij, doch
lijkheid die uit de artikelen 1382 tot beslist dat ten deze de schade die
1386 van het Burgerlijk Wetboek uit die twist voortvloeit, niet gedekt
kan voortvloeien voor de verzeke- is door de polis, nu niet bewezen is
ringnemer alsook voor de !eden van dat de zoon van eiser de twist niet
zijn gezin die gewoonlijk bij hem heeft uitgelokt;
inwonen;
Dat dit onderdeel van het middel
Dat niettemin de dekking van de berust op een onjuiste lezing van
overeenkomst krachtens artikel 5.2 het arrest en derhalve feitelijke
van de polis vervalt wanneer de grondslag mist;
schade is veroorzaakt door twisten,
vechtpartijen of aanslagen, tenzij de
verzekerde bewijst dat hij die daden
Om die redenen, verwerpt het
niet heeft uitgelokt;
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.
· Overwegende dat uit het samen
16 september 1982 - l." kamer lezen van die bedingen blijkt dat de
dekking van de overeenkomst ver- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdevalt wanneer het kind van de lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
- Gelijkluidende conclusie van
ondertekenaar van de verzekering, Closon
de h. Janssens de Bisthoven, advocaatdat verzekerde is in de zin van de generaal - Advocaten : mrs. Bayart en
overeenkomst, tijdens een door hem DeBruyn.
uitgelokte twist opzettelijk schade
toebrengt aan een derde;
Overwegende dat het arrest
beslist dat, krachtens artikel 5.2 van
Nr. 42
de polis, de schade die is veroorzaakt door de aanstichter van een
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twist, een vechtpartij of een aanslag, van dekking is uitgesloten
RECHTERLIJK
GEWI.JSDE STRAFzonder dat een onderscheid behoeft
te worden gemaakt tussen de ver- ZAKEN - GEZAG VAN HET STRAFRECHTELIJK
GEWIJSDE
OP
BURGERLIJK
GEBIED
schillende mogelijke gronden van
SIGNALEREN VAN EEN VOERTUIG - VRIJaansprakelijkheid en ongeacht of SPRAAK GEGROND OP TWIJFEL - LATER
het gaat om de persoonlijke fout BURGERLIJK GEDING- VERWERPING VAN DE
van de aanstichter of, zoals ten VORDERING OP GROND ALLEEN DAT NIET IS
deze, om de vermoedelijke fout van BEWEZEN DAT HET VOERTUIG WAS VERLICHT
eiser die door de strafrechter bur- - MISKENNING VAN HET GEZAG VAN
gerrechtelijk aansprakelijk is ver- GEWIJSDE.
klaard voor zijn minderjarige zoon; Wanneer de strafrechter de bestuurder
Dat het arrest aldus aan die
bedingen van de verzekeringsovereenkomst geen uitlegging geeft
welke onverenigbaar is met de zin
en de strekking ervan en de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;

van een voertuig heeft vrijgesproken
van de telastlegging dat hij dat voertuig op de openbare weg niet heeft
verlicht door middel van reglementaire
lichten, zulks op grand dat twijfel
bestond om trent de verlichting van dat
voertuig, kan de burgerlijke rechter
niet zonder miskenning van het
gewijsde op de strafvordering de vordering welke die bestuurder instelt

-77tegen een derde aan wie hij de
aansprakelijkheid voor het ongeval
toescilrijft, verwe1pen op grand aileen
dat de eiser niet bewijst dat zijn
voertu ig ten tijde van het ongeval
verlicilt was (1).
(AERTS J., PETROONS, AERTS J.P. T. LEROY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6618)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1980 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over ilet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
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 de· eiser Jean-Paul Aerts, nadat
de door hem bestuurde bromfiets
in botsing was gekomen met verweerders wagen, voor de politierechtbank
werd vervolgd ter zake dat hij tussen
zonsondergang en zonsopgang niet met
Iicht gereden heeft op de openbare weg;
dat de Correctionele Rechtbank te Nijvel
evenwel bij het in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van 26 januari 1977 diens
vrijspraak heeft bevestigd op grond dat
uit de verklaringen van de getuigen voor
de politierechtbank blijkt « dat er nog
twijfel bestaat in het voordeel van
beklaagde », dat het meer bepaald, gelet
op de bewoordingen van een van die
verklaringen, " niet voor bewezen kan
worden gehouden dat de bromfietser
niet met Iicht reed, dat de voor de
beklaagde gunstige vermoedens niet
worden ontkracht door het deskundigenverslag, nu het blijkens dat verslag niet
uitgesloten is dat de draadverbinding
brak op het ogenblik dat het Iicht
uitgenomen werd, en « dat er nog twijfel
bestaat die beklaagde ten goede moet
komen »; dat het arrest de door de eisers

-----,...------------1
(1) Zie Cass., 26 feb. en 21 mei 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 654 en 1021) en 21 nov. 1980 (A.C.,
1980-81, nr. 178); R. LEGROS, noot onder Cass.,
4 sept. 1959, R.CJ.B., 1960, blz. 134 e.v., inz.
nr. 12; J. Rt.rrsAERT, « L'autorite de la chose
jugee au criminel sur le civil », Melanges Jean
Dabin, blz. 892, nr. 8 en 10; P.E. TROUSSE,
« L'autorite de la chose jugee au repressif sur
le proces civil ulterieur », R.D.P., 1966-1967,
blz. 707 en 708; R. ScREVENS en F.B. TULKENS,
« Chronique semestrielle de jurisprudence »,
R.D.P., 1976-1977, blz. 436 tot 438.

tegen verweerder ingestelde vorderingen
tot herstel van de uit het ongeval
voortvloeiende schade niet gegrond verklaart, op grand « dat de eerste rechter
het gezag van het rechterlijk gewijsde
van het vonnis van de correctionele
rechtbank geenszins miskent waar hij
beslist dat het niet bewezen is dat de
door Jean-Paul Aerts bestuurde bromfiets met Iicht reed; dat het volgens de
correctionele rechtbank niet bewezen
was dat de bromfietser zonder Iicht reed;
dat de twijfel de beklaagde ten goede
moest komen; dat de rechtbank niet
heeft beslist dat de bromfietser met Iicht
reed; dat uit de omstandigheid dat er
omtrent het gebrek aan verlichting twijfel bestond uiteraard niet met zekerheid
kan worden afgeleid dat de bromfietser
wei met Iicht reed; dat uit het bestaan
van twijfel over de vraag of een persoon
a! dan niet een misdrijf heeft gepleegd,
evenmin met zekerheid valt af te leiden
dat een derde een ander misdrijf heeft
gepleegd; dat bijgevolg de burgerlijke
rechter moet nagaan of de appellanten,
op wie de bewijslast rust, aantonen dat
de bromfiets verlicht was; (dat zij) het
dat bewijs niet leveren », nu uit de door
de deskundige en de getuigen voor de
politierechtbank afgelegde verklaringen
niet met zekerheid blijkt dat de bromfiets verlicht was,
terwijl, eerste onderdeel, het vrijsprekend vonnis, zelfs als het gegrond is op
de ontoereikendheid van de bewijzen of
het bestaan van twijfel, de burgerlijke
rechter bindt en hij de beslissing waarbij de beklaagde onschuldig wordt
bevonden aan het feit waarvoor hij moet
terechtstaan voor de strafrechter, in acht
dient te nemen; de correctionele rechtbank door de eiser Jean-Paul Aerts, die
vervolgd werd wegens het feit dat zijn
bromfiets bij nacht niet reglementair
verlicht was op de openbare weg, vrij te.
spreken, zoals het arrest vaststel t, duidelijk heeft beslist dat bedoeld voertuig
regelmatig verlicht was, zelfs a! was de·
vrijspraak gegrond op de overweging dat
er omtrent het gebrek aan verlichting
nog twijfel bestond welke de beklaagde
ten goede moest komen; het arrest
bijgevolg, door te beslissen dat de eisers
nog moeten aantonen dat het voertuig
wei degelijk verlicht was doch dat bewijs
niet leveren, in tegenspraak is met de
vrijsprekende beslissing waarvan het
bestaan in het arrest wordt vastgesteld,
en een m1skenning inhoudt van het
gezag van het rechterlijk gewijsde van
die beslissing (schending van de artikelen 3, 4 van de wet van 17 april 1878
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Wetboek van Strafvordering, 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de correctionele
rechtbank door bij het op 26 januari
1977 gewezen vonnis de eiser Jean-Paul
Aerts vrij te spreken, duidelijk heeft
aangetoond dat diens voertuig regelmatig verlicht was op het ogenblik van het
ongeval, zodat het arrest aan dat vonnis
een met de bewoordingen ervan onverenigbare strekking toekent en derhalve
de bewijskracht ervan miskent, waar het
overweegt dat het niet heeft beslist dat
het voertuig verlicht was en dat dienaangaande niets met zekerheid uit het
vonnis kan worden afgeleid (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de derde eiser
bU. een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Nijvel van 26 januari
1977 vrijgesproken werd van de
telastlegging dat zijn voertuig niet
reglementair verlicht was op de
openbare weg;
Overwegende dat, wanneer de
eisers na de beslissing van de
strafrechter een vordering tegen
een derde die zij aansprakelijk
achten voor het ongeval, aanhangig
maken bij de burgerlijke rechtbank,
laatstgenoemde gebonden is aan de
vrijsprekende beslissing en niet
zonder het gezag van het rechterlijk
gewijsde van de beslissing van de
correctionele rechtbank te miskennen, kan beslissen dat die vordering
ongegrond is om de enkele reden
dat de eisers niet bewijzen dat het
voertuig verlicht was ten tijde van
het ongeval;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan
opdat de feitenrechter erover zou
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.

16 september 1982 1' kamer Voorzitter : rictder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE AANSLAG - AFTREK WEGENS GEZINSLASTEN WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN,
ART. 82, § I - • GEZIN • - BEG RIP.

Het begrip « gezin » in art. 82, § 1, W:lB.
moet in zijn gewone betekenis worden
begrepen; het wijst op een feitelijke
toestand die gekenmerkt wordt door
een hujse]jjk samenleven en -wonen,
zonder tijdelijke onderbrekingen uit te
sluiten (1).
(BELG!SCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. CATRYSSE)
ARREST

(A.R. nr. F 1051 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1981 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 82 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de buitenlandse studente
zonder vergoeding in het gezin van
verweerder werd opgenomen van juli
1976 tot juli 1977, beslist dat deze
studente moet aangezien worden als
duurzaam en bestendig ten Jaste voor
het aanslagjaar warin ze op 1 januari
van het jaar waarnaar dit aanslagjaar
wordt genoemd, bij dit gezin verbleef,
terwijl, eerste onderdeel, de vaststelling dat een buitenlandse studente gedurende de periode juli 1976-juli 1977, dit
wil zeggen een volledig jaar, bij het
gezin van eiser verbleef, niet volstaat om
te beslissen dat deze studente « dee!
(1) Zie Cass., 5 me1 1977 (A.C., 1977 913)

-79uitmaakt van het gezin van de
Overwegende dat het hof van
belastingplichtige "• in de zin van beroep oordeelt : « een zeventienjaartikel 82, § 1, van het Wetboek van rige buitenlandse studentin, die
de Inkomstenbelastingen, vermi ts het zonder vergoeding, in het gezin van
begrip (( gezin » in zijn gewone betekenis
moet worden verstaan en wijst op een de eiser was opgenomen van juli
feitelijke toestand gekenmerkt door een 1976 tot juli 1977, ... en die volledig
huiselijk samenleven en -wonen, zonder ten laste van haar pleeggezin was,
tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten, moet worden aangezien als duurzodat het verblijf in Belgie van de zaam en bestendig ten laste voor
buitenlandse studente moet worden het aanslagjaar waarin ze op 1
beschouwd als een tijdelijke onderbre- januari, waarnaar dit aanslagjaar
king van het gezinsleven met haar wordt genoemd, bij dit gezin
ouders in de Verenigde Staten en geenszins als het dee! uitmaken van het verbleef »;
Belgisch gezin;
Dat eiser daartegenover stelt dat
de studente dee! bleef uitmaken van
tweede onderdeel, het volledig of haar gezin in de Verenigde Staten
hoofdzakelijk ten laste nemen van en dat het verblijf van een jaar in
vreemde kinderen in de zin van Belgie slechts een tijdelijke onderartikel 82, § 1, 2°, van het Wetboek van breking was, temeer dat de duur
de
Inkomstenbelastingen
hetzelfde
karakter van duurzaamheid en besten- van dit verblijf vooraf was bepaald;
Overwegende dat het hof van
digheid moet vertonen als het ten laste
nemen van de afstammelingen (wettige beroep, zonder artikel 82 te scherrof natuurlijke kinderen), dit wil zeggen den, heeft kunnen oordelen en
zonder dat de tijdsduur ervan op voor- inderdaad in feite, althans impliciet
hand kan worden voorzien, zodat het doch zeker, oordeelt dat het onderarrest, door te beslissen dat het verblijf werpelijke verblijf van bedoelde
gedurende een volledig jaar volstaat om
de buitenlandse studente als persoon ten studente, ook al was de duur van
laste van verweerder te beschouwen, een het verblijf vooraf bepaald, geen
verkeerde interpretatie geeft aan het !outer tijdelijke onderbreking van
begrip « kinderen die de belastingplich- haar gezinsleven in de Verenigde
tige volledig of hoofdzakelijk ten laste Staten was, maar voldoende « duurheeft », voorkomend in voormeld zaam en bestendig » was om aan te
artikel 82, § 1, 2° :
nemen dat ze dee! uitmaakte van
het gezin van verweerder en te
zijnen laste was;
Overwegende dat, met het oog op
Dat het middel niet kan aangenohet verlenen van verminderingen
voor gezinslasten, artikel 82, § 1, men worden;
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt : << als ten laste
Om die redenen, verwerpt de
van de belastingplichtige worden
beschouwd, mits zij dee! uitmaken voorziening; veroordeelt eiser in de
van zijn gezin op 1 januari van het kosten.
jaar waarnaar het aanslagjaar wordt
17 september 1982 1' kamer
genoemd ... 2" •.. de kinderen die hij Voorzitter en verslaggever : de h. Jansvolledig of hoofdzakelijk ten laste sens, afdelingsvoorzitter
GelijkJuidende conclusie van de h. Krings,
heeft »;
eerste advocaat-generaal.
Overwegende dat in dit verband
het begrip « gezin >> in zijn gewone
betekenis moet worden begrepen en Nr.44
wijst op een feitelijke toestand die
gekenmerkt wordt door een huise1' KAMER -17 september 1982
lijk samenleven en -wonen, zonder
tijdelijke onderbrekingen uit te slui- INKOMSTENBELASTINGEN - BELASten;
TINGHEFFING- BEWIJS- VERMOEDENS.
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en van het bedrag van de belastingschuld aile toegelaten bewijsmiddelen
aanvoeren, met uitzondering van de
eed; het bewijs dat de belastingschuldige inkomsten heeft genoten, kan uit
feitelijke vermoedens worden afgeleid.
(LECLAIR
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN).
ARREST

(A.R. nr. F 1057 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1981 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-

zen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, 5, 6, 11, 13, 245,
246, 257 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eisers beroep tegen
de beslissing van de gewestelijke directeur van 27 december 1979 toelaatbaar
doch ongegrond verklaart, en oordeelt
dat eiser terecht aangeslagen werd op de
interesten van de obligatieleningen uitgegeven door de naamloze vennootschap
Svaliifs Zaaizadenkantoor, op grond :
« dat het enige ter zake dienend probleem is of (eiser) al dan niet als
genieter van deze inkomsten moet
beschouwd worden; ( ... ) dat eiser persoonlijk met een bankcheque in het
bezit kwam van de interesten voor de
jaren 1974 en 1975 en hij zegt dat bij
aanbieding en afgifte van de coupons
door de diverse bezitters van de coupons, de tegenwaarde in geld werd
uitbetaald; dat echter niet door kwijtingen, bankuittreksels of dergelijke wordt
aangetoond welke bedragen er werden
uitbetaald; dat, vermits (eiser) in het
bezit is gekomen van de interesten en
hij niet aantoont ze verder te hebben
doorgegeven aan de werkelijke houders
van de coupons, hij in het bezit is
gebleven van de interesten en derhalve
als belastingplichtige moet beschouwd
worden (behoudens wat de bedragen
betreft waarop de door de directeur
verleende ontheffing slaat) "•
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 5, 6, 11 en 13 van
het Wetboek op de Inkomstenbelastingen aileen belastbaar zijn de roerende
inkomsten toegekend aan de houders

van obligaties, kasbons, schuldbekentenissen en dergelijke, en overeenkomstig
de artikelen 245, 246, 257 van het Wethoek op de Inkomstenbelastingen en 870
van het Gerechtelijk Wetboek, de administratie het bewijs dient te leveren van
het bestaan en het bedrag van de
belastingschuld met betrekking tot niet
aangegeven inkomsten die niet het voorwerp uitmaken van een aanslag van
ambtswege, en terwijl, nu uit het arrest
blijkt dat eiser voorhield de interesten te
hebben ontvangen in zijn hoedanigheid
van afgevaardigd beheerder om ze verder door te betalen aan de houders van
de obligaties tegen afgifte van de coupons, en dat inderdaad een van de
houders (de naamloze vennootschap ·
Brasserie d'Alger) zich als genieter
manifesteerde, het arrest op grond van
de enkele omstandigheid dat eiser in het
bezit gekomen was van de interesten,
doch niet door kwijtingen, bankuittreksels en dergelijke aantoonde ze verder te
hebben doorbetaald aan de werkelijke
houders van de coupons, niet wetig kon
beslissen dat eiser in het bezit gebleven
was vande interesten en derhalve als
belastingplichtige diende beschouwd te
worden; zodat het arrest, door de belastbaarheid van de interesten in de persoon
van eiser af te leiden uit een gebrek aan
bewijs door eiser dat hij de inkomsten
niet had genoten en door die niet te
Iaten steunen op de omstandigheid dat
eiser houder was van de titels, doch wei
op de vaststelling dat hij niet bewees ze
aan de « werkelijke houders " te hebben
doorgegeven, schending inhoudt van
voormelde wetsbepalingen, die enkel de
houders van bedoelde titels belastbaar
stellen en die het bewijs van het houderschap opleggen aan · de administratie
(schending van de artikelen 5, 6, 11, 13,
245, 246, 257 van bet Wetboek op de
Inkomstenbelastingen en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, het arrest geen
antwoord geeft op het middel uit eisers
conclusie waarin aangevoerd werd « dat
de interesten op de obligaties door de
boekhouder van de naamloze vennootschap Svaliif's Zaaizadenkantoor geboekt
werden op het credit van de persoonlijke
rekening van (eiser) die belast was met
de uitkering van de interesten ( ... ), dat
na betaling het bedrag ervan op het
debet van de rekening ( ... ) geboekt werd;
dat de inschrijving van deze credit- en
debetposten op de rekening (van eiser)
een geheel uitmaakt, hetwelk aantoont
dat (hij) persoonlijk de belastbare inte-
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werd aangeslagen;
Overwegende dat luidens artikel 13 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
inkomsten
van in artikel 11 bedoelde obligaties
en andere schuldvorderingen in
vennootschappen op aandelen de
interesten of premies zijn, toegekend aan de houders van obligaties,
kasbons, schuldbekentenissen of
bewijzen en van aile andere titels
tot vestiging van leningen, welke de
duur daarvan ook zij;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « naast obligaties, ook
Wat het tweede onderdeel be- inkomsten van andere schuldvordetreft :
ringen wegens geldleningen ten
Overwegende dat het arrest eerst laste van handelsvennootschappen
het in het onderdeel bedoelde ver- op aandelen belastbaar zijn » en dat
weerder van eiser uitdrukkelijk ver- « het enige ter zake dienend promeldt en daarna op grond van de in bleem is of (eiser) al dan niet als
het middel aangehaalde redenge- genieter van deze inkomsten moet
ving dit verweer verwerpt; dat het beschouwd worden »; dat het beslist
immers eensdeels erop wijst dat dat eiser, die in het bezit kwam van
eiser in het bezit is gekomen van de de litigieuze interesten, ·ook « in het
interesten bij middel van een bank- bezit is gebleven van de interesten
cheque en het aldus te kennen geeft en derhalve als belastingplichtige
dat het niet steunt op de boekhoud- moet worden beschouwd »;
kundige inschrijving op zijn perDat het arrest, door aldus aan te
soonlijke rekening als zodanig, en nemen dat de litigieuze inkomsten
anderzijds vaststelt dat geen kwij- voortkwamen van schuldvorderintingen, bankuittreksels of soortge- gen wegens geldleningen: ten laste
lijke stukken worden voorgebracht van een handelsvennootschap op
die het doorgeven van de interesten aandelen, impliciet maar zeker te
zouden aantonen en aldus impliciet kennen geeft dat het hier interesten
doch zeker te kennen geeft dat het betrof, toegekend aan de houders
andere bewij selement waarop eiser van de titels tot vestiging van die
steunt, te weten de boekhoudkun- leningen, in de zin van genoemd
dige vermelding op het debet van artikel 13, en door te beslissen dat
zijn rekening, daartoe niet volstaat; eiser als de genieter van die inkomDat het arrest zodoende de con- sten moet worden beschouwd,
clusie beantwoordt; dat het onder- impliciet maar zeker te kennen
geeft dat eiser die interesten, als
dee! feitelijke grondslag mist;
houder van de titels, voor zich zelf
Wat het eerste onderdeel betreft : heeft gei:nd;
Dat het onderdeel in zoverre feiOverwegende dat het arrest releveert dat eiser voor elk der betrok- telijke grondslag mist;
ken aanslagjaren een aangifte deed,
Overwegende dat luidens artikel
dat hij aangeslagen werd op grond 870 van het Gerechtelijk Wetboek
van die aangiften, dat het bestuur iedere partij het bewijs moet levevoor elk van die aanslagjaren een ren van de feiten die hij aanvoert;
bericht van wijziging zond, dat na dat luidens artikel 245 van het

resten niet genoten heeft; ( ... ) dat de
gewestelijke directeur deze thesis impliciet bekend heeft vermits hij in de
beslissing waartegen beroep ontheffing
verleend heeft voor een totaal bedrag
van 186.721 frank, hetwelk overeenstemt
met het bedrag der interesten toegekend
aan een der obligatiehouders, de Societe
anonyme Brasserie d'Alger; dat hieruit
op afdoende wijze blijkt dat hoger vermeide boekhoudkundige verrichtingen
door de boekhouder van de naamloze
vennootschap Svali:if's Zaaizadenkantoor
op foutieve wijze werden uitgevoerd via
de persoonlijke rekening van eiser »;
zodat het arrest, bij gebrek aan antwoord op dit middel uit eisers conclusie,
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
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gen de administratie der directe
belastingen als belastinggrondslag
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neemt : de aangegeven inkomsten
en andere gegevens, tenzij zij die 1° BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE
onjuist vindt; dat luidens artikel 246 DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN
van dit Wetboek de administratie, BENELUX-GERECHTSHOF - UITLEGGING VAN
ter bepaling van het bestaan en van EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERhet bedrag van de belastingschuld, LAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL
VRAAG VAN UITLEG- GEVAL WAARIN HET
aile door het gemeen recht toegela- -HOF
VAN CASSATIE NIET VERPLICHT IS ZICH,
ten bewijzen kan aanvoeren, met BIJ WEGE VAN PREJUDICIELE VRAAG, VOOR
uitzondering van de eed;
UITLEG TOT HET BENELUXHOF TE WENDEN.
Overwegende dat het arrest het 2° BENELUX - W.A.M.-VERZEKERING
bewijs dat eiser in het bezit geble- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE
ven is van de interesten en als BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
werkelijke genieter ervan moet wor- VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKEden beschouwd, put uit het positief RING INZAKE MOTORRUTUIGEN, ART. 3, § I gegeven dat hij werkelijk in het HODDER VAN HET VOERTUIG- BEG RIP.
bezit is gekomen van de interesten
bij middel van een bankcheque en 3° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- W .A.M.-WET I JULI 1955, ART. 3, EERSTE LID
uit de negatieve vaststelling dat hij
niet concreet aantoont deze inte- - HODDER VAN HET VOERTUIG- BEGRIP.
resten te hebben doorgegeven aan
Met toepassing van art. 6, § 4, in fine,
personen die de werkelijke houders 1° Verdrag
betreffende de instelling en
van de coupons zouden zijn;
het statuut van
een
BeneluxGerechtshof, mag het Hoi van Cassatie
nalaten de vraag van uitleg van een

Dat het arrest aldus aan eiser
voor de Benelux-landen gemeenschapniet het bewijs oplegt dat hij de
pelijke bepaling aan het Beneluxhof
inkomsten niet heeft genoten, maar,
voor te Jeggen, wanneer het zich
verenigt met het tevo1·en door het Hoi
conform de genoemde artikelen 870
op dezelfde vraag in een andere zaak
van het Gerechtelijk Wetboek, 245
gegeven antwoord.
en 246 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, het bewijs 2° Het begrip « houder » in art. 3, § 1,
dat eiser de inkomsten wei heeft
van de Gemeenschappelijke Bepalingenoten, uit feitelijke vermoedens
gen behorende bij de Beneluxafleidt;
Overeenkomst betreffende de verDat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

plichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, welk artikel
overeenstemt met de bepalingen van
art. 3, eerste lid, WA.M-wet 1 juli
1956, mag ·niet worden uitgebreid tot
een persoon die niet zelf of door
middel van een ander feitelijke heerschappij over het motorvoertuig heeft
(1).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 3° Voor de toepassing van art. 3, eerste
lid, WA.M-wet 1 juli 1.956 is het niet
kosten.

voldoende dat de vennootschap eigenaar is van het voertuig, dat het
rijtuig door haar op haar naam was
ingeschreven en dat zij de wagen
doorgaans gebruikte en onderhield,

17 september 1982 1• kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe
- Gelijkluidende conclusie van de h. 1-----------------Krings, eerste advocaat-generaal
(1) Zie arrest Benelux-Gerecb.tshof 22 dec.
Advocaat: mr. De Gryse.
1981.
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rijtuig.
mgeschreven was op naam van de personenvennootschap met beperkte aanspra(• DE SCHELDE • N.V. T. GEUSENS EA.)
kelijkheid L.A.G., verzekerd was op
naam van deze personenvennootschap
ARREST
met beperkte verantwoordelijkheid en
(A.R. nr. 3429}
gebruikt alsook onderhouden werd door
die personenvennootschap met beperkte
HET HOF; - Gelet op het bestre- aansprakelijkheid, zodat ge!ntimeerden
den arrest, op 24 februari 1gs 1 door met als houders van dit voertuig kunnen
het Hof van Beroep te Brussel beschouwd worden »,
gewezen;
terwijl de houder van het voertuig in
Gelet op het arrest van het Hof van de zin van artikel 3 van de wet van 1 juli
16 juni 1970 (2);
1956 degene is die de materiele beschikking over het voertuig heeft zonder
Over het eerste middel, afgeleid uit de daarom noodzakelijk eigenaar of beschending van de artikelen 1134, 1135 stuurder ervan te zijn; en degene die
van het Burgerlijk Wetboek, 1, derde lid, een voertuig voor zijn private en profes3, eerste lid, 4, § I, 1 en 2, van de wet sionele verplaatsingen mag gebruiken de
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte materiele beschikking erover heeft, minaansprakelijkheidsverzekering
inzake stens zo hij dat voertuig inderdaad voor
motorrijtuigen,
zijn private behoeften aanwendt· de
doordat het arrest aanneemt _ dat de omstandigheid dat de vennoot;chap
verzekeringsovereenkomst in artikel 7 e1genares van het voertuig was, dat het
van de algemene voorwaarden voorziet mgeschreven was op naam van de vendat van het recht op uitkeringen uitge- nootschap en erdoor werd onderhouden,
sloten zijn : « de bestuurder ... de ·niet met zich meebrengen dat de verechtgenoot, maar dat deze uitsluitingen weerders er de materiele beschikking
met toepasselijk zijn op de bestuurder niet zouden over hebben gehad, met
die niet tevens de verzekeringsnemer is, andere woorden, het uit die elementen
noch op ZlJn ... echtgenoot, noch op zijn niet voortvloeit dat de vennootschap
bloed- en aanverwanten wanneer de houdster was van het voertuig op het
vordering gesteund is op 'aansprakelijk- ogenblik van het ongeval; zodat het
heid wegens een gebrek van het arrest, op basis van die bepaalde ele-.
motorvoertuig »; dat het voertuig menten en nu het vaststond dat de
permanent ter beschikking was van de verweerders sub 1 en 4 het voertuig tot
organen van de vennootschap (verweer- hun exclusieve beschikking hadden
ders sub 1 en 4} zowel voor hun zowel voor hun beroeps- als voor hun
professionele verplaatsingen als voor private verplaatsingen, niet op wettig
privaat gebruik; - dat ten andere op het verantwoorde wijze heeft kunnen beslisogenbhk van het ongeval het voertuig sen dat « ge!ntimeerden (verweerders)
voor pnvaat gebruik werd aangewend en met als houders van dit voertuig kmmen
werd bestuurd door de zoon van de beschouwd worden >> en dat de burgerverweerders sub 4 en 5; _ dat dit rechtelijke aansprakelijkheid van de
ongeval veroorzaakt is geworden door verweerders sub 1 en 4 niet gedekt was
een technisch defect· da t het arrest door de verzekeringsovereenkomst door
beslist : dat de verweerders gerechtigd de vennootschap bij eiseres onderschrewaren vanwege eiseres het herstel van ven en het arrest door die beslissing het
de door hen naar aanleiding van het wettelijk begrip van houderschap misongeval geleden schade te bekomen· dat kent (schending van de artikelen 1
zij nu inderdaad noch eigenaars, ~och derde lid, 3, eerste lid, 4, § I, 1 en 2, va~
verzekeringsnemers, noch houders van de wet van 1 juli 1956), wat meebrengt
het verongelukte voertuig waren, hun dat het arrest de verbindende kracht
burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet miskent van het artikel 7 van de algegedekt was door de bij eiseres onder- mene voorwaarden van de verzekeringsschreven verzekeringspolis en het hof overeenkomst waarin van het voordeel
van beroep deze beslissing laat steunen van de verzekering worden uitgesloten
op de overwegingen dat : « het voertuig aile personen wiens burgerrechtelijke
aansprakelijkheid wordt gedekt namelijk de houders van het ve;zekerde
(2) A.C., 1970, 1021.
voertuiv, hun echtgenoten en de kinde-
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ren die met hen onder hetzelfde dak principe verplicht zou zijn de vraag
wonen en door hen worden onderhouden van uitleg aan het Benelux(schending van de artikelen 1134 en 1135 Gerechtshof voor te leggen;
van het Burgerlijk Wetboek) :
Dat echter, met toepassing van
artikel 6, lid 4, in fine, van hetzelfde
Overwegende dat artikel 3 van verdrag, het Hof van Cassatie mag
de polis bepaalt dat het contract nalaten de vraag aan het Beneluxde burgerrechtelijke aansprakelijk- Gerechtshof voor te leggen, nu het
heid dekt van iedere houder van zich verenigt met het antwoord
het verzekerde motorrijtuig; dat gegeven op 22 december 1981 in
artikel 7 van de polis van het recht de zaak Van Hootegem en Meirsop een uitkering uitsluit " zij wier man tegen het Gemeenschappelijk
burgerrechtelijke aansprakelijkheid Motorwaarborgfonds, waarin het
door het contract is gedekt >> als- Benelux-Gerechtshof verklaart voor
mede hun echtgenoot en de bloed- recht : " het begrip " houder " in
verwanten in rechte linie, mits artikel 3, § 1, van de Gemeenschapdezen bij hen inwonen en door hen pelijke Bepalingen behorende bij de
worden onderhouden;
Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverOverwegende. dat ten deze de zekering inzake motorrijtuigen, kan
kernvraag is of enerzijds Arnold niet worden uitgebreid tot een perGeusens, echtgenoot van Victoire soon die niet zelf of door middel
Jeurissen en vader van Tony Geu- van een ander de feitelijke heersens, en anderzijds Pieter Geusens, schappij over het motorvoertuig
echtgenoot van Maria Paredis en heeft >>;
vader van Luc en Jacques Geusens,
Overwegende dat het bestreden
houders waren van het motorrijtuig;
arrest niet onderzoekt wie, zelf of
Overwegende dat uit het arrest door middel van een ander, de
blijkt dat Arnold en Pieter Geusens feitelijke heerschappij over het rijvennoten zijn van de personenven- tuig uitoefende, de bestuurder,
nootschap met beperkte aansprake- Arnold Geusens, Pieter Geusens, de
lijkheid L.A. Geusens, dat het rij- vennootschap en/of iemand anders;
Dat het niet volstaat dat de ventuig eigendom was van deze vennootschap, die het had laten nootschap eigenaar was, dat het
inschrijven en die de verzekerings- rijtuig door haar op haar naam was
ingeschreven, dat de vennootschap
polis had onderschreven;
de verzekeringspolis had onder-·
Overwegende dat het begrip schreven, en dat zij de wagen door« houder » in de artikelen 3 en 7 gaans gebruikte en onderhield, om
van de polis overeenstemt met het uit te sluiten dat een of meer
begrip « houder >> in artikel 3, eerste anderen « houder >> waren van het rijlid, van de wet van 1 juli 1956 tuig;
betreffende de verplichte aanDat, door anders te oordelen, het
sprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen en in artikel 3, § 1, arrest artikel 3, eerste lid, van de
van de Gemeenschappelijke Bepa- wet van 1 juli 1956 schendt;
Dat het middel gegrond is;
lingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verOver het tweede middel, afgeleid uit
plichte aansprakelijkheidsverzeke- de schending van de artikelen 1134, 1135,
ring inzake motorrijtuigen;
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
Dat ingevolge artikel 6, lid 3, van
doordat het arrest beslist dat de verhet Verdrag betreffende de instel- weerders niet waren uitgesloten van het
ling en het statuut van een Bene- recht op een uitkering ingevolge de
lux-Gerechtshof, ondertekend te verzekering van de burgerrechtelijke
Brussel op 31 maart 1965, het Hof in aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
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bijgev~lg veroordeelt aan de verweerderg
versch11lende . bedragen ten t1tel van
schadevergoedmg te betalen op grand
dat : « ter zake, de redenering van
appellant (thans eiseres) nagelaten heeft
rekening te houden m~t artikel 7, _in
fme, van de pohs waarm mtdrukkeh]k
voorz1en werd dat de mtslmtmgen geen
toepassing vinden in geval van aansprakelijkheid wegens een gebrek aan het
voertuig >> en « ter zake, de vaststellingen van de deskundige terecht de oorzaak van het ongeval aan een gebrek
van het voertuig toeschrijven »;
terwijl het hoger vermelde artikel 7
van de algemene voorwaarden van de
polis in fine voorziet dat de uitsluitingen
van het recht op uitkeringen voorzien in
artikel 7 nochtans niet toepasselijk zijn
op de bestuurder die niet tevens de
verzekeringnemer is, noch op zijn echtgenoot, noch op zijn bloed- en aanverwanten die bij hem inwonen en door
hem worden onderhouden, wanneer de
vordering gesteund is op aansprakelijkheid wegens een gebrek aan het motorvoertuig en uit deze bepaling voortvloeit
dat de uitzondering waarin artikel 7
voorziet, slechts is toe te passen op de
bestuurder van een voertuig dat met een
gebrek is behept, op diens echtgenote en
verwanten in rechte linie, die te zijnen
laste zijn, zodat, door voor te houden dat
deze uitzondering eveneens in het voordeel van de verweerders zou spelen
hoewel deze geen van de hoger voornoemde voorwaarden vervullen, de
bestreden beslissing aan dat artikel 7 in
fine een draagwijdte en een betekenis
geeft die niet overeenstemt met de
termen ervan, zodat bijgevolg de bewijskracht van de polis bevattende de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst wordt miskend (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en tevens de
verbindende kracht van de tussen partijen afgesloten overeenkomst wordt
miskend (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek):

I

wanneer de vordering steunt op
aansprakelijkheid
wegens
een
gebrek van het motorrijtuig·
'
Overwegende
dat
het
arrest
beslist dat « dat in artikel 7 in fine
van de polis uitdrukkelijk ~oorzie~
wordt dat de uitsluitingen geen
·
· d
·
toepasslng vm en m geval van aansprakeh]khe1d. wegens een gebrek
van het voertmg »;

Dat het aldus beslist dat, luidens
voormeld artikel 7, niet alleen de
bestuurder, maar ook de verzekeringnemer en zij wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door het
contract is gedekt, alsmede de echtgenoot van die personen en hun
bloed- en aanverwanten in de
rechte linie, mits dezen bij hen
inwonen en door hen worden
onderhouden, door de polis gedekt
zijn, wanneer de vordering gegrond
is op aansprakelijkheid wegens een
gebrek van het voertuig;
Dat evehwel, luidens voormelde
bepaling, enkel de bestuurder, die
niet tevens verzekeringnemer is,
zijn echtgenoot en zijn bloed- en
aanverwanten, zoals zoeven bepaald,
gedekt zijn bij zulk een ongeval;
Dat het arrest derhalve de bewijskracht van gezegd artikel 7 van de
polis miskent;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verOverwegende dat ingevolge arti- wijst de zaak naar het Ho£ van
kel 7, laatste lid, van de polis de Beroep te Gent.
bestuurder, die niet tevens verzekeringnemer is, zijn echtgenote en
17 september 1982 1' kamer zijn bloed- en aanverwanten (« in Voorzitter en verslaggever : de h. Jansde rechte linie, mits dezen bij hem sens, afdelingsvoorzitter Gelijkluiinwonen en door hem worden dende conclusie van de h. Krings, eerste
onderhouden »), niet van het recht advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
op een uitkering uitgesloten zijn De Bruyn en van Heeke.
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEMENE BEGRIPPEN - BURGERLIJK WETBOEK
'
ART. 1722- TOEPASSINGSVEREISTEN.

2° OVEREENKOMST -

UITLEGGING BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1162 - TWIJFEL
- GEEN TWIJFEL- GEVOLG.

1° De bepaling van· art. 1722 B. W. impliceert dat de huurder slechts geheel of
ten dele van zijn verplichtingen wordt
bevrijd, wanneer de beroving van het
genot van het goed voortvloeit uit de
onmogehjkheid voor de verhuurder,
wegens toeval of overmacht, het in de
huurovereenkomst beloofde genot te
verschaffen (1).
2° Van toepassing van art. 1162 B. W. kan
er geen sprake zijn als de rechter
oordeelt dat de uitlegging van een
overeenkomst niet voor tw1jfel vatbaar
is.
(BROUWERLJ CAMPINA N.V. T. STRECKER)
ARREST

(A.R. nr. 3430)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 maart 1981 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1162, 1319,
1320, 1322, 1720 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres, gesteund op de
niet-nakoming door verweerster van
haar contractuele verplichtingen, meer
bepaald het niet-uitvoeren door verweerster van de « van overheidswege »
opgelegde « zware verbouwings- en
aanpassingswerken », zodat het verhuurde goed door de verhuurster niet
werd onderhouden in zodanige staat dat
het kon dienen tot het gebruik waartoe
het verhuurd was en de huurder eiseres - beroofd was van het rustig
genot, afwijst op grond van de enkele

overweging dat « de eerste rechter
terecht », uit de artikelen 1, 3 en 14 van
de tussen partijen gesloten huurovereenkomst heeft afgeleid dat aile werken in
verband met de uitbating van de cafedancing (door eiseres in hoger beroep
zelf ingericht) door de huurder dienen
uitgevoerd en de verhuurder hierin niet
moet tussenkomen »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie in hoger beroep op
omstandige wijze liet gelden dat en
waarom de ingeroepen clausu!es uit de
huurovereenkomst die « zeer eng
moeten ge1nterpreteerd worden » - door
de verhuurster (verweerster) niet Iconden ingeroepen worden ter outlasting
van haar verplichting, gesteund op
artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek,
om de « van overheidswege , opge!egde
« zware verbouwings- en aanpassingswerken >> uit te voeren, dat, wat meer
bepaald artikel 14 van de huurovereenkomst betreft, deze bepaling s!echts slaat
op de zogenaamde huurherstel!ingen die
duidelijk te onderscheiden (zijn) « van
de verbouwings- en aanpassingswerken
die zich in casu opdringen >> en dat a
fortiori deze clausules niet kunnen
gehanteerd worden om ook de andere
wettelijke verplichting van (verweerster)
aan (eiseres) het rustig genot te verzekeren van het goed, zomaar bui ten spel te
zetten », dat « bijgevolg (eiseres) op
grond van artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd is de ontbinding
van
de
huurovereenkomst
lastens
gedaagde te bekomen en d1t vanaf de
datum (1 juli 1978) dat het (eiseres)
onmogel!Jk werd nog Ianger het rustig
genot te hebben van het goed "•
en teiwijl het vonnis noch door eigen
motieven, noch door overname van
motieven van het beroepen vonnis een
antwoord inhoudt op bovenvermelde
door eiseres ingeroepen midde!en · zodat
het vonnis, wegens gebrek aan antwoord
op de conclusie, niet regelmatig gemotiveerd is ( schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, artikel 1 van de
huurovereenkomst van 27 januari 1970,
gesloten tussen Jaspers, Sleecltx, Abbitan en de naamloze vennootschap Brouwerij Campina, bepaalt dat eerstgenoemde aan tweede en derde genoemde
een dee! van een eigendom in Antwer- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 pen in huur geeft; artikel 3 van bedoelde
(1) Zie Cass., 17 april 1980 (A.C., 1980-81, overeenkomst bepaalt dat « bij de
r. 528) met voetnoot 2.
aanvang » van huidig huurceel (en) het

-87de huurders toegelaten is op hun kosten,
risico en gevaar, het verhuurde goed te
veranderen en in staat te stellen om er
een cafe-dancing in uit te baten », (mits
in hetzelfde artikel aangeduide voorwaarden); artikel 14 van bedoelde overeenkomst voorschrijft dat de huurder
zich verplicht aile werken van instandhouding en herstelling » te doen van
zodra ze nodig blijken, welke hun kostprijs weze en dit zonder vergoeding van
de eigenaar,
en terwijl ui t deze in het bestreden
vonnis letterlijk vermelde contractuele
clausules niet kan afgeleid worden dat
de ver huurder, verweerster, niet zou
moeten tussenkomen bij « zware verbouwingswerken en aanpassingswerken >) en
deze werken ten laste van de huur·der eiseres zouden vallen; zodat het
vonnis, door op grond van vermelde
contractuele clausules, bedoelde werken
ten laste van de huurder te leggen, deze
clausules ge1nterpreteerd heeft op een
wijze die er onverenigbaar mee is,
derhalve de daaraan toekomende bewijskracht schendt (sctiending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);

derde onderdeel, overeenkomstig artikel 1720, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek de verhuurder verplicht is aan
het verhuurde goed, gedurende de huurtijd, aile herstellingen te doen die nodig
mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder,

van het principe, namelijk de enge
interpretatie van dergelijke bedingen,
pok in conclusie werd ingeroepen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eerste rechter, op grand van artikel 3 van de
huurovereenkomst, luidend : « bij
de aanvang van huidig huurceel, is
het de huurders toegelaten op hun
kosten, risico en gevaar, het verhuurde te veranderen en in staat te
stellen om er een cafe-dancing
in uit te baten mits volgende
voorwaarden ... ''• beslist dat « zulks
duidelijk uitwijst dat alle werken in
verband met de uitbating van een
cafe-dancing door de huurders dienden te worden bekostigd, de verhuurder onder geen enkel opzicht
hierin tussenkomende »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben verwezen naar
de artikelen 1, 3 en 14 van de
huurovereenkomst, oordeelt dat « de
eerste rechter terecht uit deze bepalingen heeft afge!eid dat alle werken in verband met de uitbating
van de cafe-dancing (door eiseres in
hoger beroep zelf ingericht) door de
huurder dienen uitgevoerd te worden en de verhuurder hierin niet
moet tussenkomen »;
Overwegende dat die considerans,
al maakte de eerste rechter geen
melding van artikel 14 van de huurovereenkomst, niettemin aan het
vormvoorschrift van artikel 97 van
de Grondwet voldoet;
Overwegende dat het vonnis, in
verband met de verplichting van
verweerster het rustig genot aan
eiseres te verzekeren, oordeelt, met
verwijzing naar artikel 1725 van het
Burgerlijk Wetboek, dat de verhuurder geen vrijwaring aan de huurder
verschuldigd is voor stoornis door
derden toegebracht; dat het zodoende eveneens op dit punt de
conclusie van eiseres beantwoordt;

en terwijl, zoals door eiseres in conclusie gesteld, contractuele bedingen die
van deze regel afwijken ten gunste van
de verhuurder restrictief moeten ge1nterpreteerd worden en, overeenkomstig
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek,
in geval van twijfel, een dergelijk beding
dat, in het voordeel van de verhuurder,
afwijkt van het in artikel 1720, tweede
lid, bekrachtigde beginsel, moet uitgelegd worden ten nadele van de verhuurder; zodat het bestreden vonnis, in de
mate dat het bovenvermelde clausules
van de huurovereenkomst heeft uitgelegd in het voordeel van de verhuurder
op een ruime wijze die indruist tegen de
regel van artikel 1720, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek, deze bepaling
schendt en - voor zover bedoelde clauWat het tweede onderdeel besules voor twijfel vatbaar zouden zijn treft :
eveneens schending inhoudt van de door
Overwegende dat het vonnis van
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek
voorgeschreven interpretatieregel waar- de aangehaalde artikelen van de
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is;
van het Burger!ijk Wetboek », althans
Wat het derde onderdeel betreft : door dubbelzinnigheid in de motivering
Overwegende dat niets belet dat is aangetast, derhalve niet regelmatig
de verhuurder· en de huurder con- gemotiveerd is (schending van artikel 97
tractueel een andere regeling zou- van de Grondwet) daar het in het
den treffen dan die bij artikel 1720 midden laat of artikel 1722 van het
Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk
van het Burgerlijk Wetboek be- werd
geacht omdat in concreto de
paald; dat uit het vonnis blijkt dat kosten van de uit te voeren werken niet
de rechters oordelen, op grond van zo hoog waren dat zij de toepassing van
de overeenkomst, dat zulks ten deze dit artikel zouden wettigen dan wei
omdat door de overheid opgelegde verhet geval is;
Overwegende dat uit het vonnis bouwingswerken. nooit - om het even
kosten - konden aanleiding geven
geenszins blijkt dat de rechters de
tot toepassing van dit artikel in welke
oordelen dat een bepaling van de hypothese het bestreden vonnis schenovereenkomst voor twijfel vatbaar ding inhoudt van bedoelde wetsis; dat zij dan ook geen toepassing bepaling:
dienden te maken van artikel 1162
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, luidens artikel
Dat het middel niet kan worden 1722 van het Burgerlijk Wetboek,
aangenomen;
indien het verhuurde goed geduOver het tweede middel, afgeleid uit rende de huurtijd door toeval geheel
de schending van de artikelen 1722 van is tenietgegaan, de huur van rechtshet Burger!ijk Wetboek en 97 van de wege ontbonden is; indien het goed
Grondwet,
slechts ten dele is tenietgegaan, de
doordat het bestreden vonnis het door huurder, naar gelang van
de
eiseres in ondergeschikte orde ingeroe- omstandigheden, ofwel vermindepen middel, gesteund op artikel 1722 van ring van de prijs, ofwel zelfs ontbinhet Burgerlijk Wetboek verwerpt op
grond dat « de vereisten inzake brand- ding van de huur kan vorderen; dat
veiligheid voor cafes in generlei mate die bepaling zowel het materieel als
kunnen gelijkgesteld worden met het het juridisch tenietgaan van het
teloorgaan van het gehuurde; dat de verhuurde goed betreft;
uitbating van het cafe niet onmogelijk
Overwegende dat die bepaling
wordt, enkel dient voldaan aan de impliceert dat de huurder slechts
gestelde vereisten; dat zulks de kosten geheel of ten dele van zijn verplichvan uitbating van het cafe kan verzwaren of bepaalde uitgaven met zich kan tingen zal worden bevrijd, wanneer
medebrengen, doch alleszins dit niet de beroving van het genot van het
het geval vertegenwoordigt, voorzien in goed voortvloeit uit de onmogelijkartikel
1722
van
het
Burgerlijk heid voor de verhuurder, wegens
Wetboek »,
toeval of overmacht, het in de
terwijl artikel 1722 van het Burgerlijk huurovereenkomst beloofde genot te
Wetboek zowel het materieel als het verschaffen;
juridisch tenietgaan van het geh uurde
Overwegende dat uit het antgoed beoogt en ook toepassing vindt
wanneer ten gevolge van door de over- woord op het eerste middel blijkt
heid voorgeschreven verbouwingswerken dat verweerster contractueel niet
het rustig genot van het verhuurde goed gehouden is de werken inzake
niet meer - volledig - kan gewaar- brandveiligheid van het cafe uit te
borgd worden en het verhuurde goed voeren en dat die uitvoering aan
overeenkomstig zijn bestemming slechts eiseres toekomt;
·
verder zou kunnen gebruikt worden mits
Overwegende dat daaruit volgt
het uitvoeren van « zware verbouwingsen aanpassingswerken »; zodat, het von- dat er geen onmogelijkheid voor
nis niet, zonder miskenning van ver- verweerster bestaat dat genot van
melde wetsbepaling, kon beslissen dat het goed, zoals in de huurceel

-89terug te vorderen op grond van een
bepaald, aan eiseres te verzekeren;
eigen recht van dat centrum, geen
dat er dan ook geen sprake van kan
vordering tot uitkering van onderhoud
zijn artikel 1722 van het Burgerlijk
is die, naar art. 591, 7" Ger. W:, onder
Wetboek toe te passen;
de bevoegdheid valt van de vrederechter, ook al is die vordering tegen een
Overwegende dat het middel dan
onderboudsplichtige
gericbt. (Artt. 8
ook, al zou het gegrond zijn, geen
en 98, § 2, wet van 8 juli 1976).
invloed kan hebben op de wettigheid van de beslissing en derhalve, 3° Uit de artt. 98, § 2, en 149 wet van
bij gebrek aan belang, niet ontvan8 juli 1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn
kelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 september 1982 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afde!ingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. De Gryse en Bi.itzler.

Nr. 47

beeft de wetgever een regeling uitgewerkt waarbij, zonder onderbreking,
de mogehikheid voor de openbare
centra voor maatscbappelijk welzijn;
rechtsopvolgers van de vroegere commissies van openbare onderstand, om
de kosten
van maatscbappelijke
dienstverlening ten laste van de
ooderboudsplicbtigen van de begunstigde kracb tens een eigen recb t terug
te vorderen, wordt verzekerd, en waarbij, in afwacbtig van de nieuwe uitvoeringsbesluiten, de vroegere voorwaarden waaronder bet terugvorderingsrecbt kon worden uitgoefend, van
kracbt blijven (1).

(VAN OFFENWERT T. OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN)

1' KAMER- 17 september 1982
1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN VERHAALSVORDERING VAN EEN OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- TERUGVORDERING VAN DE KOSTEN VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING TEN LASTE VAN DE
ONDERHOUDSPLICHTIGEN VAN DE BEGUNSTIGDE - BEVOEGDHEID.

ARREST

(A.R. nr. 3431)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 591, 7°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest besluit tot de
VERHAALSVORDER!NG - TERUGVORDERING
VAN DE KOSTEN VAN MAATSCHAPPELIJKE bevoegdheid van de rechtbank van eerDIENSTVERLENING TEN LASTE VAN DE ste aanleg op grand dat de oorspronkeONDERHOUDSPLICHTIGEN VAN DE BEGUN- lijke vordering werd ingeleid op grond
van het eigen recht dat aan het
STIGDE- BEGRIP.
O.C.M.W. verleend wordt om de kosten
3° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van maatschappe!ijke dienstverlening te
TERUGVORDERINGSRECHT TERUGVORDE- verhalen tegen de onderhoudsplichtigen,
RING VAN DE KOSTEN VAN MAATSCHAPPE- derhalve niet als onderhoudsgeld te verLIJKE DIENSTVERLENING TEN LASTE VAN DE halen voor rekening of in opdracht van
patiente, en dat de algemene
ONDERHOUDSPLICHTIGEN VAN DE BEGUN- de
bevoegdheid van de rechtbank van eerSTIGDE - BEGRIP.
ste aanleg ter zake niet beperkt wordt
1° en 2° Naar recbt verantwoord is bet door de bijzondere bevoegdheid van de
arrest waarbij wordt beslist dat een vrederechter voor geschillen betreffende
vordering van een openbaar centrum uitkeringen tot onderhoud, waarvan het
voor maatscbappelijk welzijn, waarvan
bet enig doel erin bestaat de kosten
(1) Zie Senaeve, R. W.. 1978-1979, kol. 2738 tot
van maatscbappelijke dienstverlening 2740.

2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN -
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Overwegende dat, luidens artikel
verschi!len van het hier vervolgde eigen 591, 7", van het Gerechtelijk Wetrecht van het O.C.M.W.,
hoek, de vrederechter, ongeacht het
terwjj] artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, ongeacht het
bedrag van de vordering, de vrederechter kennis neemt van aile geschillen
betreffende uitkeringen tot onderhoud
met uitsluiting evenwel van geschillen
op grond van de artikelen 340b, 762 en
763 van het Burgerlijk Wetboek en van
die in verband met een rechtsvordering
tot echtscheiding of tot scheiding van
tafel en bed waarover geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van
gewij sde gegaan vonnis of arrest,

bedrag van de vordering, kennis
neemt van aile geschillen betreffende uitkeringen tot onderhoud,
met uitsluiting evenwel van geschillen op grand van de artikelen 340b,
762, 763 en 763 van het Burgerlijk
Wetboek en van die in verband met
een rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en
bed waarover geen uitspraak is
geveld bij een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis of arrest;

en terwj}J het voorliggend geschil,
hoewel ingeleid door een vordering die
steunt op een eigen recht van het
O.C.M.W. en die niet wordt uitgeoefend
voor rekening en in opdracht van de
patiente, niettemin een geschil is betreffende uitkeringen tot onderhoud in de
zin van artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek,

Overwegende dat het arrest, door
de in het middel aangehaalde
redengeving, niet aanneemt dat de
in genoemd artikel 591, 7", van het
Gerechtelijk
Wetboek
bedoelde
geschillen noodzakelijk steeds een
vordering tot onderhoud vanwege
een onderhoudsgerechtigde tegen
een onderhoudsplichtige hoeft te
en terwjjJ een vordering betreffende zijn;
uitkeringen tot onderhoud niet noodza-

kelijk steeds een vordering tot onderhoud vanwege een onderhoudsgerechtigde tegen een onderhoudsplichtige
hoeft te zijn, zodat het arrest, door te
beslissen dat de oorspronkelijke verdering van verweerder mocht ingeleid
worden voor de rechtbank van eerste
aanleg, de regel schendt die aan de
vrederechter een algemene bevoegdheid
geeft om kennis te nemen van aile
geschillen betreffende uitkeringen tot
onderhoud (schending van artikel_591, 7°,
van het Gerechtelijk Wetboek) :

Dat het middel in zoverre steunt
op een onjuiste lezing van het
arrest en feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest aileen
te kennen geeft dat de vordering die
niet het verhalen van onderhoudsgeld tot voorwerp heeft maar het
verhalen van kosten van maatschappelijke dienstverlening, in de
zin van artikel 1 van de wet van
8 juli 1976 en die steunt op een aan
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door artikel 98,
§ 2, van deze wet toegekend eigen
recht en niet op een indeplaatsstelling in de rechten van de begunstigde of op een door de begunstigde gegeven opdracht, hoewel zij
is ingesteld tegen de onderhoudsplichtige, niet het karakter heeft
van een vordering betreffende een
uitkering tot onderhoud in de door
genoemd artikel 591, 7', van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde zin;
dat het zodoende die wetsbepaling
niet schendt;

Overwegende dat eiseres, tegen
wie verweerder een rechtsvordering
heeft ingesteld tot terugbetaling van
een gedeelte van de kosten van
verblijf van de moeder van eiseres
in een rustoord, bij conclusie heeft
aangevoerd dat de rechtbank van
eerste aanleg onbevoegd was om
van de zaak kennis te nemen en de
verwijzing van de zaak naar de
vrederechter heeft gevraagd; dat
verweerder geen verwijzing naar de
arrondissementsrechtbank heeft gevorderd; dat het bestreden arrest
uitspraak doet over de exceptie op
grand van de in het middel aangeDat het middel in zoverre faalt
haalde redengeving;
naar recht;
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1322 van het Burgerlijk Wetboek, 98, § 2,
van de wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk
welzijn en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het vonnis van de
eerste rechter bevestigt op grond dat
eiseres « het principe van een onderhoudsverplichting aanvaardt en eveneens principieel de toepasselijkheid van
artikel 98, § 2, van de organieke wet van
8 juli 1976 tegenover haar erkent, echter
slechts tot beloop van 1.000 frank per
maand in plaats van de gevorderde 200
frank per dag, dat de berekening van
(eiseres) niets toevoegt aan haar bewering dat zij met haar persoonlijk inkomen niet in staat zou zijn 200 frank per
dag te betalen als bijdrage in de kosten
van dienstverlening voor haar moeder
besteed door het O.C.M.W., dat haar
onderwijzersloon, en de omstandigheid
dat haar echtgenoot een zelfstandig
beroep uitoefent, voorkomen als een
bewijs voor de stelling van (verweerder),
en, ten slotte, dat, waar (eiseres) de
principiiHe toepasselijkheid van de wet
op haar geval aanvaardt, het onmogelijk
is andere beperkingen in acht te nemen
.dan die welke reeds in acht genomen
werden v66r de wet van 8 juli 1976 of die
evident algemeen moeten gelden, zoals
een beperking ten voordele van degenen
waarvan het inkomen gelijk is aan het
bestaansminimum, te haren opzichte
geenszins toepasselij k »,
teiWJjl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie enkel stelde dat zij bereid
was· een bijdrage te betalen in de
plaatsingskosten van haar moeder
« onder voorbehoud van aile recht en
zonder enige nadelige erkentenis »,
zodat het arrest door hieruit af te Jeiden
dat eiseres het principe van een onderhoudsverplichting aanvaardt en eveneens principieel de toepasselijkheid van
artikel 98, § 2, van de organieke wet van
8 juli 1976 tegenover haar erkent, de
conclusie van eiseres interpreteert op
een wijze die er onverenigbaar mee is,
derhalve de bewijskracht van de conclusie van eiseres miskent (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar
conclusie stelde dat de berekening van
de door het O.C.M.W. gevorderde bijdrage niet strookt met de algemene
gedragslijnen voor het O.C.M.W. betreffende de onderhoudsverplichting bij de
plaatsing van bejaarden in een instel-

bliceerd en toegelicht in een tijdschrift
door de voorzitter van het O.C.M.W. te
Antwerpen, zodat het arrest, door zich te
beperken tot de overweging dat de
berekening van eiseres niets toevoegt
aan haar bewering dat zij met haar
persoonlijk inkomen niet in staat zou
zijn 200 frank per dag te betalen als
bijdrage in de onderhoudskosten voor
haar moeder, geen antwoord geeft op het
bovenvermeld door eiseres in haar conclusie ingeroepen middel, derhalve niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onde1·deeJ, eiseres in haar conclusie staande hield dat zij niet op de
hoogte werd gebracht van de beslissing
van verweerder, die eenzijdig de tussenkomst te haren laste op 200 frank per
dag bepaalde, dat zij derhalve niet de
mogelijkheid had om in beroep te gaan
bij de beroepskamer tegen deze beslissing, dat zij, na te laat te zijn verwittigd
voor een door haar gevraagd tweede
onderhoud met verweerder en daarop
een nieuw onderhoud te hebben aangevraagd, op 1 september 1979 zonder
voorafgaande verwittiging door verweerder werd gedagvaard, zodat het arrest,
dat geen antwoordt inhoudt op deze
middelen, niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
vierde onderdeel, artikel 98, § 2, van
de wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn bepaalt dat de kosten van de
maatschappelijke dienstverlening kunnen worden verhaald, binnen de grenzen
en onder de voorwaarden bepaald door
de Koning, op de onderhoudsplichtigen
van de begunstigde, tot beloop van het
bedrag waartoe zij gehouden konden
zijn gedurende de tijd dat de hulp werd
verstrekt, en terwijl de Koning, op het
moment van het geding voor de feitenrechter, noch de grenzen, noch de voorwaarden had bepaald binnen welke het
bedoelde verhaal van het O.C.M.W. tegen
de onderhoudsplichtigen van een begunstigde mogelijk was, zodat het arrest,
door na te Iaten de vordering van
verweerder ambtshalve onontvankelijk te
verklaren, artikel 98, § 2, van de wet van
8 juli 1976 schendt :

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 98, § 2,
van de wet van 8 juli 1976 bepaalt
dat de kosten van de maatschappelijke dienstverlening krachtens een
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kunnen worden verhaald, onder verweerder ontvankelijk te verklameer, binnen de grenzen en onder ren, artikel 98, § 2, van de wet van
de voorwaarden bepaald door de 8 juli 1976 niet schendt;
Koning, op de onderhoudsplichtigen
Dat het onderdeel faalt naar
van de begunstigde, tot beloop van recht·
het bedr~~ waartoe zij ge~~mden
Wa~ het eerste onderdeel betreft :
konden ZIJn gedurende de tiJd dat
de hulp werd verstrekt;
Overwegende dat eisere~. in haar
Dat artikel 149 van genoemde wet conc!us~e steld~ : dat ZIJ « w_el
bepaalt dat van de dag waarop de bere1d IS _een biJdrage te betalen m
.
de plaatsmgskosten van haar moebepal~nge~ va~ dez_e wet en/of de der, van wie zij het enig kind is »;
beslm!en m U;Itvoermg ervan geno- dat « onder voorbehoud van aile
men, m _werki~g treden, de wetten recht en zonder enige nadelige
en beslm~en, die vro~ger van ~~acJ;lt erkentenis door haar per maand
waren, I_Uet meer bmdend ZIJn m 1.000 frank betaald wordt aan verz~ken _die door. deze .. wet en haar weerder als tussenkomst in de
mtvoermgsbeslmten ZIJ_n geregeld;
plaatsingskosten en 1.000 frank voor
Overwegende dat mt _het samen het verleden >>; dat « daarbij wekelezen van deze _wetsbepalmgen moet lijks een som bijkomt die besteed
worden ~geleid d<1:t de wetgever wordt aan fruit, ontspanning enz. >>
e~.n regehng heeft mtg~werkt waar- en dat zij « steeds aangeboden heeft
biJ, zonder onderbrekmg, de mo- een tussenkomst van 1.000 frank te
gelijkheid voor de openbare cen- betalen buiten de andere tussentra voor maatschappelijk welzijn, komsten (de reeds eerder opgerechtsopvolgers van de vroegere somde uitgaven) die zij zal blijven
commissies van openbare onder- dragen en deze 1.000 frank per
stand, om de kosten van maatschap- maand door haar reeds effectief
pelijke dienstverlening ten laste van worden betaald zonder enige nadede on~erhoudsplichtigen van. de lige erkentenis >>;
begunstigde krachtens een eigen
Overwegende dat de interpretatie
recht terug te vor?.er~n, wordt v_er- die het arrest van die conclusie
zekerd, ~n waar_biJ, I~ afwac~tmg geeft en volgens welke « eiseres het
van de meuwe mtvoenngsbesllilten, principe van een onderhoudsverde vroegere voo~aarden waaronder plichting aanvaardt en principieel
het t~rugvordermgsrecht kon .. wor- de toepasselijkheid van artikel 98,
den mtgeoefend, van kracht bhJven; § 2, van de wet van 8 juli 1976
Overwegende dat de vroegere wet tegenover haar erkent >>, aldus aanvan 2 april 1965, waarbij de wet van nemende dat het door eiseres uitge27 november 1981 betreffende de drukte voorbehoud enkel het bedrag
commissies van openbare· · onder- van haar tussenkomst betreft, met
stand werd gewijzigd, in zijn de bewoordingen van de conclusie
artikel 17 bepaalde dat de kosten niet onverenigbaar is;
van haar bijstand, door de commisDat het onderdeel feitelijke
sie in uitvoering van haar wettelijke grondslag mist;
opdracht uitgegeven ten gunste van
al dan niet behoeftige personen,
Wat het tweede onderdeel bekrachtens een eigen recht kunnen treft :
teruggevorderd worden, onder meer
Overwegende dat het arrest, door
van degenen die aan deze personen de in het middel aangehaalde
onderhoud verschuldigd zijn; dat redengeving, de berekeningswijze
geen grenzen of bijzondere voor- die eiseres wil zien toepassen, verwaarden voor de uitoefening van werpt en de redenen van die beslisdat recht waren bepaald;
sing aangeeft, te weten : enerzijds,
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aan haar bewering dat zij met haar
persoonlijk inkomen niet in staat
1' KAMER- 17 september 1982
zou zijn 200 frank per dag te
betalen, en anderzijds, dat wettelijk 1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEgeen andere beperkingen kunnen
MENTSAKKOORD EN GERECHTEworden in acht genomen dan die
LIJK AKKOORD - VERNIETIGING OF
welke reeds v66r de wet van 8 juli
ONTBINDING
VAN
HET
GERECHTELIJK
1976 werden in acht genomen; dat AKKOORD - NIET NOODZAKELIJK AANLEIhet arrest aldus de in het onderdeel
DING TOT FAILLIETVERKLARING.
bedoelde conclusie beantwoordt;

Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

2° ONSPLITSBAARHEID VORDERING
TOT VERNIETIGING VAN EEN GERECHTELIJK
AKKOORD EN VORDERING TOT FAILLIETVERICLARING- GEEN ONSPLITSBAARHEID.

Wat het derde onderdeel betreft :
FAILLISSEOverwegende dat eiseres in haar 3° FAILLISSEMENT,
MENTSAKKOORD EN GERECHTEconclusie weliswaar aanmerkte dat
LIJK AKKOORD - VONNIS TOT AMBTSzij, na een eerste maal door verHALVE FAILLIETVERKLARING - GEEN VERweerder te zijn gehoord, om een
HOGER
ZET VAN DE GEFAILLEERDE nieuw onderhoud had verzocht, dat
BEROEP NIET ONTVANKELIJK.
de uitnodiging hiertoe haar te laat
bereikte en zij nogmaals om een 4° RECHT VAN VERDEDIGING
nieuw onderhoud vroeg, en dat BURGERLIJKE ZAKEN - UITSPRAAK DOOR DE
hierop geen reactie kwam, tenzij de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL, INZAKE
dagvaarding, en dat nergens uit GERECHTELIJK AKKOORD, NA EEN ENKEL
blijkt dat zij op de hoogte werd VERSLAG VAN DE RECHTER-COMMISARIS
gebracht van de beslissing van ver- OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERweerder, zodat zij hiertegen niet in ZOEK EN OVER DE TOESTAND VAN DE SCHlJL.
beroep kon gaan bij de beroepska- DENAAR - GEEN MISKENNING VAN HET
mer;

RECHT VAN VERDEDIGING VOOR HET HOF
VANBEROEP.

Dat eiseres echter uit die
beschouwingen
geen
juridische 1" AI kan het faillissement niet worden
uitgesproken zonder voorafgaande vergevolgtrekkingen afleidde en de
nietiging of ontbinding van het
beschouwingen derhalve geen eis,
gerechtelijk akkoord en al is faillietverweer of exceptie uitmaakten;
verklaring doorgaans het gevolg van
die vernietiging of ontbinding, tach
Overwegende dat het hof van heeft de vernietiging of de ontbinding
beroep derhalve op dit gedeelte van niet ipso facto en noodzakelijk faillietde conclusie niet behoefde te antverklaring ten gevolge (1).
woorden;
2• De vordering tot vernietiging van een
Dat het onderdeel niet kan worgerechtelijk akkoord en de vordering
tot faillietverklaring zijn niet onsplitsden aangenomen;
baar(2).

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

3• In geval van ambtshalve faillietverklaring kan de gefailleerde, die tegen
het vonnis geen verzet heeft gedaan,
hiertegen niet in hager beroep komen

(3). (Artt. 465 en 473 Faillissementswet
18 april 1851.)

17 september 1982 - 1' kamer - 4• Wanneer de rechtbank van koophande h. Janssens, afdelingsdel, inzake gerechtelijk akkoord, na
Verslaggever : de h. Lebbe
Gelijkluidende conclusie : van de h.I----------------Krings, advocaat-generaal - Advocaat : (1) (2) en (3) Cass., 30 jan. 1970 (A.C., 1970,
488).
mr. De Gryse.
Voorzitter :

voorzitter -
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ontvankelijkheid van het verzoek en
over de toestand van de schuldenaar,
betekent zulks niet dat het recht van
verdediging is miskend in de procedure voor het hoi van beroep, als de
schuldenaar voor dat gerecht over de
zaak ten gronde heeft geconcludeerd
en zijn opmerkingen nopens het verslag van de rechter-commissaris voor
dat hoi heeft kunnen voordragen (4).
(• INTERNAT!ONAAL TRANSPORT MARC PYCK •
P.V.B.A. T. MR. VERHOEVEN - CURATOR IN HET
FAILLISSEMENT VAN • INTERNATIONAAL TRANSPORT MARC PYCK • P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3417)

terwijl, eerste onderdeel, de rechter de
heropening van de debatten moet bevelen, alvorens een vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen, op grand van
een exceptie die de partijen voor hem
niet hadden ingeroepen (artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek); deze regel ook toepasselijk is op
de rechtspleging in hager beroep
(artikel 1042 van het Gerechtelijk Wethoek); verweerder, oorspronkelijk ge!ntimeerde, ten deze de exceptie van nietontvankelijkheid van het hager beroep
niet had ingeroepen; het arrest derhalve,
door het hager beroep van eiseres
gedeeltelijk niet toelaatbaar te verklaren, zonder vooraf de debatten heropend
te hebben, schending inhoudt van de
artikelen 774 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;

tweede onderdeel, hager beroep kan
HET HOF; - Gelet op het bestreingesteld worden tegen aile vonnissen,
den arrest, op 15 juli 1981 door het tenzij
de wet het anders bepaalt (artikeHof van Beroep te Gent gewezen;
len 616 en 1050 van het Gerechtelijk
Wetboek); artikel 9, vierde lid, van het
Regentsbesluit van 25 september 1946
houdende coordinatie van de wetten op
het gerechtelijk akkoord bepaalt dat
de schuldenaar die een gerechtelijk
akkoord aanvraagt, hager beroep kan
instellen tegen het vonnis, waarbij zijn
verzoek verworpen wordt, ingeval de
rechtbank van oordeel is dat de voor het
doordat het arrest het hager beroep bekomen van het akkoord vereiste voorvan eiseres niet toelaatbaar verklaart in waarden niet voorhanden zijn; de mogezoverre het gericht is tegen de failliet- lijkheid van hager beroep tegen een
verklaring, op grand : dat niets erop beschikking op eenzijdig verzoekschrift
wijst dat eiseres door de eerste rechter eveneens voortvloeit uit artikel 1031 van
gehoord werd met betrekking tot deze het Gerechtelijk Wetboek; het vonnis
laatste beslissing, of dat zij kennis had waarbij tegelijkertijd het verzoek tot
van enige eis tot fai!lietverklaring, of dat gerechtelijk akkoord wordt verworpen
zij op de hoogte was van de intentie van lm het faillissement ambtshalve wordt
de rechtbank in verband met de ambts- uitgesproken een geheel vormt, en de
halve verklaring in staat van faillisse- verzoekende schuldenaar partij is bij de
ment; dat, ingevolge de duidelijke en behandeling zowel van het verzoek tot
formele bewoordingen van artikel 473, gerechtelijk akkoord als bij de faillieteerste lid, van de Faillissementswet, de verklaring; artikel 4 73 van de Faillissegefailleerde, zo hij met die beslissing mentswet, krachtens hetwelk voor de
niet akkoord gaat en wanneer hij daar- belanghebbende die geen partij was bij
bij geen partij is geweest, verzet dient in de behandeling van de zaak, enkel
te stellen; dat het hager beroep tegen die (derden) verzet openstaat tegen de
beslissing met andere woorden niet toe- beslissing waarbij ambtshalve het faillislaatbaar is,
sement wordt uitgesproken, in een der- - - - - - - - - - - - - - - - - l gelijk geval geen toepassing kan vinden;
hager beroep tegen de beslissing over de
(4) Over de ontvankelijkheid en over de faillietverklaring derhalve onmiddellijk
toestand van de schuldenaar mag, in de regel, openstaat, te zamen met het hager
niet een enkel verslag worden opgemaakt, beroep tegen de beslissing waarbij het
althans in zoverre de rechter-commissaris, bij verzoek tot gerechtelijk akkoord wordt
het onderzoek naar de ontvankelijkheid van verworpen; het hager beroep tegen de
het verzoek, niet onmiddellijk kan besluiten
dat de schuldenaar • ongelukkig > en te goeder verwerping van het verzoek tot gerechtelijk akkoord immers het ganse geschil,
trouw is.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 616, 774,
1031, 1042, 1050, 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 473 van de Faillissementswet van 18 april 1851 en 9 van het
Regentsbesluit van 25 september 1946
houdende coordinatie van de wetten op
het gerechtelijk akkoord,
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faillietverklaring, die een gevolg is van
de verwerping van het verzoek tot
gerechtelijk akkoord, bij de rechter
in hoger beroep aanhangig maakt
(artikel 1068 van het Gerechtelijk
akkoord); het arrest derhalve, door het
hoger beroep niet toelaatbaar te verklaren, in zoverre het gericht is tegen de
faillietverklaring, niet wettelijk verantwoord is (schending van de artikelen
616, 1031, 1050, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, 473 van de Faillissementswet
van 18 april 1851 en 9 van het Regentsbesluit van 25 september 1946 houdende
coordinatie van de wetten op het gerechtelijk akkoord) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het procesverbaal van de openbare terechtzittingen van het hof van beroep
en uit de conclusies van partijen
blijkt dat verweerder de nietontvankelijkheid van het hoger
beroep in verband met de faillietverklaring heeft opgeworpen en dat
eiseres zich daarop heeft verdedigd;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo de verwerping van het gerechtelijk akkoord
doorgaans de faillietverklaring voor
gevolg heeft, die verwerping nochtans niet ipso facto en noodzakelijk
de faillietverklaring medebrengt;
dat beide procedures niet noodzakelijk een geheel vormen; dat het
derhalve mogelijk is dat eiseres
partij was in de procedure nopens
het gerechtelijk akkoord en geen
partij bij de faillietverklaring, die
ambtshalve geschiedde; dat voor
degene die geen partij was bij het
vonnis van faillietverklaring, die
ambtshalve geschiedde; dat voor
degene die geen partij was bij het
vonnis van faillietverklaring, dit
vonnis kan worden bestreden door
middel van het verzet bepaald bij
artikel 473 van het Wetboek van
Koophandel; dat de gefailleerde, die
tegen het vonnis geen verzet heeft
gedaan, hiertegen niet in hoger

beroep kan komen, zodat artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek ook niet aan de orde komt;
Dat het arrest vaststelt dat eiseres
geen partij was in het vonnis van
faillietverklaring; dat het arrest derhalve de in het onderdeel ingeroepen wetsartikelen niet schendt;
· Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 7 en 8
van het Regentsbesluit van 25 september
1946 houdende coordinatie van de wetten op het gerechtelijk akkoord, en van
de algemene rechtsbeginselen betre£fende de rechten van de verdediging en
het gewettigd vertrouwen,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiseres ongegrond verklaart in
zoverre het gericht is tegen de verwerping van het verzoek tot het gerechtelijk
akkoord, daarbij onder meer beslissend
dat de rechten van de verdediging van
eiseres niet geschonden zijn, op grond
dat geen rekening kan worden gehouden
met de bewering van eiseres, volgens
welke de vraag of zij a! dan niet kon
worden aangezien als ongelukkig en te
goeder trouw, op de zitting in de raadkamer van de rechtbank op 18 juni 1981
niet eens gesteld werd; dat immers uit
het bestreden vonnis zelf blijkt, eensdeels, dat de door de rechtbank aangestelde rechter-commissaris op 18 juni
1981 in de raadkamer van de rechtbank
verslag heeft uitgebracht, onder meer
over het onstaan van het passief en de
gevolgen ervan, anderdeels, dat dit
gebeurde in het bijzijn van de verzoekende schuldenares, die geen opmerkingen heeft gemaakt; dat daaruit volgt dat
eiseres, ook a! werd haar misschien niet
op formele wijze gevraagd of zij zichzelf
aanzag als ongelukkig en te goeder
trouw, toch de gelegenheid heeft gehad
haar bedenkingen nopens haar toestand
aan de rechtbank kenbaar te maken, en
meteen te wijzen op het feit dat zij
ongelukkig en te goeder trouw was; dat
zij het ten onrechte wil doen voorkomen
dat zij aileen opgeroepen werd in de
raadkamer van de rechtbank om
gehoord te worden in verband met
hetgeen bepaald is in artikel 7 van de
wetgeving op het gerechtelijk akkoord;
dat de gerechtsbrief die haar werd
toegestuurd, in algemene bewoordingen
was gesteld, en dat verder uit het vonnis
zelf blijkt dat de rechter-commissaris
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van de wetgeving op het gerechtelijk
akkoord, als in verband met « de toestand van de schuldenaar » ( cfr. art. 8);
dat geen enkele wettelijke bepaling belet
dat die twee verslagen tijdens dezelfde
zitting in de raadkamer worden gegeven,
en dat de behandeling van de zaak met
de alsdan genomen beslissing uitmondt
in een vonnis; dat het bestreden vonnis
op expliciete wijze vermeldt dat eerst
nagegaan werd of voldaan werd aan de
vereisten van voormeld artikel 7 en dat,
na de bes!issing over de vervulde vormvereisten, « verder » verslag werd uitgebracht over de « toestand van de
schuldenaar », waaromtrent eiseres geen
opmerking heeft gemaakt; dat in die
omstandigheden de rechten van de verdediging niet kunnen geschonden zijn,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 6 van
het Regentsbesluit van 25 september
1946 bepaalt dat de rechter-commissaris
verslag uitbrengt over de ontvankelijkheid van het verzoek tot gerechtelijk
akkoord en, in voorkomend geval, over
de toestand van de schuldenaar;
artikel 7 van genoemd besluit de procedure regelt waarbij de rechtbank uitspraak doet over haar bevoegdheid, over
de inachtneming van de vormvereisten
en over de hoedanigheid van de verzoekers; deze procedure onder meer omvat :
de voorafgaande oproeping van de schuldenaar, het verslag van de rechtercommissaris, het horen van de schuldenaar, de uitspraak van de rechtbank;
artikel 8 van genoemd besluit de verdere
procedure regelt « indien de rechtbank
de kennisneming van de eis aan zich
behoudt »; deze procedure onder meer
omvat : de voorafgaande oproeping van
de schuldenaar, het verslag van de
rechter-commissaris, het horen van de
schuldenaar, het verslag van de rechtercommissaris, het horen van de schuldenaar, de uitspraak van de rechtbank
« uiterlijk binnen vijftien dagen na de
uitspraak van het vonnis • (gewezen in
toepassing van voormeld artikel 7); uit
deze bepalingen blijkt dat de rechtbank
niet bij een en hetzelfde vonnis, gewezen op een en hetzelfde verslag, uitspraak kan doen over de ontvankelijkheid van het verzoek (artikel 7) en over
de grand ervan (artikel 8); het arrest,
derhalve, door te beslissen dat geen
enkele wetsbepaling belet dat de twee
verslagen van de rechter-commissaris
tijdens dezelfde zitting in de raadkamer
worden gegeven, en dat de behandeling

van de zaak met de alsdan genomen
beslissingen uitmondt in een vonnis,
schending inhoudt van de artikelen 6, 7
en 8 van het Regentsbesluit van 25
september 1946;

tweede onderdeel, de verzoekende
schuldenaar die opgeroepen wordt om in
de raadkamer van de rechtbank te
verschijnen, op grond van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het gewettigd
vertrouwen, in elk geval het recht heeft
om ervan uit te gaan dat de behandeling
in de raadkamer slechts zal betrekking
hebben op de eerste, uitdrukkelijk in de
wet bepaalde fase van de rechtspleging,
namelijk de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek; hij er, op
grond van genoemd rechtsbeginsel,
eveneens mag van uitgaan dat hij, na
een uitspraak over de ontvankelijkheid
van zijn verzoek, desgevallend opnieuw
zal opgeroepen worden om in de raadkamer van de rechtbank te verschijnen,
ditmaal voor de behandeling met betrekking tot de tweede, eveneens uitdrukkelijk in de wet voorziene fase van de
rechtspleging, namelijk de beoordeling
van de gegrondheid van het verzoek; een
afwijking van de uitdrukkelijk in de wet
bepaalde behandeling in twee fasen in
elk geval slechts in overeenstemming
met genoemd rechtsbeginsel kan zijn
voor zover de schuldenaar in zijn oproepingsbrief uitrukkelijk is medegedeeld
dat de rechtbank de twee verslagen van
de rechter-commissaris zal horen, de
schuldenaar in zijn opmerkingen over
beide verslagen zal horen, en uitspraak
zal doen over zowel de ontvankelijkheid
van het verzoek als over de gegrondheid
ervan; bet ontbreken van een dergelijke
uitdrukkelijke vermelding van afwijking
van de wettelijk voorziene procedure het
recht van de verzoekende schuldenaar
miskent om zijn verdediging in verband met de grond van zijn verzoek voor
te bereiden en opmerkingen over de
grond te maken; het arrest derhalve,
door te beslissen dat de rechten van
verdediging niet kunnen geschonden
zijn, hoewel het vaststelt, enerzijds, dat
op de zitting van de raadkamer van de
rechtbank van 18 juni 1981 door de
rechter-commissaris verslag werd uitgebracht, zowel in verband met hetgeen
bepaald is in artikel 7 van de wetgeving
op het gerechtelijk akkoord, als in
verband met « de toestand van de
schuldenaar • (cfr. art. 8), en dat het
vonnis uitspraak doet zowel over de
voorwaarden vervat in voornoemd artikel 7 als over die vervat in voornoemd
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algemene bewoordingen gesteld was, dat
aan eiseres « misschien niet op formele
wijze gevraagd (werd) of zij zichzelf
aanzag als ongelukkig en te goeder
trouw "• en dat eiseres geen opmerkingen heeft gemaakt omtrent het verslag
over « de toestand van de schuldenaar »,
het recht van eiseres miskent om erop te
vertrouwen dat de rechtspleging voor de
rechtbank in overeenstemming zal zijn
met de uitdrukkelijk in de wet voorziene
regels (schending van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het gewettigd
vertrouwen) en eveneens het recht van
eiseres miskent om haar verdediging in
verbar.d met de gegrondheid van haar
verzoek voor te bereiden en opmerkingen o•er die gegrondheid te maken
(schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de rechten van
verdediging) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
dat betrekking heeft op de in eerste
aanleg gevoerde rechtspleging, niet
preciseert hoe de aangevoerde onregelmatigheid van die rechtspleging
de wettigheid van de beslissing in
hoger beroep zou aantasten;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
neerkomt op het aanvoeren van de
miskenning van de rechten van de
verdediging;
Overwegende dat eiseres voor het
hof van beroep over de grond van
het geschil heeft geconcludeerd en
haar opmerkingen nopens het verslag van de rechter-commissaris,
ook wat de grond betreft, voor het
hof van beroep heeft kunnen voorbrengen;
Overwegende dat het arrest de
rechten van de verdediging niet
miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

houdende coordinatie van de wetten op
het gerechte!ijk akkoord en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het boger beroep
van eiseres ongegrond verklaart in
zoverre het gericht is tegen de verwerping van het verzoek tot gerechtelijk
akkoord, daarbij onder meer beslissend
dat eiseres noch ongelukkig, noch te
goeder trouw is, op grond : dat zij op
een onverstandige, maar dan toch beredeneerde wijze geopteerd heeft voor een
bedrijfspolitiek die noodzakelijkerwijze
moest leiden tot een financiele catastrofe; dat de slechte evolutie in de
zaken van eiseres met andere woorden
niet onafhankelijk was van haar eigen
toedoen, hetgeen « ongeluk • uitsluit; dat
zij in die periode, toen het haar duidelijk was geworden dat verliezen werden
geleden en de economische omstandigheden van dag tot dag moeilijker werden
(ingevolge verscherpte concurrentie en
stijgende kosten allerhande ), nog meer
en niet verantwoorde schulden heeft
gemaakt, niettegenstaande zij kon en
moest beseffen dat slechts winst kon
gemaakt worden indien teruggekeerd
werd naar de vroegere manier van
werken; dat het enkele feit dat eiseres
over een goede boekhouding beschikt of
dat er geen « zwarte kas >> zou bestaan
hebben, het bewijs nog niet medebrengt
van haar goede trouw; dat de afwezigheid van goede trouw onder meer hieruit
blijkt dat eiseres geen (ernstige) poging
heeft gedaan om de oorzaken van de
verliessituatie op te sporen en van
daaruit na te gaan op welke manier de
belangen van aile schuldeisers konden
gevrijwaard worden; dat zij de belangen
van de toenmalige schuldeisers volledig
verwaarloosd heeft en ze nog meer in
gevaar gebracht heeft door nieuwe en
belangrijke schulden te maken,

terwijl, eerste onderdeel, een schuldenaar « ongelukkig » is, in de zin van
artikel 2 van het Regentsbesluit van
25 september 1946, wanneer hij het
slachtoffer is geworden van gebeurtenissen, waarvan hij niet rechtstreeks de
oorzaak is; zulks evenwel niet betekent
dat uit elke fout in de bedrijfspolitiek
van de schuldenaar mag afgeleid worden
dat hij niet « ongelukkig • is; de rechter
integendeel, bij de beoordeling a postel'iori van het gedrag van de schuldenaar,
slechts kennelijk onredelijke beleidsbeslissingen en zware fouten mag aanhouOver het derde middel, afgeleid uit de den als bewijs van het ontbreken van
schending van de artikelen 2 van het « ongeluk » bij de schuldenaar; zodat het
Regentsbes!uit van 25 september 1946 arrest, door te beslissen dat eiseres niet
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geopteerd heeft voor een bedrijfspolitek
die noodzakelijkerwijze moest Ieiden tot
een financiiHe catastrofe, en dat zij op
een bepaald ogenblik meer en niet
verantwoorde schulden heeft gemaakt,
niettegenstaande zij kon en moest beseffen dat slechts winst kon gemaakt worden, worden, indien teruggekeerd werd
naar de vroegere manier van werken,
zonder te onderzoeken of bedoelde
beleidsfouten van een zodanige zwaarwichtigheid zijn dat geen redelijk handelaar ze zou maken, niet wettelijk
verantwoord is (schending van artikel 2,
inzonderheid § 1, laatste lid, van het
Regentsbesluit van 25 september 1946),
noch regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet);

(schending van
Grondwet):

artikel

97

van

de

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat de bedrijfspolitiek van
eiseres slechts achteraf beschouwd
verkeerd blijkt te zijn, maar wei dat
eiseres die bedrijfspolitiek gevoerd
heeft « niettegenstaande zij kon en
moest beseffen dat slechts winst
kon worden gemaakt indien teruggekeerd werd naar de vroegere
manier van werken »;
Dat het onderdeel steunt op een
onjuiste lezing van het arrest;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres geen ernstige
poging heeft gedaan om de oorzaken van de verliessituatie op te
sporen en van daaruit na te gaan op
welke manier de belangen van de
schuldeisers konden worden gevrijwaard, en in dit verband vaststelt
dat eiseres de belangen van de
schuldeisers nog meer in geva:;tr
heeft gebracht door nieuwe belangrijke schulden te maken;
Dat het arrest, door aldus de
feitelijke gegevens aan te wijzen
waarop de beslissing dat eiseres
niet te goeder trouw was, steunt, de
stelling van eiseres, die steunde op
de maatregelen die, volgens haar
bewering, door de zaakvoerder werden getroffen, verwerpt en zodoende
de conclusie beantwoordt;

tweede onderdeel, eiseres in haar akte
van hoger beroep inriep : dat zij ongeIukkig was, op grond dat haar zaakvoerder, zodra hij bemerkte dat het bectrijf
verlieslatend was, een poging ondernam
om die situatie recht te zeten; dat die
operatie omvatte : een beperking van
zijn personeel, het opdrijven van zijn
bedrijvigheid, het aanpassen van zijn
prijzen aan de steeds stijgende loonen gasoliekosten; dat de redenering van
de zaakvoerder weliswaar achteraf fout
is gebleken, maar daaruit in genen dele
kan afgeleid worden dat eiseres niet
ongelukkig zou zijn; dat de poging van
de zaakvoerder immers mislukt is
wegens de steeds scherper wordende
concurrentie en de steeds stijgende
kosten; zodat het arrest, door te beslissen dat eiseres niet ongelukkig is, zonder te antwoorden op het middel van
eiseres volgens hetwelk de vaststelling
achteraf van een verkeerde bedrijfspolitiek op zichzelf het bewijs van het
ontbreken van ongeluk niet kan aanWat het eerste onderdeel betreft :
brengen, niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de GrondOverwegende dat het hof van
wet);
beroep, dat in het arrest erop wijst

en, derde onderdeel, eiseres in haar
akte van hoger beroep inriep dat zij te
goeder trouw was (in de zin van artikel 2
van het Regentsbesluit van 25 september
1946), op grond onder meer dat haar
zaakvoerder maatregelen trof om te
trachten de verlieslatende toestand van
eiseres te verhelpen; zodat het arrest
door te beslissen dat de goede trouw bij
eiseres ontbreekt, zonder te antwoorden
op het hiervoor omschreven middel van
eiseres, niet regelmatig gemotiveerd is

dat eiseres op voortvarende wijze
zeven slecht gekwoteerde wagens
heeft aangekocht zonder voorafgaande ernstige analyse die zeer
gemakkelijk had kunnen gebeuren,
dat zij op onverstandige wijze geopteerd heeft voor een bedrijfspolitiek
die noodzakelijkerwijze moest leiden tot een financiele catastrofe, dat
zij niet verantwoorde schulden heeft
gemaakt niettegenstaande zij kon
en moest beseffen dat slechts winst
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kon worden gemaakt indien teruggekeerd werd naar de vroegere
manier van werken, duidelijk te
kennen geeft dat de toestand van
eisers slechts te wijten is aan kennelijk onredelijke beslissingen;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 september 1982 -

1' kamer -

bediende bij de N.M.B.S. in zijn
betrekking, en in de tweede plaats,
indien hij niet wordt herplaatst, tot
veroordeling van de N.M.B.S. tot schadevergoeding wegens onrechtmatig
ontslag van ambtswege van de
bediende uit zijn ambt en wanneer de
eiser voor de appelrechter van zijn
vordering tot betaling van schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag
heeft afgezien, en zijn vordering heeft
beperkt tot schadevergoeding wegens
onrechtmatig ontslag, beslist hij wettig
dat de vordering gegrond is op een feit
dat in de oorspronkelijke dagvaarding
is aangevoerd en dat de vordering
derhalve niet nieuw is. (Art. 807

Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter- Verslaggever de h. BoonGer.W.)
Gelijkluidende conclusie van de h.' 2" De vordering tot betaling van een
Declercq, advocaat-generaal Advovergoeding wegens schending van een
eaten: mrs. De Gryse en Biitzler.
burgerlijk recht door de bestuursoverheid valt onder de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken (1). (Artt. 92 en
93 Gw.)
3" Toetsing van de wettigheid of onwet-

Nr. 49
3'

KAMER-

20 september 1982

1° NIEUWE VORDERING -

tigheid van een beslissing van bet
bestuur waaruit schade voortvloeit,
valt onder de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken, ook al beschikt
de bestuursoverheid over een zogenaamde discretionaire bevoegdheid (2).

BURGER(Artt. 92 en 93 Gw.)
LJJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WJJZIGING
VAN DE VORDERING- GEREC!ITELIJK WET- 4" Van toetsing van de wenselijkheid
BOEK, ART. 807 - UITBREIDING OF WIJZIGING
van een beslissing van het bestuur is
OP GROND VAN EEN FElT OF !IANDELING IN
geen sprake wanneer de rechter de
DE DAGVAARDING AANGEVOERD - BEGRIP.
wettigheid van die beslissing onder-

2° RECHTERLIJKE MACHT -

VORDERING TOT SC!IADEVERGOEDING WEGENS
SCHENDING VAN EEN RECHT DOOR DE
BESTUURSOVER!IEID BEVOEGDHEID VAN
DE HOVEN EN RECHTBANKEN.

zoekt en zegt dat degene die de
beslissing heeft genomen, niet gedaan
heeft wat een normaal voorzichtig
« aangestelde » van de overheid zou
gedaan hebben en dat hij schade heeft
bemkkend (3). (Artt. 92 en 93 Gw.)

3° RECHTERLIJKE MACHT -

TOETSING VAN DE WETTIG!IEID OF ONWETIIG!IEID (NATIONALE MAATSC!IAPPIJ DER BELGISC!IE
VAN EEN BESLISSING VAN HET BESTUUR
SPOORWEGEN T. LAFFINEUSE)
WAARUIT SCHADE VOORTVLOEIT - SCHENDING VAN EEN RECHT TEN GEVOLGE VAN
ARREST ( vertaling)
MACHTSOVERSCHRJJDING
DOOR
DE
(A.R. nr. 6225)
BESTUURSOVERHEID BEVOEGDHEID VAN
DE HOVEN EN RECHTBANKEN.
HET HOF; - Gelet op het bestre-

40 RECHTERLIJKE MACHT _
TOETSING VAN DE WETIIGHEID OF ONWETIIGHEID

den arrest, op 7 december 1979 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

VAN EEN BESLISSING VAN HET B E S T U U R i - - - - - - - - - - - - - - - - WAARUIT SCHADE VOORTVLGEIT - OMVANG
(1) en (2) Cass., 7 nov. 1975 (A.C., 1976, 316)
VAN DE TOETSINGSBEVOEGDHEID.
met voetnoten 1 en 2.

~~~~~~~~~~

w~~u~~~~~

oorspronkelijke vordering in de eerste Cass., 7 nov. 1975 (ibid., 1976, 316) met
plaats strekte tot herplaatsing van een voetnoten 1 en 2.
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schending van de artikelen 31, 807, 820,
821, 824, 825, 870, 1042, 1043, 1068, 1138,
2", van het Gerechtelijk Wetboek, 1315,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest, na eraan herinnerd
te hebben dat verweerder in zijn rechtsvordering aan de arbeidsrechtbank vroeg
zijn herplaatsing in zijn betrekking bij
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen te bevelen met behoud van
zijn verkregen rechten, zo niet, dan
eiseres te veroordelen tot betaling van
schadevergoeding, en dat de eerste rechter zich onbevoegd had verklaard, op
grond dat << de subjectieve rechten die de
heer Laffineuse te zijner kennisgeving
wil voorleggen overeenkomstig artikel 3,
nr. 58, van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek
enkel zouden bestaan voor zover er eerst
een einde zou worden gemaakt aan zijn
staat van ontslagene van ambtswege,
hetgeen niet valt onder de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten, doch onder die
van de Raad van State wegens de
statutaire toestand van de betrokkene »,
akkoord gaat met eiseres in haar betoog,
tot staving van haar exceptie van onbevoegdheid ratione materiae, dat de vordering tot herplaatsing in zijn betrekking neerkomt op een verzoek tot nietigverklaring van het ontslag van ambtswege en dat het personeelslid tegen die
maatregel geen rechtstreeks beroep kan
instellen bij een andere rechter dan de
Raad van State, doch niettemin de
exceptie verwerpt, op grond dat « het
door gelntimeerde (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) in
haar eerste conclusie voorgedragen middel ... niet meer ter zake dienend is
zodra appelant (thans verweerder) in
zijn tweede aanvullende conclusie aan
het arbeidshof vraagt hem akte te verlenen " van zijn afstand van het punt van
vordering betreffende zijn herplaatsing
bij gelntimeerde "; ... het arbeidshof
immers vaststelt dat, ten gevo!ge van de
afstand waarvan aan het Hof gevraagd
wordt akte te verlenen, de oorspronkelijke subsidiaire vordering tot betaling
van een schadevergoeding (" zo niet ... ")
de hoofdvordering is geworden; het
arbeidshof derhalve staat voor een geval
van samenloop van de bevoegdheid van
de rechterlijke macht met de bevoegdheid van de Raad van State ten aanzien
van een handeling die een machtsoverschrijding oplevert; dat de rechterlijke
macht bevoegd is om kennis te nemen

vergoeding wegens schending van een
subjectief recht en om de wettigheid van
de administratieve handeling te toetsen,
ook a! kan ze door de Raad van State
nietig worden verklaard; dat niet wordt
betwist dat de arbeidsgerechten ook
bevoegd zijn voor elk geschil tussen
eiseres en haar personeelslid betreffende
de rechten die hij of zijn rechthebbenden aan het personeelsstatuut ontlenen;
de bevoegdheid van die gerechten evenmin wordt betwist voor de vorderingen
tot schadevergoeding die personeelsleden Iaten steunen op een schending van
dat statuut », en dientengevolge in zijn
beschikkende gedeelte letterlijk beslist :
« Ontvangt het hoger beroep, neemt
ervan akte dat de h. Laffineuse afstand
doet van het punt van de vordering
betreffende zijn herplaatsing in zijn
betrekking, trekt de zaak aan zich,
ontvangt zijn vordering om de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
te doen veroordelen hem 9.635.870 frank
schadevergoeding te betalen, bevestigt
het vonnis van 18 mei 1977 van de
Arbeidsrechtbank te Nijvel voor zover zij
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de rechtsvordering van de h.
Laffineuse om zijn herplaatsing in zijn
betrekking te bevelen met behoud van
zijn verkregen rechten, en, zo niet,
eiseres te doen veroordelen om 9.635.870
frank schadevergoeding te betalen; uitspraak doende over de vordering zoals
ze thans is geformuleerd, zegt nu reeds
dat het ontslag van ambtswege dat bij
brief van 5 augustus 1975 ter kennis van
verweerder is gebracht, onwettig is ,;, de
heropening van de debatten beveelt
alvorens nader uitspraak te doen en de
kosten aanhoudt,

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de oorspronkelijke
subsidiaire vordering inzake de veroordeling tot 9.635.870 frank schadevergoeding « als zulks niet werd gedaan », dit
wil zeggen als eiseres verweerder niet
zou herplaatsen op bevel van de rechter
bij wie de hoofdvordering aanhangig
was, zoals eiseres bij conclusie betoogde,
een vordering tot schadevergoeding was
als sanctie voor de nietigverklaring van
het ontslag van ambtswege, waarop de
hoofdvordering betrekking had, en voor
de niet-uitvoering van die beslissing tot
nietigverklaring; verweerders afstand,
van het hoofdpunt van zijn vordering,
waarvan het arrest akte neemt, niet tot
gevolg had dat de oorspronke!ij)<:e subsidiaire vordering tot betaling van een
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feitelijke grondslag mist;

I

schadevergoeding de hoofdvordering
werd, doch die subsidiaire vordering,
welke onsplitsbaar samenhing met de
oorspronkelijke hoofdvordering, integendee! noodzakelijk begrepen was in de
afstand, zij het van geding of van
rechtsvordering, die Iaatstgenoemde vordering tot voorwerp had en dat ze
vervangen werd door een nieuwe vordering tot schadevergoeding die berustte
op een ander feit of een andere akte dan
in de dagvaarding was aangevoerd, daar
niet meer als fout werd aangenomen de
niet-uitvoering door eiseres van het door
de rechter gegeven bevel tot herplaatsing, doch de zogenaamde onwettigheid
van het bij brief van 5 augustus 1975 aan
verweerder ter kennis gebrachte ontslag
van ambtswege; het arrest, door de
nieuwe vordering gelijk te stellen met de
vroegere subsidiaire vordering, de
bewijskracht miskent van de akten van
rechtspleging, inzonderheid de dagvaarding, de conclusie van verweerder in
eerste aanleg, zijn verzoekschrift van
hager beroep en zijn conclusies in hager
beroep tot en met inbegrip van zijn
eerste aanvullende conclusie, waarin de
oorspronkelijke subsidiaire vordering
voorkomt, enerzijds, en zijn tweede aanvullende conclusie in hoger beroep
waarin zijn nieuwe vordering voorkomt,
anderzijds (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest, door te verklaren
dat het bevoegd b!ijft voor de oorspronkelijke subsidiaire vordering tot schadevergoeding die, naar het aanneemt, de
hoofdvordering is geworden, zonder
rekening te houden met de gevolgen van
de afstand van eiser van het eerste punt
van zijn oorspronkelijke vordering en
met de onbevoegdheid van de aangesproken rechter, die het arrest voor
beide punten van die oorgpronkelijke
vordering bevestigt, de draagwijdte van
de afstand van verweerder miskent
(schending van de artikelen 31, 820, 821,
1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en aan tegenstrijdigheid lijdt
(schending van artikel 97 van de Grondwet); het arrest, door de nieuwe vordering tot schadevergoeding die verweerder in zijn tweede aanvullende appelconclusie had ingesteld als ontvankelijk te
beschouwen, bovendien de artikelen 807
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

Wat het tweede
treft :

onderdeel be-

Overwegende dat verweerder in
zijn inleidend exploot zijn grieven
tegen eiseres preciseerde en aanvoerde dat de hem verweten tekortkoming, zelfs al was ze materieel
bewezen, de tegen hem genomen
maatregel van ontslag van ambtswege niet kon rechtvaardigen; dat
hij vorderde dat hij in zijn betrekking zou worden herplaatst met
behoud van zijn verworven rechten
en, zo niet, dat eiseres tot schadevergoeding zou worden veroordeeld;
dat die vorderingen werden ingesteld zowel bij de eerste rechter als
in de eerste conclusie voor het
arbeidshof; dat, na die conclusie,
verweerder zijn
rechtsvordering
heeft beperkt tot het verkrijgen van
schadevergoeding;
Overwegende dat het arrest
beslist dat de vordering tot schadevergoeding geen nieuwe vordering
is in de zin van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek; dat het vaststelt dat die vordering tot betaling
van een vergoeding de hoofdvordering is geworden;
Dat het arrest, door te oordelen
dat die vordering reeds bij de eerste
rechter was ingesteld en dat verweerder eigenlijk twee verschillende
vorderingen, een hoofdvordering en
een subsidiaire vordering, had ingesteld, aan de dagvaarding en aan de
conclusie geen uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de inhoud
ervan;
Overwegende dat het op zichzelf
niet tegenstrijdig is, enerzijds, de
beslissing van het vonnis te bevesti1
lk d
b 'd
ht
gen vo gens we e e ar ei srec bank niet bevocgd is om uitspraak
te doen over de aangebrachte
hoofdvordering en subsidiaire vordering, en te beslissen dat de door
een appelconclusie beperkte verdering ontvankelijk is;
Dat het middel, voor zover het
Wat het eerste onderdeel betreft :
aanvoert dat het arrest de draag-
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verweerder, gegrond is op de schending van de artikelen 31, 820 en 821
van het Gerechtelijk Wetboek; dat
artikel 31, waarin een definitie
wordt gegeven van het begrip on' splitsbaarheid van de geschillen,
geen verband houdt met de grief, en
uit de artikelen 820 en 821 van het
Gerechtelijk
Wetboek,
waarin
respectievelijk
de
afstand
van
geding en van rechtsvordering
wordt omschreven, niet valt af te
leiden dat het arrest niet, zonder
schending van die bepalingen, kon
beslissen dat de oorspronkelijke
subsidiaire vordering de hoofdvordering was geworden;
Dat de oorspronkelijke vordering
berustte op het feit dat verweerder
van ambtswege door eiseres was
ontslagen; dat de vordering, zoals ze
bij appelconclusie werd gewijzigd,
op hetzelfde feit berustte, zodat het
arrest artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt door een
nieuwe vordering in te willigen;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Dat het middel in dit opzicht
feitelijke grondslag mist;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1349, 1353, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 13, inzonderheid eerste,
tweede en vierde lid, van de wet van
23 juli 1926 tot oprichting van de N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 10 van hoofdstuk XV van het op
14 oktober 1932 aangenomen Statuut van
het personeel van die Nationale Maatschapij, 26, 29, 30, 31, 108 van de
Grondwet en van het in die teksten
neergelegde beginsel van de scheiding
van de machten, en van de artikelen 92
en 97 van de Grondwet,
doorda~ na te hebben vastgesteld dat :
1° verweerder sedert de maand mei 1975
aan eiseres een aantal medische getuigschriften had gegeven, waarvan het laat-

ste betrekking had op de periode van
2 juli tot 6 augustus 1975, en hem
wegens een zenuwinzinking arbeidsongeschikt verklaarde, doch hem toestond
zich buitenshuis te begeven; 2° het
gewestelijk medisch centrum van eiseres
te Brussel verweerder voor een keuring
had opgeroepen, en hij op 3 juli, in een
aan verweerder overhandigd medisch
getuigschrift van dokter De!vosalle van
dat centrum, tot 30 september 1975
ongeschikt werd verklaard voor zijn
normale werkzaamheden, doch geschikt
voor Iicht bureauwerk volgens regelmatige uren (« uw rechtstreekse chef zal u
werk geven overeenkomstig de instructies die hij van onze dienst zal
ontvangen »), 3° verweerder op 4 juli
tegen die beslissing beroep intstelde;
4° hij verzocht werd om op 9 juli voor de
keurraad voor beroepsgeschiktheid te
verschijnen; 5° verweerder op 9 juli niet
voor die raad is verschenen; 6° het
personeelsbureau van de groep Brussel
in een ter post aangetekend formulier
van 11 juli, zonder daartoe volgens het
statuut verplicht te zijn, aan verweerder
meedeelde dat hij sedert 9 juli onregelmatig afwezig was en hem erop wees dat
hij, overeenkomstig artikel 10, hoofdstuk
XV, van bet statuut van het personeel,
van ambtswege als ontslagen kon worden verklaard indien zijn afwezigheid
Ianger dan tien dagen duurde, dit wil
zeggen indien hij zijn dienst niet op
19 juli hervatte; 7° die brief op 30 juli
door verweerder werd afgehaald, hetzij
omdat hij thuis was gebleven en dus
geen kennis had gekregen van het
bericht dat was achtergelaten in de
winkel van zijn echtgenote, die met
vakantie was in het buitenland (versie
van verweerder), hetzij omdat hijzelf
met zijn familie op vakantie was gegaan
in het buitenland (versie van eiseres die
subsidiair aanbood zulks door getuigen
te bewijzen), 8° bij brief van eiseres van
5 augustus 1975 en met toepassing van
artikel 10 van het statuut van het
personeel dat luidt « kan van ambtswege
als ontslagen verklaard worden met
verlies van elk recht op een vertrekvergoeding ... de bediende die, zonder
geldige reden, zijn post verlaat en meer
dan tien dagen afwezig b!ijft », aan
verweerder kennis werd gegeven van
zijn ontslag van ambtswege, met ingang
van 9 juli 1975; go de geneesheerdeskundige Alexis, die werd aangesteld
op 17 oktober 1975 op de vordering in
kort geding van verweerder, gelijklopend
met zijn dagvaarding over de grond, in
zijn rapport van 1 mei 1976 had
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verkeerde sedert lange tijd en zeker op
het ogenblik van de feiten niet in een
"normale toestand "; had hij zich in zijn
" normale " toestand bevonden, dan zou
hij door zijn fout niet in een voor hem
zo ernstige situatie zijn terechtgekomen,
" terwijl hem de reddende hand was
aangeboden om een oplossing te vinden
en zelfs om van zijn vakantie te
genieten" »; « hoewel hij voor zijn
gedrag een sanctie verdient, dus ruime
verzachtende omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen », het
arrest beslist « dat het bij brief van
5 augustus 1975 aan de h. Laffineuse ter
kennis gebracht ontslag van ambtswege
onwettig is », op grand dat « hoewel het
niet aan het arbeidsgerecht staat de
opportuniteit te beoordelen van de maatregel van ontslag van ambtswege, daarentegen de wettigheid van die maatregel
aan zijn toezicht is onderworpen; dat
eiseres zich ten onrechte beroept op het
"soeverein " of "discretionaire " karakter van de beoordelingsbevoegdheid die
ze heeft, om de toetsing van de wettigheid van de uitoefening van die
bevoegdheid uit te sluiten; dat de rechter, aan wie gevraagd is de wettigheid
van het ontslag na te gaan, de rechts- en
feitelijke gronden moet onderzoeken die
eiseres aanvoert tot staving van haar
beslissing die niet volkomen wettig en
regelmatig is alleen omdat eiseres
beweert dat zij de bepalingen van het
statuut van het personeel nauwgezet in
acht heeft genomen, zowel inzake het
beroep tegen een beslissi ng van de
arbeidsgeneesheer
betreffende
de
arbeidsgeschiktheid, als inzake het antslag van ambtswege onregelmatige afwezigheid, en dat de maatschappijwerkgever niet alleen beslist of de
aangevoerde redenen al dan niet plausibel zijn; dat zij verplicht is gebruik te
maken van de ruime beoordelingsbevoegdheid die artikel 10 van het statuut
van het personeel toekent aan de autoriteit die tot het ontslag van ambtswege
moet beslissen; dat men naar redelijkheid zou kunnen verwachten dat een zo
strenge maatregel aanleiding geeft tot
een onderzoek met bijzondere onderzoeksverrichtingen voor diegenen die de
toepassing ervan moeten voorstellen aan
de bevoegde autoriteit van de Nationale
Maatschapij der Belgische Spoorwegen;
dat ten deze een " normaal voorzichtig "
aangestelde (lees : werkgever) niet tot
het ontslag van ambtswege, een " mogelijke " doch niet verplichte maatregel, ...
zou beslist hebben alleen op grand dat

de heer Laffineuse na de toezending van
het formulier van 11 juli niet meer van
zich had Iaten horen, en zulks terwijl
men tijdens de drie weken van 19 juli
tot 5 augustus (waarvoor trouwens een
medisch getuigschrift was afgegeven,
zelfs al werd het stuk betwist) een
onderzoek had kunnen instellen; dat er
voor de afwezigheid van de heer Laffineuse op 19 juli "plausibele" redenen
waren {plausibel = « wat kan worden
aangenomen », volgens Larousse), namelijk zijn gezondheidstoestand,
een
" abnormale" toestand die zijn afwezigheid op de keuring van 9 juli verklaart,
en het feit dat hij de verwittiging van
11 juli niet had ontvangen binnen een
tijd die hem in staat had gesteld zich bij
zijn chef aan te melden en aldus de
toepassing van artikel 10, hoofdstuk XV,
van het statuut te vermijden », en voor
het overige afwijzend beschikt over het
subsidiair bewijsaanbod van eiseres
inzake de afwezigheid van verweerder
die in juli 1975 met zijn familie op
vakantie zou geweest zijn,
terwijl, eerste onderdeel, zoals het
arrest erkent, eiseres in haar betrekkingen met haar personeelsleden, die geregeld zij n door het statuut van het
personeel, een administratieve overheid
is in de zin van de wet; hoewel noch het
beginsel van de scheiding van de machten, noch hct begrip soevereine macht
van het bestuur afbreuk kunnen doen
aan de bevoegdheid van de rechter om,
in het kader van een rechtsvordering die
gegrond is op de aquiliaanse aansprakelijkheid van een administratieve overheid, uitspraak te doen over de wettigheid van de beslissingen die eiseres ten
aanzien van een van haar personeelsleden heeft genomen bij toepassing van
dat statuut, die controle, los van de
externe wettigheid van de bestreden
beslissing, dit wil zeggen de inachtneming van de ter zake voorgeschreven
vorm- en bevoegdheidsregels, die door
het arrest niet worden betwist, doch
voor zover die controle betrekking heeft
op de interne wettigheid van de beslissing, dit wil zeggen de wettigheid van de
motivering ervan, echter niet kan slaan
op de opportuniteit van de genomen
maatregel, doch moet worden verricht in
verband met het doe! zelf waarvoor de
macht wordt uitgeoefend, daar het
bestuur enkel kan handelen in het
algemeen belang en dus een fout begaat
telkens als het een doe! nastreeft dat
niets te maken heeft met de op het
bestuur rustende verplichting om de
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te verzekeren; bijgevolg, wegens willekeur en machtsafwending, als foutief
kan worden beschouwd de handeling
van de administratieve overheid die
gegrond is op een motief dat niet wettig
kan worden aangenomen wegens het
doe! van de handeling en de nietovereenstemming van dit doe! met het
algemeen belang en de openbare dienst
waarvoor zij haar bevoegdheid heeft
gekregen; het arrest daarentegen, door,
enerzijds, zijn controle te richten op de
beoordelingsbevoegdheid van eiseres
inzake het ontslag van ambtswege, die
artikel 10 van hoofdstuk XV van het
statuut van het personeel haar toekent,
en haar te verwijten dat zij geen onderzoek heeft ingesteld om, naast de inlichtingen uit de door het personeelslid
overgelegde medische getuigschriften en
uit de keuring van het gewestelijk
medisch centrum te Brussel, meer te
weten te komen over de redenen
waarom verweerder niets meer van zich
liet horen, en door, anderzijds, te beslissen dat de « abnormale » gezondheidstoestand van het personeelslid, zoals die
is beschreven in het rapport van het
geneeskundig onderzoek van dokter
Alexis, een plausibele reden was voor de
afwezigheid van verweerder op de keuring van 9 juli voor de keurraad voor
beroepsgeschiktheid en dat het nietafhalen van de verwittiging van 11 juli
een plausibele reden was voor zijn
afwezigheid tot 19 juli, de grenzen van
een controle van de interne wettigheid
van het ontslag van ambtswege overschrijdt, daar het geen rekening houdt
met het doe! van de handeling waarover
het helemaal niets zegt, en de opportuniteit van de beslissing onderzoekt door de
regels van het statuut inzake de vervroegde beeindiging van de betrekking
door ontslag van ambtswege uit te
breiden en door zijn eigen beoordeling
over het verlaten van een post zonder
plausibele reden in de plaats te stellen
van die van de administratieve overheid
(schending van de artikelen 26, 29, 30, 31
en 108 van de Grondwet en van het
beginsel van de scheiding van de machten, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 13 van de wet van 23 juli 1926, 10
van hoofdstuk XV van het op 14 oktober
1932 aangenomen statuut van het personeel van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen en 92 van de
Grondwet); het arrest een tegenstrijdigheid bevat daar het, na te hebben
gezegct dat net niet aan het arbeidsgerecht stond de opportuniteit te beoorde-

len van de maatregel van ontslag van
ambtswege, beslist dat de genomen
beslissing onwettig is op grond van
overwegingen waarin die opportuniteit
wordt onderzocht en door het arrest
wordt
beoordeeld
(schending
van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, .. .
vierde onderdeel, ...
vijfde onderdeel, ...
zesde onderdeel, .. .

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 10 van
hoofdstuk XV van het statuut van
het personeel van de Nationale
Maatschapij der Belgische Spoorwegen onder meer bepaalt dat van
ambtswege als ontslagen verklaard
kunnen worden, met verlies van aile
recht op een vertrekvergoeding, om
het even of zij tot het kader van het
vast personeel behoren of niet, de
bedienden die, zonder geldige
reden, hun post verlaten en meer
dan tien dagen afwezig blijven;
Overwegende dat de hoven en
rechtbanken kennis nemen van de
vordering waarbij een personeelslid
van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen aan deze
maatschappij vergoeding vraagt van
de schade die het beweert geleden
te hebben door de te zijnen opzichte
genomen beslissing tot ontslag van
ambtswege; dat, zelfs als de
bestuursoverheid een discretionaire
macht heeft, de wettigheid van de
beslissingen die ze in de uitoefening
van die macht neemt, nog door de
hoven en rechtbanken wordt beoordeeld;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben gezegd dat eiseres de afwezigheid van meer dan tien dagen in
aanmerking heeft genomen om ten
aanzien van verweerder de beslissing tot ontslag van ambtswege te
nemen en dat een normaal voorzichtig « aangestelde » van de overheid niet tot ontslag van ambtswege, een mogelijke doch niet verplichte en onvermijdelijke maatregel, zou beslist hebben aileen op
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van zich had laten horen, de ele- SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
menten opgeeft op grand waarvan MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS
VERPLICHT!NG
het oordeelt dat de niet-hervatting
DE BENADEELDE - RECHT VAN
van het werk kan worden gerecht- TEGENOVER
DAT FONDS.
vaardigd door plausibele redenen,
dat immers de abnormale gezond- 3° VERZEKERING - VERPLICHTE AANheidstoestand van verweerder kan SPRAKELIJKHEIDSVERZEKRING
INZAKE
uitleggen waarom hij niet op de MOTORRIJTUIGEN - BENADEELDEN AAN WIE
HET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARkeuring van 9 juli 1975 is verschenen en de verwittiging van 11 juli BORGFONDS GEEN VERGOEDING IS VER1975 om binnen tien dagen het werk SCHULDIGD - BEGRIP.
te hervatten, verweerder niet tijdig 1° Wanneer de civielrechtelijke aanspraheeft bereikt;
kelijkheid met betrekking tot een
Dat het arrest bijgevolg beslist motorrijtuig niet gedekt is overeendat de maatregel van ontslag van komstig de bepalingen van de
W:A.M.-wet 1 juli 1956 kunnen de door
ambtswege onwettig is;
gebruik van dat rijtuig benadeelde
Dat het arrest geenszins de het
personen tegenover het Gemeenschapopportuniteit van die beslissing con- pelijk Motorwaarborgfonds, krachtens
troleert, doch, zonder tegenstrijdig
art. 16 van die wet, voor de vergoeding
te zijn, zich ertoe beperkt de wettigvan hun lichamelijke schade, een
heid ervan te toetsen en de schade- recht op schadeloosstelling doen gelden, waarvan de Koning de toekenlijke gevolgen te beoordelen die ze
ningsvoorwaarden en de omvang
voor verweerder heeft gehad;
bepaalt; de toekenningsvoorwaarden
Dat dit onderdeel van het middel
en de omvang van de rechten van de
niet kan worden aangenomen;
benadeelden tegenover het fonds worden bepaald bij het KB. van 5 jan.
1957; krachtens art. 1 van dat besluit
wordt het fonds in de plaats van de
verplichtingen van de aansprakelijke
dader gesteld.

Om die redenen, verwerpt de Zo Uit de W.A.M.-wet 1 juli 1956 en uit
het K.B. van 5 jan. 1957 blijkt dat in
voorziening; veroordeelt eiseres in
de huidige stand van de wetgeving het
de kosten.
20 september 1982 - 3• kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Closon,
waarnemend voorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en de Bruyn.

Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, buiten de aan het fonds eigen
verweren waarover het krachtens die
wet en dat besluit beschikt, tegen de
vordering van de getroffene geen
ander verweer kan voeren dan het
verweer dat de aansprakelijke dader
tegen de getroffene kan opwerpen.

3° Art. 4 KB. van 5 jan. 1957 bepaalt op

Nr. 50

z• KAMER - 21 september 1982
lo VERZEKERING -

VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
INZAKE
MOTORRIJTUIGEN - W A.M.-WET 1 JULI 1956,
ART. 16 - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERPLICHTING TEGENOVER DE
BENADEELDE- KB. VAN 5 JAN. 1957.

beperkende wijze de personen tegenover wie het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds niet tot vergoeding gehouden is; de uitsluiting van de
vergoeding is beperkt tot de personen
die aan de verzekeringsverplichting
niet hebben voldaan, tot de personen
waarvan sprake is in al'f. 18, § 1,
tweede lid, WA.M.-wet, alsmede tot de
in bet 3", van art. 4 bedoelde echtgenoot en verwanten, maar geldt niet
voor degenen die willens en wetens als
passagier in een niet verzekerd voertuig plaatsnemen.
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MOTORWAARBORGFONDS, OLEMANS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6605}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerder Olemans met
een Iichte vrachtwagen, die hij voor
een kortstondig gebruik had ontvreemd, een ongeval veroorzaakte,
waarbij een inzittende om het Ieven
kwam en twee inzittenden gewond
werden; dat het arrest, aannemend
dat de getroffenen wisten dat het
voertuig ontvreemd was, hun vorderingen en die van hun rechtsopvolgers tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ongegrond verklaart; dat het arrest, ten aanzien
van de vorderingen tegen Olemans,
beslist dat de getroffenen fouten
begingen door wetens mee te
beschikken over een gestolen voertuig en wetens mee te rijden met
een dronken bestuurder; dat het
arrest oordeelt dat de schade bij
helfte moet worden verdeeld tusscn
Olemans en de burgerlijke partijen;
I. In zoverre .de voorzieningen
gericht zijn tegen de beklaagde
Olemans
en
de
rechtstreeks
gedaagde partij Van Poelvoorde;
Overwegende dat Dirk Van Limbergen, Jozef Van Limbergen en de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten afstand doen van hun cassatieberoep in zoverre het gericht is
tegen de beslissingen op hun vorderingen tegen verweerder Olemans;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat
diezelfde eisers hun voorzieningen
hebben doen betekenen aan verweerder Van Poelvoorde, noch dat
de andere eisers hun voorziening
hebben doen betekenen aan de
verweerders Olemans en Van Poelvoorde; dat die voorzieningen derhalve niet ontvanklijk zijn;

II. In zoverre de voorziening
gericht zijn tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vorderingen van
de eisers tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 11, 16 van de
verzekeringswet van 11 juni 1874, 1, 6,
meer bepaald eerste lid, 11, 16 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 1 tot en met 8 en
meer bepaald de artikelen 1 en 4 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 Motorwaarborgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
1165, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de slachtoffers Guido
Drooghmans, Dirk Van Limbergen en
Herman Vander Kerken niet konden
worden beschouwd als mededaders van
diefstal of als helers, noch als houders in
de zin van het artikel 4, 1", van het
koninklijk besluit van 5 januari 1957
betreffende
het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, de vordering van
de eisers jegens verweerder toch ongegrond heeft geacht op grand dat voormelde slachtoffers, door willens en
wetens als passagier plaats te nemen in
een niet verzekerd voertuig, mede het
« risico van geen verhaal op een verzekeraar vrijwillig hebben gerealiseerd »
zodat zij deswege niet gerechtigd kunnen zijn tot enige vordering ten opzichte
van verweerder, en op grand dat voormelde slachtoffers niet als benadeelden
kunnen worden beschouwd met als
redenen : « dat het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds in zijn totstandkoming, functie en structuur behoort tot de
instelling van de verplichte verzekering
inzake motorvoertuigen ter (maximale)
bescherming van de slachtoffers van
verkeersongevallen; dat de koninklijke
besluiten van· 5 januari 1957 en van
31 januari 1957 genomen werden in
uitvoering van artikel 16 van de wet van
1 juli 1956 inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; dat het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds de vorm heeft van
een onder!inge vereniging opgericht
door en in stand gehouden door de
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bijkomend blijkt uit de inschakeling van
artikel 50 in de wet van 9 juli 1975 op de
controle der verzekeringsondernemingen; dat het Gemeenschappelijke Motorwaarborgfonds dan ook in vele opzichten
(onder andere verplichting tot vergoeding subrogatie tussenkomst)
gelijk te stellen is met een verzekeraar
in die gevallen waarbij zich naast het
eerste risico van het schadeverwekkend
feit ook nog een tweede risico realiseert
doordat geen enkele verzekeraar gehouden of in de mogelijkheid is tot vergoeding van de schade; dat waar er geen
betwisting bestaat over verband met de
totstandkoming van het tweede risico;
nu dat geen enkel gegeven erop wijst
dat de uitsluitingen, voorzien in
artikel 4, 1°, 2°, 3°, van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, door de
wetgever bedoeld zouden zijn als beperkingen van dit verweer, doch we!
integendeel als een voorafbestaande
gegrondheid ervan zonder verder onderzoek als zodanig; dat er ook geen enkel
gegeven voorhanden is om bij kwestieus
verweer geen rekening te houden met
voor het verzekeringsrecht fundamentele
beginselen zoals de goede trouw, het
vrijwillig feit en de zware £out van de
verzekerde en de benadeelde vastgelegd
in de artikelen 9, 1 en 16 van de
verzekeringswet van 11 juni 1874; dan
ook dat de verschillende personen welke
ten deze, door wetens en willens als
passagier plaats te nemen in een niet
verzekerd voertuig, mede het risico van
geen verhaal op een verzekeraar vrijwillig hebben gerealiseerd zodat zij deswege niet gerechtigd kunnen zijn tot
enige vordering opzichtens het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; dat in
elk geval de gestelde vorderingen ongegrond dienen te worden verklaard
omwille van het rechtsmisbruik gezien
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingesteld werd ten behoeve van
slachtoffers welke te goeder trouw zijn
en niet ten behoeve van deze personen
welke voordelen halen uit toestanden
teweeggebracht door gekende misdrijven
en dus geenszins als benadeelden in dit
opzicht kunnen worden beschouwd »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
aanneemt dat verweerder een verweer
kan voeren, vreemd aan de verweermiddelen die de (contractueel verbonden)
verzekeraar kan aanvoeren met toepassing van de wet van 1 juli 1956 betre£fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, een

verweer dat erin bestaat een £out van de
derde benadeelde in te roepen bij de
totstandkoming van het risico « dat geen
enkele verzekeraar gehouden is of in de
mogelijkheid is tot vergoeding van de
schade », dit hoewel het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling
van de toekenningsvoorwaarden en van
de omvang der rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, bedoeld bij de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, precies de schade toegebracht aan benadeelden bij realisering
van het risico « dat geen enkel verzekeraar gehouden is of in de mogelijkheid
is tot vergoeding van de schade » dekt
en hiertoe uitdrukkelijk en limitatie£ de
uitsluitingen en beperkingen van dekking door het Waarborgfonds bepaalt,
zodat het arrest door toevoeging van een
toekenningsvoorwaarde aan de uitdrukkelij k vastgestelde
toekenningsvoorwaarden van het koninklijk besluit van
5 januari 1057, dit koninklijk besluit
schendt (schending van artikel 16 van de
wet van 1 juli 1956 en van de artikelen 1
tot en met 8, meer bepaald de
artikelen 1 en 4, van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957);

tweede onderdeel, het arrest het
bestaan van een rechtstreekse relatie
tussen verweerder en de eisers construeert, waarbij verweerder autonome verweermiddelen zou putten uit de fundamentele beginselen van het verzekeringsrecht, vervat in de artikelen 9, 11
en 16 van de verzekeringswet van
11 juni 1874, wijl een dergelijke rechtstreekse relatie enkel kan worden afgeleid uit de artikelen 6 en 11 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen en deze artikelen weliswaar een eigen recht scheppen voor de
benadeelde en meteen een verbintenis
ten laste van de verzekeraar, doch het
de verzekeraar geenszins mogelijk
maken tegen de benadeelde andere verweermiddelen in te roepen dan die
welke de verzekerde zelf tegen de benadeelde kan inroepen, zodat 1° het arrest
aan de artikelen 9, 11 en 16 van de wet
van 11 juni 1874, die uitdrukkelijk de
relatie verzekeraar/verzekerde regelen,
een draagwijdte hecht die deze artikelen
niet bezitten en zodoende deze artikelen
schendt (schending van de artikelen 9,
11 en 16 van de wet van 11 juni 1874);
2° het arrest, in de weergegeven omstan-
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de toepassing van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 januari 1957, in
de plaats van de verplichtingen van de
aansprakelijke dader wordt gesteld,
overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 1 juli 1956, aan de rechtstreekse
relatie tussen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds en de benadeelden,
welke enkel berust op de artikelen 6 en
11 van de wet van 1 juli 1956 ingevolge
de verwijzing hiernaar in artikel 1 van
het koninklijk besluit van 5 januari 1957,
en meteen aan de artikelen 6 en 11 van
de wet van 1 juli 1956 een draagwijdte
verleent die deze artikelen niet bezitten,
en zodoende deze artikelen schendt
(schending van de artikelen 6, meer
bepaald eerste lid, en 11 van de wet van
1 juli 1956); 3o het arrest de binnen
de contractuele relatie verzekeraar/
verzekerde toepasselij ke regels bui ten
deze contractuele relatie toepasselijk
heeft geacht op de relatie verzekeraar/
derde benadeelde, en zodoende ten
onrechte aan de contractuele regels
gevolgen heeft gehecht die een derde
treffen (schending van het artikel 1165
van het Burgerlijk Wetboek); 4° het
arrest de ter zake geldende quasidelictuele
aansprakelijkheidsregeling,
die het wei in de verhouding bestuurder
van het :voertuig/benadeelde passagiers
hanteert, en die de verhouding regelt
tussen de gelaedeerden en de verzekeraar die in de rechten van de schadeveroorzakende
bestuurder
treedt,
ten
onrechte ter zijde stelt (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, het in elk geval
tegenstrijdig is vast te stellen dat het
risico dat erin bestaat dat « geen enkele
verzekeraar gehouden is of in de mogelijkheid is tot vergoeding van de
schade •, wordt gerealiseerd door de
personen die plaatsnemen in een voertuig wanneer terzelider tijd correct
wordt vastgesteld dat dit voertuig reeds
v66r deze personen erin plaatsnemen
« niet verzekerd is • en het betrokken
risico zodoende reeds gerealiseerd is, dit
ten gevolge van de diefstal van het
voertuig welke, zoals vastgesteld door
het arrest, reeds voltooid was op het
ogenblik dat de passagiers plaatsnamen
in dit voertuig, zodat het bestreden
arrest tegenstrijdig en meteen niet, of in
elk geval onvoldoende gemotiveerd is
(schending van het artikel 97 van de
Grondwet);

vierde onderdeel, het arrest, door de
eisers uit te sluiten uit de categorie van
door het koninklijk besluit van 5 januari
1957 beoogde benadeelden, de in
artikel 1 van de wet van 1 juli 1956
vastgestelde definitie van « benadeelde »,
waarvan de lichamelijke schade met
toepassing van artikel 16 van deze wet
van 1 juli 1956 door het Gemeenschappelijk Waarborgfonds dient te worden vergoed, miskent, aangezien het concept
benadeelde, gehanteerd in het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, enkel steunt
op artikel 19 van de wet van 1 juli 1956,
en
dus
niet
van
het
concept
« benadeelde » als gedefinieerd in
artikel 1 van de wet van 1 juli 1956
verschilt noch zelfs mag verschillen, en
aangezien naar de termen van dat artikel onder « benadeelden » dienen te
worden verstaan : « zij die schade
hebben geleden welke grond oplevert
voor toepassing van deze wet, alsmede
hun rechtverkrijgenden », en de vraag of
deze personen bij de totstandkoming
van die schade een fout hebben begaan,
hun de hoedanigheid van benadeelde
niet ontneemt, hoewel de vaststelling
van bestaan en omvang van deze fout
eventueel de omvang van de vergoeding
kan belnvloeden, overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 1 juli 1956 en
de quasi-delictuele aansprakelijkheidsregelen (schending van de artikelen 1 en
16 van de wet van 1 juli 1956 en van de
artikelen 1 en 4 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957);
vijfde onderdeel, het arrest zijn beslissing tegenstrijdig motiveert door, enerzijds, in de verhouding eisers/verweerder, vast te stellen dat de slachtoffers Drooghmans, Van Limbergen en
Vander Kerken niet als benadeelden
kunnen worden beschouwd en zij en
hun rechtverkrijgenden rechtsmisbruik
zouden plegen door vergoeding te vragen
van verweerder omdat zij voordeel zouden hebben gehaald uit een toestand
teweeggebracht door gekende misdrijven, doch anderzijds, in de verhouding
eisers/beklaagde, vast te stellen dat de
voormelde slachtoffers weliswaar fouten
hebben begaan maar toch gerechtigd
zijn vergoeding van een dee! (namelijk
de helft) van de schadelijke gevolgen
van het ongeval te vorderen van de
beklaagde, zodat zij te dien aanzien wei
als benadeelden blijken te worden
beschouwd en in de mate, door het
arrest vastgesteld, een verhaal zouden
hebben genoten op de verzekeraar van
de beklaagde, zo deze normaal verzekerd
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Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds een motorrijtuig niet gedekt is oververeist was geweest, wijl het concept eenkomstig de bepalingen van de
« bena_deelde ~· gehante.erd 1?
het wet de door het gebruik van dat
konmkhJk beslmt van 5 Januan 1957, .. '.
d ld
t
enkel steunt op artikel 16 van de wet riJtUig bena ee e perso~~n egenvan 1 juli 1956 en dus niet van het over het GemeenschappehJk Mot.orconcept « benadeelde , als gedefinieerd waarborgfo~ds, VO?~ de vergoedmg
in artikel 1 van de wet van 1 juli 1956 van hun hchamehJke schade, een
verschilt noch zelfs mag verschillen, recht op schadeloosstelling kunnen
zodat het arrest tegenstrijdig is gemoti- doen gelden, waarvan de Koning de
veerd (schending van het artikel 97 van toekenningsvoorwaarden
en
de
de Grondwet) en in elk geval, door nu omvang bepaalt; dat de toekeneens de. slachtoffers als benadeelden dan · gs oorwaarden en de omvang
weer met als benadeelden te behande- mn V
len, zijn beslissing op een willekeurige van de rechten van de benadeelden
en voor de rechtzoekende onbegrijpe- tegenover het f<;>nds..bepaald ~orden
lijke wijze motiveert, wat neerkomt op door het konmkhJk beslmt van
een gebrek aan motivering (andermaal 5 januari 1957; dat, krachtens
schending van het artikel 97 van de artikel 1 van dat besluit, het fonds
Grondwet) :
in de plaats van de verplichtingen
Over de door verweerder aange- van de aansprakelijke dader wordt
voerde
grond
van
niet-ont- gesteld;
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat
het middel zuiver juridisch is en
Overwegende dat die bepalingen
derhalve bij gebrek aan belang niet aan de getroffene, naast het recht
ontvankelijk is, daar het niet tot op vergoeding waarover hij beschikt
cassatie kan leiden; dat immers uit ten aanzien van de aansprakelijke
de vaststellingen van het arrest dader, een recht op schadeloosstelblijkt dat G. Drooghmans, D. Van ling geeft tegenover het fonds, dat,
Limbergen en H. Vanderkerken binnen de perken van het konink<< houders » waren van het voor lijk besluit, dezelfde verplichtingen
kortstondig gebruik gestolen voer- heeft als de aansprakelijke dader;
tuig, zodat verweerder, krachtens dat het arrest, om over de vorderinartikel 4, 1", van het koninklijk gen van de eisers tegen het fonds te
besluit van 5 januari 1957, niet oordelen, ten onrechte een beroep
gehouden is de door hen. gele.d~n doet op de bepalingen van de wet
schade te vergoeden; het d!spositlef van 11 juni 1874 die de verhouding
van het arrest derhalve wettelijk tusen de verzekeraar en de verzeverantwoord blijft door juridische kerde beheersen·
redenen die het Hof in de plaats
'
van de aangevochten overwegingen
Overwegende
dat uit de wet van
kan stellen : ·
1 juli 1956 en het koninklijk besluit
Overwegende dat het arrest vast- van 5 januari 1957 volgt dat het
stelt dat de slachtoffers van het fonds, in de huidige stand van de
verkeersongeval geen << houders » wetgeving, buiten de aan het fonds
waren van het voertuig dat ertoe eigen verweren waarover het krachaanleiding gaf;
tens die wet en dat besluit beschikt,
Dat de grond van niet-ont- tegen de vordering van de getrofvankelijkheid moet worden verwor- fene geen ander verweer kan voeren
pen;
dan het verweer dat de aansprakelijke dader tegen de getroffene kan
Over het eerste, tweede en vierde opwerpen;
onderdeel:
Overwegende dat, krachtens arOverwegende dat artikel 4 van
tikel 16 van de wet van 1 juli 1956, het besluit bepaalt tegenover welke
wanneer de civielrechtelijke aan- personen het fonds niet tot vergoe-
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afgezien van het 4', dat op arbeidsongevallen betrekking beeft
2" KAMER - 21 september 1982
erop neerkomt, van de vergoeding
uit te sluiten personen die niet aan JACHT - JACH'IWET, ART. 2BIS, § I - JACHT
de verzekeringsverplichting bebben MET HET GEWEER - MINIMUMOPPERVLAKTE
voldaan, alsmede in bet bet 3° be!- VAN EEN JACHTTERREIN- BEGRIP.
doelde echtgenoot en verwanten;
rechter kan uit zijn feitelijke vastdat nocb in bet koninklijk besluit, Destellingen
dat de verbinding van 125
noch in de wetter uitvoering waarmeter aan de straat tussen twee jachtvan bet is genomen, een bepaling
terreinen bestaat uit een huizenblok
voorkomt die bet mogelijk maakt te
van 34 meter, een ongebouwd perceel
met een ·breedte van 27 meter, een
oordelen dat de opsomming van
huizenblok van 30 meter en een ongeartikel 4 slechts enuntiatief is; dat
bouwd perceel met een breedte van 34
het arrest, door van het recht op de
meter, niet wettig afleiden dat die
vergoeding uit te sluiten benadeeljachtterreinen
verbonden zijn door
den die willens en wetens als passadelen waarin wegens hun afmetingen
gier in een niet verzekerd voertuig
een cirkel met een straal van ten
plaatsnemen, zonder dat deze persominste vijfentwintig meter kan wornen behoren tot een van de in
den getrokken en dat derhalve die
artikel 4 van bet besluit bedoelde jachtterreinen als aangesloten moeten
worden beschouwd in de zin van
categorieen, aan dit besluit een
artikel 2bis, § 1, van de Jachtwet (1).
bepaling toevoegt en bet aldus
schendt;
(DE CUYPER E.A. T. WEYN, GOVAERT)

Dat de onderdelen
gegrond zijn;

in

zoverre

Om die redenen, verleent akte
van de afstanden; vernietigt bet
bestreden arrest in zoverre bet de
eisers hun vorderingen tegen bet
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ontzegt; verwerpt de voorzieningen voor bet overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt bet Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de kosten van de
betekening van de tegen bet fonds
ingestelde voorzieningen; veroordeelt de eisers in de overige kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar bet Hof van Beroep te Gent.

ARREST

(A.R. nr. 6965)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 30 juni 1981 door bet
Hof van Beroep te Brussel op verwijzing gewezen;
Gelet op bet arrest van bet Hof
van 10 juni 1980 (2);
Overwegende dat de voorziening,
in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de tegen de verweerders
ingestelde
strafvordering,
slechts ontvankelijk is voor zover de
eisers veroordeeld zijn in de kosten
van die strafvordering;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2bis van de
Jachtwet van 28 februari 1882, ingevoegd
bij artikel 3 van het koninklijk besluit
van 10 juli 1972, 1319, 1320, 1322, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest - na overeenkomstig het verslag van de gerechtelijk
aangestelde deskundige geconstateerd te
hebben dat de verweerders het jacht-
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Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
(I) Zie Cass., 10 juni 1980 (A.C., 1979-80,
- GeliJkluidende conclusie van de h. nr. 634).
Charles, procureur-generaal Advo(2) A.C., 1979-·RO, nr. 634
caten : mrs. Butzler en De Gryse.

-111recht bezitten over een gebied van
ongeveer 80 ha, gelegen te Temse
(Steendorp), in twee zones verdeeld,
namelijk een eerste zone ten noorden
van de Scouselestraat met een oppervlakte van ongeveer 52 ha en een tweede
zone, ten zuiden van die straat gelegen
en omringd door de jachtterreinen van
de eisers, die geen 25 ha bereikt, dat
beide zones aan elkaar palen aan de
Scouselestraat over een afstand van
125 m, dat deze verbinding bestaat uit :
a) een blok woonhuizen met een totale
breedte van 23 m; b) een onbebouwd
perceel met een breedte van 27 m; c) een
blok woonhuizen met een totale breedte
van 30 m, en d) onbebouwde percelen
met een breedte van 34 m - beslist dat
de telastlegging ten laste van de verweerders niet bewezen is, namelijk de
telastlegging met een geweer gejaagd te
hebben op een terrein waarvan de
aaneengesloten
oppervlakte
minder
bedraagt dan 25 ha ten noorden en ten
westen van de lijn Samber en Maas, de
vorderingen van de eisers ongegrond
verklaart, de eisers veroordeelt in aile
kosten, waaronder die jegens het openbaar ministerie, en het middel verwerpt
waardoor de eisers deden gelden dat de
erven waarop huizen staan, geen jachtgronden zijn en niet in rekening kunnen
worden gebracht bij de berekening van
de verbinding tussen beide zones, zodat
enkel de onbebouwde percelen, respectievelijk 27 m en 34 m breed, doorgangen tussen de twee zones uitmaken,
waarin echter geen cirkel met een straal
van 25 m kan worden getrokken - en
doordat het arrest zijn beslising laat
steunen op de beschouwingen dat uit de
gegevens van het deskundigenverslag
blijkt dat de twee groepen woningen met
aanpalende hovingen, waarop de verweerders trouwens het jachtrecht bezitten, geen hindernissen vormen, die het
trekken van een cirkel met een straal
van 25 m beletten, ook wanneer de jacht
daarop niet is t.oegestaan; dat de wetgever een onderscheid maakt tussen jachtgebieden met een minimumoppervlakte
en plaatsen waarop in geen geval met
het geweer mag worden gejaagd, namelijk elk gedeelte van een terrein, welke
ook de oppervlakte van dit laatste zij,
waarin geen cirkel met een straal van
25 m kan worden getrokken, dat de
aanwezigheid van een hekken, een chalet of afsluiting met draad geen beletsel
vormt voor de beschrijving van een
cirkel met een straal van 25 min de zin
van de J achtwet, en dat hieruit blijkt dat
de bedoelde twee zones met de Scousele-

straat aan elkaar palen over een afstand
van 125 m en een jachtgebied vormen,
waarop de verweerders over de hele
uitgestrektheid mogen jagen,
terwijl nu, onverschillig of het gaat om
verbindende delen van jachtgebi.eden als
bedoeld in het derde lid, meer bepaald
2•, van artikel 2bis, § 1, van de wet van
28 februari 1882, dan wei om delen van
een jachtterrein als bedoeld door het
vierde lid van dat artikel, de aanwezigheid van woonhuizen, of ook eventueel
van chalets, wei degelijk een beletsel
vormt voor de beschrijving van een
cirkel met een straal van 25 m in de zin
van de Jachtwet, en namelijk in deze zin
dat de omtrek voor die cirkel niet over
de grand mag worden beschreven
waarop het woonhuis of het chalet is
gebouwd, nu uit de hierboven gepreciseerde constateringen, welke het arrest
uit het deskundigenverslag overneemt,
blijkt dat de verbinding tussen de twee
zones van het jachtterrein van de verweerders gevormd wordt door tussen
blokken woonhuizen gelegen tussenruimten met respectievelijk een breedte
van 27 m en 34 m, zodat op die
verbindingen geen cirkel met een straal
van 25 m kan worden beschreven, en nu
derhalve de twee zones van het jachtterrein van de verweerders niet aaneengesloten zijn in de zin van gezegd
artikel 2bis, § 1, hieruit volgt dat het
arrest deze wettelijke bepaling schendt,
alsook de bewijskracht miskent welke
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek wordt gehecht
aan het verslag van 15 mei 1979 van de
gerechtelijke deskundige Redant, en ten
onrechte weigert de ten laste van de
verweerders gelegde feiten te beschou-.
wen als een fout als bedoeld in de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek:

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het
hof van beroep diende uit te maken
of een jachtterrein van ongeveer 80
hectaren, bestaande uit een eerste
gebied ten noorden van de Scouselestraat en een tweede gebied ten
zuiden van die straat met een
oppervlakte die geen 25 hectaren
bereikt, kan worden beschouwd als
een aaneengesloten terrein doordat
in de verbindende delen een cirkel
met een straal van ten minste
25 meter kan worden getrokken; dat

-112het arrest vaststelt dat beide gebieOm die redenen, vernietigt het
den aan elkaar palen over een bestreden arrest; beveelt dat van
lengte van 125 meter aan de straat, het thans gewezen arrest melding
welke lengte achtereenvolgens inge- zal worden gemaakt op de kant van
nomen wordt door een huizenblok de vernietigde beslissing; veroormet een breedte van 34 meter, een deelt de verweerders in de kosten;
ongebouwd perceel met een breedte verwijst de zaak naar het Hof van
van 27 meter, een huizenblok met Beroep te Antwerpen.
een breedte van 30 meter en een
21 september 1982 - 2" kamer ongebouwd perceel met een breedte
Voorzitte1· : de h. Chatel, afdelingsvoorvan 34 meter;

Overwegende dat het arrest
opmerkt dat « de wetgever de jacht
op de kleine percelen blijkbaar verbiedt, omdat het wild er geen dekking noch rust vindt, terwijl de
veiligheid van personen, bij het
schieten, in gevaar kan komen »;
dat het arrest voorts oordeelt dat
« uit de door de deskundige gegeven
plaatsbeschrijving, zijn situatietekening en de bij het dossier voorhan-.
den zijnde foto's blijkt dat de twee
groepen woningen met aanpalende
hovingen, waarop (de verweerders)
trouwens het jachtrecht bezitten,
geen hindernis vormen die het trekken van een cirkel met een straal
van 25 m beletten, ook wanneer de
jacht daarop niet toegestaan is >>;

zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart en Houtekier.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE BIJ
VERSTEK EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS OP TEGENSPRAAK IN SOLJDUMVEROORDEELD OM SCHADEVERGOEDING
TE BETALEN AAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN
- VOORZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS TIJDENS DE
GEWONE VERZETTERMIJN VAN DE BEKLAAGDE ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Overwegende dat het hof van
beroep uit zijn feitelijke vaststellingen dat de verbinding van 125
meter aan de straat, tussen het 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN gebied ten zuiden van de Scousele- STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSstraat en het gebied ten noorden VORDERINGEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
van de Scouselestraat, bestaat uit HET HOGER BEROEP - BEKLAAGDE VEROOReen huizenblok van 34 meter en een DEELD WEGENS HET BESTUREN, OP DE OPENongebouwd perceel met een breedte BARE WEG, VAN EEN NIET VERZEKERD
van 27 meter, een huizenblok van MOTORRJJTUIG EN WEGENS ONOPZETTELIJKE
SLAGEN OF VERWONDINGEN, EN OP DE BUR30 meter en een ongebouwd perceel GERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN - GEMEENmet een breedte van 34 meter, ·niet SCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS IN
wettig heeft kunnen afleiden dat die SOLIDUM MET DE BEKLAAGDE VEROORDEELD
beide gebieden verbonden zijn door OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN
delen waarin wegens hun afmetin- -HOGER BEROEP ALLEEN VAN HET GEMEENgen een cirkel met een straal van SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS ten minste 25 meter kan worden GEVOLGEN.
getrokken;
3° VERZEKERINGEN

Dat het arrest derhalve artikel
2bis, § 1, derde lid, 2", van de
J achtwet schendt;
Dat het
gegrond is;

middel

in

zoverre

VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
GEMEENSCHAPPEL!JK
MOTORRJJTUIGEN MOTORWAARBORG IN SOLIDUM MET DE
BEKLAAGDE VEROORDEELD OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN
HOGER
BEROEP ALLEEN VAN HET GEMEENSCHAPPEL!JK MOTORWAARBORGFONDS- GEVOLGEN.

-1134° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN TEGEN DE
BEKLAAGDE EN HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS AANGENOMEN - ,
EINDBESLISING OP EEN VAN DE RECHTSVORDERINGEN EN GEEN EINDBESLISSING OP DE
ANDERE- VOORZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
NIET DEFINITIEVE BESLISSING, ZONDER
BERUSTING- VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING - BESLISSINGEN OP DEZELFDE
VERNIETIGING
ONWETIGHEID GEGROND BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN DE
TWEEDE BESLISSING.

1"

Wanneer een beklaagde en het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds in solidum zijn veroordeeld om
schadevergoeding te betalen aan de
burgeriljke partijen, door een beslissing die bij verstek is gewezen t.a. v. de
beklaagde en op tegenspraak t.a.v. het
Gemeenschappeilj'k
MotorwaarbOJ-gfonds, is het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds ontvankelijk om
zich dadelij'k tegen de burgerlijke
partijen in cassatie te voorzien, hoewel
de gewone verzettermijn welke voor
de beklaagde openstaat, nog niet is
verstreken (1). (Impliciet.)

de beslissing op de strafvordering te
betwisten in zoverre zij grand opleverde voor zijn eigen veroordeling
alsmede aile middelen aan te voeren
die de beklaagde had kunnen voordragen om te doen verklaren, zowel dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe zijn voertuig aanleiding kon
geven, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen desaangaande door een
verzekering was gedekt als dat hij
voo1· het ongeval niet aansprakelijk
was (2). (K.B. 5 jan. 1957; artt. 9, 15 en
16 wet 1 juli 1956; art. 202 Sv.)
4° Wanneer de rechter bij wie twee

burgerlijke rechtsvorderingen tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aanhangig zijn, beslissingen
heeft gewezen welke op dezelfde
onwettigheid zijn gegrond en een van
die beslissingen een eindbeslissing is
en de andere niet, brengt de inwilliging van de voorziening van het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds tegen de eerste beslissing de
vernietiging mee van de tweede beslissing, zelfs indien het GemeenschappeJijk JI.IIotorwaarbOJ'gfonds, zonder erin
te ben.1sten, afstand heeft gedaan van
zijn voorziening tegen laatstvermelde
beslissing (3).

2° en 3° Het Gemeenschappelijk Motor-

waarborgfonds dat vrijwillig is tussen- (GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGgekomen voor het strafgerecht dat FONDS T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIAkennis heeft genomen van de rechts- LISTISCHE MUTUALITEITEN, LESCROART, VAN
vOJ·del'ingen tot vergoeding van de
REYBROUCK, SNAUWAERT)
schade, op de openbare weg veroorARREST
zaakt door het niet 'verzekerd motor(A.R. nr. 7266}
rijtuig van de beklaagde, en dat in
solidum met de beklaagde is veroorHET HOF; - Gelet op het bestredeeld tot betaling van schadevergoe- den arrest, op 27 januari 1982 door
ding aan de burgerlijke partijen, is het Hof van Beroep te Gent geweontvankelijk om aileen hager beroep
in te stellen tegen die beslissing, om zen;

(1) Zie:
- beklaagde bij verstek veroordeeld door
een beslissing die op tegenspraak is gewezen
t.a.v. zijn verzekeraar, en voorziening van de
verzekeraar tijdens de gewone verzettermijn
van de beklaagde ; ontvankelijke voorziening :
Cass., 26 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
821), 10 feb. 1969 (A.C., 1969, 551), 23 april 1974
(ibid., 1974, 909) en 23 sept. 1975 (ibid., 1976,
113);
- beklaagde bij verstek veroordeeld door
een beslissing die op tegenspraak is gewezen
t.a.v. de burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
en voorziening van deze partij tijdens de
gewone verzettermijn van de beklaagde :
ontvankelijke voorziening, Cass. : 11 maart
1974 (A.C., 1974, 754) en 27 feb. 1980 (ibid.,
1979-80, nr. 406).

Overwegende dat de eerste rechter de beklaagde Lescroart tot straffen veroordeelde ter zake dat die
beklaagde : A. op een openbare weg
of op terreinen die toegankelijk zijn
voor het publiek of voor een aantal
personen die het recht hebben om
er te komen, bestuurder was
(2) Zie Cass., 20 dec. 1971 (A.C., 1972, 382),
6 maart 1972 (ibid, 1972, 626) en de noot 1,
19 maart 1973 (ibid., 1973, 707), 18 jan. 1977
(ibid., 1977, 557) en 22 mei 1979 (ibid., 1978-79,
1106).
(3) Zie Cass., 12 feb. 1974 (A. C., 1974, 640) en
14 okt. 1974 (ibid., 1975, 201).
.

-114geweest van een motorrijtuig, zon- komt ter zake tussen, overeenkomstig de
der dat de burgerrechtelijke aan- artikelen 9, 15 en 16 van de wet van
sprakelijkheid waartoe dit voertuig 1 juli 1956 betreffende de verplichte
inzake
aanleiding kon geven, gedekt was aansprakelijkheidsverzekering
autovoertuigen, en werpt in hoger
door een verzekering die aan de beroep op dat Lescroart Freddy, voor
bepalingen van de wet van 1 juli wie zij vrijwillig tussenkomende partij
1956 beantwoordde; B. bij een ver- is, op het ogenblik van het ongeval op
keersongeval dat aan zijn persoon- 25 februari 1979 wei geldig een verzekeIijk toedoen te wijten was, door ring had afgesloten bij de naamloze
gebrek aan voorzorg of voorzichtig- vennootschap General Belgium. Het hof
heid, maar zonder het oogmerk om stelt daartegen vast dat het vonnis van
de eerste rechter omtrent de omschrijde persoon van een ander aan te ving
van de inbreuk onder A ten laste
randen, onopzettelijk slagen of ver- van Lescroart Freddy op tegenspraak
wondingen had toegebracht aan uitgesproken werd en niet in hoger
verweerder Georges Van Reybrouck beroep gebracht wordt door beklaagde
en verweerster Jenny Snauwaert; zelf, noch door de procureur des
dat het vonnis eiser en de Konings, zodat wat dit feit betreft,
beklaagde Lescroart in solidum ver- namelijk het op de openbare weg sturen
oordeelde om schadevergoeding te van de auto Peugeot, voertuig betrokken
het ongeval, zonder geldige verzekebetalen aan de verweerders Natio- in
ring inzake burgerrechtelijke aansprakenaal Verbond van Socialistische lijkheid, in kracht van gewijsde getreden
Mutualiteiten, Van Reybrouck en is. De betwisting die het GemeenschapSnauwaert; dat beklaagde Lescroart pelijk Motorwaarborgfonds opwerpt dat
geen hager beroep instelde; dat er wei een geldige verzekering bestond,
eiser en het openbaar ministerie dat kan enkel nog betrekking hebben tegenwel deden, met dien verstande dat over de verzekeringnemer of de verzehet openbaar ministerie aileen in kerde. Bij toepassing van artikel 9,
alinea 4, van de wet van 1 juli 1956 is
hager beroep kwam van de beslis- het
hof, correctionele kamer, niet
sing ten aanzien van de telastleg- bevoegd dergelijke betwisting bij de
ging B;
procedure in tussenkomst te beoordelen.
De opwerping van het Gemeenschappe-

I. In zoverre de voorziening lijk Motorwaarborgfonds moet dienvolgericht is tegen het Nationaal Ver- gens worden afgewezen »,
bond van Socialistische Mutualiterwijl, overeenkomstig artikel 9 van
teiten :
de wet van 1 juli 1956 en artikel 202 van
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen en 202 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat, enerzijds, het beroepen vonnis beklaagde Lescroart op strafrechtelijk gebied veroordeelde wegens overtreding van de artikelen 1, 2, § 1, en 18,
§§ 1 en 3, van de wet van 1 juli 1956
omdat hij een voertuig bestuurd had dat
niet geldig verzekerd was en, anderzijds,
het arrest, onder verwijzing naar de
artikelen 9, 15 en 16 van diezelfde wet,
eiser en beklaagde Lescroart in solidum
veroordeelde om aan de burgerlijke partijen Van Reybrouck, Snauwaert en het
Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten schadevergoeding te betalen op grond van de overweging : « Het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

het Wetboek van Strafvordering, de partij die voor de beklaagde vrijwillig tussenkomt voor de strafrechter en die met
de beklaagde veroordeeld wordt tot vergoeding van de schade van het slachtoffer, veroorzaakt door het voertuig van de
beklaagde, aileen hoger beroep kan
instellen tegen de beslissing in eerste
aanleg, in hoger beroep de beslissing
over de strafvordering kan betwisten in
de mate dat ze de grondslag vormt van
haar eigen veroordeling op burgerrechtelijk gebied en aile middelen kan aanvoeren die de beklaagde had kunnen
aanvoeren in hoger beroep; het arrest
derhalve niet zonder miskenning van
bovenvermelde regels en de twee geciteerde wetsbepalingen waarop zij steunen, kon beslissen dat eiser schadevergoeding dient te betalen aan de burgerlijke partijen en het hof van beroep niet
bevoegd is om te oordelen over het
verweer dat eiser in hoger beroep had

I
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II. In zoverre de voorziening
Lescroart geldig verzekerd was en eiser gericht is tegen de verweerders Van
derhalve buiten de zaak diende te war- Reybouck en Snauwaert :
den gesteld :
Overwegende dat eiser afstand
heeft gedaan van zijn voorziening
Overwegende dat eiser, krachtens op grond dat de beslissingen op de
zijn hoger beroep, ondanks de ont- vorderingen van de verweerders
stentenis van hoger beroep van de geen eindbeslissingen zijn, maar
beklaagde met betrekking tot de met voorbehoud van zijn recht om
beide telastleggingen en van hoger zich na de eindbeslissing opnieuw
beroep van het openbaar ministerie in cassatie te voorzien;
met betrekking tot de telastlegging
Overwegende dat de vernietiging,
A, het recht had de beslissing op de ten aanzien van eiser, van de beslisstrafvordering te bestrijden, in sing op de civielrechtelijke vordezoverre deze grond opleverde voor ring van het Nationaal Verbond van
zijn eigen veroordeling, alsmede aile Socialistische Mutualiteiten te zijmiddelen aan te voeren die de nen aanzien de vernietiging meebeklaagde had kunnen voordragen brengt van de niet definitieve
om te doen verklaren, zowel dat de beslissingen op de vorderingen van
burgerrechtelijke aansprakelijkheid de verweerders Van Reybrouck en
waartoe zijn voertuig aanleiding Snauwaert, welke beslissingen op
kon geven, overeenkomstig de wet- dezelfde onwettigheid gegrond zijn,
telijke bepalingen dienaangaande, zulks niettegenstaande de afstand
door een verzekering gedekt was, welke niet gelijkstaat met berusting;
als dat hij voor het ongeval niet dat ten aanzien van deze verweeraansprakelijk was;
ders evenwel onaangetast blijft de
beslissing die een deskundigenonOverwegende dat daaraan niet in derzoek beveelt en die het gevolg is
de weg staat de bepaling van van de beslissing dat de beklaagde
artikel 9, vierde lid, van de wet van Lescroart voor de helft aansprake1 juli 1956, krachtens welke het lijk is voor het ongeval;
strafgerecht geen uitspraak kan
Ill. In zoverre de voorziening
doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover gericht is tegen Freddy Lescroart :
de verzekerde of de verzekeringneOverwegende dat uit de stukken
mer; dat immers de beslechting van waarop het Hof vermag acht te
de betwisting over de vraug of de slaan, niet blijkt dat eiser, vrijwillig
burgerrechtelijke aansprakelijkheid tussengekomen partij, zijn voorziegedekt is overeenkomstig de wet ning heeft doen betekenen aan vervan 1 juli 1956, geen uitspraak is weerder; dat de voorziening niet
over rechten als bedoeld in die ontvankelijk is;
be paling;
Overwegende dat het arrest derhalve de devolutieve kracht van het
hoger beroep miskent door te
beslissen zoals aangegeven in het
middel;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het niet
ontvankelijk verklaart de vraag van
eiser dat zal worden geoordeeld
over het al dan niet geldig verzekerd zijn van het door de beklaagde
Lescroart bestuurde voertuig, en
Dat het middel gegrond is;
eiser wegens het niet verzekerd zijn
Overwegende dat zulks, wat Les- van dat voertuig veroordeelt tot
croart betreft, onaangetast laat de betaling van schadevergoeding aan
beslissing dat hij voor de helft de verweerders, verwerpt de voorziening in zoverre zij gericht is
aansprakelijk is voor het ongeval;

-116tegen Freddy Lescroart; beveelt dat 6° RECHT VAN VERDEDIGING
van het thans gewezen arrest mel- STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOding zal worden gemaakt op de kant MENDE ONDERZOEKSMAATREGEL - WElGEvan de gedeeltelijk vernietigde RlNG DOOR DE RECHTER.
beslissing; veroordeelt de verweer- 7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
ders Nationaal Verbond van Socia- - RECIIT VAN VERDEDIG!NG - MIDDEL
listische Mutualiteiten, Georges Van AFGELEID UIT DE WEIGERING VAN EEN
Reybrouck en Jenny Snauwaert in de NIEUW DESKUNDIGENONDERZOEK VOOR DE
kosten; verwijst de aldus beperkte RECHTER- NIEUW MID DEL.
zaak naar het Hof van Beroep te Ant1" Het rechterlijk gewijsde van een
werpen.
beslissing in correctionele of politiezaken is beperkt tot de feiten welke het
voorwerp zijn van de vervolging; het
strekt zich niet uit tot nieuwe· feiten,
zelfs van dezelfde aard, die zijn
gepleegd na de eindbeslissing over de
vroegere feiten (1).

21 september 1982 - 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Gryse.

2" Hoewel verscheidene feiten, die elk
afzonderlijk strafbaar zijn, samen
slechts een misdrijf kunnen opleveren
wegens de eenheid van opzet van de
dader, kunnen de feiten welke reeds
het voorwerp zijn van een eindbeslissing van de feitenrechter, niet een
misdrijf opleveren met nieuwe feiten,
zelfs van dezelfde aard, welke zijn
gepleegd na die eindbeslissing(1).
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAFZAKEN - CORRECTIONELE OF POLITIEZAKEN
- RECHTERLIJK GEWLJSDE BEPERKT TOT DE
•FElTEN VAN DE VERVOWING- EINDBESLISSING OVER DIE FElTEN- FElTEN, ZELFS VAN·
DEZELFDE AARD, GEPLEEGD NA DE EINDBESLISSING OVER DE VROEGERE FElTEN GEEN RECIITERLLJK GEWIJSDE WAT DE
NIEUWE FElTEN BETREFT.

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVENFElTEN DIE SLECIITS EEN MISDRLJF OPLEVEREN WEGENS DE EENHEID VAN OPZET VAN DE
DADER - NIEUWE FElTEN GEPLEEGD NA DE
EINDBESLISSING VAN DE FEITENRECHTER
OVER VROEGERE FElTEN- STRAFBAARHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERJNG - MIDDEL DAT, ZELFS
INDIEN HET GEGROND IS, GEEN CASSATIE
KAN MEEBRENGEN - NIET ONTVANKELLJK
MID DEL.

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- MIDDEL WAARDOCR SCHENDING VAN EEN
WETTELLJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD,
ZONDER TE PRECISEREN WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKELLJK MIDDEL.

5° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - ART. 9 WET BESCHERMING
MAATSCHAPPLJ- DRAAGWLJDTE.

3" Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan

belang, is het middel dat, zelfs indien
het gegrond is, geen cassatie van de
bestreden beslissing kan meebrengen

(2).
4" Niet ontvankelijk is het middel waar-

door de schending van een wettelijke
bepaling wordt aangevoerd, zonder
te preciseren waarin die schending
bestaat (3).
5" Artikel 9

Wet Bescherming Maatschappij Jegt aan de onderzoeksgerechten niet de verplichting op om,
oak wanneer zij zich voldoende ingelicht achten, nag op verzoek van de
verdachte een deskundigenonderzoek
te bevelen (4).

1--------------------"(1) Cass., 5 jan. 1948 (Bull. en Pas., 1948, I,
2), 24 feb. 1958 (ibid., 1958, I, 689) en 13 nov.
1973 (A.C., 1974, 305); < Het rechterlijk
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek '• rede

uitgesproken door eerste advocaat-generaal
Mahaux ter plechtige zitting van 1 september
1971 van het Hof, biz. 39-40.

(2)

Cass.,

12

maart

1980 (A.C., 1979-80,

nr. 444).

(3)

Cass.,

30

sept.

1980 (A.C., 1980-81,

nr.

71).

(4) Zie Cass., 24 dec. 1951 (Bull en Pas.,
1952, I, 552) en 11 dec. 1973 (A.C., 1974, 416).

-1176" Uit het enkel feit dat de rechter een argument dat door eiser in zijn

weigert in te gaan op een verzoek om
een bijkomende onderzoeksmaatregel
te bevelen, op grond dat hij zich reeds
voldoende ingelicht acht, volgt niet dat
de rechten van de verdediging zijn
geschonden (5).
7° Het middel afgeleid uit de miskenning

van het recht van verdediging doordat
de rechter een nieuw deskundigenonderzoek heeft geweigerd, kan niet voor
het eerst voor het Hoi worden voorgedragen indien die miskenning is afgeleid uit de reden en op grond waarvan de
onderzoeksmaatregel werd gevraagd en
die redenen niet voor de feitenrechter
werden aangevoerd (6).
(GABRIEL T. PAUWELS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7594)

conclusie was opgeworpen en dat niet
wordt onderzocht, noch verworpen of
bevestigd (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 51, 65, 461 en 476 van
het Strafwetboek);
tweede onderdeel, het arrest niet
nagaat of er sprake van opslorping is
voor de eiser ten laste gelegde feiten die
gepleegd zijn v66r zijn veroordeling door
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde op 5 maart 1980, waardoor voor
die feiten toepassing diende te worden
gemaakt van het rechtsprincipe << non
bis in idem » en waardoor het verval van
de strafvordering diende te worden vastgesteld (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 13 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 246, 360 van het Wetboek van
Strafvordering, 1, 7 en 8 van de wet van
1 juli 1964 tot bescherming van de
maatschapij tegen abnormalen en
gewoontemisdadigers) :

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juli 1982 gewezen
Overwegende dat eiser feiten,
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling; gepleegd in de jaren 1977 tot 1981,
ten laste werden gelegd; dat de
A. Wat de beslissing op de straf- raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent de feiten
vordering betreft :
bewezen verklaarde en de interneOver het eerste middel, afgeleid uit de ring van eiser gelastte; dat eiser van
schending van de artikelen 97 van de die beschikking in hoger beroep
Grondwet, 51, 65, 71, 461, 467 van het kwam en voor het hof van beroep
Strafwetboek, 13 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvorde- aanvoerde dat de misdrijven de
ring, 1, 7 en 8 van de wet van 1 juli 1964 uitwerking waren van een zelfde
tot bescherming van de maatschappij opzet, dat, gezien de eenheid van
tegen abnormalen en gewoontemisdadi- opzet, rekening diende te worden
gers,
gehouden met de veroordeling die
doordat het arrest aileen vaststelt dat op 5 maart 1980 door de Correctioeiser de ten laste gelegde feiten als nele Rechtbank te Dendermonde
omschreven in de vordering van het was uitgesproken, en dat derhalve
openbaar ministerie heeft gepleegd zon- voor de feiten A, 1 tot 21, B, 1 tot 13,
der uitspraak te doen over het middel
van de opslorping, dat door eiser was men C. 1 en 2, gepleegd v66r
opgeworpen in zijn conclusie in verband 5 maart 1980, het verval van de
met de hem ten laste gelegde feiten die strafvordering door << opslorping »
dateren van v66r zijn veroordeling door diende te worden uitgesproken;
de Correctionele Rechtbank te DenderOverwegende dat het arrest de
monde, op 5 maart 1980,
beslissing van de raadkamer bevesterwijl, eerste onderdeel, het arrest, na tigt, onder meer op de volgende
onderzoek van de schuld betreffende de gronden : << De ten laste gelegde
hem ten laste gelegde feiten, diende na feiten
zoals in de vordering
te gaan of er in casu sprake was van
eenheid van opzet, wat het geval is bij omschreven, zijn bewezen gebleven.
het plegen van de collectieve misdrijven, Ten slotte zijn er feiten ten laste
gelegd
aan
verdachte
welke
gepleegd zijn in een periode na de
(5) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326)
correctionele veroordeling van ver(6) Zie Cass., 30 okt. 1973 (A.C., 1974, 255).
dachte van 5 maart 1980, zijnde de
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en met 26, zodat het argument van 5 juli . 1982 werd beslist over de
de opslorping ter zake niet dienend mternermg :
zou kunnen zijn »;
Overwegende dat eiser niet preciOverwegende dat het arrest de seert in welk opzicht artikel 97 van
beslissing tot internering grondt op de Grondwet geschonden zou zijn;
na de correctionele veroordeling van
Wat het eerste onderdeel betreft :
5 maart 1980 gepleegde feiten en die
beslissing aldus wettelijk verantOverwegende dat artikel 9 van de
woordt; dat het middel, zelfs indien wet van 1 juli 1964 de onderzoekshet met betrekking tot de aan die gerechten niet de verplichting
veroordeling voorafgaande feiten oplegt om, ook wanneer zij zich
gegrond mocht blijken, niet tot cas- voldoende ingelicht achten, nog op
satie kan leiden;
verzoek van de verdachte een deskundigenonderzoek te bevelen;
Dat het middel bij gebrek aan
Overwegende dat de feitenrechter
belang niet ontvankelijk is;
onaantastbaar de noodzaak of raadOver het derde middel, afgeleid uit de zaamheid van een onderzoeksmaatschending van de artikelen 97 van de regel en onder meer van een desGrondwet en 9 van de wet van 1 juli kundigenonderzoek beoordeelt;
1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisWat het tweede onderdeel bedadigers, en uit de miskenning van het treft :
recht van verdediging,
Overwegende dat eiser, in zijn
doordat het arrest niet ingaat op de conclusie tot staving van zijn vervraag van de verdediging tot aanstelling zoek tot benoeming van een college
van een college van deskundigen, op van drie deskundigen, slechts aangrond van het feit dat eiser in gebreke voerde « dat, mocht het hof van
blijft enige wetenschappelijke beoorde- oordeel zijn dat er zich een geestesling naar voren te brengen die het onderzoek
opdringt,
concluant
deskundigenverslag ontzenuwt, waardoor vraagt dat, alvorens uitspraak te
het hof van beroep meent voldoende doen over de vordering van het
ingelicht te zijn om te kunnen beslissen,
openbaar ministerie, er een college
terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van van drie experten zou worden aande wet van 1 juli 1964 de mogelijkheid gesteld met op de gebruikelijke opgeeft aan de verdachte of aan zijn dracht na te gaan welke de geesadvocaat om te vragen dat de deskundi- testoestand is van de verdachte »;
gen zullen worden gehoord; in casu
geweigerd wordt een college aan te
Overwegende dat het onderzoeksstellen en kennis te nemen van hun gerecht dat, op grond dat het zich
besluiten (schending van artikel 9 van reeds voldoende ingelicht acht, weide wet van 1 juli 1964 tot bescherming gert op verzoek van de verdachte
van de maatschappij tegen abnormalen een nieuw deskundigenonderzoek te
en gewoontemisdadigers);
bevelen, daardoor op zichzelf het
tweede onderdeel, het arrest het recht recht van verdediging niet schendt;
van verdediging miskent door niet in te
gaan op de vraag van een onvermogende
Overwegende dat uit de stukken
om een college aan te stellen ten einde waarop het Hof vermag acht te
hem aile mogelijkheden te geven om de slaan, niet blijkt dat eiser, ter vrijkamer van inbeschuldigingstelling op de
volledigste wijze in te lichten alvorens te waring van zijn recht van verdedibeslissen, rekening houdend met het feit ging, om redenen die zijn vermodat het deskundigenverslag pas werd genstoestand of het tijdstip van het
neergelegd daags v66r de verschijning deskundigenverslag betroffen, een
van eiser voor de raadkamer voor de nieuw onderzoek heeft gevraagd;
laatste handhaving van het bevel tot dat het middel, in zoverre 'het die
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Hof van Cassatie kan worden opgeworpen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. Wat de civielrechtelijke vorderingen betreft :
Over het tweede middel, ...

was geerbiedigd, door zijn eigen toedoen niet werd bijgestaan door een
raadsman toen hij voor het strafgerecht is verschenen, omdat hij niet
had geantwoord op de brief van zijn
advocaat die hem vroeg gevolg te
geven aan een vroegere brief waarin
hij hem verzocht een voorschot te
storten en de honoraria van een vroegere raadsman te betalen, meedeelde
dat hij zich anders niet Janger met de
zaak bezig zou houden (1).

(DE LAET T. CAISE)
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 2301)

HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel feitelijke grond- den arrest, op 24 februari 1982 door
slag mist;
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

de

21 september 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Rieder, Gent.
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RECHTEN VAN
DE
MENS
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.3.c - RECHT OP BJJSTAND VAN EEN

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6.3.c van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het hof van beroep niet is
ingegaan op eisers verzoek om uitstel
ten einde een raadsman te kiezen ter
vervanging van de advocaat die tien
dagen v66r de terechtzitting eiser liet
weten dat hij niet meer als raadsman
voor hem wenste op te treden, en ter
vervanging van de tweede raadsman, die
vijf dagen v66r de zitting weigerde eiser
te verdedigen op grond dat het door de
eerste raadsman gevorderde ereloonsaldo niet was betaald en eiser geen
gevolg had gegeven aan zijn verzoek om
een voorschot te betalen,
terwijl een ieder die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd, recht heeft
Op de bijstand van een raadsman naar
zijn keuze :

~~s~ EI~~TO~~~ N;;;;T :~~~~
Overwegende dat eiser in ZIJn
DOOR EEN RAADSMAN - GEEN SCHENDING COnclusie VOOr het hof van beroep
VAN HET VERDRAG.
« om verdaging van de uitspraak
verzocht om (hem) in de gelegenArt. 6.3.c Europees Verdrag Rechten van heid te stellen ... zijn recht van
de Mens, krachtens hetwelk een ieder,
die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd, het recht heeft zichzelf te
(1) Zie Institut d'Etudes europeennes, Droit
verdedigen of de bijstand te hebben penal europeen, J. Raymond, « L'article 6 de la

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

van een raadsman naar zijn keuze, Convention europeenne des droits de l'homme
et la loi pimale nationale », biz. 96, nr. 5; Cour
eur. D.H., arrest Articq van 13 mei 1980,
reeks A, nr. 37, « overweging », nr. 32;
Commission eur. D.H., dec. 9 okt. 1980, verz.
nr. 8386178, Besl. en Versl., dl. 21, biz. 126 e.v.;
ibid., beslis. 11 okt. 1979, verz. nr. 8251178,
Besl. en Versl., dl. 17, biz. 166 e.v.

wordt niet geschonden door de feitenrechter die het door de beklaagde
gevraagde uitstel, ten einde een
andere raadsman te kiezen, weigert,
wanneer de beklaagde, wiens recht
van verdediging overigens ten valle

-120verdediging rechtsgeldig uit te oefe- zou behandelen, wat erop neernen met bijstand van een advocaat, kwam dat laatstgenoemde niet zou
wetende dat diens tegenwoordigheid pleiten voor het hof van beroep op
het oordeel van het hof kan 29 januari 1982;
wijzigen »;
Dat niet gebleken is dat eiser aan
Overwegende dat het arrest die brieven gevolg heeft gegeven;
dienaangaande vermeldt
dat
Dat eiser aldus zelf heeft bewerkt
beklaagde, die op 18 juni 1981 naar dat hij niet bijgestaan werd door
de rechtbank verwezen was, op een raadsman bij zijn verschijning
15 juli 1981 werd gedagvaard tegen voor het hof van beroep;
de terechtzitting van 10 september
Dat het middel niet kan worden
1981 waarop hij niet verschenen is; aangenomen.
dat hij op 24 september 1981 verzet
En overwegende dat, wat de strafheeft gedaan; dat hij op 7 oktober
1981 verschenen is met zijn raads- vordering betreft, dat de substanman; dat het beroepen vonnis hem tii!le of op straffe van nietigheid
ontvankelijk verklaarde in zijn ver- voorgeschreven rechtsvormen in·
zet en hem die dag tot de mini- acht zijn genomen en de beslissing
mumstraf veroordeelde;
dat overeenkomstig de wet is gewezen;
beklaagdes raadsman op 9 oktober
1981 en de procureur des Konings
Om die redenen, verwerpt het
op 12 oktober 1981 hager beroep
instelden;
dat
beklaagde
op cassatieberoep; veroordeelt eiser in
8 december 1981 werd gedagvaard de kosten.
tegen de terechtzitting van 29 janu22 september 1982 - 2' kamer
ari 1982 van het hof (van beroep); Voorzitter : de h. Legros, voorzitter dat op die terechtzitting werd Verslaggever de h. Screvens - Gelijkluibeslist dat de behandeling van de dende conclusie van de h. Janssens de
zaak zou worden voortgezet voor Bisthoven, advocaat-generaal - Advoneerlegging van het dossier op caat: mr. Scheufele, Brussel.
5 februari 1982; dat beklaagde op
die zitting een conclusie, een brief
en twee stukken heeft neergelegd;
dat het recht van de verdediging
Nr. 55
aldus ten volle werd geerbiedigd »;
Overwegende dat anderzijds uit
2' KAMER - 22 september 1982
de door eiser bij zijn memorie
gevoegde stukken blijkt dat de
1°
EUROPESE
GEMEENSCHAPPENtweede door eiser gekozen advocaat
TOT OPRICHTING VAN DE EURObij schrijven van 12 januari 1982 liet VERDRAG
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ART. 177
weten dat hij van eiser, zowel voor - UITLEGGING VAN HET VERDRAG OF VAN
het strafgeding als voor burgerlijke EEN HANDELING VAN DE INSTELLINGEN VAN
gedingen, een voorschot eiste en dat DE GEMEENSCHAP - ZAAK AANHANGIG BIJ
eiser eerst het aan de eerste advo- HET HOF VAN CASSATIE - VRAAG OM UITcaat verschuldigde
ereloonsaldo LEGGING - GEVAL WAARIN HET HOF VAN
CASSATIE ZICH NIET BLJ WLJZE VAN PREJUDImoest betalen;
CIELE VRAAG OM UITLEGGING TOT HET HOF
Dat de tweede advocaat in een VAN JUSTITIE VAN DE E.E.G. BEHOEFT TE
schrijven van 21 januari 1982 dat WENDEN.
eiser beweert op 25 januari te
hebben ontvangen, mededeelde dat 2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROeiser geen gevolg had gegeven aan PESE
ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - VERzijn brief van 12 januari 1982 en ORDENING NR. 121/67 VAN DE RAAD VAN
dat, zo eiser in gebreke mocht 13 JUNI 1967 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPblijven, zulks per omgaande te doen, PELLJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE
de advocaat het dossier niet verder 1 SECTOR VARKENSVLEES EN VERORDENING
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HOUDENDE
EEN
GEMEENSCHAPPELJJKE
ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR
RUNDVLEES- NATIONALE REGELING VAN DE
VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES EENZIJDIGE VASTSTELLING VAN
EEN MAXIMUM HANDELSMARGE - VERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET
GEMEENSCHAPSRECHT- VEREISTEN.

V;R;~:~~ ~~~~:aS~~:~~E!JR-;;:

EN VARKENSVLEES- AANVOERING DOOR DE
BEKLAAGDE VAN OMSTANDIGHEDEN WAARDOOR DE TOEPASSING VAN DAT MINIS1'ERIEEL BESLUIT IS UITGESLOTEN, GELET OP DE
BEPAL!NGEN VAN !lET GEMEENSCHAPSRECHT
- VASTSTELLING IN DE BESLISSING DAT DE
BEKLAAGDE TOT STAVING VAN ZIJN AANSPRAAK GEEN ENKEL GEGEVEN AANVOERT
OM ZE GELOOFWAARDIG TE MAKEN - WET·
TIGHEID.
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PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - VERORDENING NR. 121167 VAN DE RAAD VAN
13 JUNI 1967 HOUDENDE EEN GEMEENSC!IAPPELJJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE
SECTOR VARKENSVLEES EN VERORDENING
NR. 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968
HOUDENDE
EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE
ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR
RUNDVLEES- NATIONALE REGELING VAN DE
VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES EENZIJDIGE VASTSTELL1NG VAN
EEN MAXIMUM HANDELSMARGE - VERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET
GEMEENSCHAPSRECHT - VEREISTEN - MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27 MAART 1975 HOU·
DENDE BEPAL1NG VAN DE VERBRUIKERSPRIJS
VAN RUND- EN VARKENSVLEES- HET DOOR
DAT BESLUIT INGEVOERDE SYSTEEM VERZET
ZICH NIET TEGEN DE INAANMERKINGNEMING
VAN ALLE DOOR DE KLEINHANDELAAR
GEMAAKTE KOSTEN EN VAN ZIJN BILLIJKE
BELONING.

4° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN) VARKENS- EN RUNDVLEES - VERDAG TOT
OPRICHT1NG VAN DE EUROPESE ECONOMISCIIE GEMEENSC!IAP
VERORDENING
NR. 121/67 VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967
!IOUDENDE
EEN
GEMEENSCHAPPELJJKE
ORDEN1NG DER MARKTEN IN DE SECTOR
VARKENSVLEES EN VERORDENING NR. 805/68
VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 IIOUDENDE
EEN GEMEENSC!IAPPELJJKE ORDEN1NG DER
MARKTEN IN DE SECI'OR RUNDVLEES NATIONALE REGELING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEESEENZJJDIGE VASTSTELL1NG VAN EEN MAXIMUM !IANDELSMARGE - VERENIGBAAR MET
DE BEPALINGEN VAN IIET GEMEENSCHAPSRECHT VEREISTEN MINISTERIEEL
BESLUIT VAN 27 MAART 1975 HOUDENDE
BEPALING VAN DE VERBRUIKERSPRJJS VAN
RUND- EN VARKENSVLEES- DRAAGWJJDTE.

5° BEWIJS -

6o GRONDWET -

ARTIKEL 6 HEID VOOR DE WET - BEGRIP.

GELIJK-

1' Wanneer een vraag om uitlegging van

het E.E.G.- Verdrag of van een han deling van de Instellingen van de
Gemeenschap dezelfde is als de vraag
die al vroeger is opgeworpen en waarover het Hoi van Justitie E.E.G. een
beslissing van uitlegging heeft gewezen, behoeven de nationale rechterJijke instanties waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet
vatbaar zijn voor enige voorziening,
zich niet opnieuw, bij wijze van een
prejudiciele vraag, om uitlegging tot
het Hoi van Justitie te wenden, op
voorwaarde dat zij zich in hun beslissingen naar die uitegging gedragen (1).
(Art. 177 E.E.G .-Verdrag.)
2' Verordening nr. 121/67 van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een

gemeenschappelijke
ordening
der
markten in de sector varkensvlees en
verordening nr. 805/68 van de Raad
van 27 juni 1968 houdende een
gemeenschappehjke
ordening
der
markten in de sector rundvlees verzetten zich niet tegen de eenzijdige
vaststelling door een Lid-Staat van
een maximum handelsmarge voor de
verkoop en detail van varkens- en
rundvlees, welke hoofdzakel1jk wordt
berekend op basis van de in de
voorafgaande handelsfasen toegepaste
aankoopprijzen en afhankelijk van
deze prijzen varieert, mits de voor de
berekening van de marge gebezigde
aankoopprijzen worden verhoogd met
de handels- en invoerkosten die de
kleinhandelaar bij zijn bevoorrading
en bij de verkoop aan de verbruiker
daadwerkelijk heeft gemaakt, en de
marge op een peil wordt vastgesteld
dat, gelet op aile berekeningsmodaliteiten van de aankoopprijzen, geschikt

STRAFZAKEN - MINISTERIEEL
BESLUIT VAN 27 MAART 1975 HOUDENDE BEPA·
(1) Cass., 9 april 1981 (A. C., 1980-81, nr. 458)
LING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- en 2 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 3).

-122is om de kleinhandelaar een billijke
beloning voor zijn inspanningen te
verzekeren (2).

(MAITRE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2308)

RET HOF; - Gelet op het bestre3" en 4" Het door bet M.B. 27 maart 1975 den arrest, op 3 maart 1982 door het
houdende bepaling van de verbrui- Hof van Beroep te Bergen gewezen;
kerspnjs van rund- en varkensvlees
ingevoerde systeem stelt een handelsmarge vast na bespreking in de commissie tot regeling der prijzen en
verzet zich niet tegen de inaanmerkingneming van aile door de kleinhandelaar gemaakte kosten en van zijn
billijke beloning.

(3) Cass., 2 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 3);

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 67, 97, 107
van de Grondwet, 36 tot 47 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap (E.E.G.), alsook van de verordeningen nr. 121/67
E.E.G. van 13 juni 1967 houdende een
gemeenschappe!ijke ordening der markten in de sector varkensvlees en
nr. 805/68 E.E.G. van 27 juni 1968
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens inbreuk op het ministerieel
besluit van 27 maart 1975 houdende
bepa!ing van de verbmikersprijs van
mnd- en varkensvlees,
terwijl, eerste onderdeel, dat ministerieel besluit, in strijd is met de beslissingen, die het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen op 29 juni
1978 en 17 januari 1980 gewezen heeft in
krachtens
artikel
177
van
het
E.E.G.-Verdrag
ingeleide
procedures
(zaken 154/77 en gevoegde zaken 95 en
96/79), waar het verbiedt de daadwerkelijk gemaakte handels- en invoerskosten
in de verkoopprijs aan verbruiker in
rekening te brengen, zodat dit besluit
hem geen billijke beloning verzekert en
dus het communautaire handelsverkeer
belemmert;
tweede onderdeel, het arrest de conclusie van eiser niet beantwoordt ten
betoge, enerzijds, dat volgens bovenvermeld arrest van 17 januari 1980 de
handelsmarge diende overeen te komen
met de werkelijk gemaakte kosten, hetgeen de vaststelling, zoals in het ministerieel besluit van 27 maart 1975, van
een forfaitair bedrag uitsluit en, anderzijds, dat de in genoemd ministerieel
besluit vastgeste!de maximale handelsmarge, gelet op het werkelijk bedrag van
zijn handelskosten, hem geen billijke
beloning verzekert :

(4) Cass., 27 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 203);
2 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 3) : de
bekritiseerde wetsbepaling geen onderscheid
naar bepaalde categorieen van personen, hetgeen verklaart dat in het arrest enkel gesproken is van de gelijke behandeling van allen
die zich in dezel!de toestand bevinden.

Wat de beide onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat de bij ministerieel besluit van 27 maart 1975
vastgestelde verkoopprijs, belasting
over de toegevoegde waarden inbe-

5° Naar recht verantwoord is de veroordeling op grand van bet M.B. 27 maart
1975 houdende bepaling van de verbruikersprijs van rund- en varkensvlees door bet arrest dat vaststelt dat
de kleinhandelaar in zijn betoog de bij
dat ministerieel besluit vastgestelde
handelsmarge berekend is op basis
van aankoopprijzen en daarbij geen
rekening is gehouden met de handelsen invoerkosten die de kleinhandelaar
bij zijn bevoorrading en bij de verkoop
aan de verbruiker daadwerkelijk heeft
gemaakt, of dat die marge niet
geschikt is om hem een billijke beloning te verzekeren, gelet op de door
hem daadwerkelijk gemaakte kosten
en dat zij, derbalve, op een dusdanig
peil is vastgesteld dat bet intracommunautaire handelsverkeer erdoor wordt
belemmerd, geen enkel gegeven aanvoert om zijn aanspraken geloofwaardig te maken (3).

6" De in art. 6 Gw. vervatte regel van de

gelijkheid van de Belgen voor de wet
houdt in dat allen die in dezelfde
toestand verkeren op dezelfde wijze
worden behandeld (4).

------------------1
(2) Hof van Justitie E.E.G., arresten van
29 juni 1978 en 17 jan. 1980, Verz. Arr. Hof v.
Justitie EE.G., 1978, biz. 1573, en 1980,

biz. 103.

zie Cass., 3 april 1979 (A.C., 1978-79, 913).

-123grepen, van rund- en varkensvlees niveau dat voor het mtracommubestaat uit de gewogen gemiddelde nautair handelsverkeer geen belemaankoopprijs, vermeerderd met een mering oplevert >>;
maximale handelsmarge van 22
Overwegende dat het Hof van
frank en het bedrag van de belasting Justitie in het arrest van 17 januari
over de toegevoegde waarde, volgens 1980 voor het recht heeft verklaard :
de in het besluit vastgestelde bereke« Verordening nr. 121167 van de
ningsmodaliteiten;
Raad van 13 juni 1967 houdende een
Overwegende dat eiser aanvoert gemeenschappelijke ordening der
dat dit ministerieel besluit onwettig markten in de sector varkensvlees,
is wegens de onverenigbaarheid en verordening nr. 805/68 van de
ervan met de reglementering van de Raad van 27 juni 1968 houdende een
Europese Gemeenschappen hou- gemeenschappelijke ordening der
dende
een
gemeenschappelijke markten in de sector rundvlees,
ordening der markten in de sector beide beschouwd in het Iicht van de
rundvlees (verordening nr. 805/68 andere door de nationale rechters
van de Raad van 27 juni 1968) en in genoemde verordeningen, verzetten
de sector varkensvlees (verordening zich niet tegen de eenzijdige vastnr. 121/67 van de Raad van 13 juni stel!ing door een Lid-Staat van een
1967);
maximum handelsmarge voor de
Overwegende dat de vraag nopens verkoop en detail van varkens- en
de verenigbaarheid van het minis- rundvlees,
welke
hoofdzakelijk
terieel besluit van 27 maart 1975 wordt berekend op basis van de in
met de in het middel aangewezen de voorafgaande handelsfasen toebepalingen van gemeenschapsrecht gepaste aankoopprijzen en afhankeeen uitlegging van die bepalingen lijk van deze prijzen varieert, mits
noodzakelijk maakt;
de voor de berekening van de
marge gebezigde aankoopprijzen
Dat het Hof van Justitie van de worden verhoogd met de handelsEuropese Gemeenschappen zich en invoerkosten die de kleinhandehierover reeds heeft uitgesproken in laar bij zijn bevoorrading en bij de
zijn arresten van 29 juni 1978 (zaak verkoop aan de verbruiker daadwer154177) en 17 januari 1980 (gevoegde kelijk heeft gemaakt, en de marge
zaken 95 en 96179), zodat het Hof op een dusdanig peil wordt vastgevan Cassatie vrijgesteld is van de in steld dat het intracommunautaire
artikel 177, laatste lid, van het handelsverkeer niet erdoor wordt
E.E.G.-Verdrag vervatte verplichting belemmerd >>;
zich tot het Hof van Justitie te
Dat dit arrest in de motivering
wenden voo.r de uitlegging die deze vermeldt dat :
vraag met zlCh brengt;
<< Het vaststellen van een maxiOverwegende dat het Hof van mum handelsmarge die de kleinJustitie in het arrest van 29 juni handelaar aan de consument in
1978 voor recht heeft gezegd : « Ver- rekening mag brengen, kan in
ordening nr. 121/67 mag niet geacht beginsel de doe!stellingen en de
worden in de weg te staan aan de goede werking van zulk een ordeeenzijdige vaststelling - door een ning niet in gevaar brengen wanLid-Staat van een maximum neer die marge in hoofdzaak wordt
handelsmarge voor de detai!verkoop berekend naar de aankoopprijzen
van varkensvlees, wanneer de die in de stadia van produktie
marge in hoofdzaak wordt berekend en groothandel wordt toegepast,
naar de in de aan verhandeling en tevens zo, dat aan de werking
voorafgaande stadia gemaakte aan- van de prijzenregeling waarop
koopprijzen en zich met de ontwik- de betrokken gemeenschappelijke
keling dier prijzen wijzigt, mits zij marktordening berust, geen afbreuk
voorts wordt vastgesteld op een wordt gedaan.
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men aankoopprijzen geen rekening zijn aanspraken geloofwaardigheid
wordt gehouden met de handels- en verlenen;
invoerkosten die de kleinhandelaar
Dat het bestreden arrest, door te
zowel bij zijn bevoorrading als bij vermelden dat « uit de uiterst sumde verkoop aan de verbruiker daad- miere stukken die de beklaagde in
werkelijk heeft gemaakt, of wan- debatten inbrengt, enkel een fotoconeer de handelsmarge zelf wordt pie van de opsomming van zijn algebepaald op een peil dat, gelet op aile mene onkosten waarvan een exemberekeningsmodaliteiten van
de plaar naar zijn zeggen bij zijn fiscale
aankoopprijzen, niet geschikt is om aangifte voor het belastingjaar 1980,
de kleinhandelaar een billijke belo- inkomsten· 1979, is gevoegd, geen
ning voor zijn inspanningen te ver- enkel beslissend gegeven blijkt op
zekeren. Een handelsmarge die niet grond waarvan kan vastgesteld woraan deze voorwaarden voldoet, zou den dat de handelsmarge vastgesteld
immers kunnen uitlopen op een door het ministerieel besluit van
blokkering van de maximum klein- 27 maart 1975 op basis van aankoophandelsprijzen, en daarmee op een prijzen is berekend zonder rekening
ongunstige belnvloeding van het te houden met de handelskosten die
prijsvormingsmechanisme in
de hij bij zijn bevoorrading en bij de
voorafgaande
verhandelingsfasen, verkoop aan de verbruiker daadwerzoals dat uit de gemeenschappelijke kelijk heeft gemaakt; dat hij evenmin
marktordening voortvloeit, of van aantoont dat die marge niet geschikt
het intracommunautaire handels- is om hem een billijke beloning te
verkeer ten gevolge van een merk- verzekeren, gelet op de door hem
bare vermindering van de invoer »;
daadwerkelijk gemaakte kosten en
Overwegende dat het ministerieel dat zij derhalve op een dusdanig peil
besluit van 27 maart 1975 niet een is vastgesteld dat het intracommuhandelsverkeer
erdoor
winst- doch een handelsmarge vast- nautaire
stelt na bespreking in de Commissie wordt belemmerd "• de veroordeling
tot Regeling der Prijzen; dat het wettig grondt op het ministerieel
door dat besluit ingevoerde systeem besluit van 27 maart 1975 en de in het
zich helemaal niet verzet tegen de tweede onderdeel van het middel
inaanmerkingneming van aile door aangegeven conclusie beantwoordt;
de kleinhandelaar gemaakte kosten
Dat het eerste onderdeel van het
en van zijn billijke beloning;
middel niet kan worden aangenomen en dat het tweede feitelijke
Overwegende dat, ook al betreft grondslag mist;
het hier een strafbepaling, op de
kleinhandelaar de verplichting rust
Over het tweede middel, afgeleid uit
zijn betoog dat de bij dat ministe- de schending van artikel 6 van de
rieel besluit vastgestelde handels- Grondwet,
marge berekend werd op basis van
doordat het arrest eiser veroordeelt
aankoopprijzen en daarbij geen wegens inbreuk op het ministerieel
rekening is gehouden met de han- besluit van 27 maart 1975 houdende
dels- en invoerkosten die de klein- bepaling van de verbruikersprijs van
rund- en varkensvlees,
handelaar bij zijn bevoorrading en
terwijl dat besluit eenvormige bepalinbij de verkoop aan de verbruiker gen uitvaardigt voor concrete toestanden
daadwerkelijk heeft gemaakt, of dat die niet identiek zijn en aldus het
die marge niet geschikt is om hem beginsel van de gelijkheid van de Belgen
een billijke beloning te verzekeren, door de wet miskent;
gelet op de door hem daadwerkelijk
gemaakte kosten en dat zij derhalve
Overwegende dat, nu het minisop een dusdanig peil is vastgesteld terieel besluit van 27 maart 1975 bij
dat het intracommunautaire han- de vaststelling van een max1male

I
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houden met een verhoging van de gericht is tegen de beslissing op de
handels- en invoerkosten die de strafvordering :
kleinhandelaar bij zijn bevoorrading
en bij de verkoop aan de verbruiker
Over het eerste middel, afgeleid uit de
daadwerkelijk heeft gemaakt, het
beginsel dat de Belgen gelijk zijn schending van artikel 97 van de Grandvoor de wet niet miskent, daar dat wet,
beginsel enkel betekent dat allen
doordat het arrest onder meer gegrond
die zich in een identieke feitelijke
toestand bevinden op gelijke wijze is op de vaststelling dat « de zoolafdrukken
van de schoenen van (eiser) overmoeten behandeld worden;
eenkomen met de afdrukken die in de
Dat het middel faalt naar recht;
tuin van de burgerlijke partij werden
Overwegende dat de substantiele gevonden; dat tevens in het haar van
of op straffe van nietigheid voorge- (eiser) bladeren afkomstig van struiken
schreven rechtsvormen in acht zijn uit die tuin werden gevonden; dat (eiser)
genomen en de beslissing overeen- bovendien een lange schroevendraaier
bij zich had waarop sporen werden
komstig de wet is gewezen;
aangetroffen van dezelfde witte verf als
die waarin het gebroken raam bij de
burgerlijke partij was geschilderd ... ; dat

Om die redenen, verwerpt de die gegevens geen enkele twijfel Iaten
voorziening; veroordeelt eiser in de bestaan over het voornemen van (eiser)
om bij de burgerlijke partij een diefstal
kosten.
22 september 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter
Verslaggever : de h. Screvens - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Jean-Marie Van Hille, Gent.

Nr. 56
2' KAMER - 22 september 1982
CASSATIE -

BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN
- VERSCHRLJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF ZE TE
VERBETEREN.

Het Hot is, bij de beoordeling van een
cassatiemiddel, bevoegd om in de
bestreden beslissing een vei·schrijving
te verbeteren, die duidelijk blijkt uit
de context ervan (1).
(CORNETT. DE BIJ-DE VREDE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2571)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juli 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Cass., 11 okt. 1978-79 (A.C;, 1978-79, 176).

met braak of inklimming te plegen; dat
die daden een begin van uitvoering
vormen die alleen ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van de
wil van (eiser), met name ten gevolge
van het hulpgeroep van de burgerlijke
partij zijn gestaakt ... »,

terwijl (ten laste van eiser) bewezen
was verklaard dat hij gepoogd had om
door middel van braak, inklimming of
valse sleutels hem niet toebehorende
voorwerpen van een niet nader bepaalde
waarde bedrieglijk weg te nemen ten
nadele van Martha Diels die zich, noch
in eerste aanleg, noch voor het hof van
beroep, burgerlijke partij heeft gesteld;
uit de gedingstukken blijkt dat Marta
Diels woont in de Bonekruidlaan 80, te
Brussel-2 (Laken); het proces-verbaal
van ondervraging van eiser door de
onderzoeksrechter gewag maakt van een
telastlegging van gekwalificeerde diefstal
of van poging tot gekwalificeerde diefstal in een villa gelegen in de
Bonekruidlaan 80; het ten laste gelegde
feit is omschreven als poging tot gekwalificeerde diefstal te Brussel, Bonenkruidlaan 80, de overwegingen van het
arrest echter betrekking hebben op een
paging tot gekwalificeerde diefstal die
zich zou hebben voorgedaan in de maatschappelijke zetel van de burgerlijke partij, namelijk te Brussel, Wetstraat 80, die
tegenstrijdigheid tussen de tekst van de
telastlegging en de motivering van het
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Overwegende dat, ook al bestaat
tussen de motivering van het arrest
en de tekst van de bewezen verklaarde telastlegging een tegenstrijdigheid in de opgave van de identiteit van de bewoner van het pand
waar de poging tot gekwalificeerde
diefstal zich voordeed, uit de context van het arrest blijkt dat die
tegenstrijdigheid waarop in het
middel wordt gewezen, duidelijk het
gevolg is van een verschrijving;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;.
En overwegende dat de substantie!e of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, veroordeelt eiser
in de kosten.
22 september 1982 -

2" kamer -

Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Poupart - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de

Bisthoven,

advocaat-generaal

Advocaat: mr. Guy Weber, Brussel.

Nr.57
1" KAMER- 23 september 1982

HUUR

VAN

GOEDEREN

PACHT - BEGRIP.

LAND-

hij vaststelt dat dit goed niet hoofdzakelijk voor een Jandbouwbedrijf wordt
gebruikt (1).
(WINTGENS T. SCHILLINGS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6646)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 september 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de rechtsvordering
van eiser afwijst, op grand « wat het
pachtgeld betreft : dat slechts een
getuige van het rechtstreeks getuigenverhoor iets bepaalds heeft gezegd over
de uitgifte van een cheque door (eiser);
dat uit een strafrechtelijk vooronderzoek
is gebleken dat een cheque " aan toonder" ten bedrage van 29.372 frank op
15 november 1976 door (eiser) is uitgeschreven; dat de aanneming van die
cheque, om welke reden dan ook, door
(verweerder) wordt betwist >>,
terwijl, enerzijds, eiser in zijn regelmatig in boger beroep genomeri conclusie had aangevoerd dat « de getuigenverklaring van Myriam K. .. , de eigen nicht
van verwecrder, heeft aangetoond dat
het pachtgeld werd betaald; dat een
klacht die verweerder tegen die getuige
had ingediend wegens valse getuigenis
zich tegen hem keerde, omdat daardoor
kon worden uitgemaakt dat de cheque
tot betaling van het pachtgeld, zoals die
getuigen beweerder, wei degelijk op
15 november 1976 door eiser ten voordele van verweerder was uitgeschreven
en door de echtgenote van verweerder
was "gelnd ", zeals de handtekening op
de keerzijde van de cheque dat bewijst •;
de verklaring van het vonnis dat verweerder de aanneming van die cheque
heeft betwist, niet antwoordt op het
omstandig betoog in de conclusie van
eiser; eiser immers in dat betoog nooit
heeft aangevoerd dat verweerder de tot
betaling van het pachtgeld uitgegeven
cheque zou hebben ontvangen, doch,
integendeel, dat zijn echtgenote hem
ontvangen en voor zijn rekening gelnd

De rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat voor een onroerend
(1) Zie Cass., 28 nov. 1975 (A.C, 1976, 406)
goed geen pachtovereenkomst is geslo- met noot E.K., 14 april 1977 (ibid., 1977, 848) en
29
jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 317).
ten in de zin van art. 1 Pachtwet, als
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haag heeft laten snoeien om zich
brandhout te verschaffen, en beslist
dat eiser ten deze enkel een ingebruikneming van het goed heeft
bewezen door de aanwezigheid van
zijn grazend vee, terwijl de enkele
door hem verrichte onderhoudswerken zeer gering waren en, in elk
geval, onvoldoende om tot de overtuiging te komen dat de percelen
werkelijk werden geexploiteerd;
Overwegende dat de rechter aldus
getracht heeft na te gaan of de aan
Over het middel van niet- verweerder toebehorende percelen
ontvankelijkheid dat verweerder werkelijk hoofdzakelijk gebruikt
tegen het cassatiemiddel heeft opge- werden zoals de wet voorschrijft om
worpen en hieruit is afgeleid dat van een pacht te kunnen spreken;
gronden van het vonnis, die niet
Dat bovenvermelde gronden, die
door de voorziening worden bekriti- niet door het middel worden bekriseerd, volstaan om de beslissing tiseerd, de beslissing naar recht
naar recht te verantwoorden;
verantwoorden;
Dat het middel van
nietOverwegende dat, krachtens artikel 1, vervat in artikel 1 van de ontvankelijkheid gegrond is;
wet van 4 november 1969 die
afdeling 3 van hoofdstuk II van
Om die redenen, verwerpt de
titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek vormt, pacht voorziening; veroordeelt eiser in de
doelt op de pacht van onroerende kosten.
goederen die hoofdzakelijk gebruikt
23 september 1982 - 1' kamer
worden voor een landbouwbedrijf;
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeOverwegende dat het vonnis, lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
benevens de door het middel bekri- Stranard - Gelijkluidende conclusie van
tiseerde gronden, zegt dat uit de mevr. Liekendael, advocaat-generaal getuigenverhoren volgt dat eiser Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
de percelen van verweerder, op
bepaalde tijdstippen van het jaar en
gedurende een aantal jaren, zijn vee
heeft laten grazen, dat tijdens die
Nr. 58
<< ingebruikneming ''• voor bepaalde
perioden, ook de paarden van ver1' KAMER- 23 september 1982
weerder in de wei werden gestuurd,
dat bovendien nu eens alle litigieuze
SCHULD DIE IN EEN
percelen, dan weer een gedeelte 1° CHEQUE ervan in gebruik zouden genomen GELDSOM BESTAAT- BETALING PER CHEQUE
- TIJDSTIP VAN BETALING IS DAT WANNEER
zijn, dat allerlei onderhoudswerken
HET BEDRAG VAN DE SCHULDVORDERING
van de percelen door verweerder TER
BESCHIKKING VAN DE SCHULDEISER
zelf zijn uitgevoerd ook gedurende WORDT GESTELD EN NIET WANNEER DE CHEde ingebruikneming van eiser
QUE AAN DE BANKIER VAN DE SCHULDEISER
bemesting, onderhoud van de afslui- WORDT OVERHANDIGD.
tingen en van de hagen, snoeiingen, 2° VERBINTENIS - SCHULD DIE IN EEN
uitroeien van distels; dat eiser ten GELDSOM BESTAAT - TENIETGAAN VAN DE
hoogste bewijst dat hij, af en toe, de SCHULD - BETALING PER CHEQUE.
weiden heeft geegd en gier heeft 3° BETALING - SCHULD DIE IN EEN
gestrooid, vooral op het einde van GELDSOM BESTAAT- BETALING PER CHEQUE.
heeft; en, anderzijds, de bovenvermelde
gronden van het vonnis in het onzekere
Iaten of, volgens de rechtbank, die
verklaring in de conclusie van eiser
onjuist zou zijn dan we!, als ze het niet
is, om welke reden de echtgenote van
verweerder de door eiser uitgegeven
cheque van 29.372 frank geaccepteerd en
gelnd heeft, waaruit volgt dat de beslissing volgens welke eiser niet voldoende
naar recht het bewijs zou hebben geleverd van de inning van het pachtgeld
door verweerder en, bijgevolg, van het
bestaan van een pacht, niet regelmatig
met redenen is omkleed :
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BANKIER
MET
OPDRACHT VOOR ZIJN CLIENT EEN RECHTSHANDELING TE VERRICHTEN BANKIER
LASTHEBBER VAN DE CLIENT- GEVOLGEN.

10, 2° en 3° Jndien de schuldenaar zijn
schuld per cheque wenst te betalen,
gaat de schuld niet teniet door het
overhandigen van de cheque aan de
bankier van de schuldeiser, maar door
het ter beschikking stellen van de
schuldeiser van het bedrag van zijn
schuldvordering(l).

4° Wanneer een bankier van een client
opdracht krijgt een rechtshandeling te
verrichten, wordt de handeling geacht
door de lastgever zelf te zijn venicht
en is deze gehouden door de handelingen die de lasthebbei· binnen de
grenzen van zijn macht heeft verricht,
zonder dat de aldus verrichte handeIingen de Jasthebber zelf jegens een
derde kunnen verbinden (2).
{GENERALE BANKMAATSCHAPIJ N.V.
T. BRASSEUR)
ARREST ( vertaling )

(A.R. nr. 6654)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1981 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis bevestigt ... zonder te antwoorden op
de conclusie ... :

Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1235, 1236,
1243 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 28,
29 van de wet betreffende de invoering
in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet, 3, inzonderheid tweede lid, van het koninklijk
besluit nr. 56 van 10 november 19U7 tot
bevordering van het gebruik van giraal
geld en 97 van de Grondwet,

------------------1
(1) Cass., 6 jan. 1972 (A.C, 1972, 441); zie
Cass., 21 nov. 1975 (ibid, 1976, 370).

doordat het arrest het beroepen vonnis bevestigt in zoverre het « voor recht
verklaart dat de schuld van de heer
Castin (Cosyn) jegens eiser (thans verweerder) teniet is gegaan en dat verweerster (thans eiseres) rekenschap
moet geven van de betaling van de
betrokkene » en bijgevolg eiseres veroordeeit om verweerder het bedrag van
1.118.439 frank te betalen, op grond « dat
de eerste rechter, terecht en op pertinente overwegingen die het hof (van
beroep) overneemt, heeft geoordeeld dat
appellante (thans eiseres), door de cheque te accepteren (die haar door de
Bank Van Loo was overhandigd) en de
veebons af te geven, noodzakelijk heeft
erkend dat die bons betaald waren 'en
dat, bijgevolg, de schuld teniet was
gegaan tussen de koper en de geintimeerde (thans verweerder) en dat de
oorspronklijke rechtsvordering Brasseur-eastin is vervangen door een
nieuwe rechtsverhouding tussen de
Bank Van Loo en appellante » en dat
« appellante weliswaar als lasthebber
van geintimeerde heeft gehandeld, doch
door de afgifte van die bons tegen haar
acceptering van de cheque een nieuwe
rechtsverhouding, waarvan zij aileen de
gevolgen draagt, tussen haar en de Bank
Van Loo is ontstaan; dat appellante,
gelet op voorafgaande overwegingen,
dienaangaande ten onrechte stelt dat de
overhandiging van de cheque op zichzelf
niet tot gevolg heeft gehad dat de
buiten-cambiale schuldvordering betaald
is, daar de uitgifte ervan geen schuldvernieuwing doet ontstaan en de betaling
van die schuldvordering eerst werkelijk
geschiedt door de betaling van de cheque zelf, en dat zij eigenlijk niet de
betaling van de bons heeft ontvangen
doch enkel het middel om de betaling te
verkrijgen , en dat het beroepen vonnis, ·
waarnaar het arrest verwijst, trouwens
vaststelde « dat (derhalve) moet worden
nagegaan of de acceptering van de.
cheque door verweerster (thans eiseres)
impliceerde dat de Bank Van Loo de
schuld van de koper Castin jegens de
verkoper Brasseur had betaald ... dat
moet worden verklaard dat de uitgifte en.
de acceptering
ervan
noodzakelijk
onderstellen dat de oorspronkelijke
schuld tussen de klant Castin en eiser
(thans verweerder) Brasseur teniet is
gegaan »,

(2) Zie Cass., 24 jan. 1974 (A.C, 1974, 576) en
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
noot 2, 3 en 4, W.G.; 16 sept. 1977 en 14 april haar regelmatig in hoger beroep geno1978 (ibid., 1978, 72 en 912).
men conclusie betoogde ...
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van een cheque, zoals eiseres zulks in
haar ... appelconclusie betoogde, op zichzelf geen betaling is; bijgevolg, de acceptering van een cheque door degene aan
wie hij wordt overhandigd, evenmin kan
gelden als erkenning van zijnentwege van de betaling van de schuldvordering die aanleiding heeft gegeven tot
de uitgifte van de cheque, waaruit volgt
dat het arrest, door te oordelen dat de
overhandiging van een cheque en de
acceptering ervan door eiseres tot gevolg
heeft gehad dat de oorspronkelijke
schuld tussen verweerder en Castin teniet is gegaan, of, althans, dat eiseres
heeft erkend dat die schuld teniet is
gegaan, aile in het middel vermelde
wettelijke bepalingen miskent met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet:
Wat
het
tweede
onderdeel
betreft :
Overwegende dat, blijkens de
vaststellingen van het arrest en die
van het vonnis welke het hof van
beroep overneemt, eiseres, bij de
ontvangst van twee veebons die aan
verweerder waren overhandigd door
een van zijn klanten-kopers, het
bedrag van die bons boekte op het
credit van de rekening die verweerder bij haar had, de bons op
18 januari 1978 aanbood aan de
Bank Van Loo die dezelfde dag een
cheque als betalingsmiddel uitgaf,
en de door eiseres op 20 januari
1978 ter verrekening aangeboden
cheque werd « geweigerd bij gebrek
aan dekking »;
Overwegende dat de verbintenis
van de koper niet teniet was gegaan
door de overhandiging van de cheque aan eiseres, bankier van verweerder; dat zulks enkel kon
geschieden door verweerder het
bedrag van zijn schuldvordering ter
beschikking te stellen;
.
Ove~egende dat het a_rrest, der~alve, me~ zonder schendmg va~. de
.In het mrddel vermelde wetteliJke
bepalingen met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet, heeft

kunnen beslissen dat eiseres, door
de cheque te accepteren en de
veebons af te geven, noodzakelijk
heeft erkend dat die bons betaald
waren en dat, bijgevolg, de schuld
teniet was gegaan tussen de koper
en verweerder;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1984, 1989,
1998 tot 2000 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis bevestigt in zoverre het « voor recht
verklaart dat de schuld van de heer
Castin jegens eiser (thans verweerder)
teniet is gegaan en dat verweerster
(thans eiseres) rekenschap moet geven
van de betaling van de betrokkene » en
bijgevolg eiseres veroordeelt om verweerder het bedrag van 1.118.439 frank
te betalen, op grond « dat appellante nog
betoogt dat, aangenomen dat haar een
cheque is overhandigd, zij als lasthebber
van ge!ntimeerde is opgetreden toen zij
de bons aan de Bank Van Loo aanbood;
dat appellante weliswaar als lasthebber
van gelntimeerde heeft gehandeld, doch
door de afgifte van de bons tegen haar
acceptering van de cheque een nieuwe
rechtsverhouding, waarvan zij aileen de
gevolgen draagt, tussen haar en de Bank
Van Loo is ontstaan », en dat het
beroepen vonnis, waarnaar het arrest
verwijst, dienaangaande met name vaststelde « dat verweerster (thans eiseres)
en de Bank Van Loo, door hun wil
aileen en, bijgevolg, in hun eigen naam
en voor hun eigen rekening, een andere
overeenkomst hebben gesloten dan die
welke ze beiden moesten uitvoeren door
de betaling van de aan eiser (thans
verweerder) verschuldigde bedragen »,
terwijl, eerste onderdeel, de handelingen die de lasthebber binnen de grenzen
van zijn lastgeving verricht hem niet
persoonlijk verbinden, daar ze geacht
worden door de lastgever zelf te zijn
verricht; het arrest derhalve tegenstrijdig is ...
tweede onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat eiseres, die als lasthebber
van verweerder is opgetreden, niettemin
aileen de gevolgen zou dragen van de
handeling die zij tot opdracht had te
verrichten, de gevolgen miskent die de
wet aan het contract van lastgeving
toekent (schending van de in het middel

I

I
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Wetboek):

I

1' KAMER - 23 september 1982

Wat het tweede onderdeel betreft :
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
Overwegende dat, wanneer een
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VERTar ONTTREKKING VAN DE
ZOEKSCHRIFT
bankier er door zijn client mee
ZAAK AAN DE RECHTER INGEDIEND DOOR
belast is een rechtshandeling te
EEN PARTIJ- VASTSTELLING DOOR HET HOF
verrichten, de handeling geacht
VAN CASSATIE DAT DE AANGEVOERDE
wordt door de lastgever zelf te zijn
OMSTANDIGHEDEN EEN VOLDOENDE GROND
verricht en deze gehouden is door
OPLEVEREN Tar WETTIGE VERDENKING VAN
de handelingen die de lasthebber
DE BETROKKEN RECHTBANK - VERWIJZING
binnen de grenzen van zijn machNAAR EEN ANDERE RECHTBANK.
ten heeft verricht, zonder dat de
aldus verrichte handelingen de last- Wanneer het Hoi van Cassatie vaststelt
dat de omstandigheden aangevoerd in
hebber zelf jegens een derde kunhet door een partij ingediende vernen verbinden;
zoekschrift tot onttrekking van de
zaak aan een rechtbank van eerste
aanleg,
namelijk de
overspelige
betrekkingen van de andere partij,
echtgenote van verzoeker, met een
magistraat van een rechtbank in hetzelfde arrondissement en de handelwijze van die magistraat bij het echtscheidingsgeding tussen de partijen,
bij verzoeker en bij derden een wettige verdenking kunnen doen ontstaan
over de strikte onpartijdigheid van de
te wijzen beslissingen, staat het terstond de vordering tot onttz·ekking van
de zaak aan de rechter toe en beveelt
het de verwijzing van de zaak naar
een andere rechtbank van eerste aanJeg die ressorteert onder hetzelide hoi
van beroep (1). (Artt. 648, 650, 653, 655,
657 en 658 Ger.W.)

Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat « ( eiseres) weliswaar als lasthebber (van verweerder) heeft gehandeld, doch door de
afgifte van de bons tegen haar
acceptering van de cheque een
nieuwe rechtsverhouding, waarvan
zij aileen de gevolgen draagt, tussen
haar en de Bank Van Loo is
ontstaan », de in het middel ver-,
melde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

(D ... T.L ...)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
23 september 1982 1' kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Stranard - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. VanRyn.

I

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6749)

HET HOF; - Gelet op het met
redenen omkleed en ondertekend
verzoekschrift dat op 24 juni 1982
namens D... D ... ter griffie van het
Hof is ingediend door mr. Dassesse,
advocaat bij het Hof, en waarbij
verzoeker vordert dat aan de Recht-

(1) Zie Cass., 18 mei 1972 (A.C., 1972, 869);
zie ook « Optreden van het Hof van Cassatie
bij onttrekking van de zaak aan de rechter en
verwijzing v~n een rechtbank naar een
andere »1 plecht. openingsrede van proc.-gen.
Delange voor het Hof van 2 sept. 1974; in
strafzaken, zie Cass., 8 dec. 1975 (A.C., 1976,
441) en 9 jan. 1980 (ibid, 1979-80, nr. 276).
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aan haar voorzitter, zitting houdend
in kort geding, wegens wettige ver1' KAMER- 24 september 1982
denking, zouden worden onttrokken
de vordering tot echtscheiding die RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN
verzoeker op 1 april 1982 tegen L ... - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM DE
heeft ingesteld en de vordering om DOOR DE PARTIJEN VOORGEDRAGEN REDEvoorlopige maatregelen die zij bij NEN AMBTSHALVE AAN TE VULLEN - GRENdagvaarding van 11 juni 1982 heeft ZEN.
ingesteld;
De feitenrechter kan de door partijen
voorgedragen redenen ambtshalve
Overwegende dat het verzoekc
aanvullen mits hij geen betwisting
schrift met name gemotiveerd is
opwerpt
die partijen in hun conclusies
door het feit dat de vordering tot
hebben uitgesloten, hij enkel steunt op
echtscheiding gegrond is op de
regelmatig aan zijn beoordeling vooroverspelige betrekkingen die de
gelegde feiten en stukken en hij, noch
echtgenote van verzoeker met de
het voorwerp, noch de oorzaak van de
voorzitter van de Rechtbank van
vordering wijzigen (1).
Koophandel te Nijvel onderhoudt,
alsmede door verschillende inciden- (• VAN WIJNSBERGHE 0. EN KINDEREN P.V.BA. •
T. N.V. COTOMOEN)
ten ten gevolge van de aanwezigheid van die magistraat aan de zijde
ARREST
van de echtgenote van verzoeker bij
(A.R. nr. 3476)
proceshandelingen inzake de echtHET HOF; - Gelet op het bestrescheiding of bij stappen in verband
met dat proces, inzonderheid, twee- den arrest, op 6 mei 1981 door het
maal, in het paleis van justitie te Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Nijvel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat die omstandig- schending van de artikelen 1319, 1320,
1322
van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
heden bij verzoeker en bij derden
een wettige verdenking kunnen 2", van het Gerechtelijk Wetboek en van
doen ontstaan over de strikte het algemeen rechtsbeginsel betreffende
onpartijdigheid van de uit te spre- de eerbiediging van de rechten van de
verdediging,
ken beslissingen;
doordat het arrest, na te hebben
Dat in de huidige stand van de vastgesteld dat eiseres in gebreke is
zaak geen enkele voorbereidende gebleven haar schade door een gebrek in
maatregel noodzakelijk blijkt te zijn de levering van maart 1976 te bewijzen,
en dat de vordering tot onttrekking bovendien oordeelt het verzoek van eisevan de zaak aan de rechter terstond res, strekkende tot de aanstelling van
een deskundige ten einde de defectuosidient te worden toegestaan;

Om die redenen, beveelt de verwijzing van de zaak, met inbegrip
van de procedure in kort geding,
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; houdt de kosten aan
en zegt dat de feitenrechter erover
zal beslissen.

teit van de litigieuze partij garens te
onderzoeken, te moeten afwijzen « gelet
op het niet naleven door ge!ntimeerde
(eiseres) van artikel 2 van de algemene
verkoopsvoorwaarden betreffende de
monstername en het onderzoek' van de
garens in geval van geschil over de
technische eigenschappen ervan »,
terwijl door verweerster in haar conclusie nergens werd ingeroepen dat eiseres artikel 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden, waarin wordt bepaald dat
in geval van geschil over de technische
eigenschappen van de garens, de monstername en het onderzoek zal plaats-

23 september 1982 - 1' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Sace Gelijkluidende conclusie van
(1) Zie Cass., 16 dec. 1980 (A.C., 1980-81,
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
nr. 106).
Advocaat : mr. Dassesse.
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normen, niet zou hebben nageleefd,
zodat het arrest, door het verzoek tot
aanstelling van een deskundige te verwerpen op grond van miskenning door
eiseres, van artikel 2 van de algemene
verkoopsvoorwaarden, zelf een betwisting opwerpt die vreemd is aan de
openbare orde en door de conclusies van
partijen was uitgesloten; het arrest d~r
halve door uitspraak te doen over met
gevorderde zaken artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, waarbij wordt
verboden uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken, schendt alsook miskenning inhoudt van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging, ten slotte
en indien het arrest er zou van uitgega~n zijn dat bedoelde betwisting door
verweerster wei was opgeworpen, de
dagvaarding en de conclusies interpreteert op een wijze die er onveremgbaar
mee is derhalve de bewijskracht ervan
misken't (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat de feitenrechter
ambtshalve de door de partijen
voorgedragen redenen kan aanvullen wanneer hij geen betwisting
opwerpt die partijen in hun conclusie hebben uitgesloten, hij enkel
steunt op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten en stukken en hij noch het voorwerp noch
de oorzaak van de eis wijzigt;
Overwegende dat het arrest, door
te steunen op artikel 2 van de
voorgelegde algemene verkoopsvoorwaarden van verweerster om
het verzoek van eiseres tot aanstelling van een deskundige, dat .. verweerster betwistte, af te WlJZen,
geen geschil heeft opgeworpen . ~at
volgens de conclusie van de partlJen
niet bestond en geen uitspraak
heeft gedaan over niet gevorderde
zaken en evenmin de rechten van
de verdediging miskent;
Dat het arrest ten slotte nergens
verklaart dat verweerster zich op
voormeld artikel 2 van haar verkoopsvoorwaarden beriep;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot het betalen van 1.292.624 frank vermeerderd met de conventionele interest,
hetzij de rentevoet van de Nationale
Bank plus 1 pet. vanaf de vervaldag der
facturen tot de dag der betaling,
terwijl eiseres in haar conclusie in
hoger beroep had opgeworpen dat niet
de conventionele doch wei de gerechte!ijke interest moest toegepast worden
daar de factuur voor de rente van
27 oktober 1976 uitgebreid werd. geprotesteerd; zodat het arrest, door de conventionele rente toe te passen zonder op
het verweer van eiseres in te gaan, niet
antwoordt op een regelmatig voorgedragen middel en derhalve op dit punt
onregelmatig is gemotiveerd (schendmg
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, in strijd met de
aanvoering van verweerster, een
middel afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
wegens gebrek aan antwoord op de
conclusie van een partij, geen
« nieuw » middel kan uitmaken;
Overwegende dat de rechters in
hoger beroep, nu het beroepen vonnis enkel de gerechtelijke interesten
toekende en nu verweerster voor
het hof van beroep de conventionele
interesten vorderde, terwijl eiseres
zich daartegen verzette op grand
van de in het middel aangehaalde
conclusie, de verplichting hadden
die conclusie te beantwoorden; dat,
door zulks te verzuimen, zij voormeld artikel 97 van de Grondwet
schenden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre het eiseres veroordeelt tot
de conventionele interest « hetzij de
rentevoet van de Nationale Bank
plus 1 pet. vanaf de vervaldag der
facturen tot de dag der betaling » op
de hoofdsom van 1.292.624 frank;
beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal worden gemaakt op de
Dat het middel niet kan worden kant van de gedeeltelijk vernietigde
aangenomen;
beslissing; houdt de kosten aan en
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ter zal worden beslist; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof GEBREK AAN BEWIJS- DRAAGWIJDTE.
van Beroep te Antwerpen.
1' Het gezag erga omnes van het
gewijsde op de strafvordering geldt
24 september 1982 1' kamer voor wat zeker en noodzakelijk door
Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsde strafrechter is gewezen (1).
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- 2' De vrijspraak van de telastlegging van
let, advocaat-generaal Advocaten
huisdiefstal op grand dat het feit van
mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe.
de telastlegging niet bewezen was,

houdt niet noodzakelijk in dat de
winkelbediende die werd vervolgd niet
in het bezit werd gevonden van winkelwaar die hij niet had betaald (2).

Nr. 61
1' KAMER- 24 september 1982

(DE RUYCK T. • JULES DECONINCK • P.V.BA.)

VONNISSEN
ARRESTEN
EN
ARREST
BURGERL!JKE ZAKEN - GERECHTELIJK WET(A.R. nr. 3519)
BOEK, ART. 774, TWEEDE LID - VERPLICHTING
VOOR DE RECHTER DE HEROPENING VAN DE
HET HOF; - Gelet op het bestreDEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS DE VOR- den arrest, op 20 oktober 1980 door
~~~r;;:~:~~~E D~~E~~:N ';,~~i' HvE~
het Arbeidshof te Gent gewezen;
HEBBEN AANGEVOERD.
Over het midde!, afgeleid uit de scherrDe rechter is verplicht de heropening ding van het algemeen rechtsbeginsel
van de debatten te bevelen wanneer van het absoluut gezag van het strafhij een vordering geheel of ten dele rechterlijk gewijsde, 4 van de wet van
afw1jst op grand van een exceptie 17 april 1878 houdende de voorafgaande
welke de partijen voor hem niet heb- titel van het Wetboek van Strafvordeben opgeworpen, met name van een ring, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
exceptie van onbevoegdheid, nietig- Wetboek en, voor zoveel nodig, 23 van
heid,
verjaring, ve1val of niet- bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arest de door eiseres
ontvankelijkheid (1). (Art. 774, tweede
ingestelde vordering tot betaling van een
lid, Ger.W.)
opzeggingsvergoeding ten bedrage van:
237.120 frank en van een morele schade
(O.C.M.W. VOEREN T. DANIELS)
ten bedrage van 50.000 frank verwerpt
op de volgende gronden : op 21 septem(A.R. nr. 3464)
ber 1978 stelde de zaakvoerder van
1' kamer 24 september 1982 verweerster vast dat eiseres vlees voor
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings- een bedrag van 66 frank had meegenovoorzitter - Verslaggever : de h. Sury men zonder te betalen; eiseres tekende
Gehjkluidende conclusie van de volgende verklaring : « Ik bevestig
h.
Ballet,
advocaat-generaal
hiermede dat ik heden 21 september
Advocaat: mr. Van Ryn.
1978 vlees heb meegenomen voor een
bedrag van 66 frank zonder te betalen.
Verleden week heb ik ook vlees
meegenomen »; eiseres werd strafrechteNr. 62
lijk vervolgd; bij arrest van 22 juni 1979.
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent werd eiseres vrijgesproken wegens
3' KAMER - 27 september 1982
diefstal; het staat derhalve vast « erga

r!;:,

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - S T R A F - 1 - - - - - - - - - - - - - - ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE OP DE
Nota's arrest nr. 62 :
STRAFVORDERING - OMVANG.
(1) Cass., 21 nov. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 178).

Nota arrest nr, 61 :
(1) Cass., 5 dec. 1975 (A. C., 1976, 434).

l

(2) Raadpl. Cass., 26 feb. 1965 (Bull en Pas.,
1965, I, 654), 29 nov. 1968 (A.C., 1969, 336) en
13 april 1972 (ibid., 1972, 756).

-134omnes » dat zij de onbetaalde vleeswaren niet met een bedrieglijk opzet heeft
weggenomen; zij heeft nochtans op
21 september 1978 bekend en schriftelijk
bevestigd dat zij vlees had meegenomen
zonder te betalen en dat zij dit vorige
week eveneens had gedaan; het is niet
bewezen dat eiseres bij de ondertekening dezer verklaring onder dwang zou
gehandeld hebben; uit de vaststellingen
van de rijkswacht en de verklaringen
van het personeel blijkt dat de werknemers hun inkopen moeten doen tijdens
het middaguur en moeten · betaald hebben tegen 13 uur 45'; eiseres moest
weten dat in een dergelijke firma controle noodzakelijk is ten einde bepaalde
misbruiken uit te schakelen; zij heeft
door nalatigheid en zorgeloosheid het
vertrouwen dat haar werkgeefster in
haar stelde, verbeurd, zodat de tegen
haar ingeroepen feiten voldoende zwaarwichtig zijn om als dringende reden te
kunnen gelden,

artikelen 4 van de wet van 17 april 1878
en voor zoveel nodig 23 van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, door te beslissen dat
uit de vrijspraak van eiseres wegens
diefstal zou volgen dat het << erga
omnes >> zou vaststaan dat eiseres de
onbetaalde vleeswaren niet met een
bedrieglijk opzet heeft weggenomen, en,
door de materialiteit van de feiten in
aanmerking te nemen, het arrest de
bewijskracht van het arrest van 22 juni
1979 van het Hof van Beroep te Gent
miskent; de vrijspraak van eiseres
omdat het haar ten laste gelegd feit niet
bewezen is, immers ook de materialiteit
van het feit zelf betreft (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest de
vordering van eiseres tot betaling
van een ontslagvergoeding afwijst
op grond dat verweerster haar
terwijl, eerste onderdeel, eiseres straf- onmiddellijk kon ontslaan wegens
rechtelijk
vervolgd
was
geworden een dringende reden;

wegens het feit te Wevelgem op 21 september 1978 vleeswaren voor een bedrag
van 66 frank, welke haar niet toebehoorden, bedrieglijk te hebben weggenomen
ten nadele van Deconinck Jules, wiens
dienstbode zij was; eiseres bij arrest
van 22 juni 1979 van het Hof van Beroep
te Gent werd vrijgesproken op grond dat
<< het feit der telastlegging in hoofde van
beklaagde niet bewezen is gebleken »;
deze beslissing van vrijspraak op het
eiseres ten laste gelegde feit zelf slaat,
en niet enkel op het bedrieglijk opzet,
zodat het arrest, door de materialiteit
van de diefstal nog ten laste van eiseres
in aanmerking te nemen op grond van
haar vroeger afgelegde bekentenis, het
absolute gezag van het gewijsde van dit
strafrechtelijk arrest miskent (schending
van het algemeen rechtsbeginsel en van
artikel 4 van de wet van 17 april 1878);

tweede onderdeel, het gezag van het
gewijsde zich niet aileen uitstrekt tot het
beschikkende gedeelte van het arrest
van 22 juni 1979 van het Hof van Beroep
te Gent, maar eveneens tot hetgeen
noodzakelijk en zeker beslist werd; de
vrijspraak van eiseres wegens het motief
dat het haar ten laste gelegde feit niet
bewezen was gebleken, inhoudt dat ook
zeker en noodzakelijk beslist werd dat
de materialiteit van de diefstal niet
bewezen was (schending van het · algemeen
rechtsbeginsel
en
van
de

Dat uit de vaststellingen van het
arrest blijkt dat eiseres, die als
kaasverkoopster in een << discount >>
was tewerkgesteld, op haar werk in
het bezit werd bevonden van vlees
dat zij niet had betaald, en dat zij
uit hoofde van dit feit wegens
diefstal werd vervolgd; dat zij door
het hof van beroep werd vrijgesproken op grond dat het feit van de
telastlegging niet bewezen was
gebleken;
Overwegende dat, luidens het
bestreden arrest, eiseres voor het
arbeidshof heeft gesteld dat zij de
vleeswaren niet had betaald, enerzijds, door een toeval van omstandigheden en, anderzijds, door vergetelheid;
Dat het arrest oordeelt dat eiseres
« die zelf als verkoopster in de
discount was tewerkgesteld, moest
weten dat in een dergelijke firma
controle noodzakelijk is ten einde
bepaalde misbruiken of nalatigheden te kunnen uitschakelen » en dat
zij « door nalatigheid en zorgeloosheid het vertrouwen dat haar werkgeefster in haar stelde, heeft verbeurd, zodat de feiten, die door de
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voldoende
zwaarwichtig
waren om als dringende reden te
kunnen gelden >>;
Overwegende dat het gezag « erga
omnes >> van het gewijsde op de
strafvordering enkel geldt voor wat
zeker en noodzakelijk door de strafrechter is gewezen;
Dat ten deze uit de strafrechtelijke beslissing niet noodzakelijk
volgt dat eiseres niet in het bezit
werd gevonden van vleeswaar die
zij niet had betaald;
Dat derhalve het arbeidshof noch
het gezag van gewijsde noch de
bewijskracht van het strafrechtelijk
arrest heeft miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
27 september 1982 - 3• kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 63
3• KAMER - 27 september 1982

MINDER-VALIDEN- SOCIALE RECLASSERING - RIJKSFONDS VOOR SOCIALE RECLASSERING VAN DE MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN FARMACEUT!SCHE PRODUKTEN- VOORWAARDE.

Het R1jksfonds voor Sociale Reclassering
van de Minder- Validen verleent aileen
een tegemoetkoming in de kosten van
een farmaceutisch produkt dat terugbetaalbaar is in het raam van de.
wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, overeenkomstig de
voorwaarden vastgesteld ter uitvoering
van de artikelen 24 en 24bis van de

wet van 9 augustus 1963 (1). (M.B.
27 sept. 1977, bijlage, hoofdst. V, eerste
lid, 2°.)
(RIJKSFONDS VOOR SOCIALE RECLASSERING
VAN DE MINDER-VALIDEN T. DUPONT)
ARREST

(A.R. nr. 3589)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 3 van de wet
van 16 april 1963 betreffende de sociale
reclassering van de minder-validen, 51,
inzonderheid zo, 69, inzonderheid eerste
lid, van het koninklijk besluit van 5 juli
1963 betreffende de sociale reclassering
van de minder-validen, 1, 5 van het
ministerieel besluit van 27 september
1977 houdende vaststelling van de
nomenclatuur
en de
betrekkelijke
waarde van de verstrekkingen voor
functionele revalidatie en apparatuur op
het gebied van de sociale reclassering
van de minder-validen, hoofdstuk V,
eerste lid, inzonderheid 2°, van de bijlage bij voormeld ministerieel besluit
van 27 september 1977, 23, inzonderheid
so en go, 24, 24bis van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1 van
het koninklijk besluit van 24 december
1963 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoet komt in de
kosten van farmaceutische verstrekkingen en 1 van het koninklijk besluit van
16 november 1973 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest beslist dat verweerder aansoraak kon maken ten laste van
eiser op een tegemoetkoming in de
kosten van aankoop van een buitenlands
farmaceutisch produkt, en het middel
verwerpt waarbij eiser liet gelden dat
vanaf 1 maart 1978, datum van inwerkingtreding van het ministerieel besluit
van 27 september 1977, verweerder geen
recht meer had op die tegemoetkoming,
aangezien dat farmaceutisch produkt
niet vermeld was op de lijsten gevoegd
bij het koninklijk besluit van 24 december 1963, en derhalve niet vatbaar was
(1) Zie Cass., 10 okt.l973 (A.C., 1974, 165).
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wetgeving inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering; het arbeidshof
zijn beslissing laat steunen op de
beschouwing dat, gelet op de medische
gegevens van de zaak, het beoogde
produkt de vereiste vervulde, gesteld
door de bij het ministerieel besluit van
27 september 1977 gevoegde nomenclatuur, daar het terugbetaalbaar was in
het raam van de wetgeving betreffende
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering krachtens de bepaling van
artikel 23, 8° en 9°, van de wet van
9 augustus 1963,
terwijl, enerzijds, op grond en ter
uit"voering van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 16 april 1963, het koninklijk
besluit van 5 juli 1963 werd uitgevaardigd, waarvan de artikelen 51, inzonderheid 2°, en 69, inzonderheid eerste lid,
aan de minister van Tewerkstelling de
opdracht geven de nomenclatuur vast te
leggen, onder meer voor de farmaceutische verstrekkingen verleend met het
oog op de functionele en medische
revalidatie van de minder-validen, welke
nomenclatuur, luidens de artikelen 1 en
5 van het ministerieel besluit van
27 september 1977, vastgelegd werd in de
bijlage bij dit ministerieel besluit, en in
hoofdstuk V, inzonderheid 2°, voorschrijft dat eiser in geen enkel geval een
tegemoetkoming verleent voor andere
farmaceutische produkten dan die terugbetaalbaar in het raam van de wetgeving
betreffende de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering; anderzijds, indien weliswaar artikel 23, inzonderheid
8" en 9', van de wet van 9 augustus 1963,
bepaalt dat de prestaties inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onder meer de zorgen en prestaties
bevatten, vereist voor functionele en
professionele rec!assering, zulks niet uitsluit dat, luidens de artikelen 24 en 24bis
van diezelide wet, de Koning de nomenclatuur vastlegt van de gezondheidsprestaties en Hij die nomenclatuur of de
voorwaarden van de terugbetaling van
de prestaties kan wijzigen, van welke
macht de Koning gebruik heeft gemaakt
door het uitvaardigen van het koninklijk
besluit van 24 december 1963, waarvan
artikel 1 in tegemoetkomingen voorziet
voor de farmaceutische specialiteiten
vermeld in de bij dit koninklijk besluit
gevoegde lijsten, en door het uitvaardigen van het koninklijk besluit van
16 november 1973, waarvan artikel 1
bepaalt dat de door artikel 24 van de wet
van 9 augustus 1963 bedoelde nomencla-

tuur te vinden is in de bijlage bij
voormeld
koninklijk
bes!uit
van
16 november 1973; dienvolgens, nu het
arrest niet ontkent dat, zoals eiser in
zijn conclusies stelde, het kwestieuze
farmaceutisch produkt niet vermeld was
in de !ijsten gevoegd bij het koninklijk
besluit van 24 december 1963, en nu
bedoeld produkt evenmin vermeld staat
in de bij het koninklijk besluit van
16 november 1973 gevoegde nomenclatuur, dat farmaceutisch produkt niet
vatbaar is voor tegemoetkoming of
terugbetaling in het raam van de wetgeving inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en derhalve ook niet
in het raam van de wetgeving inzake
rec!assering van de minder-validen het
voorwerp kan uitmaken van tegemoetkoming of terugbetaling door eiser :

Overwegende dat het middel het
arrest enkel aanvecht met betrekking tot de aanspraak van verweerder op tegemoetkoming in de kosten
van aankoop van het kwestieuze
farmaceutisch produkt « DepotInsuline Hoechst >>, over de periode
ingaande op 1 maart 1978, datum
van inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 27 september
1977 houdende vaststelling van de
nomenclatuur en de betrekkelijke
waarde van de verstrekkingen voor
functionele revalidatie en apparatuur op het gebied van de sociale
reclassering van minder-validen;
Overwegende dat in hoofdstuk V,
eerste lid, 2', van de bijlage bij dit
besluit wordt bepaald : « Het Rijksfonds verleent in geen geval een
tegemoetkoming voor andere farmaceutische produkten dan deze terugbetaalbaar in het raam van de
wetgeving betreffende de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering »;
Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat het betrokken farmaceutisch produkt terugbetaalbaar is
in het raam van de wetgeving op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering
op grond dat verweerder als minder-valide recht heeft op de geneeskundige verstrekkingen bepaald in
artikel 23, 8' en 9', van de wet van
9 augustus 1963;
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Overwegende dat krachtens deze
wetsbepalingen de ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomingen verleent voor « de wegens
revalidatie vereiste hulp » en « de
wegens herscholing vereiste verstrekkingen »;
Dat hieruit evenwel niet volgt dat
elk farmaceutisch produkt dat de
revalidatie of de herscholing van de
minder-valide kan bevorderen, voldoet aan het bepaalde in hoofdstuk
V, eerste lid, 2", van de bijlage bij
het ministerieel besluit van 27 september 1977; dat aan dit vereiste
alleen is voldaan wanneer het farmaceutisch produkt terugbetaalbaar
is overeenkomstig de voorwaarden
vastgesteld ter uitvoering van de
artikelen 24 en 24bis van de wet van
9 augustus 1963;
Overwegende dat het arrest voormelde wettelijke bepalingen schendt
door te beslissen dat het betrokken
farmaceutisch produkt aan verweerder terugbetaalbaar is in het raam
van de wetgeving op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering
krachtens
het bepaalde in artikel 23, 8" en 9",
van de wet van 9 augustus 1963;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de aanvraag van
verweerder
tot
tegemoetkoming
door eiser in de kosten van aankoop
van het produkt « Depot-lnsuline
Hoechst , voor de periode ingaande
op 1 maart 1978; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.

Nr. 64
3' KAMER- 27 september 1982
1° OPENBARE INSTELLING -

REGIE
DER GEBOUWEN - AANVULLEND PERSONEEL
- BIJZONDERE UITKERINGEN - BEVOEGDHEID VAN DE REGIE.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN CONCLUSIE - AANVOERING DIE GEEN VERBAND HOUDT MET HETGEEN WORDT GEVORDERD.

1" De Regie der Gebouwen is vanaf

29 december 1973 niet meer bevoegd
om bijzondere uitkeringen aan het
aanvullend personeel toe te kennen,
oak niet voor de periode welke aan die
datum voorafgaat. (Art. 17, § 3, wet
1 april 1971, gew. wet 28 dec. 1973.)
2o De rechter is niet verplicht te antwoorden op een aanvoering in een
conclusie die geen verband houdt met
hetgeen in die conclusie gevorderd
wordt.
(DE KEERSMAECKER T. REGIE DER GEBOUWEN)
ARREST

(A.R. nr. 3520)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1981 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het eerste midde], afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 8, 22,
29 van het ministerieel besluit van
28 februari 1974 van de minister van
Openbare Werken tot verlening van een
produktiviteitspremie aan de burgerlijke
ingenieurs die hun functies bij de Regie
der Gebouwen uitoefenen, 3, 17 van de
wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen,
vooraleer het werd gewijzigd door
artikel 52, 2°, van de wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire
voorstellen 1973-74, 52, 2°, 55 van
bedoelde wet van 28 december 1973, 11
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle .op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd door
27 september 1982 3' kamer - artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 4
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor- ·van 18 april 1967, 20 van de bij koninkzitter - Verslaggever : de h. Delva - lijk besluit van 20 juli 1955 gecoi:irdiGelijkluidende conclusie van de h. neerde wetten betreffende het bedienLenaerts, advocaat-generaal Advo- dencontract, 2 en 1134 van het Burgercaat: mr. Bayart.
lijk Wetboek, alsmede van het algemeen
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kende kracht der wetten en artikel 107 bepalingen, vervat in de wet van
16 maart 1954, die gelden voor de aldaar
van de Grondwet,
in artikel 1, A, opgesomde instellingen;
doordat het arrest eisers oorspronke- dat (verweerster) terecht voorhoudt dat
lijke vordering tot betaling van produkti- artikel 3 van de arbeidsovereenkomst
viteitspremies en een verbrekingsvergoe- aan (eiser) geen automatisch recht op de
ding evenals eisers incidenteel boger produktiviteitspremie, een bij artikel 17,
beroep als ongegrond afwijst op grand : § 3, van de wet van 1 april 1971 beoogde
« dat artikel 17 van de wet van 1 april bijzondere uitkering, toekent en enkel
1971 werd gewijzigd bij de wet van dat recht erkent wanneer de wettelijke
28 december 1973, en dat ten gevolge maatregelen daartoe zijn genomen, wat
van die wijziging de Regie haar in casu niet het geval is; dat de Regie
bevoegdheid verliest om aanvullend per- der Gebouwen een organisme van
soneel aan te werven en om bijzondere publiek recht is, waaraan een taak van
uitkeringen aan het aanvullend perso- algemeen belang is opgedragen; dat, ook
neel te verlenen; dat de minister van wanneer zij haar toevlucht neemt tot
Openbare Werken, die bevoegd is om procedes van het privaat recht, zij een
aile beheersdaden van de Regie te ver- orgaan blijft dat het algemeen belang
richten, bij ministerieel besluit van behartigt en dat daarom zelfs het voor28 februari 1974 een produktiviteitspre- recht heeft particuliere belangen te doen
mie ver!eent aan de burgerlijke inge- wijken; dat de door (eiser) gevorderde
nieurs die hun functies bij de Regie der produktiviteitspremie dan ook niet gelGebouwen uitoefenen; dat ~let besluit dig kan worden toegekend; dat de ontechter indruist tegen artikel 11, § 1, van stentenis van uitkering ervan bijgevolg
de wet van 16 maart 1954 betreffende de niet kan beschouwd worden als een
controle op sommige instellingen van ernstige tekortkoming van de Regie der
openbaar nut, krachtens hetwelk de Gebouwen, aan haar essenti€le werkgeKoning het kader en het statuut van het versverplichtingen en derhalve geen
personeel van de Regie vaststelt op de grand biedt voor toekenning van een
voordracht van de minister van Open- verbrekingsvergoeding aan (eiser) »,
bare Werken en in overeenstemming
met de minister die het Openbaar Ambt
terwijl, eerste onderdeel, eiser, als lid
in zijn bevoegdheid heeft en daaren- van het aanvullend personeel in de zin
boven de instemming van de minister van artikel 17 van de wet van 1 april
van Financien is vereist voor de vaststel- 1971 houdende oprichting van een Regie
ling van het kader en van het geldelijk der Gebouwen, door verweerster werd
statuut; dat immers niet blijkt dat aangeworven « op contract », overeenbedoelde overeenstemming bereikt en komstig § 2 van deze wetsbepaling,
bedoelde instemming bekomen werd of waaruit volgt dat eiser uitsluitend aan
dat de Koning het ministerieel besluit een contractueel regime was onderworvan 28 februari 1974 heeft bekrachigd; pen, dat onder meer - in artikel 3 van
dat, nu het ministerieel besluit van de arbeidsovereenkomst van 26 januari
28 februari 1974 niet wettelijk is, het 1973 - eisers bezoldigingsregeling vastarbeidshof geen toepassing mag maken Iegde en dat, bijgevolg, artikel 11, § 1,
van voormeld besluit, - dit krachtens van de wet van 16 maart 1954 betrefartikel 107 van de Grondwet - , zelfs fende de controle op sommige instellinniet voor het tijdvak dat aan de inwer- gen van openbaar nut, naar luid waarkingtreding van de wijziging aan vari (slechts) de Koning het kader en het
artikel17 van de wet van 1 april1971 voor- statuut van het personcel van onder
afgaat, en zelfs niet op de gevallen van andere verweerster vaststelt op vooraanvullende personeelsleden die door de dracht van de minister van Openbare
Regie der Gebouwen overeenkomstig de Werken en in overeenstemming met de
wetgeving betreffende de arbeidsovereen- minister die het Openbaar Ambt in zijn
komsten op contract in dienst werden bevoegdheid heeft en daarenboven de
genomen; dat de verwijzing in de arbeids- instemming van de minister van Finanovereenkomst naar artikel 17, § 3, van de cien is vereist voor de vaststelling van
wet van 1 april 1971 geenszins mede- het kader en van het geldelijk statuut,
brengt dat de toekenning van de pro- geenszins ten deze kan worden toegeduktiviteitspremie aan de aanvullende past om de rechtsgeldigheid te beoordepersoneelsleden mag geschieden, terwijl len van het ministerieel besluit van
de toekenning ervan aan de statutaire 28 februari 1974, waarbij de minister van
overeenkomstig
personeelsleden rechtens
niet
kan Openbare Werken -

-139artikel 3 van de wet van 1 april 1971
bevoegd om voor verweerster aile
beheersdaden te verrichten - besloot
met ingang van 1 januari 1973
(artikel 29) aan de burgerlijke ingenieurs
die hun functies bij verweersters uitoefenen, zoals eiser, een produktiviteitspremie te verlenen (artikel 1), in
zoverre dit besluit betrekking heeft op
het contractueel aangeworven aanvullend personeel van verweerster; uitdrukkelijk en ondubbelzinnig tussen partijen
was bedongen in artikel 3, derde lid, van
de arbeidsovereenkomst van 26 januari
1973 : « Buiten (Franse tekst : « outre »)
de in artikel 17, § 3, van de wet van
1 april 1971 bedoelde bijzondere uitkeringen geniet het aanvullend personeel
van de Regie der Gebouwen, onder
dezelfde toekenningsvoorwarden als voor
het tijdelijk personeel van de rijksbesturen, aile aan deze personeelsleden verleende toelagen en vergoedingen »,
waaruit volgt dat eiser het principieel
recht op bijzondere uitkeringen vanaf
het sluiten van de arbeidsovereenkomst
had verworven, hoewel de concrete uitvoeringsmodaliteiten ervan nog dienden
te worden gepreciseerd, hetgeen rechtsgeldig gebeurde in voornoemd ministerieel besluit van 28 februari 1974, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari
1973; onder meer uit de voorbereiding
van artikel 17, § 3, van de wet van
1 april 1971 evenals uit de bewoordingen
van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst (« is, op grond van de
bepalingen van artikel 17, §§ 2 en 3, van
de wet van 1 april 1971, overeengekomen
als volgt : (eiser) verklaart een betrekking van ingenieur bij (verweerster) te
aanvaarden
onder
de
volgende
voorwaarden : artikel 3 : (derde lid)
Buiten de in artikel 17, § 3, van de wet
van 1 april 1971 bedoelde bijzondere
uitkeringen geniet het aanvullend personeel ... >>) ondubbelzinnig blijkt dat deze
bijzondere uitkeringen wei degelijk een
voor eiser essentieel bestanddeel van de
overeenkomst uimaakten, zonder toezegging waarvan hij ongetwijfeld nooit met
verweerster een arbeidsovereenkomst
zou hebben gesloten, en dat verweerster,
door in artikel 3, derde lid, van de
arbeidsovereenkomst te bedingen dat
eiser, als lid van het aanvullend personeel, de in artikel 17, § 3, van de wet van
1 april 1971 bedoelde bijzondere uitkeringen geniet, precies gebruik gemaakt
heeft, ten aanzien van eiser, van de haar
in artikel 17, § 3, verleende mogelijkheid,
ongeacht de omstandigheid dat in deze
wetsbepaling de woorden « alsmede aan

het
aanvullend personeel
door
artikel 52, 2°, c, van de wet van
28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-74 worden opgeheven en dat verweerster, als « orgaan dat
het algemeen belang behartigt, het voorrecht heeft particuliere belangen te doen
wijken >>, nu noch het een noch het
ander verweerster kan ontheffen de door
haar aangegane contractuele verbintenis
tot uitkering van een produktiviteitspremie aan eiser uit te voeren en, daarenboven, in geval van niet uitvoering van
deze voor de overeenkomst essentiele
arbeidsvoorwaarde, de door artikel 20
van de bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 geco6rdineerde wetten bepaalde
opzeggingsvergoeding aan eiser te betalen; het arrest niet wettig heeft kunnen
overwegen dat het minsterieel besluit
van 28 februari 1974 niet wettelijk is en
het daarvan geen toepassing mag maken
(schending van de artikelen 11, § 1, van
de wet van 16 maart 1954, gewijzigd door
artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 4
van 18 april 1967, 3 van de wet van
1 april 1971 en 107 van de Grondwet), de
verbindende kracht van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst miskent, door onder meer te overwegen dat
de door eiser gevorderde produktiviteitspremie niet geldig kan worden toegekend, om bovenvermelde redenen, en
aldus aan artikel 3 van de overeenkomst
het door partijen overeengekomen
gevolg niet te willen toekennen (schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, 1, 2, 8, 22 en 29 van het ministerieel besluit van 28 februari 1974) en
uiteindelijk, door niettemin te oordelen
dat de ontstentenis van uitkering van
deze premie geen ernstige tekortkoming
aan verweersters werkgeversverplichtingen is en dus geen grond biedt voor
toekenning van een verbrekingsvergoeding, schending inhoudt van artikel 20
van de bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 geco6rdineerde wetten;

tweede onderdeel, verweerster, door
de opheffing, door artikel 52, 2°, van de
wet van 28 december 1973 betreffende de
budgettaire voorstellen 1973-74, van
artikel 17, § 2, en van de woorden
« alsmede aan het aanvullend per-·
soneel » in artikel 17, § 3, van voormelde
wet van 1 april 1971, geenszins de
bevoegdheid verloor, vanaf de inwerkingtreding van deze opheffingsbepaling
(zie artikel 55), om aan de voordien op
grond van artikel 17 op contract aangeworven !eden van het aanvulend perso-
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en wettig- ongeacht artikel 11, § 1, van
de wet van 16 maart 1954, dat ter zake
niet dienend is - gebeurde bij ministerieel besluit van 28 februari 1974; overigens, zoals eiser in conclusie aanvoerde
zonder op dat punt door verweerster of
het arrest te zljn tegengesproken, verweerster steeds de « kinderbijslag, jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld » is
blijven uitbetalen, niettegenstaande ook
deze woorden, voorkomend in artikel 17,
§ 2, werden opgeheven door artikel 52,
2•, van voormelde wet van 28 december
1973; het arrest, in zoverre zijn beslissing zou kunnen worden gerechtvaardigd door de overweging dat verweerster
op 28 februari 1974 niet Ianger de
bevoegdheid bezat om aan eiser bedoelde produktiviteitspremie bij ministerieel besluit toe te kennen, niet wettig
terugwerkende kracht verleent aan de
bepaling van artikel 52, 2•, van de wet
van 28 december 1973 (schending van de
artikelen 52, 2•, 55 van de wet van
28 december 1973, 3, 17 van de wet van
1 april 1971, vooraleer het door voormeld
artikel 52, 2•, werd gewijzigd, 2 van het
Burgerlijk Wetboek en 107 van de
Grondwet, alsmede van het in het middel aangeduide algemeen rechtsbeginsel)
en bijgevolg hieruit evenmin wettig
heeft afgeleid dat de ontstentenis van
uitkering van deze produktiviteitspremie
geen ernstige tekortkoming aan verweersters werkgeversverplichtingen is
en dus geen grand biedt voor toekenning
van een verbrekingsvergoeding (schending van artikel 20 van de bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955 geco6rdineerde
wetten);
derde onderdeel, artikel 17, §§ 2 en 3,
van de wet van 1 april 1971 in ieder
geval, als wetsbepaling waarnaar uitdrukkelijk door artikel 3, derde lid, van
de arbeidsovereenkomst van 26 januari
1973 - die tussen partijen als wet geldt
- wordt verwezen, moet worden geacht
ten aanzien van eiser van kracht te zijn
gebleven, zodat het ministerieel besluit,
waarbij aan eiser een produktiviteitspremie werd verleend, wettig op 28 februari
1974, krachtens artikel 17 tot stand is
gekomen; het arrest bijgevolg niet wettig
het tegendeel kan beslissen (schending
van de artikelen 3, 17 van de wet van
1 april 1971, 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en 107 van de Grondwet) noch
oordelen dat de ontstentenis van uitkering van de produktiviteitspremie geen
ernstige tekortkoming aan verweersters

werkgeversverplichtingen is en dus geen
grand biedt voor toekenning van een
verbrekingsvergoeding (schending van
artikel 20 van de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1955 geco6rdineerde wetten) :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid door verweerster
tegen het eerste onderdeel aangevoerd en hieruit afgeleid dat het
onderdeel opkomt tegen een in cassatie onaantastbare uitlegging van
de tussen partijen gesloten arbeidsovereimkomst :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser geen recht op
de produktiviteitspremie aan zijn
arbeidsovereenkomst ontleent op
grond dat het ministerieel besluit
van 28 februari 1974 onwettig is; dat
de beslissing derhalve steunt op de
uitlegging van een wettelijke bepaling en niet van een overeenkomst;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 17, § 3,
van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der
Gebouwen bepaalt : « De Regie mag
bijzondere uitkeringen verlenen aan
het overheidspersoneel, dat te harer
beschikking wordt gesteld, alsmede
aan het aanvullend personeel »;
Dat door artikel 52, 2', c, van de
wet van 28 december 1973 de woorden « alsmede aan het aanvullend
personeel » in die bepaling werden
opgeheven; dat deze opheffingsbepaling ingevolge artikel 55 van
dezelfde wet in werking is getreden
de dag waarop zij in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt, dit is
op 29 december 1973;
Dat de Regie vanaf deze datum
niet meer bevoegd is om bijzondere
uitkeringen aan het aanvullend personeel toe te kennen, ook niet met
terugwerkende kracht voor de
periode die 29 december 1973 voorafgaat; dat hieraan geen afbreuk
wordt gedaan door de omstandigheid dat in de arbeidsovereenkomsten die
met toepassing van
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naar § 3 van dit artikel wordt « ten titel van achterstallige
verwezen;
produktiviteitspremies »; dat eiser,
Dat het ministerieel besluit van in voormeld dispositief, met betrek28 februari 1974 derhalve geen king tot die premies, geen veroorderechtsgrond heeft in zoverre het ling van verweerster vroeg op grond
met toepassing van genoemd ar- van artikel 1382 van het Burgerlijk
tikel 17, § 3, een produktiviteits- Wetboek;
Overwegende dat de feitenrechter
premie aan het aanvullend personeel toekende;
niet verplicht is een conclusie te
Overwegende dat, ongeacht de beantwoorden die geen verband
vraag of het ministerieel besluit van heeft met hetgeen in het dispositief
28 december 1974 strijdt met van die conclusie wordt gevorderd;
artikel 11, § 1, van de wet van
Dat het middel niet kan worden
16 maart 1954, het arbeidshof in elk aangenomen;
geval wettig beslist dat eiser geen
aanspraak kan maken op de bij dit
besluit toegekende produktiviteitsOm die redenen, verwerpt de
premie;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Dat het middel niet kan worden kosten.
aangenomen;
27 september 1982 3' kamer Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eisers oorspronkelijke vordering als ongegrond afwijst,
terwijl eiser regelmatig in conclusie
had aangevoerd : 1° dat verweerster
eisers recht op de premies steeds erkend
heeft; 2" dat uit de overgelegde briefwisseling en uit het feit dat zij telkens aan
eiser werd overgemaakt, blijkt dat er bij
verweerster geen twijfel bestond over de
rechtmatigheid van eisers vordering;
3" dat eiser steeds werd verplicht om
« kwartaalverslagen » op te stellen,
voorwaarde voor het bekomen der premies, waaruit hij afleidde dat « deze
handelswijze (de indruk willen geven) ...
voorkomt als een foutieve gedraging
waarvoor de auteur aansprakelijk is
(artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek), waarbij de hoegrootheid van de
schade gelijk is aan de bedoelde premies
die (verweerster) gedurende ongeveer
vij f j aren aan (eiser) he eft beloofd ten
einde hem in dienst te houden »; het
arrest, dat hierop geen geen antwoordt
verstrekt, niet regelmatig met redenen is
omkleed:

Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Sury Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Butzler en De Bruyn.

Nr. 65
3'

KAMER -

27 september 1982

ARBEIDSONGEVAL

BASISLOON
LOONGRENS- INDEXAANPASSING.

Voor de vaststelling van de loongrens die
in aanmerking komt voor de berekening van een arbeidsongevallenvergoeding dient rekening te w01·den gehouden met de aanpassingen van die loongrens aan de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen,

zolang de vergoeding niet definitief is
vastgesteld (1). (Art. 39 Arbeidsongevallenwet.)
(MARTENS T. FEDERALE VERZEKERINGEN)

(A.R. nr. 3521)

27 september 1982 3' kamer Overwegende dat eiser, in het Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoordispositief van zijn conclusie in ho- zitter - Verslaggever : de h. Surry -

ger beroep, wat de produktiviteitspremie betreft, het arbeidshof ver-

(1) Cass., 28 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr .......).
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Lenaerts, advocaat-generaal ·caat : mr. Biitzler.

de h. 3° BEWIJS Advo- - FEITELIJKE

STRAFZAKEN - VERMOEDENS
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING.

Op dezelfde dag werd een analoog arrest 1' en 2• Het bewijs van het wanbedrijf
gewezen op de voorziening van Navarro tegen
« overspel » kan worden geleverd door
dezelfde verweerster.

alle bewijsmiddelen, o.m. door vermoedens.

3' Wanneer de wet, in strafzaken, geen

Nr.66
2' KAMER- 28 september 1982
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPECT!EVE FOUTEN VAN
VERSCHEIDENE PERSONEN lEDER VAN
HEN T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN TOT
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.

Wanneer door de respectieve fouten van
verscheidene personen schade is veroorzaakt, is ieder van hen t.a. v. de
benadeelde gehouden tot volledige
schadevergoeding (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
oordeelt de rechter in feite en, derhalve, op onaantastbare wijze of de
overgelegde gegevens, waarover partijen tegehspraak hebben kunnen voeren, gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens
opleveren, die het ten laste van de
beklaagde gelegde misdrijf bewijzen
(1).
(L ... T.L ... )

(A.R. nr. 7275)

28 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
- GeliJkluidende conclusie van de h.
Krings, eerste advocaat-generaal
Advocaat : mr. L.J. Martens, Gent.

(DELLAERT, URBAINE N.V. T. VAN DER HOOGERSTRAETE, • AAN- EN VERKOOPVENNOOTSCHAP VAN DE BELGISCHE BOERENBOND • N.V.)

(A.R. nr. 7037)
Nr. 68
28 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
2' KAMER - 28 september 1982
Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, eerste advocaat-generaal
1° WERKLOOSHEID - K.B. 20 DEC.
Advocaat: mr. Simont.
ART. 261 - DRAAGWIJDTE.

!963,

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- SAMENWOP VAN
DIE
MISDADEN
MET
DE
MISDRIJVEN
OMSCHREVEN IN ART. 261 K.B. 20 DEC. 1963.

Nr. 67

1' en 2' Door de in art. 261 K.B. van

2' KAMER

-

28 september 1982

1° OVERSPEL-

BEWIJSMIDDE-

2° BEWIJS -

BEWIJSMIDDE-

BEWIJS LEN - VERMOEDENS.
OVERSPEL LEN- VERMOEDENS.

Nota arrest nr. 66 :

20 dec. 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid omschreven handelingen met betrekking tot de
regeling inzake werkloosheid als misdrijf te kenmerken, sluit de wetgever
de toepassing niet uit van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende
de val..heid in geschrifte en het
Nota arrest nr. 67 :

(1} Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757};
(1) Zie Cass., 12 juni 1979 (A.C., 1978-79,
9 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 20}.
1210).
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de bestanddelen van die misdaden van acht dagen tot een maand en een
geldboete van 26 frank tot 500 frank of
aanwezig zijn (1).
met een van deze straffen alleen :
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
BEROEP TE GENT T. ABBATE)

VAN

De heer eerste advocaat-generaal
Krings heeft in substantie gezegd :

5° de werknemer die bedrieglijk en op
onrechtmatige wijze zijn controlekaart
laat afstempelen, de in art. 195, derde
lid, bedoelde werknemer die geacht
wordt bedrieglijk en op onrechtmatige
wijze zijn controlekaart te hebben laten
afstempelen, of de werknemer die
wetens en willens gebruik maakt van
onjuiste stukken ten einde werkloosheidsuitkering te bekomen waarop hij
geen recht heeft;

Verweerder werd vervolgd wegens
overtreding van art. 261, 5", K.B. van
20 december 1963 betreffende de
arbeidsvoorziening en de werkloosheid
omdat hij, wetens en willens, gebruik
Daar het om een K.B. gaat is er
had gemaakt van onjuiste stukken ten
einde werkloosheidsuitkering te verkrij- uiteraard geen sprake van een parlementaire
voorbereiding die enig Iicht op
gen waarop hij geen recht had.
die bepaling zou kunnen werpen.
Het Hof van beroep, bij bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter,
heeft zich onbevoegd verklaard om van
de vordering kennis te nemen, op grond
dat de inbreuk ook onder toepassing valt
van de artt. 196 en 197 Sw. en geen
verzachtende omstandigheden in acht
werden genomen, terwijl wegens samenloop in de zin van art. 65 Sw. slechts een
straf, de zwaarste, de criminele straf,
moet worden uitgesproken.
Eiser doet t\vee middelen gelden.

Wat het eerste middel betreft :
Eiser werpt op dat het feit van
gebruik te maken van valse stukken
alleen door artt. 261/263 K.B. van
20 december 1963 strafbaar wordt
gesteld en dit met uitsluiting van de
bepalingen van het Sw. en die betreffende de valsheid in geschriften.
Om de draagwijdte van het middel
goed te begrijpen, is het nodig de
volledige tekst van art. 261 van voormeld
K.B., alleszins in verband met het feit
waarvan hier de bestraffing in aanmerking wordt genomen, voor te lezen :

Voormelde tekst verwijst naar het
K.B., !itt. C. van 31 mei 1933, dat
genomen werd ter uitvoering van de
volmachtwet van 17 mei 1933.
Op 31 mei 1933 heeft de regering een
tiental besluiten genomen, waaronder
het besluit !itt. C, waarvan de draagwijdte verduidelijkt werd in het verslag
aan de Koning, en het besluit !itt. J., dat
verband hield met de werkloosheid. Dii
laatste besluit regelde het toekennen
van werkloosheidstoelagen, terwijl het
besluit, !itt. C, een zeer algemene strekking heeft en tot doe! heeft misbruiken
bij het verlenen van uitkeringen, vergoedingen of toelagen ten laste van de
Schatkist te beperken.
Elke verzoeker moet steeds bevestigen
dat zijn verklaringen eerlijk en volledig
zijn. Wie wetens en willens een onjuiste
verklaring aflegt, is strafbaar met acht
dagen tot een jaar gevangenisstraf.
Indien de betrokkene op grond van die
verklaring een uitkering, vergoeding of
toelagen verkrijgt, wordt hij gestraft met
de straffen bepaald in art. 496 Sw.
Al wie geen recht meer heeft op een ...
toelage moet zulks aangeven; doet hij
die aangifte niet, dan wordt hij gestraft
met de straffen bepaald in art. 508 Sw.

<<
Onverminderd de toepassing van
andere strafbepalingen, inzonderheid die
van het K.B. van 31 mei 1933 betreffende
de verklaringen te doen inzake subsiDie bepalingen zijn uiteraard ook
dies, vergoedingen en toelagen van alle toepasselijk op de werklozen of beaard, die geheel of ten dele ten laste van weerde werklozen, die ten onrechte
het Rijk zijn, en die van titel II, werkloosheidsuitkeringen opnemen.
hoofdstuk III, van de wet van 14 februari
1961 voor economische expansie
In die bepalingen is er evenwel geen
sprake van de artt. 196 e.v. Sw., hoewel
naar de artt. 496 en 508 Sw. wordt
(1) Zie de verwijzingen in de conclusie O.M. verwezen, alleszins wat de straffen

-----------------1
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toepassingsvoorwaarden van die bepalingen niet vervuld, de erin vermelde
straffen niettemin mogen uitgesproken
worden.
Het besluit C van 31 mei 1933 is nog
steeds van toepassing.
Er werd naar dit besluit verwezen in
de wet van 14 februari 1961, titel II,
hoofdst. III, art. 32. Gemelde titel handelt over de werkloosheidsuitkeringen.
Hij heeft hoofdzakelijk betrekking op de
controle op die uitkeringen. Artikel 27
bepaalt dat a! wie die controle belemmert of onjuiste inlichtingen verstrekt,
strafbaar is met acht dagen tot een
maand en 26 frank tot 500 frank of een
van die straffen. Luidens artikel 32 worden de werknemers die de controle beletten of onjuiste inlichtingen verstrekken,
van de uitkeringen beroofd, onverminderd de toepassing van de straffen
bepaald door het besluit, !itt. C, van 31 mei
1933.
Het besluit van 20 december 1963,
waarvan ten deze toepassing wordt
gemaakt, is een stap verder gegaan, nu
het o.m. de werknemer die wetens en
willens gebruik maakt van onjuiste stukken ten einde werkloosheidsuitkeringen
te verkrijgen waarop hij geen recht
heeft, ook bestraft met acht dagen tot
.:,en maand en 26 frank tot 500 frank of
een van die straffen.
De toepassing van die bepaling sluit
evenwel de toepassing van het besluit
van 31 mei 1933 niet uit.
Zoals uit het voorgaande blijkt, kan de
werknemer dus vervolgd worden en op
grond van het besluit van 20 december
1963 en op grond van het besluit van
31 mei 1933, d.w.z. dat hij in dit laatste
geval zwaardere straffen kan oplopen
met name wegens onjuiste verklaringen,
acht dagen tot een jaar, en wegens het ten
onrechte ontvangen van uitkeringen, de
straffen bepaald in art. 496 Sw. Bij toepassing van art. 65 Sw. zullen evenwel alleen
de zwaarste straffen worden toegepast.
Er valt dus op te merken dat de
woorden « onverminderd de toepassing
van andere strafbepalingen » in de
aanhef van art. 261 van het besluit van
20 december 1963, niet noodzakelijk
wijzen op andere feiten die zouden
gepleegd zijn of op handelingen die
zouden gepleegd worden op een andere
wijze of onder andere omstandigheden
dan bedoeld in art. 261.
Het kan gebeuren dat de voorwaarden
tot toepassing van het besluit van 31 mei

1933 niet vervuld zijn, en dat er aanleiding bestaat tot toepassing van art. 261
van het K.B. van 20 december 1963. Het
is evenwel ook mogelijk dat het feit
gelijktijdig en onder de ene en onder de
andere wetsbepaling valt en dan zal
toepassing worden gemaakt van art. 65
Sw.
Nu bepaalt voormeld art. 261 dat
slechts inzonderheid naar het besluit
van 31 mei 1933 wordt verwezen. Dit
sluit bijgevolg andere strafbepalingen
niet uit, en o.m. niet die van het
gemeenrecht van het Sw. voor zover
uiteraard de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.
De bepaling van art. 261 vertoont ook
een zekere gelijkenis met die van
artt. 56 tot 61 van de reeds vermelde wet
van 14 februari 1961. Luidens art. 58
wordt a! wie onjuiste inlichtingen verstrekt met het oog op de toepassing van
de bepalingen betreffende de ziekte- en
invaliditeit gestraft met acht dagen tot
Mn maand en 26 tot 500 frank boete of
een van die straffen.
Hoewel in dat artikel geen voorbehoud
wordt gemaakt betreffende de toepassing van andere bepalingen, heeft het
Hof niettemin beslist (2) dat de Wetgever
met deze bepalingen geen volledige
strafregeling heeft willen invoeren en
dat hij van de toepassing van het
strafrecht niet heeft willen uitsluiten het
plegen van valsheid en het gebruik van
valse stukken ... om van de verzekeringsinrichtingen de betaling te bekomen van de bedragen die, zoals bekend
aan de makers van de valse stukken,
niet verschuldigd zijn.
Die interpretatie lijkt mij des te meer
geboden in verband met art. 261 K.B.
van 20 december 1963, daar, enerzijds,
uitdrukkelijk een voorbehoud werd
gemaakt voor de toepassing van andere
wetsbepalingen en, anderzijds, de omschrijving van het feit zel£, zoals die in
gezegd art. 261 voorkomt, geenszins uitsluit dat de gepleegde feiten ook een
valsheid in geschriften en het gebruik
van valse stukken zouden opleveren.
M.a.w. wanneer een werknemer gebruik
maakt van onjuiste stukken, dan gaat
het niet noodzakelijk om vervalste akten
in de zin van art. 196, doch dan blijft
art. 261 niettemin van toepassing. Wanneer- echter die stukken vals zijn in de
zin van voormelde gemeenrechtelijke
(2) Cass., 20 april 1970, Bull. en Pas., 1970, I,
714; R. w., 1970-'11, kol. 1136, en de noot Vandeplas.
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reden om ook van die bepaling toepassing te maken, zoals overigens eveneens
van art. 65 Sw., ten einde slechts een
enkele straf uit te spreken.
Het middel dat uitgaat van de stelling
dat de toepassing van art. 261 K.B. van
20 december 1963, die van artt. 196 en
197 Sw. uitsluit, faalt dus naar recht.
Wat
treft:

bet

tweede

middel

be-

Het middel beroept zich op schending
van art. 155 Ger.W., omdat de rechter na
onderzoek over de grond van de zaak
zich onbevoegd heeft verklaard, gelet op
het feit dat naast een inbreuk op een
wetsbepaling die ressorteert tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
ook een inbreuk van gemeenrecht wordt
in aanmerking genomen, terwijl die
rechter ingevolge die vaststellingen had
moeten beslissen dat de vordering niet
door de !eden van het arbeidsauditoriaat,
maar wei door de procureur des Konings
had moeten ingesteld worden.
Het middel is evenwel niet ontvankelijk, bij gebrek aan be!ang, vermits eiser
in dit verband van oordeel was dat de
vordering op rechtsgeldige wijze werd
ingesteld en dus ook ontvankelijk was,
en de rechter zich in dezelfde zin heeft
uitgesproken (3).
Het wil me echter voorkomen dat de
middelen die eiser doet gelden het vraagstuk niet volledig hebben doorgelicht.
Het is immers de vraag of - ongeacht
of het gepleegde feit enkel bij art. 261
strafbaar is gesteld het hof van
beroep de macht had om het vraagstuk
ook uit het oogpunt van een inbreuk van
gemeenrecht te behandelen.
Die vraag moet vanuit twee invalshoeken worden bekeken :
1• Eerst in het Iicht van het algemeen
beginsel dat de rechter een feit te
beoordelen heeft en niet enkel de
bevoegdheid doch zelfs de verplichting
heeft de juiste wetsomschrijving van het
gepleegde feit te bepalen. We komen
daar onmiddellijk op terug.
2• Voorts vanuit het oogpunt van de
bevoegdheid van de vervolgende partij,
ten deze het arbeidsauditoraat, tevens
met de vraag of de beperking van die
bevoegdheid een beperking inhoudt van
de rechtsmacht van de rechter bij de
(3) Cass., 22 juli 1960, Bull. en Pas., 1960,
1260; 10 juni 1968, Bull. en Pas., 1968, I, 1167.

I,

beoordeling van de wetsomschrijving die
aan het gepleegde feit dient te worden
gegeven.
Merken we dadelijk op dat eerstgenoemd aspect betrekking heeft op een
algemene regel, terwijl in het tweede
slechts sprake is van een uitzondering
op die algemene regel, zodat in principe
de uitzondering op beperkende wijze
dient te worden uitgelegd.
Het eerste aspect van de vraag, dat
destijds op merkwaardige wijze door
Rigaux en Trousse in de Revue de droit
penal werd behandeld, gaat uit van een
zeer algemeen rechtsbeginsel van de
procedure, dat het Hof reeds menigmaal
heeft toegepast en dat zowel op strafrechtelijk als op civielrechtelijk gebied
geldt, t.w. dat, terwijl het de taak van de
partijen is de feiten te bepalen waarop
hun vordering berust, de rechter behoort
uit te maken welke rechtsregel toepasselijk is om over de vordering uitspraak te
doen. « Da mihi factum, dabo tibi ius »
en nag « iura novit curia ».
Dit is ook waar op strafrechtelijk
gebied : het openbaar ministerie bepaalt
de feiten waarop de strafvordering is
gesteund, maar de rechter gaat na en
besluit of die feiten onder een wettelijke
strafbaarstelling vallen en derhalve
welke wettelijke bepaling toepasselijk is.
Dit laatste is de hoofdtaak van de
rechter. Daarom beslist men dat de
wetsomschrijving die het openbaar
ministerie geeft - en die overigens ook
de onderzoeksgerechten geven - slechts
voorlopig is en alleszins de feitenrechter
niet bindt.
Dit houdt eveneens in - en hier weer
is de gelijkenis tussen de civiele en de
strafrechtspleging bijzonder opvallend dat de rechter geen kennis mag nemen
en a fortiori geen uitspraak mag doen
over de feiten die hem door het openbaar ministerie niet werden onderworpen. Het openbaar ministerie is aileen
bevoegd om te oordelen of bepaalde
feiten aan de rechter ter beoordeling
zullen gegeven worden : het beslist over
de opportuniteit van de vervolgingen.
Maar als een feit eenmaal bij de
rechter aanhangig is, dan bepaalt deze
of het strafbaar is en, zo ja, welke wet
het feit strafbaar heeft gesteld.
Zeer talrijk zijn in dit verband de
arresten van het Hof, die telkens van
dezelfde beginselen uitgaan.
Tussen 1970 en 1978 zijn ten minste
een twintigtal arresten te vinden die aile
dezelfde regels hebben toegepast.
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een beperking van die regel in, alleszins
volgens de rechtspraak van het Hof. Is
de vervolgende partij slechts bevoegd om
een bepaald feit op grond van inbreuk
op een bepaalde wetsbepaling aan de
rechter te onderwerpen, dan is, naar luid
van gezegde rechtspraak, slechts die
inbreuk bij de rechter aanhangig en
heeft deze geen rechtsmacht om eventueel vast te stellen en te beslissen dat
het feit ook of enkel onder de toepassing
valt van een andere wetsbepaling. M.a.w.
de beperking van de bevoegdheid van de
vervolgende partij brengt eveneens een
beperking mede van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter.
Die regel volgt uit de omstandigheid
dat de vordering, voor zover ze zou zijn
ingesteld op grond van een andere
wetsbepaling dan waarvoor de vervolgende partij bevoegd is, niet ontvankelijk zou zijn, en dat de rechter geen
uitspraak mag doen over een vordering
die niet ontvankelijk is.
Wanneer de procureur des Konings
een vordering instelt die enkel tot de
bevoegdheid van het Bestuur der douanen en accijnzen behoort, dan moet de
vordering niet ontvankelijk worden verklaard. Maar datzelfde Bestuur is evenmin bevoegd om vervolgingen in te
stellen op grond van bepalingen van het
Gemeenrecht.
Als de rechter dus vaststelt dat het
leit dat hem ter beoordeling is gegeven,
gelijktijdig onder de twee wetsbepalingen valt, waarvan de toepassing tot de
bevoegdheid respectievelijk van de ene
en van de andere vervolgende partij
behoort, dan kan hij slechts met die
wetsbepaling rekening houden die tot de
bevoegdheid behoort van die vervolgende partij die het feit bij hem aanhangig heeft gemaakt.
Het vraagstuk is o.m. zeer belangrijk
wat de straftoemeting betreft en ook in
verband met het gezag van gewijsde.
Een veroordeling wegens de ene inbreuk
is geen beletsel voor een tweede veroordeling wegens de andere inbreuk.
Dat probleem is a! aan de orde
geweest in verband met de douane en
accijnsinbreuken en ook - en misschien
vooral - indertijd, in verband met de
inbreuken inzake inkomstenbelastingen,
waarbij de vervolgingen wegens valsheid
in geschriften soms volledig gescheiden
werden van de inbreuken op de fiscale
wetgeving.

Mag ik er dadelijk aan toevoegen dat
dit strafrechtelijk een allesbehalve
gezonde politiek was. Hetzelfde feit, a!
wordt het vanuit verschi!lende oogpunten · bekeken, mag geen aanleiding geven
tot verschillende vervolgingen. Dit wordt
belet wanneer men het eerste algemeen
beginsel, waarvan we zoeven hebben
gesproken, redelijk toepast. De rechter
krijgt een feit te beoordelen en hij moet
dat dan ook doen vanuit aile oogpunten.
Wat is nu de toestand wanneer het om
een feit gaat dat strafbaar is gesteld
door een wetsbepaling waarvan de toepassing onder de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank valt ? In dit geval is de
arbeidsauditeur aileen bevoegd om de
vervolgingen in te stellen. De procureur
des Konings mist te dien aanzien elke
bevoegdheid.
Doch hier heeft de wetgever de moeilijkheid voorzien en zoals het een wijze
wetgever past, heeft hij rekening gehouden met de algemene beginselen van de
rechtspleging.
Als er samenloop bestaat tussen een
inbreuk van gemeenrecht en een
inbreuk die onder de bevoegdheid van
de arbeidsautiteur ressorteert, dan is de
procureur des
Konings uitsluitend
bevoegd. Dit betekent dus dat de dualiteit van vervolgende partijen ten
opzichte van dezelfde zaak door de wet
uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Dit geldt
uiteraard zowel bij ideele als bij materiele samenloop.
Wanneer de rechter dus vaststelt dat
het feit dat door de arbeidsauditeur bij
hem werd aanhangig gemaakt, niet
aileen onder toepassing valt van een
bepaling van arbeids- of sociaal recht,
doch ool< van gemeenrecht, dan moet hij
beslissen dat de openbare vordering niet
rechtsgeldig door de arbeidsauditeur
werd aanhangig gemaakt en dus niet
ontvankelijk is.
Met deze regeling wordt dus aan het
algemeen beginsel niet getornd. Het feit
blijft de rechter ter beoordeling staan en
deze moet dat feit vanuit alle oogpunten
bekijken, d.w.z. zowel in zoverre het een
inbreuk van gemeenrecht kan opleveren,
als in zoverre het om een inbreuk van
speciaal recht kan gaan. Hij is immers
voor beide inbreuken bevoegd. Hij zal
echter eventueel de vordering niet ontvankelijk moeten verklaren als hij vaststelt dat de vervolgende partij, de
arbeidsauditeur, geen bevoegdheid heeft.
Bijgevolg, wanneer ten deze het hof
van beroep vaststelt dat het feit een
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van art. 196 Sw., dan moet het niet
alleen vaststellen dat bet niet bevoegd is
omdat geen verzachtende omstandigheden in aanmerking werden genomen,
docb tevens dat de vordering niet
rechtsgeldig door de arbeidsauditeur
werd ingeleid.
Het beeft evenwel ten deze geen
belang te onderzoeken wat hier de
voorrang verdient, onbevoegdheid of
niet-ontvankelijkbeid. De beslissing is
alleszins wettig.
Besluit : verwerping.

bepaalde straffen zouden moeten worden
opgelegd, waardoor bij ge brek aan correctionalisering de correctionele rechtbank zich terecht onbevoegd verklaarde,
terwijl artikel 261 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, zoals het
in voege was op het tijdstip der feiten,
in een bijzondere en specifieke bestraffing voorziet, enerzijds van de werkgever
die valselijk het ontslag of een gedeeltelijke werkloosheid van een werknemer
bevestigt (artikel 261, 2") of die wetens
en willens een onjuiste of onvolledige
verklaring aflegt met de bedoeling aan
een werknemer werkloosheidsuitkering
te
doen toekennen waarop deze geen
ARREST
aanspraak kon maken (artikel 261, 3") en
(A.R. nr. 7326)
anderzijds, van de werknemer die onder
1 meer wetens en willens gebruik maakt
HE'J' HOF; - Gelet op het bestre- van onjuiste stukken ten einde werkden arrest, op 12 maart 1982 door loosheidsuitkering te verkrijgen waarop
het Hof van Beroep te Gent gewe- hij geen recht heeft (artikel 261, 5°);
zen;
daardoor de wetgever zijn duidelijke wil
heeft te kennen gegeven, met de bij dat
0 verwegen d e d at verweer d er was artikel
bepaalde straffen, de in de voorvervolgd ter zake van, met overtre- melde wetsbepalingen bedoelde handeding van artikel 261, 5", van het Jingen te beteugelen wanneer zij tot doe!
koninklijk besluit 20 december 1963 hebben werkloosheidsuiikeringen
te
betreffende arbeidsvoorziening en doen toekennen waarop de werknemer
werkloosheid,
als
werknemer geen recht heeft; artikel 261 geen onderwetens en willens gebruik te heb- scheid maakt tussen de mondelinge en
ben gemaakt van onjuiste stukken de schriftelijke verklaring; de verwijzing
in artikel 261 naar de onverminderde
ten einde werkloosheidsuitkering te toepassing van andere strafbepalingen
verkrijgen waarop hij geen recht enkel de toepassing van die strafbepalinhad, namelijk voor de dag van gen kan rechtvaardigen wanneer andere
21 oktober 1980 waarop hij zich misdrijven worden gepleegd of de aanlaattijdig aanbood op de stempel- geklaagde handelingen gepleegd worden
controle te Wakken; dat het arrest op een andere wijze of onder andere
het beroepen vonnis bevestigt waar- omstandigheden dan die bedoeld in
bij de eerste rechter zich onbevoegd artikel 261; het hof van beroep, zonder
verklaarde om kennis tc nemcn van een bijzondere uitvoeringswijze of
omstandigheden te releveren, op grond
de zaak;
van de enkele vasts telling dat het
Over bet eerste middel, afgeleid uit de gebruikte document ertoe strekte een
scbending van de artikelen 261 van bet omstandigheid te bewijzen die aan verkoninklijk besluit van 20 december 1963 weerder toelaat werkloosheidsuitkering
betreffende arbeidsvoorziening en werk- te ontvangen voor bewuste dag, ofschoon
loosbeid, 196 en 197 van bet Strafwet- hij zich laattijdig op de stempelcontrole
aanbood, de toepassing van die andere
boek,
strafbepalingen, met name de artikelen
doordat bet bof van beroep, zonder de 196 en 197 van het Strafwetboek, niet
toepassing te lmtkennen van de bepalin- kon in aanmerking nemen en dan ook
gen van de artikelen 261 en 263 van het ten onrecbte de onbevoegdbeid van de
koninklijk besluit van 20 december 1963, correctionele recbtbank bevestigt :
met verwijzing naar de aanhef van
artikel 261, de artikelen 196 en 197 van
het Strafwetboek mede toepasselijk verOverwcgende dat, blijkens de
klaart op het ten laste gelegde gebruik
van de litigieuze schriftelijke verklaring tekst van artikel 261 van het
koninklijk
besluit van 20 december
en daaruit afleidt dat, met toepassing
van artikel 65 van het Strafwetboek, 1963, inzonderheid de in de aanhef
de door de laatstvermelde artikelen vermelde zinsneden « onverminderd
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de toepassing van andere strafbepalingen, inzonderheid die van het haar volstrekte bevoegdheid te onderkoninklijk besluit van 31 mei 1933 zoeken zonder vooraf te hebben vastgesteld dat de strafvordering door het
betreffende de verklaringen te doen bevoegd
orgaan van het openbaar
inzake subsidies, vergoedingen en ministerie was ingesteld en derhalve
toelagen van aile aard, die geheel of ontvankelijk was; de strafvordering ter
gedeeltelijk ten laste van het zake ingesteld en uitgeoefend werd door
Rijk zijn, en die van titel II, !eden van het arbeidsauditoriaat en van
hoofdstuk III, van de wet van het arbeidsauditoraat-generaal; nu de
14 februari 1961 voor economische correctionele rechtbank bij de door het
expansie, sociale vooruitgang en hof van beroep bevestigde beslissing
verklaarde dat de ten laste gelegde
financieel herstel », de wetgever met feiten
niet enkel een overtreding uitmadat artikel geen volledige strafrege- ken van een wet of een verordening over
ling heeft willen invoeren en dat een van de aangelegenheden die behohij, door de in dat artikel omschre- ren tot de bevoegdheid van de arbeidsven handelingen met betrekking tot gerechten, maar bij samenloop overeende regeling inzake werkloosheid als komstig artikel 65 van het Strafwetboek
misdrijf te kenmerken, de toepas- ook strafbaar zijn met de door de
sing van de bepalingen van het artikelen 196 en 197 van het Strafwetbepaalde straffen, de rechter
Strafwetboek betreffende de vals- boek
diende vast te stellen dat, gelet op de
heid in geschrifte en het gebruik bepalingen van artikel 155 van het
van valse stukken niet heeft willen Gerechtelijk Wetboek, de strafvordering
uitsluiten wanneer de bestanddelen niet rechtsgeldig, dit is niet door
het bevoegd orgaan van het openbaar
van die misdaden aanwezig zijn;

Overwegende dat het hof van
beroep, op grond van de vaststelling
dat het aan eiser ten laste ge!egde
feit, omschreven als overtreding van
artikel 261, 5o, van voormeld koninklijk besluit, tevens een valsheid in
geschrifte en het gebruik van een
vals stuk oplevert als bedoeld in de
artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek en dat derhalve, wegens
samenloop met toepassing van
artikel 65 van dat Wetboek en
wegens gemis van correctionalisering, een criminele straf zou moeten
worden toegepast, wettig beslist dat
de eerste rechter zich terecht onbevoegd verklaarde;

ministerie was ingesteld, zodat
arrest voormeld artikel schendt :

het

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat de eerste rechter
niet bevoegd was om van de strafvordering, zoals zij was ingesteld,
kennis te nemen;
Dat derhalve het feit dat de
appelrechter zich niet uitspreekt
over de ontvankelijkheid van die
rechtsvordering, geen grief oplevert
voor eiser;
D t h t
'dd
't d'
b"
I(5ebrek
a
e
mi e 1. mi s Ien .. IJ
aan belang met ontvankehJk

Dat het middel niet kan worden Is;
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikel 155 van het
Om die redenen, verwerpt de
Gerechtelijk Wetboek,
voorziening; laat de kosten ten laste
doordat het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat de ten laste
gelegde feiten onder toepassing vallen
van de artikelen 196 en 197 van het
Strafwetboek, het beroepen vonnis bevestigt waarbij de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaarde,

van de Staat.
28 september 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h.
Krings, eerste advocaat-generaal.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP.

Wettig is de beslissing waarbij de dader
van een schadeverwekkend feit wordt
veroordeeld om aan de onderneming,
die de schade heeft geleden, de lonen
terug te betalen die zij aan haar
werklieden voor de herstelling heeft
betaald, wanneer de rechter vaststelt
dat het aldus gevorderde bedrag niet
de uitvoering van haar contractuele
verplichting is om de Jonen te betalen,
maar wei de vergoeding van de schade
die z1i in haar vermogen heeft geleden
door het derven van de werkprestaties
van haar arbeiders die, gedurende de
tijd van de herstelling, van hun normale taken moesten worden af'gewend
(1).
(ROSKAM T. INTERCOM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7338)

vordert geen schadeeis is voor gedane
loonkosten, die zij contractueel verphcht
was te betalen aan haar personeel, maar
we! de schadevergoeding die zij heeft
geleden in haar patrimonium, doord~t
zij, gedurende de tijd dat haar arbelders ingezet waren voor het herstel van
de schade, deze arbeiders niet heeft
kunnen inzetten voor haar normaal productieproces ( ... ), dat derhalve het schadeverwekkend feit, in casu de fout van
een derde, aan de basis ligt van de
schade zelf, die aan het patrimonium
van (verweerster) werd toegebracht,
zodat het oorzakelijk verband tussen
fout en schade bewezen voorkomt "• en
dat eiser « voorbijgaat aan het feit dat
de schade aan het patrimonium werd
veroorzaakt door de £out van een derde,
wiens plicht het eerst is deze schade te
herstellen en hij deze herstelplicht niet
kan afwentelen op de schadelijder zelf,
die juist om reden van zijn contractuele
verplichtingen gehouden is deze schade
zo vlug mogelijk en op aile tijden te
herstellen »; de rechtbank eisers hoger
beroep afwijst, het beroepen vonnis
bevestigt in al zijn beschikkingen en
derhalve eiser veroordeelt tot de door
verweerster gevorderde bedragen en in
de kosten,

HET HOF; - Gelet op het bestreterwiJ1 elkeen die door zijn schuld aan
den vonnis, op 17 maart 1982 in een ander schade veroorzaakt, krachtens
hoger beroep gewezen door de Cor- de artikelen 1382 en 1383 van het
rectionele Rechtbank te Mechelen;
Burgerlijk Wetboek, veprlicht is deze
schade te vergoeden; hij die kosten doet,
uitgaven
moet dragen of een nadeel
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de ondervindt bij de nakoming van de
wettelijke, reglementaire of contractuele
strafvordering :
verpichting, door de enkele vervulling
Overwegende dat de substantii!le deze verplichting geen schade lijdt die in
of op straffe van nietigheid voorge- oorzakelijk verband staat, in de zin van
schreven rechtsvormen in acht zifn artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
genomen en de beslissing overeen- met de eventuele fout van een derde; hij
die arbeidsprestaties van zijn herstelkomstig de wet is gewezen;
lingspersoneel moet derven wanneer hij
deze arbeiders, ingezet voor het herstel
II. In zoverre de voorziening van een bepaalde schade, niet kan
gericht is tegen de beslissing op inzetten voor het normaal productieprode civielrechtelijke vordering van ces, geen schade lijdt die in oorzakelijk
verweerster :
verband staat, in de zin van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, met een
Over het middel, afgeleid uit de schen- eventuele fout van een derde, wanneer
ding van de artikelen 1382 en 1383 van hij, gelet op zijn contractuele verplichhet Burgerlijk Wetboek,
ting tot spoedig en onmiddellijk herstel,
doordat de rechtbank oordeelt « dat enkel deze verplichting nakomt; het ten
(eiser) over het hoofd ziet dat, zoals de deze vastgestelde nadeel derhalve enkel
eerste rechter het reeds terecht stelde, het gevolg is van de door de rechtbank
de schade die de burgerlijke partij vastgestelde bestaande contractuele verplichting tot onmiddellijk en onvoor(1) Zie Cass., 26 april 1976 (A.C., 1976, 1004) en waardelijk herstel, zodat de rechtbank,
30 april 1960 (ibid., 1979-60, nr. 553).
nu zij expliciet en ondubbelzinnig vast-
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tuele verplichtingen gehouden was de Krings, eerste advocaat-generaal
schade zo vlug mogelijk te herstellen, Advocaten : mrs. Butzler en De Gryse.
niet kon besluiten dat verweerster doordat zij gedurende de tijd dat haar
arbeiders ingezet waren voor het herstel
van de schade, deze arbeiders niet heeft
kunnen inzetten voor het normaal werk
- een schade heeft geleden die veroor- Nr. 70
zaakt werd door de vastgestelde fout van
eiser, en hem niet, met bevestiging van 1
het beroepen vonnis, tot schadevergoe-~
2' KAMER 28 september 1982
ding kon veroordelen :
1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAF-

Overwegende dat het vonnis vast- ZAKEN - VERVOLGlNG WEGENS STRAFBARE
stelt dat verweerster geen schade- FElTEN VAN V66R EEN ElNDBESLlSSlNG vergoeding vordert wegens loonkos- VASTSTELLING VAN DE RECHTER DAT DIE
ten, maar wei de vergoeding van FElTEN UIT DEZELFDE OPZET VOORTVWElEN
de schade die zij in haar vermogen ALS DIE WELKE TOT DE BESLISlNG HEBBEN
heeft geleden door het derven van GELEID - STRAFVORDERING BETREFFENDE
de werkprestaties van haar arbei- DE AAN DE RECHTER VOORGELEGDE STRAFders die, gedurende de tijd van de BARE FElTEN VERVALLEN TEN GEVOLGE VAN
herstelling, van hun normale taken HET RECHTERLlJK GEWUSDE- GEVOLG.
moesten worden afgewend; dat het 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
vonnis voorts te kennen geeft dat de WETBOEK VAN STRAFVORDERlNG, ART. 211BIS
schade van verweerster zonder het - EENSTEMMlGHEID - VASTSTELLlNG DOOR
schadeverwekkend feit, met name DE APPELRECHTER.
de fout van eiser, niet zou zijn
ontstaan en dat eiser zijn plicht tot 1' Wanneer de rechter vaststelt dat een
schadevergoeding niet kan afwentestrafbaar feit waarover een definitieve
veroordeling is
uitgesproken
en
len op de benadeelde, verweerster,
andere feiten van v66r die beslissing
a! had deze de contractuele verwaarvan
hij
kennis
neemt,
voor
zoveJ"
plichting zo spoedig mogelijk de
deze laatste feiten bewezen mochten
herstelling van haar installatie te
zijn, wegens eenheid van opzet een
doen uitvoeren;
enkel strafbaar feit vormen, dan heeft
Dat de appelrechters aldus, zonder schending van de in het middel
vermelde wetsbepalingen, beslissen
dat de door verweerster als schadevergoeding gevorderde uitgaven niet
het gevolg zijn van de enkele vervulling van een op haar wegende
contractuele verplichting;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet -

die beslissing, wegens haar gezag van
gewijsde, dat het verval van de strafvordering meebrengt, tot gevolg dat de
rechter geen rechtsmacht meer heeft,
niet alleen om uit dien hoofde nag een
straf uit te spreken, maar oak om nag
te beslissen of de dader zich aan die
feiten al dan niet schuldig heeft
gemaakt (1).
2° Aan het voorschrift van art. 211bis

wordt niet voldaan door de enkele vermelding van dat artikel onder de wetsbepalingen die door de voorzitter op de
terechtzitting van de uitspraak zijn aangewezen; de rechter moet uitdrukkelijk
vaststellen dat het rechtscollege met
eenparige stemmen van zijn leden uitspraak heeft gedaan (2).

(I) Cass., 28 juni 1977 (A.C., 1977, 1118).
(2) Zie Cass., 8 sept. 1982 A. C., 1982-83, nr. 24).
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ring betreffende de telastlegging tot
gevolg had, zodat het hof van
(A.R. nr. 7414)
beroep geen rechtsmacht had, niet
HET HOF; - Gelet op het bestre- aileen om uit dien hoofde straf uit te
den arrest, op 22 april 1982 door het spreken, maar ook om te beslissen
dat Maginet zich aan het bedoelde
Hof van Beroep te Gent gewezen :
feit schuldig had gemaakt;

{PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE GENT T. MAGINET, WEYMAERE)

Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de miskenning van

het gezag van de rechterlijke beslissingen op de strafvordering en uit de
schending van artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat de correctioncle
rechtbank de beklaagden Weymaere
en Maginet op grand van twijfel had
ontslagen van rechtsvervolging; dat
het arrest, op het hoger beroep van
het openbaar ministerie, beslist dat
de telastlegging « diefstal gepleegd
door middel van geweld of bedreigingen en door middel van braak ,
ten aanzien van beide beklaagden
bewezen is gebleken en dat Weymaere zich in staat van wettelijke
herhaling bevindt; dat het arrest ten
aanzien van Maginet oordeelt : « Er
is een eenheid van opzet voor de
tweede beklaagde tussen het thans
gepleegde feit en de feiten beteugeld bij arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 18 november
1980 en dat in kracht van gewijsde
is getreden ,; dat het arrest Weymaere tot een gevangenisstraf,
gedeeltelijk met uitstel, veroordeelt
en ten aanzien van Maginet vaststelt « dat de beteugeling van het
thans door deze beklaagde gepleegde feit, zoals aangehouden,
opgeslorpt is door het te zijnen laste
in kracht van gewijsde gegaan
arrest van het Hof van Beroep te
Gent van 18 november 1980 ,;

I

Overwegende dat het hof van
beroep, wat Weymaere betreft, niet
kon beslissen zoals hierboven is
vermeld, zonder vast te stellen dat
het uitspraak deed met eenparige
stemmen van zijn !eden; dat het
arrest, nu het die eenparigheid niet
vaststelt, artikel 211bis van het Wethoek van Strafvordering schendt;
dat aan het voorschrift van die
bepaling niet wordt voldaan door de
vermelding van het artikel onder de
wetsbepalingen die door de voorzitter op de terechtzitting van de
uitspraak zijn aangeduid;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen van de eiseres, die niet tot ruimere cassatie
kunnen
leiden,
vernietigt
het
bestreden arrest in zoverre het de
telastlegging
ten
aanzien
van
beklaagde Maginet bewezen verklaart en deze beklaagde in de
kosten veroordeelt en in zoverre het
uitspraak doet ten aanzien van de
beklaagde Weymaere; beveelt dat
van het thans uitgesproken arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; zegt dat er geen
aanleiding is tot verwijzing ten aanOverwegende dat, wat Maginet zien van de beklaagde Maginet;
betreft, nu het arrest de eenheid verwijst de aldus beperkte zaak
van opzet vaststelt met betrekking naar het Hof van Beroep te Brussel.
tot de telastlegging op grond waar28 september 1982 2' kamer van hij vervolgd werd, en de feiten Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoordie reeds bestraft werden door het zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
arrest van 18 november 1980, het - Gelijkluidende conclusie van de h.
rechterlijk gewijsde van deze laatste Krings, eerste advocaat-generaal
beslissing, dat het verval van de Advocaat : mr. Filip Van Hende, Gent.
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1° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE ZIN EN DE
STREKKING VAN EEN CLAUSULE VAN EEN
VERZEKERINGSPOLIS - GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE CLAUSULE.

2° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING
- CLAUSULE VAN DE VERZEKERINGSPOLIS
BETREFFENDE DE OVERDRACHT VAN HET
VOERTUIG - UITLEGGING VERENIGBAAR MET
DE ZIN EN DE STREKKING VAN DIE CLAUSULE
GEEN MISKENNING VAN HAAR BEWIJSKRACHT.

1' en 2' Het arrest dat oordeelt dat een
clausule van een verzekeringspolis
niet beperkt is tot het daarin vermelde
en meest voorkomende geval van overdracht, doch moet worden uitgebreid
tot soortgelijke gevallen, zoals het
geval waarin het omschreven voertuig
onbetwistbaar en ondubbelzinnig buiten gebruik is gesteld, waardoor het
niet mogelijk is dat twee voertuigen in
het verkeer worden gebracht onder
dekking van dezelfde polis, geeft aan
die clausule een uitlegging die niet
onve1·enigbaar is met de zin en de
strekking ervan en miskent bijgevolg
niet de bewijskracht van die clausule
(1).
(PATROONKAS N.V. T. DEBAUCHE EA.}
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2265)
HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 5 april 1979 en
11 februari 1982 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 10 oktober 1979;

I. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de beslissingen op
de door Didier Debauche, Gilbert
Debauche en het Nationaal Verbond
(1) Zie Cass., 8 okt. 1962, redenen (Bull. en
Pas., !963, I, 164), 13 sept. 1971 (A.C., 1972, 45)
en 13 dec. 1974 (ibid., 1975, 443) : over de
uitlegging van de clausule van art. 33 van de
mode!overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die betrekking heeft op de overdracht van
het omschreven voertuig.

van
Socialistische
Mutualiteiten
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest van
5 april 1979 de rechtsvordering van de
burgerlijke partijen Debauche, die zowel
in eigen naam als in de hoedanigheid
van wettelijk beheerder over de goederen van de minderjarige zoon Didier
optreden, en het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten ten aanzien
van eiseres gegrond verklaart en derhalve het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding stelt,
na eraan te hebben herinnerd dat de
beklaagde Sente in 1976 eerst een auto
van het merk B.M.W. had aangekocht en
die regelmatig had verzekerd bij eiseres,
waarna hij in augustus 1976 een ander
voertuig van het merk Datsun had
gekocht waarmee hij het litigieuze ongeval veroorzaakte, en doordat het arrest
de beslissing hierop grondt dat het
nieuwe voertuig op het ogenblik van het
ongeval op 25 december 1976 verzekerd
was als vervangingsvoertuig in de zin
van artikel 33 van de algemene voorwaarden van het modelcontract voor de
verzekering van motorrijtuigen, nu de
B.M.W. die de dag van het ongeval nog
niet overgedragen was aan een derde,
zoals het arrest stelt, onbruikbaar was
geworden ingevolge het doorbranden
van een jukverbinding en nu de
« onbetwistbare • buitengebruikste!ling
van een door een geldige polis verzekerd
voertuig en de vervanging ervan moeten
worden gelijkgesteld met een overdracht
in de zin van bovenvermelde bepaling,
terwijl, eerste onderdeel, de algemene
voorwaarden van het modelcontract voor
de verPlich te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van toepassing waren op de tussen Sente en
eiseres op 19 juli 1976 afgesloten verzekeringspolis, artikel 1 van genoemd contract bepaalt dat de maatschappij de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de verzekerde dekt voor de schade in
Belgie veroorzaakt door « het motorrijtuig dat is omschreven in de bijzondere
voorwaarden •, waaruit blijkt dat de
B.M.W. het verzekerde voertuig is, en
aldus in de geest van de wet van 1 juli
1956, waarnaar de polis verwijst, op
beperkende wijze aangeeft welke wagen
het « omschreven motorrijtuig • is dat
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beslissen dat eiseres aansprakelijk was
voor de schade ten gevolge van het
ongeval dat door Sente was veroorzaakt
met een ander dan met het omschreven
voertuig, hetwelk, blijkens de vaststellingen in het arrest, door de eigenaar nag
niet overgedragen was op de dag van het
ongeval, en miskenning inhoudt van de
verbindende kracht van de algemene en
de bijzondere voorwaarden van de polis
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, artikel 33 van de
algemene voorwaarden van voormelde
polis van 19 juli 1976 luidt als volgt : " In
geval van overdracht van het hierna
omschreven motorrijtuig moet de verzekeringnemer daarvan binnen acht dagen
mededeling doen aan de maatschappij
en in dit geval blijft hij de dekking van
het contract genieten. Is de termijn van
acht dagen verstreken, dan komt de
vervallen premie pro rata temporis, als
boete, aan de maatschappij toe, tot op
het ogenblik dat de overdracht haar ter
kennis zal zijn gebracht. Behoudens
andersluidend beding gaat het contract
niet over op de overnemer van het
motorrijtuig. Wordt het overdragen
motorrijtuig onmiddellijk door een ander
vervangen, dan moet de verzekeringnemer daarvan mededeling doen aan de
maatschappij binnen dezelfde termijn
van acht dagen die volgt op de overdracht en blijft het contract van kracht
onder de voorwaarden van het tarief dat
op het ogenblik van de vervanging bij de
maatschappij van toepassing is. Wordt
het overgedragen motorrijtuig niet
onmiddellijk vervangen, dan wordt het
contract geschorst onder de voorwaarden
bij artikel 34 bepaald »; die bepaling
aldus enkel slaat op de gevallen waarin
het verzekerde motorrijtuig van eigenaar
verandert en het overgedragen motorrijtuig wordt vervangen, doch niet op het
geval waarin dat motorrijtuig vernield of
buiten gebruik gesteld wordt, in welk
geval artikel 35 van de genoemde algemene voorwaarden van toepassing is, dat
luidt als volgt : • Indien het risico
ophoudt te bestaan wegens enige andere
oorzaak dan die welke hiervoren zijn
opgesomd, is de verzekeringnemer verplicht daarvan onmiddellijk mededeling
te doen aan de maatschappij; doet hij dit
niet, dan komt de vervallen premie pro
rata temporis, als boete, aan de maatschappij toe, tot op het ogenblik dat die
mededeling werkelijk zal zijn gedaan »;

het arrest derhalve, door te beslissen
dat artikel 33 de dekking van de polis
uitbreidt tot het vervangingsvoertuig
zelfs in het geval dat het verzekerde
voertuig niet aan een derde is overgedragen doch aileen onbruikbaar is
geworden of buiten gebruik is gesteld,
de bewijskracht van artikel 33 van
voormelde polis alsmede de verbindende
kracht van die overeenkomst miskent;
nu het arrest niet aangeeft welke gegevens in feite of in rechte ten grondslag
Jiggen aan die beslissing, welke eiseres
in haar conclusie uitdrukkelijk betwistte,
het niet met reden is omkleed naar het
vereiste van artikel 97 van de Grondwet
en niet antwoordt op de regelmatig
neergelegde conclusie ten betoge dat het
in artikel 33 bedoelde geval dat het
motorrijtuig overgedragen en vervangen
wordt, niet bij analogie kon worden
uitgebreid tot het bij artikel 35 van de
polis geregelde geval dat het motorrijtuig buiten gebruik gesteld of vernield is
en << dat, zo de gevallen waarin het
motorrijtuig vernield of buiten gebruik
gesteld is, eveneens als overdracht van
het
motorrijtuig
zouden
worden
beschouwd in de zin van artikel 33 van
de polis, artikel 35 van de polis geen
enkele zin meer zou hebben, hetgeen in
strijd zou zijn met de door artikel 1157
van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven uitleggingsregel (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest van
5 april 1979, door te beslissen dat
artikel 33 van de verzekeringspolis
niet enkel van toepassing is op het
daarin vermelde en meest voorkomende geval van overdracht, doch
moet worden uitgebreid tot gelijkaardige gevallen, zoals het geval
waarin het omschreven motorrijtuig
onbetwistbaar en ondubbelzinnig
buiten gebruik is gesteld, waardoor
de mogelijkheid uitgesloten is dat
twee motorrijtuigen in het verkeer
worden gebracht, onder dekking
van dezelfde polis, aan dat beding
geen uitlegging geeft welke onverenigbaar zou zijn met de zin en de
strekking ervan;
Dat het de feitelijke gegevens
vermeldt waarop het de uitlegging
grondt, namelijk : dat de B.M.W.,
die ten tijde van het ongeval in de
garage Baes stond, wegens zware
schade onbruikbaar was; dat het
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die reden dit vroeger tweedehands
aangekochte voertuig heeft weggedaan en dat hij trouwens ter vervanging ervan reeds een Datsun
had aangekocht die klaar was om in
het verkeer te worden gebracht; dat
de omstandigheid dat eiseres door
beklaagde nog niet op de hoogte
was gebracht van de vervanging van
het verzekerde motorrijtuig niet
betekent dat hij dat niet zou hebben
gedaan binnen de hem toegestane
termijn van acht dagen; dat de
buitengebruikstelling van de B.M.W.
niet dubbelzinnig was of de mogeIijkheid uitsloot dat bedrog werd
gepleegd door achtereenvolgens of
gelijktijdig de twee voertuigen in
het verkeer te brengen;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de conclusie waarin eiseres kritiek
oefende op de beslissing waarbij de
overdracht van het verzekerde
motorrijtuig bij analogie werd uitgebreid
tot
het
geval
van
« onbetwistbare » buitengebruikstelling;
Overwegende dat het arrest, waar
het op grond van de hierboven
weergegeven vermeldingen beslist
dat " beklaagde de dekking blijft
genieten van het contract ingevolge
artikel 33 van de algemene voorwaarden van het modelcontract »,
aan die contractuele bepaling het
gevolg verbindt dat ze in de gegeven
uitlegging tussen de partijen wetteIijk heeft en de verbindende kracht,
noch van de algemene, noch van de
bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis miskent >>;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1101, 1108,
1126, 1130, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen in het algemeen, 1
en 2, § 1, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden arrest heeft
vastgesteld dat « beklaagde op 10 april
1976 een tweedehandsvoertuig van het

merk B.M.W. 1600 heeft aangekocht
waarvoor hij de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van auto's heeft
afgesloten bij de naamloze vennootschap
Patroonkas; dat beklaagde op 31 augustus 1976 een tweede voertuig van het
merk Datsun kocht dat hij in de loop
van december 1976 aan de garagehouder
Baes toevertrouwde voor nazicht en
aanbieding bij de technische controle;
dat hij op 23 december 1976 de B.M.W.
naar de garagehouder Baes bracht,
omdat de wagen ten gevolge van het
doorbranden van een jukverbinding
onbruikbaar was geworden; dat beklaagde de nummerplaten van de B.M.W.
overbracht op de Datsun, waarna hij met
die wagen reed in plaats van met de
B.M.W.; dat het ongeval zich twee dagen
later voordeed »; dat het bestreden
arrest vervolgens bevestigt dat " de
Datsun op grond van artikel 33 van de
algemene voorwaarden van het modelcontract voor de verzekering van auto's
op de dag van het ongeval verzekerd was
als vervangingsvoertuig », op grond dat :
« de B.M.W., die in de garage Baes stond
op de dag van het ongeval, namelijk op
25 december 1976, nog niet overgedragen
was aan een derde; dat zulks echter niet
wegneemt
dat
genoemd
voertuig
onbruikbaar was en dat het aannemelijk
lijkt dat beklaagde wegens die zware
schade
het
vroeger
tweedehands
gekochte voertuig heeft weggedaan, dat
hij trouwens ter vervanging ervan reeds
een Datsun had aangekocht, die klaar
was om in het verkeer te worden
gebracht; dat de omstandigheid dat
beklaagde wegens de korte duur van de
termijn nog niet in de gelegenheid was
geweest om de maatschappij op de
hoogte te brengen van de vervanging
van het verzekerde voertuig, helemaal
niet betekent dat hij zulks niet zou
gedaan hebben binnen de termijn van
acht dagen; dat de ingebruikneming van
laatstvermeld voertuig niet kon worden
betwist en dat de mogelijkheid om
bedrog te plegen door de B.M.W. en de
Datsun achtereenvolgens of gelijktijdig
in gebruik te nemen, uitgesloten was;
dat de « onbetwistbare » buitengebruikstelling van het verzekerde motorrijtuig
derhalve moet worden gelijkgesteld met
overdracht van het in de polis omschreven motorrijtuig ''•

terwijl de verzekerde weliswaar, ingevolge artikel 33 van de algemene voorwaarden van het modelcontract, de dekking van het contract voor het omschreven motorrijtuig, buiten het in dat
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blijft genieten in het geval dat het
omschreven motorrijtuig buiten gebruik
wordt gesteld, doch die uitbreiding,
welke
voortvloeit uit
de
in de
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek neergelegde beginselen van
goede trouw en billijkheid, slechts toelaatbaar is als de nieuwe toestand gelijk
kan worden gesteld met een overdracht,
het contract immers steeds slechts een
enkel riscio dekt, namelijk het risico dat
voortvloeit uit de ingebruikneming van
het vervangingsvoertuig en dat in de
plaats komt van het verzekerde risico,
hetwelk ophoudt te bestaan wanneer het
in de polis omschreven motorrijtuig
« onbetwistbaar » buiten gebruik wordt
gesteld of volledig wordt vernield; onder
risico uit hoofde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen in de zin van het verzekeringscontract van 19 juli 1976 en de wet van
1 juli 1956 waarnaar in de algemene
voorwaarden van de polis wordt verwezen, moet worden verstaan het risico dat
ontstaat wanneer een motorrijtuig dat
door een mechanische kracht kan worden gedreven (artikelen 1, a, en 2, § 1)
zich over de grond beweegt (de openbare
weg of daarmee gelijkgestelde terreinen), een dergelijk risico (van het
motorrijtuig) door de « onbetwistbare »
buitengebruikstelling slechts ophoudt te
bestaan wanneer de mechanische kracht
waardoor het motorrijtuig kan worden
gedreven en zich over de grond kan
bewegen, voorgoed uitgeschakeld is; het
bestreden arrest heeft vastgesteld dat
het in de polis omschreven motorrijtuig
wegens het doorbranden van een jukverbinding onbruikbaar was geworden en
door de eigenaar bij de garagehouder
was gebracht, waar het op de dag van
het ongeval nog stond omdat zowel de
ernst van de schade als de ouderdom
van het motorrijtuig het waarschijnlijk
maakten dat de eigenaar het weggedaan
had; dat hij het reeds had vervangen en
een ander voertuig had gekocht dat
klaar was om in het verkeer te worden
gebracht, en. dat de werkelijke ingebruikneming van laatstgenoemd motorrijtuig waarmee het ongeval zich voordeed, niet kon worden betwist en dat de
mogelijkheid uitgesloten was dat bedrog
werd gepleegd door de gelijktijdige ingebruikneming van het in de polis
omschreven motorrijtuig en de andere
wagen; dat het bestreden arrest uit die
vaststellingen niet heeft kunnen besluiten dat het hier ging om een geval van
« onbetwistbare » buitengebruikstelling

van het verzekerde motorrijtuig die
gelijk kon worden gesteld met overdracht van het in de polis omschreven
motorrijtuig, en het de verweerders het
voordeel van de dekking van het contract niet kon toekennen zonder daardoor een schending te begaan van de
artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de verbindende
kracht van de overeenkomsten, 1101,
1108, 1126, 1130 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 van de wet van 11 juni 1874,
1 en 2, § 1, van de wet van 1 juli 1956
waarin het door het verzekeringscontract gedekte risico wordt omschreven :

Overwegende dat het arrest van
5 april 1979 op grond van de in het
middel aangewezen feitelijke gegevens artikel 33 van het modelverzekeringscontract aldus uitlegt dat het
niet enkel van toepassing is op het
geval van overdracht, doch ook op
de « onbetwistbare >> buitengebruikstelling van het in de polis omschreven motorrijtuig; dat de rechter, na
te hebben vastgesteld dat de buitengebruikstelling van het motorrijtuig
ten deze niet kon worden betwist en
niet tot gevolg kon hebben dat
bedrog werd gepleegd door de
opeenvolgende of gelijktijdige ingebruikneming van de B.M.W. en de
Datsun, en na daaruit te hebben
afgeleid dat beklaagde de dekking
van het contract bleef genieten, niet
meer behoefde na te gaan of bovendien het in de garage gestalde
voertuig voorgoed onherstelbaar
was;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiseres
in de kosten.
29 september 1982 - 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Poupart - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse, Van Ommeslaghe en Simont.
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hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Aarlen;
2'

KAMER -

29 september 1982

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT I DEC. 11)75 - KRUISEN - ART. 15.2 WEG·
VERKEERSREGLEMENT I DEC. 1975 - DRAAQ.
WIJDTE.

De toepassing van art. 15.2 Wegverkeersreglement volgens hetwelk de bestuurder bij het kruisen een voldoende
zijdelingse afstand moet Jaten en, zo
nodig, naar rechts uitwijken, sluit de
toepassing niet uit van art. 9.3 van
hetzelfde reglement, volgens hetwelk
elke bestuurder die de rijbaan volgt zo
dicht mogelijk bij de rechterrand van
die rijbaan moet blijven, behalve op
pleinen of om de aanWJjzingen van de
verkeersborden F 13 en F 15 op te
volgen.
(TRICART T. BAK; BAK T. TRICART)

(A.R. nr. 2330)
29 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.

Nr.73
2'

KAMER -

29 september 1982

MISDRIJF -

RECHTVAARDIGINGSGROND MORELE DWANG- BEWIJS.

I. Op het cassatieberoep van
Francine Lahure, burger!ijke partij :
Over het enige middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 71 van het Strafwetboek,
doordat de rechtbank de beklaagde
Klein (thans verweerder) vrijspreekt en
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van· de door eiseres ingestelde
burgerlijke
rechtsvordering, op de
enkele grond dat Klein op het ogenblik
dat hij het ongeval veroorzaakte, verkeerde in de in artikel 71 van het
Strafwetboek omschreven toestand, terwijl het vonnis enerzijds niet antwoordt
op de conclusie van eiseres ten betoge
dat het verweermiddel van Klein volgens
hetwelk hem geen andere uitweg openbleef dan twee wagens aan te rijden,
wilde hij voorkomen dat de genaamde
Raucy het kwaad waarmee hij dreigde,
ten uitvoer bracht, door geen enkel
gegeven van het dossier wordt gestaafd,
doch dat daarentegen uit het gehele
strafdossier blijkt dat Klein anders had
kunnen .handelen en het ongeval waarover eiseres zich beklaagt, had kunnen
voorkomen; het vonnis anderzijds wei
aanneemt dat Klein moest vluchten voor
Raucy die hem achtervolgde, doch niet
aantoont dat het ongeval niet te voorkomen was, dat Klein zijn bocht niet
foutloos had kunnen nemen en er hem
niets anders overbleef dan de parkeerplaats op te rijden en tegen twee regelmatig geparkeerde wagens aan te botsen; dat immers voor de toepassing van
artikel 71 van het Strafwetboek is vereist dat een verband bestond tussen
Kleins onweerstaanbare drang om te
vluchten en het misdrijf dat te wijten
was aan het feit dat hij zijn bocht niet
foutloos heeft kunnen nemen :

Morele dwang, als rechtvaardigingsgrond, onderstelt dat de wilsvrijheid
van de dader van het misdrijf verioren
is gegaan of nag dat de dader,
geplaatst voor een ernstig en dreigend
kwaad, niet anders de belangen heeft
kunnen vrijwaren die hij verplicht of
Overwegende dat verweerder vergerechtigd was te beschermen (1).
volgd werd wegens overtreding van
(Art. 71 Sw.)

de artikelen 33 van de Wegverkeerswet, 9.1.1, 10.1, 1' en 3' van het
Wegverkeersreglement;
ARREST ( verta]ing)
Overwegende dat het vonnis, om
(A.R. nr. 2374)
de vrijspraak van verweerder te
HET HOF; - Gelet op het bestre- gronden op artikel 71 van het Strafden vonnis, op 24 maart 1982 in wetboek, erop wijst dat « de
- - - - - - - - - - - - - - - l b e k l a a g d e Klein (thans verweerder),
na een woordentwist tussen hem en
(1) Cass., 21 maart 1979 (A. C., 1976-79, 659).
twee andere personen die hij eerst
(LAHURE, DUBOIS T. KLEIN)

-157begon te achervolgen, op het kruis- en hen veroordeelt in de kosten van
punt ... een voertuig ... tegen hoge het hoger beroep; beveelt dat van
snelheid en met aile lichten gedoofd dit arrest melding zal worden
zag rijden; Klein had toen de gemaakt op de kant van de gedeelindruk dat het ging om het voertuig telijk vernietigde beslissing; veroorvan zijn tegenstanders en dat ze deelt verweerder in de kosten; verrecht naar hem toe kwamen gere- wijst de aldus beperkte zaak naar
den; Klein werd bang, reed in voile de Correctionele Rechtbank te
vaart het kruispunt over en botste Neufchateau, zitting houdende in
tegen de twee regelmatig gepar- hoger beroep.
keerde voertuigen van de burger29 september 1982 - 2' kamer !ijke partijen »;
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Dat het vonnis na die vaststellin- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkgen vermeldt « dat het te begrijpen luidende conclusie van de h. Velu, advois dat, toen de beklaagde Klein ... caat-generaal.
zich realiseerde dat hijzelf werd
achtervolgd, ... hij in paniek raakte
en poogde te ontkomen >>;
Overwegende dat het vonnis uit Nr. 74
die vermeldingen niet wettig heeft
2' KAMER- 29 september 1982
kunnen afleiden dat verweerder,
toen hij geconfronteerd werd met 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN
een ernstig en dreigend kwaad, de CORREC'f!ONELE RECHTBANK DIE IN HOGER
belangen die hij verplicht of BEROEP UITSPRAAK DOET - VONNIS HOUgerechtigd was v66r aile andere te DENDE VASTSTELLING VAN DE EENPARIGbeschermen, niet op een andere HEID IN EEN GEVAL WAARIN ZE NIET IS
wijze kon beveiligen dan door het VEREIST- GEEN NIETIGHEID.
plegen van de feiten welke hem ten 2° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN - NIElaste worden gelegd;
TIGHEID TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN
Dat het middel in die mate DE TAALWET 15 JUNI 1935 - LATERE, NIET
WUTER VOORBEREIDENDE BESLISSING OP
gegrond is;
TEGENSPRAAK- NJETIGHEID GEDEKT.

II. Op het cassatieberoep van 1" De vaststelling in het in hager beroep
de burgerlijke partij Jean-Noel
gewezen vonnis van een correctionele
Dubois:
rechtbank dat de beslissing is genamen
met eenparige stemmen van de
Overwegende dat de vernietiging
]eden van de rechtbank, ofschoon die
van de beslissing op de door Franeenparigheid van stemmen in casu
cine Lahure ingestelde burgerlijke
niet vereist was om de beslissing naar
rechtsvordering leidt tot de vernietirecht te verantwoorden, heeft geen
ging van de beslissing op de burgernietigheid van het vonnis tot gevolg
lijke rechtsvordering van eiser, (1).
nu laatstbedoelde beslissing aan
Nietigheid ten gevolge van schending
dezelfde onwettigheid lijdt en regel- 2" van
een bepaling van de Taalwet
matig cassatieberoep ertegen is
15 juni 1935 wordt gedekt door de
ingesteld;
latere, niet ]outer voorbereidende en
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
door Dubois aangevoerde middelen
die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie, vernietigt het bestreden
vonnis, in zoverre het uitspraak
doet over de door de eisers ingestelde burgerhjke rechtsvorderingen

op tegenspraak gewezen beslissing die
zelf niet lijdt aan enige uit schending
van die wet voortvloeiende nietigheid
(2). (Art. 40, tweede lid, Taalwet
15 juni 1935.)

1....;---------------(1) Zie Cass., 4 okt. 1965 (Bull en Pas., 1966,
I, 156).
(2) Cass., 7 feb. 1979, twee arresten (A.C.,
1978-79, 653 en 659).

-158krachtens artikel 40, tweede lid, van
die wet, de opgeworpen nietigheid
ARREST ( vertaling)
dekken;
(A.R. nr. 2438)
Dat het middel niet kan worden
HET HOF; - Gelet op het bestre- aangenomen;
den vonnis, op 17 mei 1982 in hoger
beroep gewezen door de CorrectioOver het vierde middel, hieruit afgenele Rechtbank te Verviers;
leid dat uit geen enkel gedingstuk gebleGelet op de op 9 juni 1982 door de ken is dat het a!coholgehalte van eiser
heer eerste voorzitter gewezen meer dan 0,8 gram per liter bedroeg :
beschikking volgens welke de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het
Frans zal worden voortgezet;
(PIRCYI' P., PIRCYI' A., CHAPELIER)

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2llbis van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat de correctionele rechtbank
uitspraak heeft gedaan met eenparige
stemmen van haar !eden,
terwijl die eenstemmigheid niet vereist was vermits de rechtbank eiser
heeft vrijgesproken van bepaalde telastleggingen en de door de eerste rechter
ui tgesproken straf heeft bevestigd :

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt iedere
eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
29 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
A. Dandenne, Verviers.

Overwegende dat de in het vonnis
gedane vaststelling dat de beslissing
is genomen met eenparige stemmen
van de !eden van de rechtbank,
ofschoon die eenstemmigheid niet Nr. 75
vereist was opdat de beslissing naar
recht verantwoord zou zijn, niet de
2' KAMER - 29 september 1982
nietigheid van het vonnis ten
gevolge heeft;
1° JEUGDBESCHERMING - JEUGDBESCHERMINGSWET, ART. 38 - DRAAGWIJDTE.
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit 2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
de schending van de wet van 15 juni
STRAFZAKEN ONDERZOEKSGERECHT
1935 op het gebruik der talen in
DAT EEN MINDERJARIGE NAAR DE CORRECgerechtszaken,
TIONELE RECHTBANK VERWIJST - SCHENdoordat bepaalde stukken van het DING VAN ART. 38 JEUGDBESCHERMINGSWET
dossier van de rechtspleging in het 8 APRIL !965 - ONBEVOEGDVERKLARING
DOOR HET VONNISGERECHT - REGELING VAN
Frans zijn gesteld,
RECHTSGEBIED.
terwijl de rechtspleging in het Duits is
gevoerd:
1" Krachtens art. 38 Jeugdbeschermingswet dient de jeugdrechtbank te oordeOverwegende dat de nietigheid
Jen of een maatregel van bewaring,
behoeding of opvoeding niet geschikt
van aan het vonnis van de politieis voor een minderjarige, die meer dan
rechtbank voorafgaande proceshanzestien
jaar en minder dan valle
delingen noch voor die, noch voor
achttien jaar oud was ten tijde van het
de correctionele rechtbank is opgevoor haar gebrachte en als misdnjf
worpen, zodat de in eerste aanleg
omschreven feit, en moet z1j bijgevolg
en in hoger beroep op tegenspraak
beslissen dat zij de zaak uit handen
gewezen vonnissen, die geen voorzal geven en naar het openbaar minisbereidende vonnissen zijn en zelf
terie verwijzen met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht als
niet lijden aan een nietigheid op
daartoe grand bestaat; van die regel
grond van de wet van 15 juni 1935,

-1598 april 1965 het onderzoek uit handen heeft gegeven betreffende 89 als
misdrijven omschreven feiten die na
4 maart 1979 zijn gepleegd en ten
laste zijn gelegd aan de gedetineerde Hossein Oulad Sbae, geboWanneer de jeugdkamer van het hot ren te Tanger (Marokko) op 3 maart
.
van beroep bij een eerste arrest, met 1963;

kan niet worden afgeweken wanneer
het feiten betreft die wegens eenheid
van opzet gebeurlijk een enkel misdrijf zouden kunnen opleveren met
feiten waarvan de behandeling door de
rechter uit handen is gegeven (1).
2"

toepassing van art. 38 Jeugdbeschermingswet, de behandeling uit handen
geeft van als misdrijf omschreven
feiten die ten Jaste zijn gelegd van een
minderjarige van meer dan zestien en
minder dan voile achttien jaar oud,
vervolgens de kamer van inbeschuldigingstelling van hetzelfde hot bij een
tweede arrest de minderjarige wegens
verscheidene misdrijven naar de correctionele rechtbank verwijst, op
grand dat kon worden vermoed dat
deze misdrijven samen met de feiten
van het eerste arrest een enkel collectief misdrijf opleveren, en hetzelfde
hoi, met bevestiging van het vonnis
van de correctionele rechtbank, in een
derde arrest zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de naar die
rechtbank verwezen feiten, omdat de
jeugdrechtbank eventueel de behandeling van die feiten uit handen diende
te geven, vernietigt het Hot, op het
verzoek tot regeling van rech tsgebied,
nadat het heeft onderzocht of die
arresten kracht van gewijsde hebben
verkregen en heeft vastgesteld dat uit
de strijdigheid van het tweede en het
derde arrest een geschil over rechtsmacht is ontstaan waardoor de
rechtsgang wordt belemmerd, het
tweede arrest en verwijst de zaak naar
de procureur des Koning (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LillK IN ZAKE OULAD SBAE}
ARREST ( veztalini)

(A.R. nr. 2561)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 3 augustus 1982 ingediend door de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de jeugdkamer
van het Hof van Beroep te Luik bij
in kracht van gewijsde gegaan
arrest van 1 oktober 1981 overeenkomstig artikel 38 van de wet van
(1) en (2} Cass., 26 mei 1982 (A.C., 1981-82,
nr ....... ).

Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Luik, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
Hossein Oulad Sbae bij arrest van
22 december 1981 naar de Correctionele Rechtbank te Luik verwezen
heeft wegens 54 misdrijven die zijn
gepleegd tijdens dezelfde periode
als de 89 feiten welke zijn opgesomd in het arrest waarbij de zaak
uit handen werd gegeven, namelijk
na 4 maart 1979 en v66r 22 mei
1981, dag waarop in eerste aanleg
werd beslist om de zaak uit handen
te geven omdat er ernstige vermoedens bestonden dat die 54 feiten te
zamen met de 89 feiten die zijn
opgesomd in het op 1 oktober 1981
gewezen arrest, waarbij de zaak uit
handen werd gegeven, een enkel
collectief misdrijf vormden waaraan
een enkele opzet ten grondslag lag;
Overwegende dat tegen dat arrest
van verwijzing geen enkel rechtsmiddel is ingesteld;
Overwegende dat het Hof van
Beroep te Luik, met bevestiging van
het vonnis van 25 mei 1982 van de
Correctionele Rechtbank te Luik,
zich bij arrest van 15 juli 1982
onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de feiten die door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep bij
arrest van 22 december 1981 naar de
correctionele rechtbank waren verwezen, op grond dat het de jeugdrechtbank was die gebeurlijk diende
te beslissen om het onderzoek van
die feiten uit handen te geven, zelfs
in het geval dat ze, te zamen met de
feiten waarvan het onderzoek door
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een enkel misdrijf vormden wegens
het bestaan van eenheid van opzet;
2' KAMER _ 29 september 1982
Overwegende dat genoemd arrest
in kracht van gewijsde is gegaan;
1° HOF VAN ASSISEN PROCEDURE
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -

TERMIJ-

Overwegende dat uit de strijdig- NEN VAN DE ARTT. 217 EN 219 SV. - NIET OP
heid van die twee laatste arresten STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN
TERMIJNEN.
een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de rechtsgang belem- 2° VOORLOPIGE
HECHTENIS
mert;
NIET-INACHTNEMING VAN DE TERMIJNEN VAN
DE ARTT. 217 EN 219 SV. -

GEVOLGEN DAAR-

Overwegende
dat,
krachtens VAN OP DE HECHTENIS VAN DE VERDACHTE.
artikel 38 van de wet van 8 april
1965, de jeugdrechtbank dient te 1" en 2" De bij de artt. 217 en 219 Sv.
gestelde termijnen betreffende de prooordelen of een maatregel van
cedure van inbeschuldigingstelling zijn
bewaring, behoeding of opvoeding
niet op straffe van nietigheid voorgeniet geschikt is voor een minderjaschreven (1), niet-inachtneming ervan
rige die meer dan zestien jaar en
Jevert aileen dan een grand op voor de
invrijheidstelling van de gehechte verminder dan volle achttien jaar oud
dachte, wanneer ze een aantasting is
was ten tijde van het voor haar
van diens recl1t om in vrijheid te
gebrachte en als misdrijf omschreworden gesteld zodra de handhaving
ven feit, en de jeugdrechtbank de
van
de hechtenis niet meer redelijk is
zaak alsdan uit handen dient te
(2).
geven en ze naar het openbaar
ministerie dient te verwijzen met
(VALKENERS)
het oog op vervolging v66r het
ARREST ( vertaling)
bevoegde gerecht als daartoe grond
bestaat; dat van die regel niet kan
(A.R. nr. 2563)
worden afgeweken wanneer het feiHET
HOF;
- Gelet op het bestreten betreft die ingevolge eenheid
van opzet gebeurlijk een enkel mis- den arrest, op 27 juli 1982 gewezen
drijf vormen met feiten waarvan de door het Hof van Beroep te Luik,
behandeling door de rechter uit kamer van inbeschuldigingstelling;
handen is gegeven;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
het op 22 december 1981 gewezen
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik; 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 procureur des Konings te Luik.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 217 en 219 van het
Wetboek van Strafvordering, van de
voorschriften inzake voorlopige hechtenis en van het recht van verdediging,

doordat het arrest het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling van eiser
afwijst op grand dat de in de
artikelen 217 en 219 van het Wetboek
van Strafvordering bedoelde termijnen
niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven en dat de niet-inachtneming
ervan geen abnormale vertraging bij de
behandeling van de zaak ten gevolge
heeft gehad,

1---------------(1) Zie Cass. fr., 1 aug. 1878 (D.P., 1879, I,

29 september 1982 2' kamer voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

390); zie BRAAS, Precis de procedure pt§nale, 3e
uitg., nr. 493.

(2) Zie Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 477) met cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1981, I,
922).

-161andere gegevens in rechte of in
feite heeft aangevoerd waaruit hij
afleidt dat de handhaving van zijn
hechtenis niet meer redelijk is,
zodat het hof van beroep niet
gehouden was tot nadere opgave
van de redenen waarom het de
invrijheidstelling niet toestond;
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
Overwegende dat de bij de overeenkomstig de wet is gewezen;
artikelen 217 en 219 van het Wethoek van Strafvordering bepaalde
Om die redenen, verwerpt het
termijnen niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven; dat de cassatieberoep; veroordeelt eiser in
niet-inachtneming ervan aileen dan de kosten.
een grond oplevert voor de invrij29 september 1982 - 2' kamer heidstelling van de gehechte ver- Vaarzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever
: de h. Bosly - Gelijkluidachte wanneer ze een aantasting
betekent van diens recht om in dende canclusie van de h. Velu, advovrijheid te worden gesteld zodra de caat-generaal - Advocaten : mrs. Paul
handhaving van de hechtenis niet Collignon en Jean-Luc Wenric, Luik.
meer redelijk is;
Overwegende dat eiser, na in zijn
aan het hof van beroep gericht
verzoekschrift te hebben uiteengezet dat op 18 juni 1982 tegen hem Nr. 77
een beschikking tot gevangenneming was uitgevaardigd en na te
2' KAMER- 29 september 1982
hebben gewezen op de door de
artikelen 217 en 219 van het WetBETEKENING VAN
hoek van Strafvordering voorge- 1° UITLEVERING schreven termijnen, zich beperkte HET AFSCHR!Fl' VAN DE TEKST VAN DE
BUITENLANDSE WET NIET VEREIST.
tot de vaststelling dat op 22 juli 1982
« de rechtspleging nog niet was 2° UITLEVERING VREEMDELING IN
hervat >> en derhalve vroeg om HECHTENIS OP GROND VAN EEN BUITENvoorlopig · in vrijheid te worden LANDS BEVEL TOT AANHOUDING, UITVOERgesteld;
BAAR VERKLAARD EN AAN DE BETROKKENE
BETEKEND - BELGISCHE RECHTSCOLLEGES
Overwegende dat het arrest dat NIET BEVOEGD OM DE INVRIJHEIDSTELLING
verzoek niet inwilligt op grond dat TEBEVELEN.
de termijnen waarop eiser zich
beroept, niet op straffe van nietig- 1' Nach de Uitleveringswet 15 maart
1874, noch bet op 26 juni en 9 juli 1901
heid zijn voorgeschreven en dat de
ondertekende uitleveringsverdrag tusniet-inachtneming ervan ten deze
sen Belgie en Griekenland (1) schrijgeen abnormale vertraging bij de
ven de betekening voor van bet
behandeling van de zaak ten
afschrift van de tekst van de op bet
gevolge heeft gehad;
ten Jaste gelegde feit taepasselijke
buitenlandse wet dat gevoegd is bij
Dat het arrest door die gronden
naar recht verantwoord wordt; d a t l - - - - - - - - - - - - - - - (1) Belgisch Staatsbladvan 26 feb. 1904.
eiser in zijn verzoekschrift geen
terwijl, eiser op zijn verzoek tot invrijheidstelling betoogde dat de bij de
voormelde bepalingen van het Wetboek
van Strafvordering bepaalde termijnen
niet in acht waren genomen en dat de
procureur-generaal op 22 juli 1982 de
zaak nog niet in gereedheid had
gebracht, ofschoon de in artikel 133 van
het Wetboek van Strafvordering vermelde beschikking van de raadkamer
dagtekende van 18 juni 1982, de berechting van een voorlopig gehechte verdachte aldus onwettig is vertraagd; de
hechtenis derhalve niet meer verantwoord was en het recht van verdediging
is miskend:

-162het door de verzoekende regering tot vergezeld van een afschrift van de tekst
staving van haar verzoek om uitleve- van de wet, van toepassing op het ten
ring overgelegde bevel tot aanhouding. laste gelegde feit, en, desvoorkomend,
van een Franse vertaling ... »;
2• De Belgische rechtscolleges zijn niet
tweede onderdeel, artikel 5, vijfde lid,
bevoegd om de invrijheidstelling te van de wet van 15 maart 1874, volgens
bevelen van een vreemdeling die in hetwelk « de vreemdeling zijn voorlopige
hechtenis wordt gehouden krachtens invrijheidstelling mag verzoeken in de
een buitenlands bevel tot aanhouding gevallen waar een Belg hetzelfde voordat naar behoren uitvoerbaar is ver- recht geniet en dit onder dezelfde voorklaard en aan de betrokkene is bete- waarden.
Zijn verzoek wordt aan de
kend (2). (Art. 3 wet 15 maart 1874.)
raadkamer voorgelegd >>, niet voorschrijft
dat de voorlopige invrijheidstelling
(LAZARIDIS)
slechts mag worden aangevraagd in het
geval van voorlopige aanhouding en niet
ARREST ( vertaJing)
wanneer de vreemdeling opgesloten is
ter uitvoering van een van de onder
(A.R. nr. 2573)
RET HOF; - Gelet op het bestre- artikel 3 van die wet vermelde akten; de
wet in dat opzicht geen enkel onderden arrest, op 17 augustus 1982 scheid maakt :
gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldiWat de twee onderdelen samen
gingstelling;
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5, vijfde lid, van
de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen,
doordat het arrest eisers verzoek om
voorlopige invrijheidstelling niet ontvankelijk verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in
hechtenis wordt gehouden op grond van
een voor!opig bevel tot aanhouding dat
op 25 juli 1982 door de onderzoeksrechter te Bergen is verleend krachtens
artikel 5 van de wet van 15 maart 1874 ;
de betekening, die hem immers op
2 augustus 1982 werd gedaan van het
door de gerechtelijke overheid van Griekenland verleende bevel tot aanhouding
en van de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 2 augustus 1982, nietig is
daar er geen afschrift is bijgevoegd van
de tekst van de Griekse wet die het aan
eiser ten laste gelegde misdrijf strafbaar
stelt, ofschoon artikel 9 van het op
26 juni en 9 juli 1901 ondertekende en in
het Belgisch Staatsblad van 26 februari
1904 bekendgemaakte uitleveringsverdrag tussen Belgie en Griekenland die
mededeling in de volgende bewoordingen voorschrijft : • Zij (de uitlevering)
kan ook worden verleend op overlegging
van het bevel tot aanhouding of van elke
andere akte die dezelfde kracht heeft en
door de bevoegde uitlandse rechterlijke
macht werd afgeleverd, mits die akten
het feit, waarvoor zij werden verleend,
duidelijk opgeven. Die stukken gaan

Overwegende dat eiser in hechtenis wordt gehouden op grond van
een door de onderzoeksrechter te
Saloniki op 15 april 1981 verleend
bevel tot aanhouding, dat overeenkomstig artikel 3 van de wet van
15 maart 1874 op de uitleveringen
rechtsgeldig uitvoerbaar is verklaard en naar behoren is betekend;
dat noch die wet, noch het tussen
Belgie en Griekenland gesloten uitleveringsverdrag
de
betekening
voorschrijven van het afschrift van
de tekst van de op het ten laste
gelegde feit toepasselijke buitenlandse wet, welk afschrift wordt
gevoegd bij het door de verzoekende
regering tot staving van haar verzoek om uitlevering overgelegde
bevel tot aanhouding;
Overwegende dat krachtens de
wet van 15 maart 1874 de gerechtelijke overheid de voorlopige invrijheidstelling van de persoon om
wiens uitlevering wordt verzocht
slechts mag toestaan in het in
artikel 5 bedoelde geval dat de

betrokkene in hechtenis wordt
gehouden op grond van een door de
Belgische rechter verleend voorlopig
bevel; dat eiser, die is opgesloten ter
uitvoering van een in artikel 3 van
genoemde wet vermelde akte, aldus
ter beschikking wordt gesteld van
(2) Cass., 12 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 23). de Uitvoerende Macht die als enige

I

-163bevoegd is om, na het advies van de GENOT VAN EEN ONROEREND GOED VERLEkamer van inbeschuldigingstelling NEN, ART. 2, § 1- TOEPASSELIJK OP VROEGER
te hebben ingewonnen, te beslissen GESLOTEN OVEREENKOMSTEN.
of eiser a! dan niet moet worden 1' Art. 2, § 1, wet van 27 dec. 1977 tot
uitgeleverd aan het gerecht van het
regeling voor 1978 van de huur- en
andere overeenkomsten die het genot
land dat om de uitlevering verzoekt;
van een onroerend goed verlenen,
Dat het middel niet kan worden
Juidens hetwelk het bedrag van de
aangenomen;
huur, de cijns, de canon of de vergoeding betreffende de verhuring of overOver het tweede middel, afgeleid uit
eenkomst voor de periode van 1 jan,
de schending van de rechten van de
tot 31 dec. 1978 niet hager mag zijn
mens, met name van het recht van
dan het bedrag zoals het op 30 nov.
verdediging,
1977 voortvloeit uit de bepalingen van
doordat eiser niet is opgeroepen voor
de wet van 24 dec. 1976 betreffende
de raadkamer die de beschikking tot
het behoud van de tewerkstelling, de
uitvoerbaarverklaring heeft gewezen, en
koopkracht en het concurrentievermode raadsman van eiser eerst op 4 augen van de economie, verhoogd met
gustus 1982, nadat de appeltermijn van
5 pet., is toepasselijk niettegenstaande
vierentwintig uur verstreken was, op de
enige daarmee strijdige wettelijke,
hoogte is gebracht van die beschikking :
reglementaire of contractuele bepaling
(1).

Overwegende dat het middel
bezwaren aanvoert welke geen ver- 2' De bepalingen van art. 2, § 1, wet van
27 dec. 1977 tot regeling voor 1978 van
band houden met de bestreden
de huur- en andere overeenkomsten
beslissing en derhalve niet ontvandie het genot van een onroerend goed
kelijk is;
verlenen, zijn oak van toepassing op
de overeenkomsten welke zijn gesloten voordat die wet in werking is
Om die redenen, verwerpt het
getreden (2).
cassatieberoep; veroordeelt eiser in'
de kosten.
(• GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ • N.V.
29 september 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Urbain, Bergen.

Nr. 78
1' KAMER- 30 september 1982
]o HUUR VAN GOEDEREN ALGEMENE BEGRIPPEN - WET VAN 27 DEC. 1977
TOT REGELING VOOR 1978 VAN DE HUUR- EN
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT
VAN EEN ONROEREND COED VERLENEN,

~:~E~S~~-;:EE~~~~EG ~~:~~~~~~:~~~

T. • CONSORTIUM IMMOBILIER • N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6655)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 mei 1981 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Ove1· het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, § 1, 3, 8 van de
wet van 27 december 1977 tot regeling
van de huur- en andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed
verlenen, 2, 3, 6, 1108, 1128 en 1131 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat « de door ge!ntimeerde
(thans verweerster) gevraagde verhoging
(1) en (2) Zie Cass., 20 nov. 1981 (A.C., 1981-82,

nr, 186).

OVEREENKOMST.

Over de werking in de tijd van een nieuwe
wet inzake overeenkomsten, zie concl.
2° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN proc.-gen. Ganshof van der Meersch, voor
- WERKING IN DE T!JD - WET VAN 27 DEC. Cass., 22 okt, 1970 (Bull. en Pas., 1971, I, 144),
1977 TOT REGELING VOOR 1978 VAN DE HUUR- inz. blz. 155, tweede kol., en blz. 156, eerste
EN ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET kol.

-164van lO pet. geen verband houdt met de
toepassing van de overeengekomen
indexering die door de wet op de
verhoging van de basishuurprijzen wordt
beperkt », eiseres met bevestiging van
het beroepen vonnis veroordeelt tot
betaling van die verhoging van 10 pet.,
zegge 534.271 frank, op grand dat : « de
litigieuze huurovereenkomsten weliswaar tussen dezelfde partijen zijn gesloten en de basishuurprijzen dus enkel
mogen worden verhoogd in het geval dat
een andere huurovereenkomst wordt
gesloten, bijvoorbeeld met een andere
huurder, doch dat de vraag waar het
hier in beginsel om gaat, is of een wet
van dwingend recht, bij ontstentenis van
een expliciete bepaling op dat punt, met
terugwerkende kracht een overeenkomst
kan regelen die v66r de inwerkingtreding van die wet vrij tot stand is
gekomen, inachtgenomen het feit dat,
zoals in onderhavig geval, die overeenkomst slechts uitwerking heeft tijdens
de periode van blokkering van de basishuurprijzen; dat de aangevoerde wet
niet duidelijk aangeeft of ze van toepassing is op de toekomstige gevolgen van
een voordien met betrekking tot de
basishuurprijs gesloten overeenkomst;
dat de overeenkomst door de partijen
met hun wederkerige toestemming vrij
werd gesloten in de maand maart 1975
(cfr. de briefwisseling die werd gevoerd
tussen 5 november 1974 en 24 maart
1975), dus nog v66r de eerste uitzonderingswetten op de huurovereenkomsten;
dat appellante meermaals bij gelntimeerde erop aandrong om haar op de
hoogte te brengen van de voorwaarden
voor de verlenging van de huurovereenkomst tot 31 augustus 1979 en dat ze,
toen ze daarvan op de hoogte was,
instemde met een verhoging van 10 pet.
van de basishuurprijs benevens de verhoging ten gevolge van de indexeringsclausule; dat appellante ondanks het van
kracht worden van de blokkeringswetten
het bijvoegsel ondertekende waarin de
overeengekomen verhoging voor alle
huurovereenkomsten wordt vastgelegd;
dat bijvoegsel dagtekent van 2 september 1977, ofschoon op dat tijdstip de wet
van 30 maart 1976 de mogelijke verhogingen reeds beperkt had; dat derhalve
moet worden gesteld dat de partijen de
overeenkomst die ze in maart 1975
hadden gesloten met ingang van 1 september 1978 enkel van hun wederzijdse
toestemming wilden laten afhangen en
ze niet geregeld wilden zien door E'en
dwingende doch niet expliciete wet,
zodat het hun volledig vrijstond een

verhoging van de basishuurprijzen te
bedingen zonder welke de huurovereenkomst van appellante niet zou worden
verlengd; dat de eerste rechter wel
degelijk in die zin vaststelt dat de
uitzonderingswetten geen terugwerkende
kracht mogen hebben wat de overeenkomsten ·betreft die met betrekking tot
de basishuurprijzen vrij zijn gesloten
v66r de inwerkingtreding van die wetten, met name van de artikelen 3 en 4
van de wet van 27 december 1977, de
zogeheten " herstelwet "; dat de 10 pet.
verhoging van de basishuurprijs verschuldigd is; dat die 10 pet. overeenkomt met het niet betwiste bedrag van
534.271 frank •,

teiWijl, eerste onderdeel, de wet van
27 december 1977 tot tijdelijke regeling
van de huur- en de andere overeenkomsten die het genot van een onroerend
goed verlenen alle huurprijsverhogingen
die over de periode van 1 januari tot
31 december 1978 normaal kunnen gei:Hst
worden, zonder voorbehoud of onderscheid beperkt; die wet derhalve van
toepassing is zowel op de aan de indexering toe te schrijven verhogingen van de
basishuurprijs als op de forfaitaire verhogingen die voor een welbepaald tijdstip overeengekomen zijn bij het sluiten
van de huurovereenkomst, in de loop
van die overeenkomst of bij de verlenging ervan, waaruit volgt dat het vonnis,
waar het beslist dat verweerster de door
haar gevraagde huurverhoging mocht
toepassen omdat het bier een overeengekomen verhoging van de basishuurprijs
betrof die niets te maken had met de
indexering ervan, een onderscheid
maakt waarin de tekst van de wet niet
voorziet, en derhalve de wet miskent
(schending van het in het middel
bedoelde artikel 2, § 1, van de wet van
27 december 1977);
tweede onderdeel, de bepalingen van
de in het middel vermelde wet van
27 december 1977 van dwingende aard
zijn, de vrij gesloten overeenkomsten
bijgevolg daarvan niet mogen afwijken
en geen grotere verhoging van de basishuurprijs mogen bedingen dan krachtens artikel 2 van de wet is toegestaan,
waaruit volgt dat het vonnis, door te
beslissen dat de door verweerster
gevraagde
huurprijsverhoging
van
10 pet. tegen de wet van 27 december
1977 in mocht worden toegepast omdat
die verhoging vrij was overeengekomen
tussen de partijen, de dwingende aard
van genoemde wet miskent (schending
van de in het middel vermelde

-165Overwegende dat de wet van
27 december 1977 tot regeling voor
1978 van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een
onroerend goed verlenen, van toepassing was op 1 september 1978,
dag waarop de verlenging van de
bovenvermelde
huurovereenkomsten was ingegaan;
Dat blijkens artikel 1 van die wet
waarin
verwezen
wordt
naa~
artikel 38, § 1, eerste tot vierde lid,
van de wet van 30 maart 1976
betreffende de economische herstelmaatregelen, die wet van toepassing
is op aile onroerende goederen
dienstig voor bewoning, voor industriele, commerciele, administratieve
of ambachtelijke doeleinden;
Overwegende dat artikel 2, § 1,
van voormelde wet van 27 december
1977 bepaalt dat, niettegenstaande
elke wettelijke, reglementaire of
contractuele strijdige bepaling, doch
onder voorbehoud van de toepassing
van artikel 8 van de wet van
24 december 1976 betreffende het
behoud van de tewerksteiling, de
Over het geheel van het middel : koopkracht en het concurrentievermogen van de economie, het bedrag
Overwegende dat het vonnis vast- van de huur, de cijns, de canon of
stelt dat de litigieuze huurovereen- de vergoeding betreffende de verhu~?msten die tussen dezelfde par- ring en overeenkomsten voor de
tJJen werden gesloten, en die voor- periode van 1 januari tot 31 decemzagen in een eerste termijn verstrij- ber 1978, niet hager mag zijn dan
kend op 31 augustus 1975, bij over- het bedrag zoals het op 30 novemeenkomst werden verlengd tot ber 1977 voortvloeit uit de bepalin31 augustus 1978, dat eiseres in gen van de voornoemde wet van
maart 1975, nog v66r het van kracht 24 december 1976, verhoogd met
worden van de eerste uitzonderings- 5 pet.;
wetten op de huurovereenkomsten
Dat derhalve het vonnis de voorde verlenging van die overeenkom~
sten vroeg tot 31 augustus 1979 en melde wetsbepalingen, die van toeinstemde met een verhoging van passing zijn niettegenstaande elke
strijdige
overeenkomst,
10 pet. van de basishuurprijzen daamee
benevens de verhoging ten gevolge schendt waar het beslist dat de
van de indexeringsclausule en dat 10 pet. verhoging van de basishuurzij op 2 september 1977, toen de wet prijs verschuldigd is over de periode
van 30 maart 1976 de mogelijke van 1 september 1978 tot 31 decemverhogingen reeds beperkt had het ber 1978, onverminderd eventuele
bijvoegsel ondertekende waari~ de binnen de perken van de wet
overeengekomen verhoging was bedongen indexaanpassingen, en
vastgelegd voor aile huurovereen- waar het eiseres veroordeelt tot
komsten en waarbij 1 september betaling van het bedrag van 534.271
1978 was vastgesteld als ingangsda- frank;
Dat het middel gegrond is;
tum;

artikelen 2, § 1, en 3 van de wet van
27 december 1977, 3, 6, 1108, 1128 en 1131
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de dwingende wet de
toekomstige gevolgen regelt van vroeger
gesloten overeenkomsten, zelfs als ze
hiero~trent niets uitdrukkelijk bepaalt,
en b!Jgevolg, zonder dat ze om die reden
moet geacht worden een wet met terug~erkende kracht te zijn, van toepassing
1s op de gevolgen van een overeenkomst
die zelfs v66r de datum van de inwerkingtreding van die wet is gesloten doch
op die datum nog uitwerking heeft; het
in dat opzicht vaststond dat de wet van
27 december 1977 van kracht was op
1 september 1973, zijnde de dag waarop
de litigieuze verhoging van de huurprijs
mgegaan was, waaruit volgt dat het
vonnis ten onrechte beslist dat bet aan
de wet van 27 december 1977 terugwerkende kracht zou toekennen door haar
toe te passen op de litigieuze huurverhoging, en eiseres op die grand en in
weerwil van artikel 2 van die wet ten
onrechte veroordeelt tot betaling van de
door verweerster gevraagde huurprijsverhoging van 10 pet. (schending van bet
geheel van de in het middel vermelde
wetsbepalingen) :

-166Over het middel, afgeleid uit de scherrOm die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van ding van artikel 32 van de wet van
dit arrest melding zal worden 11 juni 1874, houdende boek 1, titels X
XI, van het Wetboek van Koophandel,
gemaakt op de kant van de vernie- en
gewijzigd bij artiltel 2 van de wet van
tigde beslissing; houdt de kosten 30 mei 1961, en, voor zoveel nodig,
aan en zegt dat erover door de schending van artikelen 2, 10, 11 van de
feitenrechter zal worden beslist; wet van 1 juli 1956 betreffende de
verwijst de zaak naar de Rechtbank verplichte aansprakelijkheidsverzekering
van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting inzake motorrijtuigen, 1235, 2028, 2219,
2224, 2260, 2261, 2264 van het Burgerlijk
houdende in hoger beroep.

Wetboek en 97 van de Grondwet,
30 september 1982 1• kamer doordat het arrest, na te hebben
Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter
Gelijkluidende conclusie van aangenomen dat verweerster de slachtoffers
van het door de aangestelde van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
eiser tussen 12 juni 1974 en 12 februari
Advocaten : mrs. Van Ryn en Simont.
1975 veroorzaakte ongeval had schadeloosgesteld, het middel van eiser verwerpt ten betoge dat de regresvordering
die door verweerster ingesteld was bij
Nr. 79
exploot van 15 januari 1979, dus meer
dan drie jaar na haar laatste betaling,
1• KAMER- 30 september 1982
verjaard was op grand dat : « a! is,
algemeen gesteld, de uitkering van de
VERZEKERING - LANDVERZEKERING
aan de slachtoffers verschuldigde verDRIEJARIGE VERJARING VASTGESTELD BIJ goeding de gebeurtenis die ten grondslag
ART. 32 WET 11 JUNI 1874 - RECHTSVORDE- ligt aan de rechtsvordering die de verzemet beroep op een bij de
RING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE VER- keraar bepaalde
oorzaak
ZEKERDE TOT TERUGBETALING VAN DE verzelteringspolis
heeft ingesteld
BEDRAGEN BETAALD AAN HET SLACHTOFFER tegen de verzekerde VAN EEN ONGEVAL - BETALING V66R DE tot terugvordering van de door hem aan
BESL!SSING WAARBIJ DE VERZEKERDE AAN- de slach toffers van een ongeval betaalde
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD- AANVANG bedragen en ook a! gaat de driejarige
verjaringstermijn vanaf die gebeurtenis
VAN DE VERJARING.
in, dan nog is vereist, opdat de verjaWanneer de verzekeraar de vergoedin- ringstermijn zou kunnen ingaan, dat de
gen aan het slachtoffer van een onge- verzekeraar over een rechtsvordering
val heeft betaald v66r de beslissing beschikt die het hem mogelijk maakt de
waarbij de verzekerde werd veroor- verzekerde te dwingen tot terugbetaling
deeld en aansprakelijk verklaard, gaat van de toegestane voorschotten; dat
de driejarige verjaringstermijn van derhalve de omstandigheid dat de verzeart. 32 wet 11 juni 1874, m.b.t. de keraar rechtstreeks gehouden is tot
rechtsvordering tot terugvordering van schadeloosstelling van de benadeelden
de aldus betaalde bedragen, die de op zich niet voldoende is om de driejaverzekeraar tegen de verzekerde stelt rige verjaringstermijn te doen ingaan;
met een beroep op een van de oorza- dat immers de door de verzekeraar
ken van verval uit de algemene voor- gedane betaling eerst dan een grand
waarden van de W:A.M.-verzekerings- oplevert voor de regresvordering wanpolis, eerst in op het ogenblik dat de neer is aangetoond dat hij wettelijk
genoemde beslissing in kracht van verplicht was om de benadeelde derde
gewijsde is gegaan (1).
schadeloos te stellen; dat de naamloze
vennootschap Winterthur (thans verweer(DETRY T. WINTERTHUR N.V.)
ster) Alain Detry (thans eiser) slechts kon
dwingen tot terugbetaling wanneer ze
ARREST ( vertaling)
aantoonde, niet aileen dat zij de bena(A.R. nr. 6638)
deelden schadeloos had gesteld doch
HET HOF; - Gelet op het bestre- eveneens dat zij daartoe wettelijk verwas; dat die twee voorwaarden
den arrest, op 24 juni 1981 door het plicht
aan de zijde van de verzekeraar pas
Hof van Beroep te Brussel gewezen; vervuld waren op 16 oktober 1976, dag
waarop defintief, erga omnes, bij een in
(1) Zie Cass., 17 okt. 1974 (A.C., 1975, 234).
kracht van gewijsde gegane lieslissing

-167dering instelt tot terugvordering van
de door hem aan de slachtoffers van
een ongeval betaalde bedragen, de
verjaring niet kan ingaan vooraleer
de verzekeraar over een rechtsvordering beschikt om de verzekerde
tot terugbetaling te dwingen; dat
weliswaar de gebeurtenis waarop
die rechtsvordering gegrond is en
die het aanvangspunt vormt van de
driejarige verjaringstermijn in het
algemeen de betaling is die de
verzekeraar heeft gedaan nadat is
komen vast te staan dat hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde derde, dat
evenwel, wanneer de verzekeraar
betaald heeft v66r de beslissing
waarbij de verzekerde veroordeeld
werd en aansprakelijk werd verklaard, de verjaring eerst ingaat op
het ogenblik dat die beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan;
Dat het hof van beroep, door op
de aangegeven gronden te beslissen
dat de door verweerster ingestelde
eis niet verjaard is, geen van de in
het middel aangevoerde wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel faalt naar recht;

was vast komen te staan dat Eric C ... (de
aangestelde van eiser) onopzettelijk slagen of verwondingen had toege bracht
aan verschillende personen met wie die
de naamloze vennootschap Winterthur
met het oog op de schadeloosstelling een
dading had aangegaan », zodat de door
de maatschappij bij dagvaarding van
15 januari 1979 ingestelde regresvordering binnen de wettelijke termijn van
drie jaar was aanhanging gemaakt,
terwijl, luidens artikel 32 van de wet
van 11 juni 1874 iedere uit een verzekeringspolis voortvloeiende rechtsvordering verjaart door verloop van drie jaar
te rekenen van de gebeurtenis waarop
zij is gegrond; de door de verzekeraar
aan de benadeelde gedane betaling de
gebeurtenis is waarop de verzekeraar
van de aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen de regresvordering tegen de
verzekeringnemer grondt onverschillig
of die betaling is geschied v66r of na een
in kracht van gewijsde gegane beslissing
waarbij de verzekeringnemer of de verzekerde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk wordt verklaard voor het ongeval;
het arrest bijgevolg, door te beslissen dat
ten deze de verjaringstermijn voor de
regresvordering van verweerster tegen
eiser niet was ingegaan de dag waarop
de bij dading vastges tel de ui tkeringen
aan de slachtoffers van het litigieuze
ongeval waren betaald, doch op een
latere datum, namelijk die van het
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Namen, waarbij de aangestelde van
eiser veroordeeld werd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, een
schending inhoudt van de in het middel
vermelde wetsbepalingen en inzonderheid van artikel 32 van de wet van
11 juni 1874 :

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

30 september 1982 1' kamer
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter Verslaggevez· : de h.
Closon - Gelijkluidende conclusie van
Overwegende dat, naar luid van de h. Janssens de Bisthoven
artikel 32 van de wet van 11 juni Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
1874 op de verzekeringen, iedere uit

een verzekeringspolis voortvloeiende rechtsvordering verjaart door
verloop van drie jaar, te rekenen
van de gebeurtenis waarop zij is Nr. 80
gegrond;
1' KAMER- 1 oktober 1982
Overwegende dat, wanneer de
verzekeraar, met een beroep op een
van de oorzaken van verval uit de 1° RECHTERLIJK GEWIJSDE- srRAFZAKEN - GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
algemene voorwaarden van de verSTRAFVORDERING- OMVANG.
zekeringspolis inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFhet gebruik van een autovoertuig,
ZAKEN- GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
STRAFVORDERING- BEG RIP.
tegen de verzekerde een rechtsvor-

-1681' Het gezag erga omnes van het
gewijsde op de strafvordering geldt
enkel voor wat zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is gewezen, met
inachtneming zowel van het beschikkende gedeelte als van de redenen
waarop dit noodzakelijk is gegrond (1).
(Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.)
2' Wanneer

de politierechtbank drie
aangestelden van een onderneming
heeft vrijgesproken die werden vervolgd, omdat zij bij gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid schade hadden
veroorzaakt aan een kabel van de
Regie van Telegraaf en Telefoon, en
de onderneming, die als burgerrech telijk aansprakelijke partij was gedagvaard, buiten de zaak heeft gesteld,
wordt het gezag van het gewijsde op
de strafvordering niet miskend door
de beslissing die, bij de uitspraak op
de burgerrechtelijke vordering tegen
de onderneming als dusdanig, zegt dat
laatstgenoemde zelf een !out had
begaan, zij het door het materiele
toedoen van haar aangestelde.
(ASPHALTCO N.V. T. R.T.T.)
ARREST

(A.R. nr. 3530)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel, bevestigd door artikel 1138, 2',
van het Gerechtelijk Wetboek, dat hoven
en rechtbanken verbiedt uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken, en van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in het
arrest beslist dat « niets (verweerster)
kon verhinderen tegen (eiseres) op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek een fout in te roepen, ook
a! hestand deze fout uit een identiek feit
als dit aan het oordeel van de strafrechter, doch tegen andere personen,
onderworpen », dat « de in fotokopie
voorgelegde strafrechtelijke informatie
aantoont dat (eiseres) door (verweerster)
in het bezit werd gesteld van de plannen, waaruit de Jigging van de kabels
(1) Cass., 21 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 178).

moest blijken », en dat « de omstandigheid dat desondanks een kabel werd
beschadigd, wijst op een gebrek aan zorg
of een nalatigheid in hoofde van ( eiseres ), hetgeen haar als een persoonlijke
fout kan worden aangerekend, ook a!
werd de schade materialiter door een
aangestelde aangericht », en de oorspronkelijke vordering toelaatbaar en
gegrond verklaart,
terwijl verweerster in de oorspronkelijke dagvaarding schadevergoeding vordert van eiseres op grond dat « de
beschadiging veroorzaakt werd door het
gebruik van een kraan waarmee een
inbuizing werd verricht in de breedte
van de Sint-Lambertstraat », en « dat
(eiseres) gehouden is de door het toedoen van haar aangestelden (... ) ontstane
schade te vergoeden op grond van de
artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, te meer daar haar
aangestelden in overtreding handelden
met de elementaire voorzichtigheid
welke aan de dag moet gelegd worden
wanneer dergelijke werken worden
uitgevoerd »; verweerster in haar verzoekschrift tot hoger beroep (en in haar
conclusies) steeds heeft voorgehouden
dat de fout, welke zij inriep ter staving
van haar rechtsaanspraak, bestaat in de
beschadiging van het telefoonkabelnet
door de aangestelden van eiseres, zoals
bevestigd in de overweging dat « duidelijk blijkt dat het wei degelijk door
onvoorzichtigheid en door een nalatigheid van aangestelden van (eiseres) is
dat de beschadiging van de kabel zich
heeft kunnen voordoen »;

zodat, eerste onderdeel, het hof van
beroep, nu het statueert op grond van
een foutbeoordeling in de persoon van
eiseres, welke ambtshalve wordt afgeleid
uit de processtukken, doch die niet door
verweerster bij conclusie werd opgeworpen, noch gesuggereerd, - daar verweerster steeds heeft gewezen op een
fout van de aangestelden van eiseres -,
in werkelijkheid nieuwe feiten aanvoert,
bijgevolg het voorwerp van verweersters
vordering wijzigt, en dus uitspraak doet
over niet gevorderde zaken (schending
van het algemeen rechtsbeginsel dat
hoven en rechtbanken verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken, zoals dat wordt bevestigd in
artikel 1138, 2', van het Gerechtelijk
Wetboek;
tweede onderdeel, nu in het arrest
wordt overwogen dat verweerster vermag • tegen (eiseres) (... ) een fout in te
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beroep, zonder de bewijskracht van
de dagvaarding, de akte van hoger
beroep en de conclusie van verweerster te miskennen, heeft kunnen
oordelen dat verweerster haar vordering onder meer liet steunen op
een te bewijzen fout van eiseres
zelf, zij het eventueel mede door het
materiiHe toedoen van aangestelden;

roepen, ook al bestond deze fout uit een
identiek feit als dit aan het oordeel van
de strafrechter, doch tegen andere personen onderworpen •, het hof van
beroep de bewijskracht der akten, meer
bepaald de dagvaarding, het verzoekschrift tot boger beroep en bijgevolg
verweersters conclusies, miskent, om
reden dat het hof van beroep aan de
bewoordingen dezer akten een betekenis
toekent welke onverenigbaar is met de
inhoud ervan, aangezien voormelde
akten er zich toe beperken enkel en
alleen een fout van de aangestelden van
eiseres aan te tonen (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antWat het tweede onderdeel bc- woord op het tweede onderdeel
treft :
blijkt dat het eerste onderdeel feiteOverwegende dat verweerster in lijke grondslag mist;
haar oorspronkelijke dagvaarding
Over bet tweede middel, afgeleid uit
onder meer stelde « dat (eiseres)
gehouden is de door toedoen van de schending van artikel 807 van het
haar aangestelde (Van den Broecke Gerechtelijk Wetboek,
... ) ontstane schade te vergoeden op
doordat het hof van beroep in het
grond van de artikelen 1382 en arrest
overweegt dat « de in fotocopie
volgende van het Burgerlijk Wet- voo<gelegde
strafrechtelijke informatie
hoek, te meer daar haar aangestelde aantoont dat (eiseres) door (verweerster)
in overtreding handelde met de in het bezit werd gesteld van de plannen
elementaire voorzichtigheid ... »; dat waaruit de Jigging van de kabels moest
zij in haar akte van hoger beroep blijken », en dat « de omstandigheid dat
onder meer betoogde : « dat aange- desondanks een kabel werd beschadigd,
stelde(n) van (eiseres) bijzonder wijst op een gebrek aan zorg of een
nalatigheid in hoofde van ( eiseres ), hetonvoorzichtig
en
nalatig
zijn geen
haar als een persoonlijke fout kan
geweest, vermits (eiseres), in het worden aangerekend », en verweersters
bezit zijnde van de plans van de rechtsaanspraak op grond van dit feit
Regie van Telegraaf en Telefoon en ontvankelijk en gegrond verklaart,
tot de constatatie gekomen (zijnde)
dat de kabels slecht gelegen waren,
tei'Wljl verweerster in de oorspronkezij de beschadigingen aan de kabels lijke dagvaarding schadevergoeding van
eiseres
vorderde, enkel steunend op de
niet heeft belet »; dat eiseres daarop
concludeerde : « dat (verweerster) overweging dat « de beschadiging verwerd door het gebruik van een
tracht aan de kracht van gewijsde oorzaakt
kraan waarmee een inbuizing werd vervan het vonnis van de Politierecht- richt
in
de
breedte
van
de
bank te ontsnappen door haar eis Sint-Lambertstraat », en dat « (eiseres)
op artikel 1382 van het Burger- gehouden is de door het toedoen van
lijk Wetboek te gronden; dat arti- haar aangestelden (...) ontstane schade
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek te vergoeden op grond van de
slechts herstel van de schade oplegt artikelen 1382 en volgende van het
aan deze die een fout in verband Burgerlijk Wetboek, te meer daar haar
aangestelden in overtreding handelden
met de schade begaan heeft », zij met
de elementaire voorzichtigheid
het dat (eiseres) daarop vervolgde : welke aan de dag moet gelegd worden,
« dat het dus op (verweerster) wanneer
dergelijke werken worden
berust een fout te bewijzen in uitgevoerd », zodat de uitspraak van het
hoofde van aangestelden van con- hof van beroep over de rechtsvordering
die aanhangig was, niet berust op een
cludente; ... »;
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derhalve artikel 807 van het Gerechtelijk hun werk; bijgevolg, a fortiori, eiseres
Wetboek schendt:
geen persoonlijke fout kan worden aangerekend wegens gebrek aan zorg of
Overwegende dat uit het ant- wegens nalatigheid, nu de zaak of de
woord op het tweede onderdeel van handeling zelf waarover zij zorg moest
het eerste middel volgt dat verweer- dragen, zelf niet als een << fout ,, kan
ster de eigen fout van eiseres, door worden bestempeld; zodat het arrest het
het materiele toedoen van haar in het middel aangehaalde algemene
aangestelden, reeds in de dagvaar- rechtsbeginsel schendt :
ding had aangevoerd;
Overwegende dat het gezag van
Dat het middel feitelijke grand- gewijsde van een strafrechter!ijke
slag mist;
bes!issing, hoewel het voor allen
geldt, zicht beperkt tot hetgeen de
Over he.t derde middel, afgeleid uit de rechter zeker en noodzakelijk heeft
schending van het algemeen rechtsbe- beslist;
ginsel, bevestigd door artikel 4 van de
Overwegende dat de politiE~recht
wet van 17 april 1878 betreffende de
rechtsvorderingen die uit misdrijven bank, door de vrijspraak van de drie
ontstaan (voorafgaande titel van het aangestelden van eiseres en door
Wetboek van Strafvordering) volgens het buiten de zaak stellen van deze,
hetwelk het gezag van rcchterlijk niets meer heeft beslist dan dat die
gewijsde in strafzaken erga omnes geldt, drie aangestelden het hun ten laste
doordat het hof van beroep in het gelegde misdrijf niet hebben begaan
arrest beslist dat « de in fotocopie en, voorts, op civielrechtelijk gebied,
voorgelegde strafrechtelijke informatie dat eiseres wegens die niet bewezen
aantoont dat (eiseres) door (verweerster) fout van die aangestelden niet burin het bezit werd gesteid' van de plan- gerrechtelijk aansprakelijk kon zijn;
nen, waaruit de Jigging van de kabels
moet blijken "• dat << de omstandigheid dat die beslissing van de politiedat desondanks een kabel werd bescha- rechtbank evenwel niet insluit dat
digd, wijst op een gebrek aan zorg of eiseres, door haar organen en/of
een nalatigheid in hoofde van (eiseres), door het materiele toedoen van haar
hetgeen haar als een persoonlijke fout aangestelden, zonder dat deze laatkan worden aangerekend, ook a! werd sten zelf een fout begingen, in
de schade materialiter door een aange- dezelfde aangelegenheid niet zelf
stelde aangericht », en de vordering een fout heeft begaan;
toelaatbaar en gegrond verklaart,
Dat het arrest derhalve, onder
terwijl, krachtens het gezag van rechterlijk gewijsde verbonden aan de door meer op grond van de vastgestelde
eiseres bij conclusie opgeworpen beslis- materiele handelingen van aangesing van de Politierechtbank van Brussel stelden, heeft kunnen beslissen dat
van 20 mei 1969, de aangestelden van eiseres zelf een fout had begaan,
eiseres niet kan worden tegengeworpen zonder daardoor het gezag van
de << berichten op een telefonische of gewijsde van het voormelde vonnis
telegrafische lijn van openbaar nut van de politierechtbank te miskenonvtijwillig en bij gebrek aan voorzorg
belemmerd of belet te hebben, of alle nen;
Dat het middel niet kan worden
werk of zaak bestemd tot zijn gebruik
vernietigd, afgebroken of gedegradeerd aangenomen;
te hebben »; de in het bestreden arrest
aan eiseres aangerekende fout er dan
oak niet in kan bestaan een gebrek aan
zorg of een nalatigheid {bij het toezicht
Om die redenen, verwerpt de
of de controle over de aangestelden) uit
te maken, nu deze aangestelden krach- voorziening; veroordeelt eiseres in
tens het gezag van rechterlijk gewijsde, de kosten.
verbonden aan de voormelde beslissing
1 oktober 1982 - 1' kamer - Voorzitvan de politierechtbank, erga omnes
geacht worden geen fout, zelfs niet ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert onvrijwillig en bij gebrek aan voorzorg,
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de h.
Advo- schending van de artikelen 870, 916, 922,
941, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1349 en 1353 van het BurgerIijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op verdediging,
doordat het arrest, bij bevestiging van
Nr. 81
het beroepen vonnis, de echtscheiding
tussen partijen toestaat ten nadele van
eiseres en deze afwijst van haar vorde1' KAMER - 1 ol<tober 1982
ring tot het bekomen van een onderhoudsgeld, en doordat hiertoe het ver1° ONAANTASTBARE BEOORDELING zoek van eiseres is verworpen, geformuDOOR DE FEITENRECHTER - BUR- leerd in de akte van hager beroep en de
GERLIJKE ZAKEN - NOODZAAK OF WENSE- conclusies, tot het houden van een
LIJKHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL tegenenquete, op de volgende gronden :
- ONAANTASTBARE BEOORDELING.
« Het gaat niet op nag een tegenenquete
toe te Iaten, nu appellante hiertoe ruim2° RECHT VAN VERDEDIGING
schoots de gelegenheid heeft gehad in
BURGERLIJKE ZAKEN - VERWERPING VAN eerste aanleg, doch van dit recht te
EEN VERZOEK OM TEGENVERHOOR - GEEN gepasten
tijde geen gebruik heeft
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI- gemaakt en geen afdoende reden opgeeft
om dit toen niet te hebben gedaan. Er
GING.
1" De feitenrechter oordeelt op onaan- hoefde hiertoe geenszins te worden
tastbare wijze, onder het voorbehoud gewacht op de betekening van het prodat het recht van verdediging wordt in ces-verbaal van de rechtstreekse enquete
acht genomen, of, gelet op de gegevens en dit werd oak aldus verstaan, nu
van de zaak, het door een van de duidelijk blijkt dat geintimeerde (lees :
partijen gevraagde tegenverhoor al appellante, thans eiseres) een verzoekschrift heeft ingediend en dag en uur
dan niet moet worden bevolen (1).
werden bepaald om een tegenenquete te
2" Miskenning van het recht van verde- houden, doch de rechter-commissaris
diging volgt niet uit de enkele omstan- (zie stuk 48 van de gerechtsbundel) op
digheid dat de appelrechter een ver- de gestelde dag, op datum van 6 septemzoek om tegenverhoor verwerpt op ber 1979, slechts kon vaststellen dat geen
grand dat de partij die deze onder- getuigenlijst was neergelegd »,
zoeksmaatregel vraagt voor de eerste
terwijl, eerste onderdee], bij de rechrechter, wegens haar foutieve passivi- ters
in hager beroep, ingevolge het
teit, geen gebruik had gemaakt van de devolutief
karakter (artikel 1068 van het
haar door de eerste rechter geboden Gerechtelijk
Wetboek) van het hager
gelegenheid om dat tegenverhoor te beroep ingesteld door eiseres, het vollehouden (2).
dige geschil aanhangig was en dat zij
derhalve de in hager beroep geformu(DES ... T. B ...)
leerde vordering van eiseres tot het
houden van een tegenenquete niet konARREST
den verwerpen om de reden dat eiseres
(A.R. nr. 3460)
in eerste aanleg ruimschoots gelegenHET HOF; - Gelet op het bestre- heid had een tegenenquete te houden
den arrest, op 11 juni 1981 door het doch van die mogelijkheid toen geen
gebruik maakte, zodat het arrest, door
Hof van Beroep te Gent gewezen;
de vordering van eiseres tot het houden
van
een tegenenquete te verwerpen op
Over het tweede middel, ...
grand dat zij in eerste aanleg had
Dat het middel feitelijke grand- nagelaten een Iijst met te ondervragen
getuigen neer te Ieggen, het devolutie£
slag mist;
karakter van het hager beroep van
eiseres miskent (schending van de
(1) Zie Cass., 9 juni 1980 (A. C., 1979-80, artikelen 916, 922, 941, 1042 en 1068 van
nr. 631).
het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel
(2) Zie Cass., 18 feb. 1982 (A. C., 1981-82, nodig van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek);
nr ....... ).
Gelijkluidende conclusie van
Declercq, advocaat-generaal
caat: mr. Bi.itzler.

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

-172Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

tweede onderdeel, het arrest, door aan
eiseres de toelating te weigeren een
tegenenquete te houden in hoger beroep
om de reden dat zij daartoe reeds in
eerste aanleg de gelegenheid heeft
gehad maar toen heeft nagelaten van dat
recht gebruikt te maken, eveneens het
recht op verdediging van eiseres miskent, nu de uitoefening van haar recht
op tegenenquete niet afhankelijk kan
worden gesteld van de wijze waarop
eiseres haar rechten in eerste aanleg
heeft waargenomen (schending van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
op verdediging);
derde onderdeel, ...

Wat het eerste en het tweede
onderdeel .samen betreft :
Overwegende dat het arrest door
de in het middel weergegeven
redengeving niet weigert uitspraak
te doen over het geschil zelf dat
door het hager beroep van eiseres
bij de rechter in hoger beroep was
aanhangig gemaakt; dat het arrest
door die redengeving evenmin weigert het door eiseres aangevraagde
tegenverhoor in te willigen om de
enkele reden dat zij voor de eerste
rechter geen gebruik had gemaakt
van de gelegenheid om een tegenverhoor te houden, maar wei omdat
zij, na een verzoekschrift daartoe te
hebben ingediend en dagstelling te
hebben bekomen, door eigen stilzitten om een onverklaarbare reden
dit tegenverhoor niet had Iaten
doorgaan;
Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze de gepastheid
van een onderzoeksmaatregel beoordeelt, mits hij het recht op
verdediging niet miskent;
Overwegende dat de rechter het
recht op verdediging van een partij
niet miskent wanneer hij, zoals ten
deze, wegens haar foutieve passiviteit haar verzoek tot het houden
van een getuigenverhoor verwerpt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :

1 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Delva - GeJijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Biitzler.
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MINDER-VALID EN

AANVULLENDE
TEGEMOETKOMING - BEDRAG - VERSCHIL
TUSSEN HET BEDRAG VAN DE GEWONE TEGEMOETKOMING OF DE BIJZONDERE TEGEMOETKOMING
WAAROP
EEN
MINDER-VALIDE
RECHT ZOU HEBBEN EN HET BEDRAG VAN
HET RUSTPENSIOEN VAN DE ECHTGENOOT
VAN DIE MINDER-VALIDE- BEGRIP.

Het bedrag van de aanvullende tegemoetkoming die de gewone tegemoetkoming van de minder-valide vervangt
op de dag dat zijn echtgenoot een
recht kan doen gelden op een overlevingspensioen is gelijk aan het verschil tussen, enerzijds, het bedrag van
de gewone tegemoetkoming waarop
die minder-valide recht zou hebben
indien zijn echtgenoot dat pensioen
niet ontving, en, anderzijds, het
bedrag van dit pensioen, zonder dat
Jaatstgenoemd bedrag in aanmerking
kan worden genomen om de bestaansmiddelen van die minder-validen te
berekenen en het bedrag van de
gewone toelage op basis van die
bestaansmiddelen vast te stellen. (Wet
27 juni 1969, artt. 6 en 8.)
(BEBAUCHE T. BELGISCHE STAAT SOCIALE VOORZORG)

MIN. V.

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6594)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1980 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de GrandDat het onderdeel niet kan aange- wet, 4, inzonderheid 5°, 6, 7, 8, inzonderheid § 1, van de wet van 27 juni 1969
nomen worden;
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39, inzonderheid § 2, van het koninklijk
besluit van 17 november 1969 houdende
algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de
minder-validen, 5 en 9, inzonderheid § 1,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 24 december 1974 betreffende de
gewone en de bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen,

doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, afwijzend beschikt
op het beroep dat eiseres heeft ingesteld
tegen de op 8 juli 1977 door verweerder
ter kennis gebrachte administratieve
beslissing, en beslist dat, voor de toepassing van artikel 8, § 1, van de wet van
7 juni 1969 betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de mindervaliden, volgens hetwelk « het bedrag
van de aanvullende vergoeding gelijk is
aan het verschil tussen het bedrag van
de gewone of bijzondere tegemoetkoming waarop de minder-valide recht zou
hebben en het bedrag van ... 2" het aan
de echtgenoot van de minder-valide
toegekend rustpensioen », het theoretisch bedrag van de gewone of bijzondere tegemoetkoming dat toekomt aan
de aanvraagster van een aanvullende
tegemoetkoming moet worden vastgesteld, rekening houdend met aile
bestaansmiddelen van het gezin, met
inbegrip van de aan de minder-valide of
aan zijn echtgenoot toegekende pensioenen, op grond « dat noch de bepalingen
van het koninklijk besluit van 17 november 1969, en met name de artikelen 20
en volgende, noch het koninklijk besluit
van 24 december 1974 voorzien in een
vrijstelling van de pensioenen van eiseres of van haar echtgenoot; dat verweerder derhalve terecht met het pensioen
rekening heeft gehouden in de bij administratieve beslissing ter kennis
gebrachte berekening; dat erop dient
gewezen te worden dat, zo verweerder
bij de berekening van de bestaansmid. delen slechts rekening houdt met vier
vijfde van het bedrag van de pensioenen,
dit is gedaan om geen tweemaal de
vermindering toe te passen van het
vijfde, waarvan reeds sprake is in
artikel 39 van het koninklijk besluit van
17 november 1969, dat bepaalt dat het
theoretisch bedrag van de gewone tegemoetkoming verminderd wordt met een
bedrag gelijk aan een vijfde van het aan
de echtgenoot verleende rustpensioen;
dat de berekening van het theoretisch
bedrag van de gewone tegemoetkoming

(ontstaan van het recht) en de toepassing van artikel 39, § 2, voor de berekening van het bedrag van de aanvullende
tegemoetkoming twee verschillende verrichtingen zijn en niet tweemaal hetzelfde zijn; dat het niet juist is te
beweren dat, als artikel 39 niet bestond,
de berekening dezelfde zou zijn, daar dit
artikel het bedrag van de aanvullende
tegemoetkoming beperkt »,
terwijl, eerste onderdeel, in de bij de
wet van 27 juni 1969 ingevoerde regeling,
de aanvullende tegemoetkoming de
gewone of bijzondere tegemoetkoming,
volgens de in artikel 6 van de wet
gebruikte term, « vervangt » vanaf het
moment dat de minder-valide of zijn
echtgenoot de pensioengerechtigde Ieeftijd bereikt; naar Iuid van artikel 8, § 1,
van dezelfde wet, die aanvullende tegemoetkoming berekend wordt op grond
van de gewone of bijzondere tegemoetkoming waarop de minder-valide « recht
zou hebben »; daaronder moet worden
verstaan de gewone of bijzondere tegemoetkoming waarop de minder-valide
recht zou hebben indien hij, precies, niet
in de omstandigheden verkeerde waardoor de gewone of bijzondere tegemoetkoming wordt « vervangen • door de
aanvullende tegemoetkoming, dit wil
zeggen indien noch de minder-valide
zelf, noch zijn echtgenoot een rustpensioen genoten; hieruit volgt dat, in
tegenstelling met wat het arrest beslist,
het theoretisch bedrag van de gewone of
bijzondere tegemoetkoming dat in aanmerking moet worden genomen voor de
toepassing van artikel 8, § 1, van de wet
van 27 juni 1969, dient berekend te
worden op grond van aile bestaansmiddelen van de minder-valide en van zijn
echtgenoot, met uitzondering van het
rustpensioen of van het gewaarborgd
inkomen dat aan een van heiden is
toegekend, waaruit volgt dat het arrest
aile in het middel vermelde bepalingen
schendt (met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet);

tweede onderdeel, bij samenloop van
een tegemoetkoming aan de mindervalide
en
een
rustpensioen,
de
artikelen 6 en 8 van de wet van 27 juni
1969 voorzien in een bijzondere regeling,
die afwijkt van de regels inzake de
samenvoeging van de tegemoetkoming
aan de minder-valide met elke andere
soort van bestaansmiddelen; die afwijkende regeling, zoals ze in artikel 8, § 1,
van voornoemde wet is omschreven, erin
bestaat van het theoretisch bedrag van
de gewone of bijzondere tegemoetko-
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rustpensioen dat de minder-valide of
zijn echtgenoot geniet, terwijl het overige van dat pensioen vrijgesteld
gedeelte dient vast te stellen en, ter
uitvoering van die bepaling, artikel 39,
§ 2, van het toepassingsbesluit van
17 november 1969 het werknemersrustpensioen, dat de echtgenoot van de
minder-valide geniet, voor vier vijfde
vrijstelt; uit het geheel van die bepallingen blijkt dat het theoretisch bedrag van
de gewone tegemoetkoming, waarvan
het niet vrijgesteld gedeelte van het
rustpensioen wordt afgetrokken, in het
eerste stadium, moet worden vastgesteld
zonder rekening te houden met dat pensioen, waaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat « de bepalingen van het
koninklijk besluit van 17 november 1969
... niet voorzien in een vrijstelling v·an. de
pensioenen van eiseres of van haar
echtgenoot • en door voor recht te
verklaren « dat het theoretisch bedrag
van de gewone of bijzondere tegemoetkoming dat toekomt aan de aanvraagster
van een aanvullende tegemoetkoming
moet worden vastgesteld, rekening houdende met aile bestaansmiddelen van
het gezin, met inbegrip van de aan de
minder-valide of aan zijn echtgenoot
toegekende pensioenen (artikel 8) », de
bepalingen miskent van de wet van
27 juni 1969 en van het toepassingsbesluit van 17 november 1969, die het
werknemersrustpensioen dat aan de
echtgeno<it van de minder-valide is toegekend, voor vier vijfde vrijstellen
(schending van de artikelen 6, 7, 8,
inzonderheid § 1, van de wet van 27 juni
1969 betreffende het toekennen van
tegemoetkomingen aan de mindervaliden en 39, inzonderheid § 2, van het
koninklijk besluit van 27 november 1969
houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen);

derde onderdeel, het arrest erop wijst
dat « zo verweerder bij de berekening
van de bestaansmiddelen slechts rekening houdt met vier vijfde van het
bedrag van de pensioenen, dit is gedaan
om geen tweemaal de vermindering toe
te passen van het vijfde, waarvan reeds
sprake is in artikel 39 van het koninklijk
besluit van 17 november 1969, dat
bepaalt dat het theoretisch bedrag van
de gewone tegemoetkoming verminderd
wordt met een bedrag gelijk aan een
vijfde van het rustpensioen van de
echtgenoot •; dit motief in tegenspraak
is met een ander motief van het arrest

volgens hetwelk « de berekening van het
theoretisch bedrag van de gewone tegemoetkoming (ontstaan van het recht) en
de toepassing van artikel 39, § 2, voor de
berekening van het bedrag van de aanvullende tegemoetkoming twee verschillende verrichtingen zijn en niet tweemaal hetzelfde zijn », deze tegenstrijdigheid in de motivering gelijkstaat met
een gebrek aan motivering (schending
van artikel 97 van de Grondwet); bovendien dit laatste motief wei degelijk blijkt
te betekenen dat het theoretisch bedrag
van de gew<;me tegemoetkoming enkel in
aanmerking moet worden genomen om
vast te stellen of het recht op de
aanvullende tegemoetkoming is ontstaan
doch niet zou meespelen in de berekening van het bedrag van die tegemoetkoming; dit motief, als zulks wei degelijk
de draagwijdte ervan is, de bewoordingen miskent van artikel 8, § 1, van de
wet van 27 juni 1969 volgens hetwelk het
bedrag van de aanvullende tegemoetkoming gelijk is aan het verschil tussen
het theoretisch bedrag van de gewone
tegemoetkoming en het niet vrijgesteld
gedeelte van het rustpensioen (schending van dit artikel 8, § 1, van de wet
van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-va!iden); dit motief dan bovendien in
tegenspraak is, enerzijds, met het motief
volgens hetwelk « het bedrag van de
aanvullende tegemoetkoming gelijk is
aan het bedrag van de gewone of
bijzondere tegemoetkoming, verminderd
... met het eventueel rustpensioen van de
echtgenoot » en, anderzijds, met de
beschikking van het arrest houdende
bevestiging van de op 8 juli 1977 ter
kennis gebrachte administratieve beslissing, die het bedrag van de aanvullende
tegemoetkoming heeft berekend door
van het theoretisch bedrag van de
gewone tegemoetkoming (dat was vastgesteld, rekening houdende met vier
vijfde van het pensioen van de echtgenoot) een vijfde van dat pensioen af te
trekken; deze tegenstrijdigheid, enerzijds, tussen de gronden van het arrest,
anderzijds, tussen bepaalde gronden en
het beschikkende gedeelte, gelijkstaat
met een gebrek aan motivering (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat de wet van
27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkorningen aan de
minder-validen in artikel 6 bepaalt
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aanvullende tegemoetkoming in de
plaats komt van die van de gewone
tegemoetkoming, welke daardoor
vanaf dat ogenblik ophoudt te
bestaan;

dat " de gewone tegemoetkoming, of
de bijzondere tegemoetkoming, door
een aanvullende tegemoetkoming
wordt vervangen vanaf de eerste
dag van de maand volgend op de
zestigste of de vijfenzestigste verjaardag van de minder-valide, naargelang het een vrouw of een man
betreft; kan de minder-valide of de
echtgenoot van de minder-valide
v66r die leeftijd een recht doen
gelden op een Belgisch of buitenlands rust- of overlevingspensioen,
dan heeft die vervanging plaats op
de eerste dag van de maand vanaf
welke dit recht kan ontstaan »; dat
artikel 8, § 1, eerste lid, bepaalt dat
het bedrag van de aanvullende tegemoetkoming gelijk is aan het verschil tussen het bedrag van de
gewone of bijzondere tegemoetkoming waarop de minder-valide recht
zou hebben en het bedrag van de in
het tweede lid bedoelde prestaties;
dat dit lid bepaalt dat, voor de
toepassing van het eerste lid, met
" prestaties » wordt bedoeld ... 2" het
aan de echtgenoot van de mindervalide toegekend rustpensioen;
Overwegende dat het bedrag van
de gewone tegemoetkoming, op
grond waarvan de aanvullende tegemoetkoming
wordt
vastgesteld,
krachtens artikel 5 van voormelde
wet van 27 juni 1969, zelf afhangt
van de bestaansmiddelen van de
minder-valide;
Overwegende dat weliswaar noch
de bepalingen van artikel 9, § 1, van
het koninklijk besluit van 24 december 1974, noch enige andere tekst
het bedrag van de rust- en overlevingspensioenen uit de berekening
van die bestaansmiddelen uitsluiten,
doch daaruit niet valt af te leiden
dat het aan de minder-valide toegekend pensioen in zijn bestaansmiddelen moet worden meegerekend
om de aanvullende tegemoetkoming
vast te stellen;
Dat immers uit de hierboven
weergegeven artikelen 6 en 8 volgt
dat, vanaf het ogenblik dat de
minder-valide de in artikel 8, § 1,
tweede lid, genoemde prestaties

Dat aldus de gewone tegemoetkoming die tot grondslag moet dienen
om het bedrag van de aanvullende
tegemoetkoming vast te stellen, de
tegemoetkoming is waarop de minder-valide recht zou hebben indien
hij het pensioen niet genoot, dit wil
zeggen indien hij nog onderworpen
was aan de regeling van de gewone
tegemoetkoming, hetgeen belet dat
dit pensioen in aanmerking wordt
genomen bij de berekening van zijn
bestaansmiddelen;
Overwegende dat het arrest, derhalve door te beslissen dat het
theoretisch bedrag van de gewone
of bijzondere tegemoetkoming, voor
de vaststelling van het bedrag van
de aanvullende tegemoetkoming,
moet worden bepaald, rekening
houdende met de aan de mindervalide of aan zijn echtgenoot toegekende pensioenen, de artikelen 6 en
8 van de wet van 27 juni 1969
schendt;
Dat deze onderdelen gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; gelet op de artikelen 582,
r, 1017, tweede lid, en 1111, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt
verweerder
in
de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Luik.
4 oktober 1982 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : mevr. Raymond·
Decharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en van
Heeke.
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1° VOORZIENING

4 oktober 1982

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORM MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN HET
CASSATIEBEROEP OPGEWORPEN EN HIERUIT
AFGELEID DAT IN HET EXPWOT VAN BETEKENING EN IN HET VERZOEKSCHRIFT EEN
VERSCHILLENDE DATUM WORDT VERMELD
VOOR DE BESTREDEN BESLISSINGE;N IN ZAKE
PARTIJEN - BESTREDEN BESLISSING AANWIJSBAAR IN HET VERZOEKSCHRIFT - VERWERPING VAN DE GROND VAN
NIETONTVANKELIJKHEID.

2° NIEUWE VORDERING -

UITBREIDING
OF WIJZIGING VAN DE BIJ DE RECHTER
AANHANGIGE VORDERING - GERECHTELIJK
WETBOEK, ART. 807- VOORWAARDE.

1' De grand van niet-ontvankelijkheid,

tegen het cassatieberoep opgeworpen
en hieruit afgeleid dat in het exploot
van betekening en in het verzoekschrift een verschillende datum worden aangegeven voor de bestreden
beslissingen in zake partijen, kan niet
worden aangenomen wanneer uit het
betekende verzoekscl1rift blijkt welke
beslissing bestreden wordt. (Artt. 1079,
1080 en 1081 Ger.W.).
2' Art 807 Ger. W. vereist niet dat de
nieuwe vordering, indien zij berust op
een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend daarop
zou berusten (1).
(COLLIN T. FONTEYNE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6588)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1981 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat verweerster tegen de
voorziening heeft opgeworpen en dat
hieruit is afgeleid dat het exploot van
betekening vermeldt dat bet cassatieverzoekschrift gericht is tegen bet arrest
van 4 februari 1981 van bet Arbeidshof
te Brussel, terwijl bet verzoekschrift bet
arrest van 21 mei 1981 van datzelfde hof

-----------------!
(1) Cass., 3 dec. 1981 (A.C, 1981-82, nr. 222).

bestrijdt, zodat de voorziening tegen
laatstgenoemd arrest niet vooraf is
betekend:

Overwegende dat voor de ontvankelijkheid van de voorziening vereist is dat het verzoekschrift het
mogelijk maakt vast te stellen welke
de bestreden beslissing is; dat de
omstandigheid dat het exploot van
betekening van het verzoekschrift
bij vergissing melding maakt van de
datum van een andere in de zaak
gewezen beslissing de voorziening
niet onontvankelijk maakt, als uit
het betekend verzoekschrift blijkt
welke de bestreden beslissing is;
Dat, ten deze, zoals verweerster
erop wijst, uit het verzoekschrift
blijkt dat het arrest van 21 mei 1981
de bestreden beslissing is;
Dat het middel
van nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 807 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet arrest, na te hebben
vastgesteld, zoals bet arrest alvorens
recht te doen van 4 februari 1981 had
gedaan, dat verweerster in haar inleidende dagvaarding van 6 augustus 1976
haar rechtsvordering tot bet verkrijgen
van een zogenaamde « beschermingsvergoeding » had gebaseerd op de
artikelen 18, 19 en 20 van de op 24 mei
1971 in de Nationale Arbeidsraad gesloten
collectieve
arbeidsovereenkomst
betreffende bet statuut van de syndicale
afvaardiging, en dat verweerster zich in
haar appelconclusie beriep op haar kandidatuur voor bet comite voor veiligheid
en gezondheid bij de sociale verkiezingen van 1975 en haar vordering tot bet
verkrijgen van de beschermingsvergoeding deed steunen op artikel Ibis van de
wet van 10 juni 1952, beslist dat, krachtens artikel 807 van bet Gerechtelijk
Wetboek, de juridische omschrijving van
de zelfs niet uitgebreide of gewijzigde
vordering, die voor de rechter aanhangig
is, in de loop van bet geding kan worden
gewijzigd, indien de nieuwe conclusies
berusten op een feit of een akte in de
dagvaarding aangevoerd, dat zulks ten
deze bet geval was voor de akte die in
de dagvaarding was aangevoerd tot staving van de vordering tot bet verkrijgen
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ontslag zonder opzegging wegens dringende reden, dat de vordering overigens
dezelfde was gebleven en steeds betrekking had op twee jaar wedde, dat enkel
het middel tot staving van de vordering
gewijzigd was, daar de grondslag van de
rechtsvordering verkeerdelijk in eerste
aanleg aanleunde bij voormelde collectieve overeenkomst en in boger beroep
berust~e op de wet van 10 juni 1952, en
doordat het arrest, om die redenen,
eiseres veroordeelt om verweerster in
haar hoedanigheid van kandidate bij de
verkiezingen voor het comite voor veiligheid en gezondheid een ontslagvergoeding van 682.152 frank te betalen,
terwijl uit de bewoordingen van de
inleidende dagvaarding van 6 augustus
1976 en uit de eerste conclusie van
verweerster voor het arbeidshof blijkt
dat, enerzijds, verweerster in haar inleidende dagvaarding zich er niet toe
beperkte tot staving van haar vordering
tot het verkrijgen van een « beschermingsvergoeding » de bepalingen
van de collectieve overeenkomst van
24 mei 1971 aan te voeren, doch die
vordering bovendien deed steunen op
het feit dat zij de hoedanigheid van
syndicale afgevaardigde had, en dat,
anderzij ds, verweerster in haar voormelde conclusie zich er niet tot beperkte
tot staving van haar voornoemde vordering de bepalingen van de wet van
10 juni 1952 aan te voeren, doch die
vordering bovendien deed steunen op
het niet in de inleidende dagvaarding
aangevoerde feit dat zij zich op 10 mei
1975 kandidate had gesteld voor het
comite voor veiligheid en gezondheid,
waaruit volgt dat het arrest door voormelde beslissing de bewijskracht miskent welke die inleidende dagvaarding
en die conclusie van verweerster krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek hebben en de
artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt door een rechtsvordering, die berustte op een niet in de
inleidende dagvaarding aangevoerd feit,
ontvankelijk te verklaren :

te doen van 4 februari 1981; dat
daarin werd gezegd dat de oorspronkelijke eiseres (thans verweerster), om een beschermingsvergoeding gelijk aan twee jaar wedde te
vorderen, zich in haar dagvaarding
baseerde op de artikelen 18, 19 en
20 van de op 24 mei 1971 in de
Nationale Arbeidsraad gesloten col·
lectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndicale
afvaardiging, terwijl zij zich in haar
conclusie beriep op haar kandidatuur
voor het comite voor veiligheid en
gezondheid bij de sociale verkiezin·
gen van 1975 en zij haar vordering tot
het verkrijgen van een beschermingsvergoeding deed steunen op de
ter zake geldende wetgeving;
Overwegende dat uit die vermeldingen volgt, met name gelet op de
inhoud van de artikelen 18, 19 en 20
van de collectieve overeenkomst, die
uitdrukkelijk zijn vermeld en het
ontslag van de syndicale afgevaardigde regelen, dat het arrest niet
heeft nagelaten rekening te houden
met het door verweerster in de
dagvaarding aangevoerde feit dat zij
de hoedanigheid van syndicale afgevaardigde had, en met het feit,
waarop zij zich in haar appelconclusie beriep, dat zij zich kandidate
had gesteld bij de verkiezingen voor
het comite voor veiligheid en
gezondheid; dat het dus de bewijskracht van die akten niet miskent;
Dat het middel in dit opzicht
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige van het middel, de vordering
die voor de rechter aanhangig is,
naar luid van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, uitgebreid of
gewijzigd kan worden, indien de
nieuwe, op tegenspraak genomen
conclusies berusten op een feit of
Overwegende dat het bestreden een akte in de dagvaarding aangearrest van 21 mei 1981, ter verduide- voerd, zelfs indien hun omschrijving
.Hiking van de grondslag van de verschillend is;
Dat die bepaling niet vereist dat
1·echtsvordering zoals deze bleek,
a'l.derzijds, uit de inleidende dag- de nieuwe vordering, indien ze
vaarding en, anderzijds, uit de berust op een feit of een akte in de
appelconclusie van verweerster, ver- dagvaarding aangevoerd, uitsluitend
wijst naar het arrest alvorens recht 1 op dat feit of die akte berust;
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erop wijst dat de vordering tot het
verkrijgen van een ontslagvergoeding, zoals ze door verweerster in
haar appelconclusie is gewijzigd,
gegrond is op het ontslag zonder
opzegging wegens dringende reden,
welk feit in de dagvaarding was
aangevoerd, wettig beslist dat die
nieuwe vordering ontvankelijk is;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 780 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de rechtsvordering
van verweerster tot het verkrijgen van
een ontslagvergoeding ten gevolge van
haar ontslag zonder opzegging wegens
dringende reden gegrond verklaart en
zijn beslissing doet steunen op de overweging dat de tekortkomingen van verweerster niet voldoende naar recht zijn
bewezen, en dat inzonderheid de eerste
getuige op het getuigenverhoor van
25 mei 1978, namelijk J.M., na te hebben
uiteengezet waarin het documentatiewerk bestond, eenvoudig verklaart dat
hij heeft gezien dat verweerster die
documentatie bijeenbracht, doch niet
wist wie haar dat had gevraagd en zeker
niet wanneer,
teiwijl uit het proces-verbaal van het
op 25 mei 1978 gehouden getuigenverhoor blijkt dat de heer J.M. bovendien
had verklaard : « Het is juist dat op
1 oktober 1975 de in het Nederlands
gestelde documentatie niet naar de persconferentie was gebracht; ik ben zelf,
samen met de heer V., die documentatie
moeten gaan halen in de Gangstraat
waar ze in overvloed voorhanden was.
Voor zover ik weet diende mevr. Fonteyne die documentatie te brengen »,
waaruit volgt dat het arrest, door te
zeggen dat de heer J.M. niets anders
verklaarde dan hetgeen in het arrest is
vermeld, de bewijskracht miskent die
dat proces-verbaal van getuigenverhoor
krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek heeft;
en terwijl de motivering van het arrest
althans in het onzekere laat of de
rechters hebben \villen verklaren dat zij,
hetgeen de getuige J.M. gezegd heeft,
volledig resumeerden, en aldus de
bewijskracht van dit proces-verbaal van
getuigenverhoor misk~nnen, waaruit

volgt dat die motivering het Ho£ niet in
staat stelt de wettigheid van de bestreden beslissing te toetsen en niet voldoet
aan het vereiste van de artikelen 97 van
de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek:
Overwegende dat het arrest, voor
zijn beslissing dat de door eiseres
aangevoerde dringende reden als
grond van het ontslag niet genoegzaam is bewezen, steunt op de
verklaring van de getuige Jean
Marin en zegt dat hij « na te
hebben uiteengezet waarin het
documentatiewerk bestond, eenvoudig verklaart dat hij heeft gezien
dat mevr. Fonteyne (thans verweerster) die documentatie bijeenbracht,
doch niet wist wie haar dat had
gevraagd en zeker niet wanneer »;
Dat echter de depositie van die
getuige, zoals blijkt uit het procesverbaal van het getuigenverhoor
van 25 mei 1978 tijdens hetwelk hij
is gehoord, bovendien de in het
middel vermelde verklaringen omvatte;
Dat het arrest aldus de bewijskracht van dat proces-verbaal miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het
uitspraak doet over de grond van de
vordering tot ontslagvergoeding en
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; houdt
de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen,
behalve de kosten van de memorie
van wederantwoord;
veroordeelt
verweerster in die kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
4 oktober 1982 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter
Verslaggever
mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Bayart en Biitzler.
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ARBEIDSONGEVAL

RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE VERGOEDINGEN
- VERJARING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
OPEENVOLGENDE PERIODES VAN AR·
BEIDSONGESCHIKTHEID - VERJARINGSTERMIJN- AANVANG.

De verjaring van de rechtsvordering tot
betaling van
vergoedingen
voor
ach tereenvolgende periodes van ar·
beidsongeschiktheid
wegens
hetzelfde ongeval begint te !open vanaf de
dag van de eerste arbeidsongeschiktheid (1); een eis tot herziening, waarop
een bijzondere term1jn toep.1sselijk is,
kan door de getroffene worden ingesteld in geval van wijziging van het
verlies van arbeidsgeschiktheid.
(• ROYALE BELGE • N.V. T. DELTENRE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6573)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 7, 24 en 69 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971,
doordat het arbeidshof oordeelt dat de
door eiser ingestelde rechtsvordering
niet verjaard was, op grond « dat het
essentieel is vast te stellen dat de wet de
uit het ongeval voortvloeiende schade
vergoedt; dat de rechtsvordering tot
vergoeding niet zozeer haar om·sprong
vind t in het ongeval zelf doch in de
schade die het teweegbrengt, in de
ongeschiktheid die door het letsel is
ontstaan; dat als het arbeidsongeval, dat
onbetwistbaar vaststaat volgens de wettelijke voorwaarden, geen enkel gevolg
heeft teweeggebracht, er geen rechtsvordering tot vergoeding dient te worden
ingesteld; dat het aanvangspunt van de
verjaring gelegen is in het feit waaruit
de rechtsvordering is ontstaan, namelijk
de ongeschiktheid die meestal optreedt
op het moment van het ongeval, doch
niet in het ongeval zelf; da t het recht
van de getroffene van een arbeidsongeval niet verj aart vanaf de dag van de

overeenkomst en zelfs niet per se vanaf
de dag van het ongeval, doch vanaf het
moment dat de eruit voortvloeiende
ongeschiktheid optreedt; dat het recht
van de getroffene niet ontstaat op het
moment van het ongeval als er, op dat
ogenblik, geen arbeidsongeschiktheid is;
dat het recht eerst ontstaat met de
ongeschiktheid en deze door de vergoeding wordt verholpen en hersteld; dat de
vergoeding geen herstelling is van het
ongeval afzonderlijk beschouwd en het
ongeval enkel belangrijk is omdat de
arbeidsongeschiktheid slechts kan worden vergoed als ze door het ongeval is
veroorzaakt; dat de verjaringstermijn
van een rechtsvordering tot vergoeding
van de schade ten gevolge van een
arbeidsongeval begint te !open vanaf de
dag van het ontstaan van het recht
waarop ze gegrond is en niet vanaf de
dag waarop dit recht wordt betwist; dat
het feit waaruit de rechtsvordering is
ontstaan, dat wil zeggen niet de dag van
het ongeval doch de dag vanaf welke de
getroffene niet meer in staat is het
normale loon · te verdienen, welke dag
niet noodzakelijk samenvalt met de dag
van het ongeval, het aanvangspunt van
de verjaringstermijn is; dat de verjaring
van de rechtsvordering niet kan !open
voor letsels die voordien niet gebleken
zijn; dat de eerste rechter terecht aldus
de situaties waarin er een eenheid
bestond inzake vergoedbare schade heeft
kunnen scheiden van die waarin er
afzonderlijke schaden zijn; dat het vanzelf spreekt dat de verj aring pas kan
ontstaan vanaf het moment dat de
schade ontstaat, voor andere letsels dan
die welke voordien vastgesteld en verzorgd zijn en dat men een verjaringstermijn niet moet Iaten !open vanaf een
datum waarop de schade nog niet
bestaat, ten deze 24 februari 1974, terwijl
de verdere letsels in juli 1975 optreden,
met trepanering en blijvende ongeschiktheid vanaf november 1975; dat de
verjaringstermijn met name het doe!
heeft elke lange onzekerheid te vermijden; dat die termijn ook tot doe! heeft
langdurige nalatigheid van de getroffene
te bestraffen; dat in elk geval het
beginsel van de verjaring moet worden
verzoend met andere rechtsbegrippen,
namelijk het ontstaan van de rechtsvordering, het feit waaruit het recht is
ontstaan, en hetgeen de wetgever inzake
vergoeding van de schade heeft gewild »,

terwijl de rechtsvordering tot betaling
(1) Zie Cass., 7 sept. 1981 (A.C., 1981-82, van de wegens een arbeidsongeval vernr. 13).
schuldigde vergoedingen verjaart na drie
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder op 1 mei 1973
een ongeval op de weg naar en van
het werk is overkomen; dat dit
ongeval een algehele ongeschiktheid
heeft teweeggebracht van 2 tot
25 mei 1973 waarvoor de getr.offene
door eiseres is vergoed; dat eiseres
op 24 februari 1974 aan verweerder
schrijft dat zij het dossier afsluit
daar hij volgens haar genezen is
zonder blijvend letsel; dat verweerder in juli 1975 pijn in het hoofd
heeft, op 25 november 1975 getrepaneerd wordt en hij vanaf 1 november 1975 opnieuw tijdelijk algeheel
arbeidsongeschikt wordt; dat het
gaat om andere letsels dan die
welke voordien vastgesteld en verOverwegende dat, naar luid van zorgd zijn;
artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet, de rechtsvordering tot betaling
Overwegende dat het arrest, door
van de vergoedingen verjaart na
op grand van die vaststellingen te
drie jaar;
beslissen dat de op 23 juni 1978
Overwegende dat, wanneer de ingestelde rechtsvordering tot betarechtsvordering strekt tot betaling ling van de vergoedingen voor die
van vergoedingen wegens arbeids- nieuwe schade niet is verjaard, op
ongeschiktheid, de verjaringster- grand dat de bij de wet voorgemijn ingaat op de dag waarop die schreven verjaringstermijn van drie
ongeschiktheid aanvangt en waarop jaar pas begint te lopen vanaf het
voor de getroffene het recht op de ontstaan van die nieuwe ongeschiktheid en, bijgevolg, niet is ververgoeding ontstaat;
streken, het in het middel vermeld
Overwegende dat dit aanvangs- artikel 69 schendt;
punt op dezelfde datum vastgesteld
blijft als de ongeschiktheid, na een
onderbreking, gevolgd wordt door
andere uit het ongeval voortvloeiende gevallen van ongeschiktheid;
ook al houden ze geen verband met
Om die redenen, vernietigt het
de eerste ongeschiktheid;
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
Dat immers de Arbeidsongeval- op de kant van de vernietigde
lenwet, door te voorzien in een eis beslissing; gelet op het artikel 68
tot herziening van de vergoedingen van de Arbeidsongevallenwet van
in geval van wijziging van het 10 april 1971, veroordeelt eiseres in
verlies van arbeidsongeschiktheid de kosten; verwijst de zaak naar het
en door voor het instellen van die Arbeidshof te Luik.
eis een bepaalde termijn voor te
schrijven, uitsluit dat de bij
4 oktober 1982 - 3" kamer - Voorzitartikel 69 ingestelde verjaring van ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter
de rechtsvordering tot betaling van
Verslaggever : mevr. ·Raymondde vergoedingen kan beginnen Decharneux - Gelijkluidende conclusie
van
de
h. Duchatelet, advocaat-generaal
!open bij het ontstaan van elke
- Advocaat: mr. Simont.
·
nieuwe ongeschiktheid;

jaar en die termijn van drie jaar ingaat
op de dag van het ongeval, althans op de
dag waarop de uit het ongeval voortvloeiende ongeschiktheid aanvangt, zelfs
als een eerste ongeschiktheid, na een
onderbreking, gevolgd wordt door een
tweede ongeschiktheid, waaruit volgt dat
het hof van beroep, dat had vastgesteld
·dat het ongeval op 1 mei 1973 had
plaatsgehad en dat dit ongeval een
algehele ongeschiktheid had teweeggebracht van 2 tot 25 mei 1973, niet wettig
kon beslissen dat, nu in juli 1975 een
andere ongeschiktheid was opgetreden,
de verjaringstermijn van drie jaar pas
liep vanaf de dag waarop die nieuwe
ongeschiktheid aanving (schending van
de artikelen 1, 7, 24 en 69 van de
Arbeidsongevallenwet van 10
april
1971):

-181hetgeen het vonnisgerecht in rechte
afleidt uit zijn feitelijke vaststellingen

Nr. 85

(3).

2' KAMER- 5 oktober 1982

4" De feitenrechter is bevoegd om in

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHULDIGVERKLARING- FElTEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN
VANDE WET.

2° RECHTBANKEN -

feite te oordelen of de kwalificatie
heling in de plaats moet komen van de
kwalificatie diefstal, en met name of
beide misdrijven door dezelfde daad
worden opgeleverd; het toezicht van
het Hof wordt met name uitgeoefend
op de juridische gevolgen die de
rechter uit zijn feitelijke vaststellingen
afleidt ( 4).

STRAFZAKEN CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLITIE-·
RECHTBANK- VERPLICHTING VAN DE RECHTER AAN HET BIJ HEM AANHANGIG STRAF(3) De feitenrechter is bevoegd om, aan de
BAAR FElT ZIJN WETTELIJKE KW ALIFICATIE
hand van de bestanddelen van de zaak, te
TE GEVEN.

1-...,...----------------

3° RECHTBANKEN -

oordelen welke feiten in de dagvaarding worden bedoeld; zijn beoordeling is in feite

STRAFZAKEN onaantastbaar, mits hij de dagvaarding niet
BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERE;CHT- denatureert, en valt derhalve niet onder de
WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE - VAST- toetsing van het Hof {Cass., 19 dec. 1972, A.C.,
STELLING DAT HET TEN LASTE GELEGDE FElT 1973, 404). De strafrechter beoordeelt op
HETZELFDE IS ALS HE':' FElT DAT DE GROND- onaantastbare wijze of twee misdrijven door
SLAG VAN DE VERVOLGING IS - ONAANTAST- een enkel feit of door afzonderlijke feiten
worden opgeleverd (Cass., 9 en 16 nov. 1976,
BARE VASTSTELLING- GRENZEN.

4° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE - DIEFSTAL EN HELING - ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER- GRENZEN.

1' Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande motiveert de feitenrechter
regelmatig de schuldigverklaring van
de beklaagde door vast te stellen dat
de in de bewoordingen van de wet
omschreven feiten bewezen zijn (1).

(Art. 97 Gw.)
2' De politierechtbank of correctionele
rechtbank waarbij een strafbaar feit
aanhangig is, is zowel in eerste aanleg
als in hager beroep verplicht hieraan
zijn wettelijke kwahficatie te geven,
met inachtneming van het recht van
verdediging (2).

ibid., 1977, 283, en 302; Cass., 9 sept. 1981, ibid.,
1981-82, nr. 23). Bij wijziging van de kwalificatie is de feitenrechter bevoegd om onder meer
te beslissen of het ten laste gelegde feit het.
zelfde is als dat wat ten grondslag lag aan de
vervolging of daarin was begrepen (Cass.,
9· sept. 1981, ibid., 1981-82, nr. 23). lndien de
rechter die vaststelling niet doet, is de veroordeling volgens de nieuwe kwalificatie onwettig
{Cass., 5 mei 1975, ibid., 1975, 972). Wanneer de
vervolgende partij een nieuwe kwalificatie
voorstelt, moet de rechter nagaan of die
kwalificatie betrekking heeft op de feiten die
het voorwerp van de vervolging zijn; zijn
beslissing is van feitelijke aard en in beginsel
onaantastbaar (Cass., 19 dec. 1972, Bull. en
Pas., 1973, I, 388; Cass., 14 okt. 1974, A.C., 1975,
209; Cass., 7 juni 1977, ibid., 1977, 1035}. Zie
evenwel Cass., 4 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr.
... ), waarin bet Hof zelf beslist dat het misdrijf,
waarvoor eiser werd veroordeeld, niet hetzelfde feit betrof als het in de dagvaarding
bedoelde.

{4} Kan een beklaagde, die wegens diefstal

3' Hoewel de strafrechter, bij wijziging wordt vervolgd, wegens heling worden veroorvan de kwahficatie, in feite en derhalve op onaantastbare wijze vaststelt
dat het misdrijf dat hij bewezen verklaart, betrekking heeft op het feit dat
de grondslag van de vervolging vormt,
behoudt het Hof echter een toetsingsrecht onder meer met betrekking tot
het beantwoorden van een conclusie,
tot een mogelijke schending van de
bewijskracht van de akten of tot

------------------1
(1} Cass., 19 feb. 1980 {A.C., 1979-80, nr, 379),
9 en 22 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nrs. 22 en 55).
{2) Cass., 17 sept. 1980 {A. C., 1980-81, nr. 38).

deeld en vice versa, met dien verstande dat
bet recht van verdediging is geeerbiedigd ?
Kan een beklaagde, die van diefstal is vrijgesproken, nadien wegens heling van dezelfde
zaak worden vervolgd ? De praktijk en een
belangrijk deel van de rechtsleer waren van
oordeel dat beide misdrijven zo verschillend
zijn qua bestanddelen - in die mate dat men
niet terzelfder tijd dief en heler kan zijn dat het hier geen alternatieve kwalificaties
van hetzelfde feit kan betreffen en dat bijgevolg een wijziging van de kwalificatie, in de
ene of andere zin, verboden is, aangezien het
gaat om « verschillende daden ». (M.
RIGAUX-P.E. TROUSSE, « Les problemes de la
qualification :., in . Rev. dr. pen., 1948-49,
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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ARREST

(A.R. nr. 7264)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 505 van het
Strafwetboek, 182 van het Wetboek van
Strafvordering, 1319, 1320, 1322 van het
Burger!ijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
biz. 711 tot 762, inz. biz. 736 en de noot 107;
BRAAS, Precis, I, 1951, biz. 530). Prof. J. Simon
(Strafvordering 1949, I, biz. 355) was overtuigd
van het tegendeel. In feite steunde hij enkel
op een arrest van 19 jan. 1937 (Bull. en Pas.,
1937, I, 17), dat in een vrij specifieke zaak
werd gewezen. Bet betrof een beklaagde die
vervolgd werd wegens een diefstal gepleegd te
Neufvilles en veroordeeld werd wegens heling
gepleegd te Tubize. Het Hof beslist dat die
substitutie van kwalificatie geoorloofd is daar
de rechter had vastgesteld dat het om hetzelfde feit ging dat aan beide misdrijven ten
grondslag lag. Maar de omstandigheid dat
misdrijven op verschillende plaatsen waren
gepieegd, bleef een moeilijkheid. Het arrest
van het Hof zegt « que pour etre fondee sur la
constatation de certains faits qui avaient
donne lieu a !'incrimination de val, la prevention de recel n'en suppose pas mains une
action distincte du val et posterieure a ce
ctelit ». En het Hof Ieidt daaruit af dat de
veroordelende beslissing helemaal geen tegenstrijdigheid bevatte. Men kan zich echter de
vraag stellen of de rechter bij die gewaagde
wijziging van de kwalificatie « de vaststelling
van bepaalde feiten )>, dat wil zeggen bestanddelen van het materiele bewijs, niet heeft
verward met de bestanddelen van het misdrijf.
De vraag of bij de substitutie van een
misdrijf door een ander een feit in de plaats
komt van een andere dan wel of enkel de
kwalificatie wordt gewijzigd, doet andere probiemen rijzen.
Inzake uitlevering kan de nationale rechter,
met toepassing van de regei van de specialiteit, een veroordeling uitspreken wegens een
anders omschreven feit, maar hij kan geen
veroordeling uitspreken wegens een ander feit.

Het Hof heeft aangenomen dat de beklaagde,

die wegens diefstal is uitgeleverd, vervolgens
wegens heling kan worden veroordeeld, mits
het betzelfde feit betreft (Cass., 17 mei 1971,
Bull. en Pas., 1971, I, 859).

{Zie vervolg nota volgende kolom.}

eerste onderdeel, doordat het arrest,
door de telastlegging van het in de
artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek bedoelde misdrijf, die door de
correctionele rechtbank in aanmerking
werd genomen ten laste van eiser,
te heromschrijven in het misdrijf
« heling •, bedoeld in artikel 505 van het
Strafwetboek, de wettelijke begrippen
« diefstal » en « heling » miskent, nu
eiser voor de correctionele rechtbank
enkel werd vervolgd wegens diefstal,
terwijl dezelfde feiten, als diefstal
aangemerkt, onderscheiden en verschillend zijn van die welke het vomwerp
van de telastlegging « heling » kunnen
uitmaken; diefstal immers steeds de
heling client vooraf te gaan; beide wanbedrijven nooit tegelijkertijd bij een
zelfde dader kunnen ontstaan of verEen misdrijf dat in de beschikking tot
verwijzing als heling is gekvvalificeerd, kan,
zolang die beschikking blijft bestaan, niet het
voorwerp zijn van een tweede verwijzing met
de kwalificatie diefstal. Het betreft immers
tw-ee kwalificaties van hetzelfde strafbaar feit,
zoals het Hof bij de regeling van rechtsgebied
beslist (Cass., 12 maart en 8 april 1974, A.C:,
1974, 774 en 871).
Bij het onderzoek van andere aspecten van
het probleem echter wordt de eenheid van het
feit, met betrekking tot diefstal en heling, niet
aangenomen. Zo is de hoofdelijke veroordeling
van dief en heler in de kosten van de
strafvordering onwettig « omdat het gaat om
twee afzonderlijke misdrijven » (Cass., 14 nov.
1949, Bull. en Pas., !950, I, !54; Cass., 10 april
1979, A.C:, !978-79, 965). In dezelfde zin is er
geen hoofdelijkheid wat betreft de vergoeding
van de schade en de kosten van de burgerlijke
rechtsvordering, wanneer het gaat om misdrijven die op stra.frechtelijk gebied van elkaar
onderscheiden zijn, zoals heling en diefstal
(Cass., 28 april !941, Bull. en Pas., 1941, I, 162;
Cass., 2 okt. 196!, ibM., 1962, I, 128).
Buiten
de
bijzondere
omstandigheden
waarin het Hof zelf heeft moeten beslissen of
diefstal en heling, in hoofde van een
beklaagde, uit hetzelfde feit bestaan of schijnen te bestaan, bepaalt de feitenrechter in
beginsel op onaantastbare wijze of het feit, dat
hij als heling omschrijft, hetzelfde feit is als
wat ten grondslag lag aan de vervolging
wegens diefstal met verzwarende omstandigheden (Cass., 22 feb. !965, Bull. en Pas., 1965, I,
639).
Doorgaans is de beslissing van de feitenrechter derhalve niet aan het toezicht van het
Hof van Cassatie onderworpen, maar, zoals in
bovenstaand arrest wordt gezegd, wordt het
toezicht van het Hof met name uitgeoefend op
de juridische gevolgen die de feitenrechter uit
zijn feitelijke vaststellingen afleidt. Indien uit
die onaantastbare vaststellingen volgt dat de
veroordeling in werkelijkheid betrekking heeft

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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daders kunnen worden gepleegd; het
arrest beslist dat de fei ten, door de
correctionele rechtbank als diefstal in
aanmerking genomen en door het arrest
als heling heromschreven, dezelfde feiten zijn als die waarvoor eiser oorspronkelijk werd vervolgd, wat schending
betekent van de artikelen 505 van het
Strafwetboek en 182 van het Wetboek
van Strafvordering;
tweede onderdeel, doordat het arrest,
door de heromschreven telastlegging van
diefstal in heling ten laste van eiser aan
te nemen, de inhoud en de bewijskracht
schendt van de door de verbalisanten
naar aanleiding van de diefstallen opgestelde processen-verbaal waaruit is
gebleken dat eiser zich niet heeft schuldig gemaakt aan het wanbedrijf van
diefstal, dcze gepleegd zijnde door Feremans, Verdeyen en Stroobants (bijlage 1
aan het P.V. nr. 465 van 13 maart 1980
van de brigade Kortenberg) en alzo door

het arrest aanvaard, maar waaruit
geenszins kan worden afgeleid dat eiser
zich schuldig zou hebben gemaakt aan
heling, nu het wettelijk begrip « heling »
als wezenlijke bestanddelen inhoudt dat
de heler hetzij het bezit, hetzij het
houderschap, hetzij de bewaring van het
voorwerp heeft gehad waarvan hij wist
dat het van diefstal afkomstig was; ten
deze alleszins vereist is dat de heler het
ontvreemde voorwerp van de dader van
de diefstal heeft ontvangen,
terwijl uit geen enkele door de verbalisanten opgenomen verklaring kan worden afgeleid dat eiser ooit enige bromfiets in ontvangst heeft genomen of in
bewaring ontvangen of dat hij de bedoeling heeft gehad deze te onttrekken aan
zijn wettige eigenaar; het arrest niet
vermocht de diefstal te heromschrijven
als heling, nu de wettelijke bestanddelen
van het begrip heling niet kunnen worden afgeleid uit de verschillende verklaringen in het dossier, wat schending

gerechtelijk onderzoek onduidelijk blijft Men
zoekt de waarheid. Op het ogenblik dat de
zaak bij de rechtbank aanhangig wordt
gemaakt, is het echter niet voldoende aan de
rechter zonder meer een dossier over te
maken; dan komt het er op aan een bepaalde
persoon wegens een welomschreven strafbaar
feit voor de rechter te brengen. Dat strafbaar
feit, dat het voorwerp is van de beschikking
tot verwijzing of van de rechtstreekse dagvaarding, mag niet worden verward noch met
het bewij smateriaal, zoals de ontdekking van
een gestolen zaak bij een bepaalde persoon,
noch met de kwalificatie, dat is de vorm die
aan de feiten van de tenlastelegging wordt
gegeven (zie dienaangaande de noot, getekend
P.L., onder Cass., 3 aug. 1917, Bull, en Pas.,
De feitenrechter die over de identiteit van
de feiten moet beslissen, heeft het soms 1917, I, 326).
gemakkelijk. Het voorbeeld van art. 67, in fine,
Wanneer men, op het ogenblik van de
Sw. is ldassiek. Het ligt inderdaad voor de regeling van de procedure, als bewijsmateriaal
hand dat het gedrag van hem die de dader van enkel beschikt over het bewijs dat bet gestoeen diefstal heeft geholpen of bijgestaan in len voorwerp in het bezit van een bepaalde
daden die het misdrijf hebben « voltooid », persoon is gevonden, en uit dat gegeven moet
naar gelang van de omstandigheden, omschre- worden afgeleid dat hij 6£ heeft deelgenomen
ven kan worden als medeplichtigheid aan aan de daden die het bedrieglijk wegnemen
diefstal of heling. Maar de rechter kan ook in hebben uitgemaakt of voltooid, 6£ achtera£ bet
minder evidente gevallen een substitutie van voorwerp van de die£ heeft gekregen, is bet
de kwalificatie doorvoeren.
aangewezen het dossier aan de rechtbank over
te leggen met twee alternatieve tenlastelegginOm te oordelen of die substitutie geoorloofd gen, twee onderscheiden strafbare feiten, diefis, behoeft niet te worden onderzocht of bet stal en heling. De rechtbank moet beslissen
onderzoek van politie, parket of onderzoeks- aan welk feit de beklaagde zich heeft schuldig
rechter betrekking heeft gehad op feitelijke gemaakt. Indien de zaak daarentegen onder
gegevens die de grondslag vormen van het een enkele tenlastelegging naar de rechtbank
misdrijf, dat men in de plaats van de oor- wordt verwezen, is substitutie van de kwalifispronkelijke kwalificatie wil stellen. Hoofd- catie enkel toegestaan, in zoverre de rechtzaak is : wat is het werkelijk gedrag, bedoeld bank oordeelt dat de concrete daad, die door
in de akte die de zaak bij de feitenrechter de oorspronkelijke tenlastelegging wordt
aanhangig maakt ?
gedekt, anders moet beoordeeld worden in
haar verband met de bepalingen van het
Het kan zijn dat het strafbaar feit tijdens 1 strafrecht.
het opsporingsonderzoek en zelfs tijdens het 1
R.D.
op een andere gedraging dan die bedoeld in de
akte die de zaak bij de rechter aanhangig
heeft gemaakt, wordt de zogezegde wijziging
van de kwalificatie niet aangenomen, omdat
zij in werkelijkheid een substitutie verbergt
van het voorwerp zelf van de vervolging. Aldus
had men in het geval van het reeds vermelde
arrest van 19 jan. 1937 kunnen oordelen dat de
omstandigheid, dat het feit van de uiteindelijke tenlastelegging van heling te Tubize is
gepleegd, terwijl de diefstal, die oorspronkelijk
werd vervolgd, te Neufvilles was gepleegd, een
belangrijke aanwijzing was om te beslissen
dat er in werkelijkheid een wijziging was
geweest van het ten laste gelegde feit.

-184van het recht van verdediging, aan
de feiten, die het voorwerp van de
telastlegging uitmaken, hun juiste
kwalificatie te geven;
Wat het tweede onderdeel beOverwegende dat de vaststelling,
treft :
door het vonnisgerecht, dat het om
Overwegende dat uit de stukken dezelfde feiten gaat, een feitelijke
waarop het Hof vermag acht te appreciatie is, die als zodanig op ·
slaan, niet blijkt dat eiser voor het onaantastbare wijze geschiedt; dat
Hof van beroep enige betwisting het Hof echter een toetsingsrecht
heeft opgeworpen over de vraag of behoudt, onder meer met betrekuit de feitelijke gegevens al dan niet king tot het beantwoorden van een
blijkt dat hij zich aan heling schul- conclusie, tot een mogelijke schendig had gemaakt; dat het arrest ding van de bewijskracht van een
geen constateringen bevat met akte of tot hetgeen het vonnisgebetrekking tot de in het onderdeel recht in rechte afleidt uit uiteengevermelde processen-verbaal en de zette feitelijke constateringen;
daarin opgenomen verklaringen;
Overwegende dat het arrest, dat
Overwegende dat zowel diefstal
van de processen-verbaal geen uit- als heling een inbezitneming in de
legging geeft, de bewijskracht van feitelijke betekenis van het woord
die akten niet heeft kunnen mis- inhouden; dat daaruit volgt dat de
kennen;
feiten die de grondslag zijn van een
Overwegende dat het arrest de dagvaarding of een beschikking tot
schuldigverklaring van eiser regel- verwijzing wegens diefstal, en die
matig motiveert door het in de het Hof als dusdanig niet vermag te
bewoordingen van de wet omschre- onderzoeken, in bepaalde gevallen
ven misdrijf bewezen te verklaren;
uiteindelijk een heling kunnen blijOverwegende dat het onderzoek ken te zijn;
van het onderdeel, in zoverre daarin
beweerd wordt dat de rechters uit
Overwegende dat het hof van
de verklaringen die in de proces- beroep ten deze vaststelt dat het als
sen-verbaal zijn opgenomen, niet « mededaderschap aan heling »
konden afleiden dat eiser zich aan opnieuw
omschreven
misdrijf
heling schuldig heeft gemaakt, het « dezelfde feiten behelst als die
Hof zou verplichten tot een onder- waarvoor
(eiser)
oorspronkelijk
zoek van feiten waarvoor het niet werd vervolgd >>, dat hij uitgenodigd
bevoegd is;
werd om zich desaangaande te verdedigen en dat hij zulks heeft
Wat het eerste onderdeel betreft : gedaan;
Overwegende dat in correctionele
Dat uit de loutere appreciatie en
of politiezaken de beschikking tot
verwijzing door een onderzoeksge- herkwalificatie in de zoeven uiteenrecht gewezen of de dagvaarding gezette omstandigheden niet volgt
voor het vonnisgerecht niet de kwa- dat het hof van beroep de in het
lificatie aanhangig maakt die daarin onderdeel vermelde wettelijke bepavoorkomt, maar de feiten vervat in lingen schendt;
de stukken van het gerechtelijk
Dat het middel niet kan worden
strafonderzoek of het strafrechtelijk aangenomen;
opsporingsonderzoek, die de grandslag zijn van de beschikking of van
En overwegende dat de substande dagvaarding; dat die eerste kwa- tiele of op straffe van nietigheid
lificatie uiteraard voorlopig is en voorgeschreven rechtsvormen in
het vonnisgerecht het recht en de acht zijn genomen en de beslissing
plicht heeft om, met eerbiediging overeenkomstig de wet is gewezen;
uitmaakt van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 505
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet:
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II. In zoverre de voorziening
bewijswaarde behoeft te bezitten; het
gericht is tegen de beslissing op de
is voldoende dat het geschrift van die
civielrechtelijke vordering
aard is dat het in het gewone maatOverwegende dat eiser geen bijschappelijke verkeer, in een zekere
zonder middel aanvoert;
mate, als bewijs kan dienen van een
rechtshandeling of rechtsfeit {1).

Om die redenen, verwerpt de 2' Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij als Jistige kunstgreep, in
voorziening; veroordeelt eiser in de
de zin van art. 496 Sw., wordt aangekosten.
merkt het feit dat voor het vervoer
5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Vanderseypen, Leuven.

van leerlingen facturen zijn opgemaakt waarin meer kilometers worden
aangerekend dan de werkelijk afgelegde afstand, zulks met de bedoeling
geld
te
verkrijgen
waal'Op
de
beklaagde geen recht had {2).
3' en 4' Parlementaire onschendbaarheid.

vormt geen hinderpaal voor de werkzaamheden en handelingen van de
deskundige; deze zijn immers geen
daden van vervolging {3).

Nr. 86

5' Wanneer wegens verscheidene misdnjven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de vordering tot vernieti1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
ging van de beslissing op de strafvorVALSE STUKKEN VALSHEID IN
dering, gegrond op een middel dat
GE;SCHRIITE- GESCHRIIT - BEG RIP.
enkel betrekking heeft op bepaalde
misdrijven, als de uitgesproken straf
2° OPLICHTING - LISTIGE KUNSTGREPEN
naar
recht verantwoord blijft do01· een
-BEGRIP.
ander misdrijf {4). {Artt. 411 en 414
Sv.)
3° STRAFVORDERING
PARLEMEN2" KAMER- 5 oktober 1982

TAIRE ONSCHENDBAARHEID
VERVOLGING- BEG RIP.

4° PARLEMENTAIRE
BAARHEID- DAAD

DAAD VAN

ONSCHENDVAN VERVOLGING

5° CASSATIEMIDDELEN -

sing tot vero01·deling van de beklaagde
als mededader van een misdiiJf, wan-
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BEGRIP.

STRAFVORDERING
WOORD.

6' Naar recht verantwoord is de beslis-

STRAFZAKEN
STRAF VERANT-

(1) Zie Cass., 26 feb. 1968 (Bull. en Pas.,
1968, I, 796) en 2 feb. 1982 (A.C:, 1981-82);
RmAux en TaoussE, Les crimes et Jes delits du·

Code penal, dl. !II, blz. 67-68; VANHALEWIJN en:
DuPONT, Valsheid in geschriften, A.P.R, 1975,
nr. 66.

6° DEELNEMING AAN

MISDRIJVEN

- NOODZAKELIJKE DEELNEMING AAN EEN
MISDRIJF - VASTSTELLING VAN GEGEVENS
DIE WIJZEN OP ZODANIGE DEELNEMING VEROORDELING NAAR RECHT VERANTWOORD.

7° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
GESCHRIITE- FACTUREN.

8° VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN - GEBRUIK -

VAN
EINDE

VAN HET GEBRUIK.

1' Een prive-geschrift is een geschrift in

de zin van art. 196 Sw., oak zonder dat

(2) Zie Cass., 15 maart 1977 (A. C., 1977, 767).
(3) Zie « L'immunite parlementaire », plecht.
openingsrede van proc.-gen. Hayoit de Termicourt voor het Hoi van 15 sept. 1955, nr. 15 :
J. Du JARDIN, • Des e!!ets de !'exception de
flagrant delit sur les poursuites exercees
contre un parlementaire :tt, in Liber Amicorom
Herman Bekaert, 1977, blz. 110 tot 122
(biz. 118-119). Zie ook Cass., 5 okt. 1960 (Bull.
en Pas., 1961, I, 129) : de handelingen van de
door de rechter benoemde deskundige en met
name de neerlegging van het verslag vormen
geen daden van vervolging of van onderzoek
waardoor de verjaring van de strafvordering
wordt gestuit.
(4) Cass., 13 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 291).
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steld van de gegevens die WIJzen op
een rechtstreekse medewerkmg aan
het misdrijf of op het verlenen van
een zodanige hulp dat het misdrijf
anders niet had kunnen worden
gepleegd (5). (Art. 66 Sw.)
7" Naar recht verantwoord is de beslissing waarin facturen worden aange-.
merkt als geschriften, in de zin van
art. 196 Sw. (6).
8" Het gebruik van valse stukken duurt

voort, zelfs zonder nieuw feit van de
dader van de valsheid en zonder
herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het doOJ' hem beoogde
doel niet volkomen is bereikt en
zolang de hem verweten beginhandeling verder in zijn voordeel het nuttig
gevolg heeft dat hi} ervan verwachtte
en zulks zonder dat hi} zich daartegen
verzet (7). (Artt. 196 en 197 Sw.)
(S .... P.... G .... R. .. , V ... T. BELG!SCHE STAAT- MIN.
V. NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLA:"'DSE
CULTUUR)
ARREST

(A.R. nr. 7170)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1981
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

III. Op de voorziening van Jules
G ... :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:
Over het eerste midde], ...
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

------------------l
(5) Cass., 16 juni 1981 (A.C, 1980-81, nr. 596).
(6) Zie Cass., 30 juni 1924 (Bull. en Pas.,
1924, I, 437), 22 maart 1954 (ibid., 1954, I, 640)
en 21 dec. 1959 (ibid., 1960, I, 437); RIGAUX en
op. cit., nrs. 115 en 134bis;
WLJN en DUPONT, op. cit., nr. 139.

TROUSSE,

VANHAL&.

(7) Cass., 18 feb. 1974 (Bull. en Pas., 1974, I,
641); 16 mei 1978 (A.C, 1978, 1075) en 9 feb. 1982
(ibid., 1981-82, nr. 348).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 193, 196,
197, 213, 214, 496 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser veroordeelt op
grond dat : « ( ... ) niet de bestemmeling
(van de facturen) V.B.M. bedrogen werd
en de facturen niet dienden om tegenover V.B.M. enig bewijs te leveren; ( ... )
de facturen door de onderaannemers
aan V.B.M. gezonden, moesten dienen
om tegenover de Staat als bewijs te
dienen van de afgelegde afstanden en de
daaruit volgende te hoge prijzen; dat zij
de samenste!lende elementen moesten
zijn van de facturen die V.B.M. opstelde
en naar de gemeente zond en daarna de
zogenaamde rechtvaardiging moesten
uitmaken bij gebreke aan enig ander
controlemiddel, namelijk : betrouwbare
ritbladen; ( ... ) door het opstellen en
gebruik der valse ritbladen en facturen,
gezonden naar de gemeente, maar
tegenover de Staat dienende als bewijs,
de vervoerders ten nadele van de Staat
in het bezit kwamen van het verschil
tussen wat hun op grond van de vigerende reglementering aan vervoerkosten
voor leerlingen van het bijzonder onderwijs rechtmatig kon toegerekend worden
en hetgeen zij rekenden aan niet afgelegde kilometers; ( ... ) ongeacht welke de
verhouding was van G ... met V.B.M., het
vaststaat dat hij geen contract met de
gemeente Dilsen of met de Staat afsloot
en dat de gelden die hij beoogde te
verwerven, zouden bekomen worden
aileen langs het kanaal der mogelijkheden geschapen en der voorwaarden
gesteld door (... ) het koninklijk besluit
van 7 februari 1974 en het ministerieel
besluit van 10 juni 1975 dat ( ... ) wettig is
en hem ter kennis was voordat hij de
eerste factuur moest uitschrijven; bijgevolg de in de telastlegging bedoelde en
door hem uitgeschreven facturen moesten dienen om, onder de schijnbaar
vervulde wettelijke voorwaarden, gelden
te verwerven die de Staat voor het
leerlingenvervoer betaalde; die facturen,
zoals hager uiteengezet, een bewijs moesten uitmaken (om te dienen tegenover
de Staat en van hem gelden te verkrijgen waarop hij geen recht had; de
facturen door hem aan V.B.M. gezonden
de beweerde rechtvaardiging moesten
uitmaken) van de facturen door V.B.M.
aan de gemeente gezonden; het zonder
belang is dat de data der corresponderende facturen uitgaande van G... en
deze uitgaande van V.B.M. soms een
paar dagen later opgesteld zijn; immers
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waren van een zelfde groter geheel, te
zamen beraamd en met een zelfde doe!
opgesteld; (... ) G... in de door hem
opgestelde facturen, die moesten dienen
als bewijs tegenover de Staat, daar ze de
ruggesteun en zogenaamde rechtvaardiging moesten uitmaken van de facturen
door V.B.M. opgesteld, de waarheid heeft
vermomd (... ) »; en op grond dat : « ( ••• )
het opstellen en doorgeven voor gebruik
van die facturen de kunstgreep uitmaken door de strafwet bedoeld; zoals
hoger gezegd in casu door de schuld van
G ... , die geen ritbladen liet opstellen
door zijn chauffeurs, de facturen oncontroleerbaar waren en als bewijs golden;
hierdoor de Staat verschalkt werd (... ) »,

terwijl, eerste onderdeel, uit de consideransen, volgens welke de door G...
opgestelde facturen << moesten » dienen
tegenover de Staat, als bewijs van de
afgelegde afstanden en de daaruit volgende te hoge prijzen, niet volgt dat
deze facturen met betrekking tot deze
vermeldingen tot bewijs « konden »
dienen tegenover de Staat, of althans
naar recht geen genoegzaam antwoord
geven op het verweer in de conclusies
van eiser aangevoerd dat diens facturen
die eigenschap niet konden hebben
omwille van de contractuele relaties
tussen de Staat, de gemeente Dilsen en
V.B.M., enerzijds, en tussen G... en
V.B.M., anderzijds, welk verweer, onder
meer, steun vindt in andere - met
voormelde strijdige consideransen
van het arrest, volgens welke geen
vergunning bestond voor de onderaanneming en de betoelaging door de Staat
afhankelijk is gesteld van de naleving
van de voorwaarden (hetgeen impliceert
dat de door de onderaannemer G ...
opgestelde facturen, in het perspectief
van de subsidiering, niet tot bewijs
konden dienen tegenover de Staat van
afgelegde afstanden en te hoge prijzen);
het arrest derhalve, wegens gebrek aan
en tegenstrijdigheid in de motivering,
niet regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en niet wettig verantwoord is
(schending van de artikelen 193, 196, 197,
213, 214, 496 van het Strafwetboek);
tweede onderdee], het arrest, in antwoord op de conclusies van eiser, volgens welke - gegeven de contractuele
verhoudingen tussen de Staat, de
gemeente, V.B.M. en eiser - de uitbetaling door de gemeente en de subsidies
door de Staat enkel werden uitgelokt

door de facturen van V .B.M., respectievelijk de ingediende verzoeken tot subsidiering op grond van de typecontracten
en de overeenkomstig deze typecontracten opgestelde facturen van V.B.M.,
beslist dat het opstellen en doorgeven
voor gebruik van de facturen door
onderaannemer G ... de listige kunstgreep
is geweest tot afgifte van de gelden van
de Staat, zonder dat het arrest vaststelt
dat de facturen van G ... daartoe feitelijk
gebruikt werden, zodat het arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en niet wettelijk verantwoord is
(schending van artikel 496 van het
Strafwetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een pnvegeschrift geen wettelijke of procedurele bewijswaarde moet bezitten
om in de werkingssfeer van de
artikelen 193 en volgende van het
Strafwetboek te vallen; dat het voldoende is dat het geschrift van die
aard is dat het in het gewone
maatschappelijk verkeer in een
zekere mate als bewijs kan dienen
van een rechtshandeling of rechtsfeit, dit is, dat het hen die er kennis
van nemen, kan overtuigen van de
waarachtigheid van die handeling of
dat feit;
Overwegende dat het arrest in de
in het middel aangehaalde consideransen, zonder tegenstrijdigheid,
feitelijk uiteenzet waarom eisers
facturen ten deze tegenover de
Staat als bewijs in voormelde zin
konden dienen, hoewel eiser niet
met de overheid had gecontracteerd
en V.B.M. harerzijds geen toelating
tot aanstelling van onderaannemers
had verkregen;
Dat het arrest zodoende de beslissing dat de facturen, die eiser aan
V.B.M. zond, geschriften uitmaakten
die vatbaar waren voor valsheid,
regelmatig met redenen omkleedt
en wettelijk verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat : eiser als onderaannemer
van de naamloze vennootschap
V.B.M., die zelf geen vervoer deed,
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nen van laatstgenoemde, facturen gericht is tegen de beslissing op de
betreffende het vervoer van leerlin- tegen eiser ingestelde civielrechtegen uit het buitengewoon onderwijs lijke vordering van verweerder :
opstelde waarin, in strijd met de
Over het zesde middel, ...
schijnbaar eerlijk toegepaste reglementering, te vee! kilometers werDat het middel niet kan worden
den aangerekend; die facturen als aangenomen;
bewijs en rechtvaardiging moesten
dienen voor die welke V.B.M. zelf
IV. Op de voorziening van
aan de gemeente Dilsen zond; eiser Andreas R ... :
zo handelde met het doe! gelden te
verkrijgen waarop hij geen recht
A. In 'zoverre de voorziening
had; de Staat niet tot betaling van gericht is tegen de beslissing op de
de niet verschuldigde gelden zou tegen eiser ingestelde strafvordezijn overgegaan indien eiser de ring:
kilometers in zijn facturen niet had
Over het eerste middel, afgeleid uit de
overdreven; de facturen van eiser
van artikel 45 van de Granden van V.B.M. onderdelen uitmaak- schending
wet,_
ten van een zelfde groter geheel, te
doordat het arrest eiser veroordeelt en
zamen beraamd en met hetzelfde
het hof van beroep de bes!issing laat
doe! opgesteld;
steunen op daden van vervolging uitgeOverwegende dat het arrest uit voerd door de deskundige Van De Weert
die feiten wettig heeft kunnen aflei- E. - aangesteld bij tussenarrest van
den dat de handelwijze van eiser, 4 april 1980 - in de periode van 1 mei
bestaande in het opstellen en het 1980 tot 12 juni 1980 waarin de parleonschendbaarheid van eiser
voor gebruik aan V.B.M. doorgeven mentaire
niet was opgeheven,
van facturen, de kunstgreep uitterwijl eiser, lid van de Kamer van
maakt waardoor hij, ten nadele van
zijnde, tijdens
de Staat, gelden ontving waarop hij Volksvertegenwoordigers
de zitting in strafzaken niet kan worden
geen aanspraak had; dat het arrest vervolgd; het arrest derhalve artikel 45
zodoende ook de weer beantwoordt van de Grondwet schendt :
dat aileen de facturen van V.B.M. en
Overwegende dat de handelingen
de geschriften van de gemeente de
afgifte van de gelden hadden uitge- van een in strafzaken door de
rechter benoemde deskundige geen
lokt;
Dat het middel niet kan worden daden van vervolging uitmaken,
omdat zulk een deskundige geen
aangenomen;
bevoegdheid bezit ten aanzien van
het instellen of uitoefenen van de
Over het derde en bet vierde middel,
strafvordering en van het verrichten
van daden met het doe! tot de
Dat de middelen derhalve, a! bestraffing van het misdrijf te
waren ze gegrond, niet tot cassatie komen;
kunnen leiden en mitsdien niet
Dat het middel faalt naar recht;
ontvankelijk zijn;
Over bet vijfde middel, ...

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewczen;

Over het tweede middel, ...

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over de overige middelen :
Overwegende dat het arrest eiser
tot een enkele straf veroordeelt, met
name tot een gevangenisstraf van
negen maanden met uitstel voor
zeven maanden gedurende een ter-
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op de ruim geschatte afstanden
termijn van vijf jaar, ontzet uit de waren
voorkomende in het lastenkohier en op
rechten bedoeld bij artikel 31, 1", 3" de typecontracten en geenszins overeentot 5", van het Strafwetboek, wegens kwamen met de werkelijk afgelegde
de bewezen verklaarde telast- afstanden die ter zake reglementair
leggingen : valsheid in geschrifte en mochten aangerekend worden, en waargebruik ervan, met betrekking tot bij anderzijds door (P ... ) in plaats van en
het modelcontract van 20 juli 1976 de begeleiders en bestuurders werden
(telastlegging
Ibis.l bis,
Abis); getekend en/of geparafeerd, doch enkel
zover het gebruik van valse ritbladen
gebruik van valse ritbladen tot in
is en niet het opstellen ervan,
2
januari
1977
(telastlegging bedoeld
en enkel de feiten gepleegd tot en met
lbis.1bis, Bbis); valsheid in ge- 2 januari 1977 (telastlegging Ibis,lbis,
schrifte en gebruik ervan met be- Bbis); op grond dat : « R ... wist dat de
trekking tot de aanbesteding van gelden die de Staat na.ar de gemeente
1 juli 1975 (telastlegging Ibis.1bis, zond om door te betalen aan de aanneCbis, 1 en 2); gebruik van valse mers van het leerlingenvervoer, ten dele
facturen tot 2 januari 1977 (telast- althans, ten onrechte uitbetaald werden,
het gebruik van valse stukken,
leggingen Ibis.1bis, Ebis en 1.2, A, ingevolge
hij desondanks van zijn hoedanigheid
B, C); oplichting tot 2 januari 1977 van burgemeester gebruik maakte om voor 79.910 frank en 2.054.211 frank zoals uiteengezet in de conclusie van
(telastlegging 1.3);
Rutten neergelegd voor het hof op
Overwegende dat de middelen, 11 september 1981, bladzijde 35 - deze
die geen betrekking hebben op de gelden over te maken aan V.B.M., die ze
aan de onderaannemers; Ruttelastlegging lbis.1bis, Abis, niet tot doorzond
ten, aldus handelend, voor het gebruik
cassatie kunnen leiden, nu de uitge- van valse stukken opgesteld door Priksproken straf wettelijk verantwoord ken een noodzakelijke hulp heeft
blijft door de veroordeling op grond verschaft »,
van die telastlegging;
terwijl uit de feiten vastgesteld door
Dat de middelen, mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvanke- het arrest niet kan worden afgeleid dat
eiser door de ondertekening van de
lijk zijn;
betalingsbevelen een noodzakelijke hulp
En overwegende voor het overige voor het vroeger gebruik van valse
dat de substantiele of op straffe van ritbladen heeft verschaft; eiser derhalve
nietigheid voorgeschreven rechts- met betrekking tot het gebruik van valse
vormen in acht zijn genomen en de ritbladen niet als dader kan worden
beslissing overeenkomstig de wet is beschouwd en het arrest artikel 66 van
het Strafwetboek schendt :
gewezen;

Overwegende dat het arrest vastB. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de stelt dat : eiser wist dat P ... valse
civielrechtelijke vordering van ver- ritbladen opstelde en dat die werden gebruikt om ten onrechte van
weerder tegen eiser :
de Staat betalingen betreffende het
vervoer van leerlingen te bekomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de eiser eveneens wist dat de gelden
schending van artikel 66 van het Stra£- die de Staat aan de gemeente
wetboek,
stortte om door te betalen aan de
doordat het arrest eiser wegens het vervoerders gedeeltelijk ten onrechverschaffen van een noodzakelijke hulp te werden uitgekeerd; die gelden de
veroordeelt voor « het opstellen en/of
Iaten opstellen van ritbladen in verband vervoerders enkel bereikten omdat
daartoe
betalingsbevelen
met het vervoer van leerlingen verbon- eiser
den aan het bijzonder onderwijs van de ondertekende met het doel hun, ten
gemeente Dilsen voor de schooljaren nadele van de Staat, onrechtmatige
1976-77 en 1977-78, waarop enerzijds voordelen te verschaffen;
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afleidt dat eiser met betrekking tot
het gebruik van de vervalste ritbladen een noodzakelijke hulp heeft
verleend;

liggen dan de werkelijk afgelegde
afstanden - werden aangetekend en
waarvoor derhalve onrechtmatige vergoedingen werden aangerekend (telastlegging !.2, A, B, C); enkel voor zover
het gebruik van de valse stukken en niet
het opstellen ervan bedoeld is, en enkel
de feiten gepleegd tot en met 2 januari
1977; op grand « dat deze factur·en niet
konden worden nagezien naar de waarachtigheid van de prestaties waarvoor
betaling gevraagd werd aan de hand van
onjuiste of valse ritbladen »,

Overwegende dat het middel
opkomt tegen de onaantastbare
beoordeling van de rechters van het
feit dat de hulp, die eiser zodoende
ver!eende bij het gebruik van de
vervalste ritbladen, een noodzakeJijke hulp was;
terwijl, eerste onderdeel. de bedoelde
.
.
.
.
facturen buiten het toepassingsgebied
Dat het m1dde! m1tsd1en met ont- vallen van de artikelen 193 en 196 van
vankelijk is;
het Strafwetboek, daar het geschriften
betreft die niet het openbaar vertrouwen
genieten omdat zij bestemd zijn om
Over het vijfde middel, afgeleid uit de nagezien te worden, welke mogelijkheid
schending van de artikelen 193, 196 van tot nazicht zeer algemeen gesteld werd
het Strafwetboek, 10 van het koninklijk in de bepaling van artikel 10 van het
besluit van 7 februari 1974, 97 van de koninklijk besluit van 7 februari 1974;
Grondwet, 1134, 1984 van het Burgerlijk het arrest derhalve de artikelen 193, 196
Wetboek en 6 van het ministerieel van het Strafwetboek, 10 van het
besluit van 10 juni 1975,
koninklijk besluit van 7 februari 1974 en
97 van de Grondwet schendt;
doordat het arrest eiser veroordeelt
voor het opstellen en/of Iaten opstellen
tweede onderdeel, het arrest, enervan facturen van de naamloze vennoot- zijds, aanvaardt dat : « het typecontract
schap V.B.M. aan het gemeentebestuur van 20 juli 1976 namens de Staat afgete Dilsen, waarop fictieve kilometeraf- sloten werd door het gemeentebestuur
standen, die ongeveer 30 pet. hager van Dilsen » en « het typecontract van
lagen dan de werkelijk afgelegde afstan- 24 augustus 1976 voor doe! had de
den, werden opgetekend en waarvoor verbintenissen tot stand te brengen tusdienvolgens ook onrechtmatige vergoe- sen de Staat, vertegenwoordigd door de
dingen werden aangerekend, in casu gemeente Dilsen, en de maatschappij
voor een bedrag van minstens 8.102.419 V.B.M., vertegenwoordigd door V... , zodat
frank (telastlegging Ibis,1bis, Ebis); en de Staat de client en de naamloze
voor : A. het opstellen en/of Iaten vennootschap V.B.M. leverancier is, op
opstellen van facturen van de personen- wier verhouding als contracterende parvennootschap met beperkte aansprake- tijen de facturen betrekking hebben, en,
lijkheid H ... , waarvan (G ... ) zaakvoerder anderzijds, aanvaardt dat de Staat een
is, aan de naamloze vennootschap derde was, door te zeggen dat deze
V.B.M., waarvan (V ... ) afgevaardigd facturen « moesten dienen om tegenover
beheerder is, waarop fictieve kilometer- een ander dan de bestemmeling, nameafstanden - die hager liggen dan de lijk de Belgische Staat, het bewijs te
werkelijk gereden kilometers - werden leveren van de afgelegde kilometers »,
opgetekend en waarvoor
derhalve wat tevens een miskenning inhoudt van
onrechtmatige vergoedingen werden de bepalingen van artikel 6 van het
aangerekend, B. het opstellen en/of Iaten ministerieel besluit van 10 juli 1975,
opstellen van facturen van de firma volgens welke « de facturen maandelijks
Siborgs aan de naamloze vennootschap zullen opgesteld worden in vier exemV.B.M. waarop kilometerafstanden (fie- plaren op naam van de opdrachtgever
tieve)- die hager liggen dan de werke- (de Staat) met vermelding van de naam
"lijk afgelegde afstanden - werden aan- van de schoolinrichting waarvoor het
getekend en waarvoor derhalve onrecht- vervoer werd gedaan »; het arrest dermatige vergoedingen werden aangere- halve, door deze tegenstrijdigheid in de
kend, C. het opstellen en/of Iaten opstel- redengeving, artikel 97 van de Grondwet
len van facturen van de firma V... aan de schendt, en door de Staat met betreknaamloze vennootschap V.B.M. waarop king tot de facturen als een derde te
fictieve kilometerafstanden - die hager beschouwen, de artikelen 1134, 1984 van

I

I
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2" In zoverre het middel betrekministerieel besluit van 10 juni 1975 king heeft op de facturen door de
schendt:
personenvennootschap met beperkte
1" In zoverre het middel betrek- aansprakelijkheid H ... en de firma's
king heeft op facturen door de S ... en V ... gericht aan de naamloze
naamloze
vennootschap
V.B.M. vennootschap V.B.M. (telastlegging
gericht aan de gemeente Dilsen 1.2, A, B, C) :
(telastlegging Ibis.1bis, Ebis) :
Overwegende dat het arrest vastWat het eerste onderdeel betreft : stelt dat die facturen dezelfde valse
Overwegende dat het arrest vast- gegevens inhielden als die welke de
stelt dat : de ondertekenaars van de naamloze vennootschap V.B.M. aan
modelcontracten - onder wie eiser de gemeente zond; dat ze, nu ze de
- ten aanzien van hun rechten en gegevens bevatten en de rechtvaarverplichtingen uitdrukkelijk verwe- diging uitmaakten voor de facturen
zen naar de wetgeving en reglemen- die V.B.M. zelf opstelde, tegenover
tering betreffende het ten laste de Staat als bewijs moesten dienen
nemen door de Staat van de reis- van de afgelegde kilometers; dat
kosten van de leerlingen uit het aldus niet de geadresseerde, V.B.M.,
buitengewoon onderwijs; krachtens maar de Staat bedrogen werd;
artikel 1, 3", van het ministerieel
Dat de rechters uit die vaststellinbesluit van 10 juni 1975 tot vaststelling van het bijzonder bestek voor gen wettig afleiden dat de litigieuze
het vervoer van de leerlingen die de facturen geschriften zijn die onder
onderwijsinrichtingen van de Staat de reikwijdte van de artikelen 193
bezoeken, de vervoerkilometers die en volgende van het Strafwetboek ·
zijn welke werkelijk worden afge- vallen;
legd en op het ritblad ingevuld, met
Dat het middel niet kan worden
als maximum de afstand van school aangenomen;
tot school; in zodanig systeem de
ritbladen waarheidsgetrouw moeten
Over het achtste middel, ...
zijn opdat de facturen, die aan de
Dat het middel niet kan worden
hand ervan worden opgesteld, conaangenomen;
troleerbaar zouden zijn;
Overwegende dat het arrest
Over het negende middel, afgeleid uit
voorts vaststelt dat gedurende het de schending van de artikelen 66 en 496
eerste in aanmerking genomen jaar van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
laattijdige en niet waarheidsgetrouwe, en in de daarop volgende wegens oplichting van 79.910 frank en
van
2.054.211 frank ten nadele van de
periode, valse ritbladen werden
Staat op grand dat : « eiser mededader
opgesteld, zodat de ingediende fac- was
van het gebruik der ritbladen; dat
turen niet controleerbaar waren wat dit de bedrieglijke middelen geweest zijn
de waarachtigheid van de vermelde waarmede de Staat ertoe gebracht werd
prestaties betreft;
ten onrechte gelden uit te keren aan de
Dat de rechters uit die vaststellin- gemeente »; het arrest het mededaderschap
van het gebruik der ritbladen van
gen wettig afleiden dat de bedoelde
afleidt uit de noodzakelijke hulp
facturen geschriften zijn die onder eiser
die eiser heeft verschaft door de onderde reikwijdte van de artikelen 193 tekening van de betalingsbevelen,
en volgende van het Strafwetboek
terwijl de noodzakelijke hulp tot het
vallen;
gebruik van ritbladen niet meer kan
verschaft
worden na het gebruik van
Wat het tweede onderdeel bedeze ritbladen; het arrest derhalve
treft :
artikel 66 van het Strafwetboek .schendt,
Overwegende dat het onderdeel en door de onmogelijkheid van het
opkomt tegen ten overvloede gege- mededaderschap met betrekking tot het
gebruik der ritbladen, waaruit de afweven consideransen;
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spruit, tevens artikel 496 van het Straf'
wetboek schendt :
2'
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(ALGEMEOverwegende dat het gebruik van 1° RECHTSBEGINSELEN
NE) - STRAFZAKEN - 'IWEEDE VEROORvalse stukken voortduurt zolang het
DELING WEGENS HETZELFDE FElT - SCHENdoe! dat de auteur van de valsheid
DING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
nastreefde, niet is bereikt en zolang
•
NON BIS IN IDEM •·
het oorspronkelijk feit dat hem ten
laste wordt gelegd het effect sor- 2° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEteert dat hij ervan verwachtte, zonBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL der dat hij zich ertegen verzet;
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS TOT VEROORDELING VAN EEN
BEKLAAGDE DIE REEDS VROEGER WEGENS

Overwegende dat het arrest con- HETZELFDE FElT IS VEROORDEELD - VERstateert dat : bij het opstellen en NIETIGING ZONDER VERWIJZING.
het gebruik van de vervalste ritbladen de bedoeling voorlag « op onge- 3° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIErechtvaardigde wijze van de Staat BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL VAN STRAFVORDERING, ART. 441 toelagen te bekomen >>; de door de WETBOEK
VONNIS TOT VEROORDELING VAN EEN
Staat onverschuldigd betaalde gel- BEKLAAGDE
ENKELE
STRAF
TOT
EEN
den enkel bij de vervoerders WEGENS EEN MISDRIJF WAARVOOR HIJ
terechtkwamen omdat eiser de REEDS WAS VEROORDEELD EN WEGENS EEN
daartoe vereiste betalingsbevelen ANDER MISDRIJF - VERNIETIGING, ZONDER
VERWIJZING, VAN DE BESLISSING WAARBIJ
ondertekende;
HET EERSTE MISDRIJF BEWEZEN IS VERKLAARD.

Dat die vaststellingen de beslissing dat eiser een voor het gebruik I" Een algemeen recbtsbeginsel is bet
verbod volgens betwelk de recbter een
van de valse ritbladen noodzakelijke
beklaagde niet mag veroordelen
hulp heeft verstrekt, wettelijk verwegens een feit waarvoor deze reeds
antwoorden;
vroeger is veroordeeld (1).
Dat het middel faalt naar recht;
Over bet tiende middel, ...

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

2" Op het cassatieberoep van de procu-

reur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hot,
zonder verwijzing, bet vonnis van de
politierecbtbank tot veroordeling van
een beklaagde wegens een feit waarvoor hij reeds vroeger is veroordeeld
(2).
3" Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hot,
zonder verwijzing, de beslissing die
vervat is in een vonnis tot veroordeling van een beklaagde tot een enkele
straf wegens een misdrijf waarvoor hij
reeds vroeger is veroordeeld en
wegens een ander misdrijf, en die bet
eerste misdrijf bewezen verklaart (3).

5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui(I) Cass., 27 jan. !981 (A.C., 1980-81, nr. 309).
dende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
(2) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., !978-79, 201),
De Gryse; Swennen, Tongeren; Uytten- alsmede het arrest van noot (!).
daele, Dendermonde; Van Rompaey,
(3) Cass., 8 nov. 1976 (A. C., 1977, 279).
Turnhout; Dupont, Leuven.

-193(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS-~15 januari 1980 SChendt dUS h t
SATIE IN ZAKE BRION· ESKENS)
.
e
rechtsbegmsel
« non bis in idem ,
ARREST
en is derhalve onwettig, in zoverre
(A.R. nr. 7480)
het Marc Brion veroordeelt en in
HET HOF; - Gelet op de navol-1 ~overre het Christel Esken~ schuldif
gende vordering van de procureur- erklaart aan het door art1kel 30, 1 ,
generaal in het Hof van Cassatie .
va_nd ~~f Wegverkeerswet bepaalde
·

Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
.
«

De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief
van 1 december 1981, bestuur der
wetgeving, nr. 7/130.836/456/API
Div.-LD/GC, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis, op 15 januari 1980 uitgesproken door de Politierechtbank te Mechelen en waarbij 1. Marc Joanna Franc;ois Brion,
geboren te Mechelen op 12 december 1955, en er wonende Oscar van
Kesbeeckstraat 68; 2. Christel Theresia Josepha Eskens, geboren te
Mechelen op 13 mei 1962, en
wonende te Willebroek, Appeldonkstraat 140, worden veroordeeld,
de eerste : tot een geldboete van
100 frank en een vervangende
gevangenisstraf van een maand
wegen~
het toevertrouwen, op
11 JUlll 1979, van een voertuig aan
een persoon die niet voorzien was
van een rijbewijs (artikel 32 van de
Wegverkeerswet), de tweede : tot
een enkele geldboete van 500 frank
en een vervangende gevangenisstraf
van drie maanden, gedeeltelijk met
uitstel, wegens het sturen zonder
rijbewijs (artikel 30, 1°, van de Wegverkeerswet) en niet in staat geweest
te zijn te sturen (artikel 8.3 van het
Wegverkeersreglement), feiten gepleegd op 11 juni 1979.
De twee beklaagden waren voor
dezelfde feiten
behalve de
inbreuk op artikel 8.3 reeds
veroordeeld geworden door vonnis
van 29 november 1979 van dezelfde
politierechtbank. Het vonnis van

mlSrlJ.

II

Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen
het aangegeven vonnis te vernietigen in zover het Marc Brion veroordeelt en in zover het Christel
Eskens schuldig verklaart aan het
door artikel 30, 1", van de Wegverkeerswet bepaalde misdrijf; te bevelen dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing,
en te zeggen dat er geen grond is
tot verwijzing.
Brussel, 18 juni 1982,
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq; »
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van de
bovenstaande vordering, vernietigt
het vonnis van de Politierechtbank
te Mechelen van 15 januari 1980, in
zoverre het Marc Brion veroordeelt
en iri zoverre het Christel Eskens
schuldig verklaart aan het door
artikel 30, 1', van de Wegverkeerswet bepaalde misdrijf; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.
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1° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGJNG - VEROORDELING TOT EEN CRJMJNELE
STRAP OF TOT EEN HOOFDGEVANGENJSSTRAF VAN MEER DAN ZES MAANDEN VEROORDELJNG IN KRACHT VAN GEWJJSDE
GEGAAN, OP HET OGENBLIK DAT DE VEROORDEELDE EEN NIEUW MISDRIJF PLEEGT VEROORDELJNG WEGENS DAT MISDRIJF, MET
UJTSTEL- ONWETTIGE VEROORDELING.

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENVEROORDELEND VONNIS
ONWETTIGE
BESLISSJNG WAARBIJ UITSTEL WORDT VERLEEND- VOLLEDIGE VERNIETIGJNG.

3° CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENEAAAL WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS WAARBIJ UITSTEL NIET RECHTSGELDJG WORDT VERLEEND - VERNIETIGING EN
VERWIJZJNG.

1" Wanneer een beklaagde, die reeds is

veroordeeld tot een criminele straf of
tot een hoofdgevangenisstraf van meer
dan zes maanden, een misdrijf pleegt
nadat die veroordeling in kracht van
gewijsde is gegaan, kan de rechter, bij
wie de nieuwe vervolging aanhangig
is, niet bevelen dat de tenuitvoerlegging van zijn vonnis of van een deel
van de hoofd- of aanvullende straffen
die hij aan die beklaagde oplegt, zal
worden uitgesteld, zelfs indien uitstel
was verleend voor de vroegere veroordeling (1). (Art. 8 wet van 29 juni
1964.)
2° Wanneer een vonnis wordt vernietigd,

wegens onwettigheid van de beslissing
waarbij aan de veroordeelde uitstel
wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van de straf, geldt de vernietiging
voor de hele veroordeling(2).
3" Op het cassatieberoep van de procu-

voerlegging van de straf wordt uitgesteld, en verwijst het de zaak naar een
andere correctionele rechtbank (3).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE LEROY)
ARREST

(A.R. nr. 7372)

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,

De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief van
1 december 1981, bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/AP/Div.-LD/GC,
de minister van Justitie hem gelast
heeft bij het Hof, overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van
Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 22 september 1980 uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk en waarbij
Daniel Modest Leroy, geboren te
Heestert op 13 december 1936, en
wonende te Avelgem-Waarmaarde,
Vierschaarstraat 26, wordt veroordeeld
wegens
weerspannigheid,
smaad en openbare dronkenschap
tot een hoofdgevangenisstraf van
drie maanden, wegens dronkenschap als bestuurder, alcoholintoxicatie, geen gevolg te hebben gegeven aan bevelen van een bevoegd
persoon en gebrek aan verlichting,
tot een hoofdgevangenisstraf van
vijftien dagen, en wegens weigering
zich aan de ademtest te onderwerpen tot een geldboete van 100 frank
en een vervangende gevangenisstraf
van een maand - a! deze straffen
opgelegd met probatie-uitstel gedurende vijf jaar - en, bovendien,

reur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
(3) De oplossing van het arrest kan enkel ·
vonnis van de correctionele rechtbank
worden aangenomen indien de rechter, op ver-·
dat de beklaagde veroordeelt en op wijzing
van de zaak, zonder uitstel een kleinere'
onwettige wijze beveelt dat de tenuit- straf uitspreekt. Het Hof beslist immers dat de:
(1) en (2) Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 599).

vernietiging de beklaagde niet mag benadelen.
Zie plecht. openingsrede 1 sept. 1964, proc.gen.
Hayoit de Termicourt, biz. 45, nr. 21.
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kenschap als bestuurder en alcoholintoxicatie, tot een rijverbod van
2' KAMER_ 5 oktober 1982
vijftien dagen.
CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBEDe veroordeling is in strijd met ROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETartikel 8 van de wet van 29 juni BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 44! 1964. De beklaagde was immers VEROORDELING TEN LASTE VAN EEN OVERLEdoor in kracht van gewijsde gegaan DENE- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
vonnis van 15 maart 1961 van de Op het cassatieberoep van de procuCorrectionele Rechtbank te Kortrijk
reur-generaal, ingesteld overeenkomtot een hoofdgevangenisstraf van
stig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi
tien maanden, met vijf jaar uitstel,
zonder veiWi}zing het vonnis, waarbij
veroordeeld wegens aanranding van
een overledene strafrechtelij~ wordt
de eerbaarheid en openbare zedenveroordeeld (1). (Art. 441 Sv., art. 20
schennis. Hem mocht dus geen
wet van 17 apnl 1878.)
probatie-uitstel meer verleend wor-~
den. De nietigheid strekt zich uit tot (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASde ganse veroordeJing.
SATIE IN ZAKE MOMONT)

I

ARREST

(A.R. nr. 7369)

Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen
het aangegeven vonnis te vernietigen; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing,
en de zaak te verwijzen naar een
andere correctionele rechtbank.
Brussel, 26 april 1982,
Voor de wnd. procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq; »
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van de
vordering, vernietigt het aangegeven
vonnis, op 22 september 1980 gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Veurne.

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,

De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief
van 1 december 1981, bestuur der
wetgeving, nr. 7/130.836/459/AP/
Div.-LD/GC, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van een vonnis op
29 april 1981 uitgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Turnbout en waarbij Leo Julianus
Gustavus ·Momont, geboren te Borgerhout op 26 februari 1913, en
wonende te Grobbendonk, Parklaan 20, wordt veroordeeld ter zake
van onopzettelijke slagen of verwondingen, tot een geldboete van
100 frank en een vervangende
gevangenisstraf van een maand.

De beklaagde is op 17 april 1981
5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzit- overleden.
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
(1) Cass., 22 maart 1978 (A.C., 1978, 850).
advocaat-generaal.

Ij
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Het vonnis schendt dus artikel 20
van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.

VaNNIS WAARBIJ EEN PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK WaRDT VERKLAARD
vaaR DE BETALING VAN EEN GELDBaETE
TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE - VERaaRDELING NIET NAAR RECHT VERANTWaaRD VERNIETIGING ZaNDER VERWIJZING.

Om die redenen, vordert de
ondergetekende · procureur-generaal
dat het aan het Hof mage behagen 1" De strafvordel'ing voortvloeiend uit
een overtreding van het Strafwetboek
het aangegeven vonnis te vernietiis, bij gebreke van schorsing van de
gen; te bevelen dat van zijn arrest
verjaring, noodzakelijk verjaard door
melding zal worden gemaakt op de
verloop van een jaar te rekenen van
kant van de vernietigde beslissing,
de dag waarop de feiten zijn gepleegd
en te zeggen dat er geen grand is
(1). (Artt. 21 en 22 wet van 1} april
tot verwijzing.
1878.)
Brussel, 26 april 1982,
Voor de wnd. procureur-generaal, 2" Op het cassatieberoep. van de procuDe advocaat-generaal,
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hot,
(get.) Declercq; >>

zonder verwijzing, een veroordeling

wegens een misdrijf dat al verjaard
Gelet op artikel 441 van het
was(2).
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van de
vordering, vernietigt het aangegeven
vonnis, op 29 april 1981 gewezen 3' Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld overeenkomdoor de Correctionele Rechtbank te
stig art. 441 Sv., vernietigt het Hot,
Turnhout; beveelt dat van dit arrest
zonder verwijzing, de beslissing dat
melding zal worden gemaakt op de
een meester burgerrechtelijk aansprakant van de vernietigde beslissing;
kelijk is voor de betaling van een
zegt dat er geen grand is tot verwijgeldboete ten Jaste van de beklaagde;
zing.
wanneer geen enkele wettekst spreekt
van zodanige burgerrechtelijke aan5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitsprakelijkheid (3).
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui- l - - - - - - - - - - - - - - - - dende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
(1) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 66).
(2) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 707) en
27 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 308).
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1° VERJARING vaRDERING STRAFWETBaEK.

5 oktober 1982
STRAFZAKEN - STRAFaVERTREDING VAN HET

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBERaEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL WETBaEK VAN STRAFVaRDERING, ART. 441 VERaaRDELING WEGENS EEN VERJAARD M1SDRIJF - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

3° CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBERaEP VAN DE PRaCUREUR-GENERAAL WETBaEK VAN STRAFVaRDERING, ART. 441-

(3) Zie Cass., 10 sept. 1980 (A.C., 1980-81,
nr. 25).
Het Hof had zich, bij de vernietiging van de
veroordeling van de beklaagde, kunnen beperken tot de toepassing van de regel volgens
welke die vernietiging leidt tot vernietiging
van de beschikking betreffende de burgerrechtelijk aansprakelijke partij (Cass., 23 dec. 1980
en 27 jan. 1981, A.C., 1980-81, nrs. 243 en 308);
zie ook Cass., 4 feb. en 23 juni 1981 (ibid.,
1980-81, nrs. 333 en 614) in verband met het
geval van een cassatieberoep door het openbaar ministerie ingesteld overeenkomstig
art. 373 Sv.).
Het Hof heeft verkozen de beschikking
betreffende de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij rechtstreeks te vernietigen o.mdat die
beschikking zelf tweemaal onwettig was.

-197(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS- 1 augustUS 1899 - dat niet meer
SATIE IN ZAKE GEURTS, • BESLOTEN VENNOOT- van kracht was - lieten zulks niet
SCHAP GEBROEDERS LINDERS •)
toe.
Het vonnis schendt deze bepalinARREST
gen en ook, wat de beklaagde
(A.R. nr. 7370)
betreft, artikelen 21 tot 24 van de
HET HOF; - Gelet op de navol- voorafgaande titel van het Wetboek
gende vordering van de procureur- van Strafvordering.
generaal in het Hof van Cassatie :
<< Aan de tweede kamer van het
Om die redenen, vordert de
Hof van Cassatie,
ondergetekende procureur-generaal
De onderget~kende procureur- dat het aan het Hof moge behagen
generaal heeft de eer hierbij ken- het aangegeven vonnis te vernietibaar te maken dat bij een brief gen; te bevelen dat van zijn arrest
van 1 december 1981, bestuur der melding zal worden gemaakt op de
wetgeving, nr. 7/130.836/458/AP/ kant van de vernietigde beslissing,
Pres.-LD/GC, de minister van Justi- en te zeggen dat er geen grand is
tie hem gelast heeft bij het Hof, tot verwijzing.
Brussel, 26 april 1982,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aanVoor de wnd. procureur-generaal,
gifte te doen van het in kracht
De advocaat-generaal,
van gewijsde gegane vonnis, op
(get.) Declercq; ,
13 november 1980 uitgesproken door
de Politierechtbank te Tongeren,
Gelet op artikel 441 van het
afdeling Genk, en waarbij Nicolaas
Franciscus Geurts, geboren te Wetboek van Strafvordering, met
Schaijk (Nederland) op 28 augustus overneming van de gronden van de
1936, en er wonende van der vordering, vernietigt het aangegeven
Heydenstraat 9, wordt veroordeeld vonnis, op 13 november 1980 geweter zake van te Genk, op 25 juni zen door de Politierechtbank te
1979, overtreding van artikel 557, 4", Tongeren, afdeling Genk; beveelt
van het Strafwetboek, om stenen of dat van dit arrest melding zal worandere harde lichamen of andere den gemaakt op de kant van de
voorwerpen die kunnen bevuilen en vernietigde beslissing; zegt dat er
beschadigen, te hebben geworpen geen grond is tot verwijzing.
tegen verende voertuigen, huizen,
5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitgebouwen en afsluitingen van een ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter ander of in tuinen en besloten Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluierven, en waarbij de firma Gebroe- dende conclusie van de h. Declercq,
ders Linders B.V., Mgr. Borret- advocaat-generaal.
straat 59, te Reek, gemeente
Schaijk, civielrechtelijk aansprakelijk werd verklaard voor de uitgesproken geldboete.
Bij ontstentenis van enige reden
van schorsing was de strafvordering Nr. 91
door verjaring vervallen op het
ogenblik van de uitspraak.
2' KAMER- 5 oktober 1982
Bovendien
mocht
de
firma
Gebroeders Linders niet civielrech- 1° WEGVERKEER - VERVALLENVERKLAtelijk aansprakelijk verklaard wor- RING VAN HET RECHT TOT STUREN den voor de geldboete; de ingeroe- GEBRUIK VAN VOERTUIGEN VOOR BEDRIJFSpen artikelen 1384 van het Burger- DOELEINDEN VAN VERVALLENVERKLARING
lijk Wetboek en 6 van de wet van UITGESLOTEN- ONWETTIGE UITSLUITING.

-1982° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE- Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht van
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL gewijsde gegane vonnis, op 8 april
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE WEGENS 1980 uitgesproken door de PolitieOVERTREDJNG VAN HET WEGVERKEERSRE- rechtbank te
Sint-Genesius-Rode,
GLEMENT, EN WEGENS VLUCHTMISDRIJF, en waarbij Rene Isidore Jules GhisO.A. TOT VERVALLENVERKLARING VAN HET
lain Wastiaux, autobestuurder, geboRECHT TOT STUREN- GEBRUJK VAN VOERren te Opprebais op 7 december
TUIGEN VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN VAN
1937, en wonende te Grez-Doiceau,
VERVALLENVERKLARING UJTGESLOTEN VERNIETIGING VAN DE VOLLEDIGE VEROOR- chaussee de Wavre 577, wordt veroordeeld ter zake van te Drogenbos,
DELING EN VERWIJZING.
op 12 januari 1979, inbreuk op
1" De artt. 38 en 45 Wegverkeersreglement staan niet toe dat de rechter, artikelen 5 en 10.1.3" van het Wegwanneer hij een veroordeling tot ver- verkeersreglement, tot een enkele
vallenverklaring uitspreekt, vervallen- geldboete van 50 frank en een
verklaring uitsluit voor het besturen vervangende gevangenisstraf van
voor bedrijfsdoeleinden (1).
15 dagen, en, voor vluchtmisdrijf, tot
een geldboete van 100 frank en een
2" Op het cassatieberoep van de procuvervangende
gevangenisstraf van
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi het 30 dagen, benevens, zonder dat er
vonnis van de politierechtbank die de bepaald werd voor welk misdrijf de
beklaagde wegens overtredingen van bijkomende straf werd uitgesprohet Wegverkeersreglement en wegens ken, ontzetting « uit het recht een
vluchtmisdrijf veroordeelt, o.a. tot ver- motorvoertuig, aile categorieen van
vallenverklaring van het recht tot voertuigen bestemd voor eigen
sturen met uitsluiting van vervallen- gebruik, te besturen voor een
verklaring van het recht tot sturen periode van een maand geen
voor bedrijfsdoeleinden; aangezien
niet kan worden uitgemaakt voor ontzetting voor beroepsdoeleinden »
welke telastlegging het rijverbod met vrijstelling van aile examens,
wordt opgelegd, fast de nietigheid de en waarbij de naamloze vennootganse veroordeling aan en wordt de schap Le ThermogE'me, Ets. Vandenzaak naar een andere politierechtbank broeck en Cie, te Grez-Doiceau,
verwezen.
chaussee de Wavre 3, civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard.
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
Het opgelegd rijverbod is onwetCASSATIE IN ZAKE WASTJAUX R.)
tig omdat de wet niet toelaat het
rijden voor beroepsdoeleinden ervan
ARREST
uit te sluiten. Het vonnis schendt de
(A.R. nr. 7479)
artikelen 38 en 45 van de wet
RET HOF; - Gelet op de navol- betreffende de politie over het weggende vordering van de procureur- verkeer. Vermits het een onderdeel
is van de ganse straf en er niet kan
generaal in het Hof van Cassatie :
worden uitgemaakt voor welke
« Aan de tweede kamer van het
telastlegging het rijverbod wordt
Hof van Cassatie,
opgelegd, tast de nietigheid de
De ondergetekende procureur- ganse veroorde!ing aan.
generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief
van 1 december 1981, bestuur der.
wetgeving, nr. 7I 130.83614551API
Om die redenen, vordert de
Div.-LDIGC, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Hof, ondergetekende procureur-generaal
overeenkomstig artikel 441 van het dat het aan het Hof moge behagen
het aangegeven vonnis te vernieti(1) Zie Cass., 20 sept. 1965 (Bull. en Pas., gen; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
1966, I, 90).

-199kant van de vernietigde beslissing, (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE WILLEMSE)
en de zaak te verwijzen naar een
andere politierechtbank.
Brussel, 17 juni 1982,
ARREST
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq; »
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van
bovenstaande vordering, vernietigt
het vonnis van de politierechtbank
te Sint-Genesius-Rode van 8 april
1980; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Politierechtbanl' te Halle.

(A.R. nr. 7373)

(Eerste zaak}

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,

De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief van
15 januari 1982, bestuur der wetgeving, nr. 7/130.836/AP/Div.-LD/GC,
de minister van Justitie hem gelast
5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzit- heeft bij het Hof, overeenkomstig
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter artikel 441 van het Wetboek van
Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h. Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
Declercq, advocaat-generaal.
vonnis, op 19 juni 1980 uitgesproken
door de Politierechtbank te Mol
waarbij Robert Willemse, geboren te
Zeist (Nederland) op 1 juli 1952 en
wonende te Overschild (Nederland),
Graauwedijk 4, wordt veroordeeld
Nr. 92
ter zake van het Iaten rondzwerven
van zijn hand, tot een geldboete van
2' KAMER- 5 oktober 1982
50 frank en een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen.
(Twee arresten)

CASSATIE -

STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETDOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK TOT
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT EEN
STRAF DIE HET WETIELIJKE MAXIMUM TE
BOVEN GAAT - VERNIETIGING MET VERWIJZING.

Volgens artikel 78, vierde lid, van
de Gemeentewet en de artikelen 2
en 5 van het Gemeentereglement
van Gee! van 3 oktober 1977 is het
gepleegde feit slechts met politiestraffen strafbaar.
Het vonnis

schendt

dus

deze

Op het cassatieberoep van de procu- bepalingen.
reur-generaal, ingesteld overeenkomstig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi het
vonnis van de politierechtbank tot
veroordeling van de beklaagde tot een
straf die het wettebjke maximum te
hoven gaat en verwijst het de zaak
Om die redenen, vordert de
naar een andere politierechtbank (1). ondergetekende procureur-generaal
(Artt. 427 en 441 Sv.)
dat het aan het Hof mage behagen

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 het aangegeven vonnis te vernieti(1) Cass., 5 okt. 1977 (A.C., 1978, 162) en gen; te bevelen dat van zijn arrest
27 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 310).
melding zal worden gemaakt op de

-200kant van de vernietigde beslissing, wordt veroordeeld ter zake van te
en de zaak te verwijzen naar een Leuven, tussen 3 en 8 december
andere politierechtbank.
1979, na veroordeling tot verval van
het recht te sturen, zijn rijbewijs en
Brussel, 26 april 1982.
identiteitskaart niet binnen vier
Voor de wnd. procureur-generaal, dagen na de kennisgeving aan de
griffie te hebben voorgelegd of doen
De advocaat-generaal,
toekomen.
(get.) Declercq; »
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van de
vordering, vernietigt het aangegeven
vonnis, op 19 juni 1980 gewezen
door de Politierechtbank te Mol;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de Politierechtbank te
Turnhout.

,,
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE ENGELS)
ARREST

(A.R. nr. 7380)
(Tweede zaak)

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
<< Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief
van 1 december 1981, bestuur der
wetgeving, nr. 7/130.836/440/AP/
Div.-LD/GC, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis, op 30 juni
1980 uitgesproken door de Politierechtbank te Leuven en waarbij
Philippe Alfred Engels, geboren te
Leuven op 22 april 1951 en wonende
te Brugge, Guldenvlieslaan 46, tot
een hoofdgevangenisstra£ van vier
maanden en een geldboete van
100 frank en een vervangende
gevangenisstraf van een maand

Overeenkomstig artikel 46, §§ 1
en 8, van de Wegverkeerswet is het
feit strafbaar met een hoofdgevangenisstraf van een dag tot een
maand en een geldboete van 10 tot
100 frank.
Het vonnis heeft dus deze wetsbepalingen geschonden.

Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof mage behagen
het aangegeven vonnis te vernietigen; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing,
en de zaak te verwijzen naar een
andere politierechtbank.
Brussel, 26 april 1982,
Voor de wnd. procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq; <<
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van de
vordering, vernietigt het aangegeven
vonnis, op 30 juni 1980 gewezen
door de Politierechtbank te Leuven;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de Politierechtbank te
Die st.
5 oktober 1982 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter T'erslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

-201Die veroordeling werd uitgesproken ofschoon Marcel Tollet was
ingegaan op het verzoek dat het
2" KAMER - 5 oktober 1982
openbaar ministerie hem overeenCASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBE- komstig artikel 166 van het Wetboek
ROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET- van Strafvordering had gericht en
hoewel hij binnen de bepaalde terBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 STRAFVORDERING
VERVALLEN
WEGENS mijn
de vastgestelde sam had
BETALING VAN EEN GELDSOM - VEROORDE- gestort in handen van de ontvanger
LEND VONNIS - VERNIETIGING ZONDER VERvan registratie. Het aangegeven
WIJZING.
vonnis, dat desondanks de beOp het cassatieberoep van de procu- klaagde veroordeelde, heeft dus
reur-generaal, ingesteld overeenkom- voormelde wetsbepaling geschonstig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, den.

Nr. 93

zonder ve1wijziging, bet vonnis dat
een veroordeling uitspreekt wegens
een feit t.a. waarvan de strafvordering
Om die redenen, vordert de
vervallen was door betaling van een
geldsom onder de voorwaarden van ondergetekende procureur-generaal
dat
het aan het Hof mage behagen
art. 166 Sv. (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE TOLLET)
ARREST

(A.R. nr. 7377)

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de cer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief
van 1 december 1981, bestuur der
wetgeving, nr. 7/130.836/442/AP/
Div.-LD/GC, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis, op
28 februari uitgesproken door de
Politierechtbank te Diest en waarbij
Marcel Louis Toilet, geboren te
Lubbeek op 22 december 1943 en er
wonende Geestbeek 42, wordt veroordeeld ter zake van te Diest, op
12 maart 1979, overtreding van
artikel 18, § 1, van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 (voertuig
met meer dan toegelaten gewicht).

het aangegeven vonnis te vernietigen; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing,
en te zeggen dat er geen grond is
tot verwijzing.
Brussel, 26 april 1982.
Voor de wnd. procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq; »
Gelet op artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, met
overneming van de gronden van de
vordering, vernietigt het aangegeven
vonnis, op 28 februari 1980 gewezen
door de Politierechtbank te Diest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.
5 oktober 1982 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelljkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 94
2"

KAMER -

5 oktober 1982

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1° RECHTBANKEN (1) Cass., 1 april 1980 (A.C, 1979-80, nr. 498).

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING ONDERZOEK GEVORDERD - PROCEDURE NIET DOOR HET ONDER-

-202gifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane vonnis, op 25 maart
LIJK.
1981 uitgesproken door de Correc2° CASSATIE- STRAFZAKEN- VOORZIE- tionele Rechtbank te Brugge, in
NING IN CASSATIE VAN DE PROCUREUR- zover daarbij Martine Van H ... , geboGENERAAL - WETBOEK VAN STRAFVORDE- ren te Eeklo op 14 mei 1962 en
RING, ART. 441 - VONNIS VAN DE CORRECTIO- wonende te Damme-Sijsele, MolenNELE RECHTBANK WAARBIJ EEN BEKLAAGDE straat 60, tot een ge!dboete van 26
WORDT VEROORDEELD WEGENS EEN FElT frank en een vervangende gevangeWAARVOOR EEN ONDERZOEK IS INGESTELD, nisstraf van acht dagen wordt veroorZONDER DAT DE PROCEDURE DOOR HET
deeld ter zake van overspel.
ONDERZOEKSGERECHT WAS GEREGELD Tegen de beklaagde was op
VERNIETIGING EN VERWIJZING.
15 oktober 1980 wegens dat misdrijf
1" Wanneer een onderzoek is ingesteld
onderzoek gevorderd. Op 9 januari
en het onderzoeksgerecht de procedure niet heeft geregeld, is een recht- 1981 vorderde de procureur des
streekse dagvaarding, op verzoek van Konings haar verwijzing naar de
het openbaar ministerie, van een correctionele rechtbank. Doch, zonbeklaagde voor het vonnisgerecht der dat de rechtspleging door het
wegens een ieit waarvoor het onder- onderzoeksgerecht geregeld was,
zoek is ingesteld, niet ontvankelijk (1). werd Martine Van H ... op 9 febru2" Op de voorziening van de procureur- ari 1981 voor de correctionele rechtgeneraal, ingesteld overeenkomstig bank gedagvaard, die uitspraak deed
art. 441 Sv., vernietigt het Hoi het zoals voormeld. De in die voorwaarvoor
het
vonnisgerecht
vonnis van de correctionele rechtbank den
waarbij de beklaagde wordt veroor- gebrachte strafvordering was onontdeeld wegens een ieit waarvoor een vankelijk.
ZOEKSGERECHT
GEREGELD
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- NIET ONTVANKE-

onderzoek is ingesteld, oischoon de
procedure door het ondeJ"Zoeksgerecht
niet was geregeld; het Hoi verwijst de
zaak naar de raadkamer.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE VAN H ...)
ARREST

(A.R. nr. 7478)

Om die redenen, vordert de
ondergetekende procureur-generaal
dat het aan het Hof moge behagen
het aangegeven vonnis te vernietigen in zover het Martine Van H ...
strafrechtelijk veroordeelt; te bevelen dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing,
en de zaak, aldus beperkt, te verwijzen naar de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge.
Brussel, 17 juni 1982.

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van Cassatie :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief
Voor de procureur-generaal,
van
18
maart
1982,
bestuur
De advocaat-generaal,
der wetgeving, nr. 7/130.836/470/
(get.) Declercq; >>
AP/Div.-LD/LV, de minister van Justitie hem gelast heeft bij het Hof,
Gelet op artikel 441 van het
overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, met
Wetboek van Strafvordering, aan- overneming van de gronden van de
bovenstaande vordering, vernietigt
het vonnis van de Correctionele
(1) Zie Cass., 6 juni 1939 (Bull. en Pas., 1939, Rechtbank te Brugge van 25 maart
I, 290) en 16 dec. 1940 (ibid., 1940, I, 32) en de
voetnoot; J. D'HAENENS, Belgisch Strafproces- 1981, in zoverre het Martine Van
recht, Gent, 1980, II, A, biz. 69.
H... strafrechtelijk veroordeelt; be-

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

-203DERING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE
veelt dat van dit arrest melding zal
AAN
GOEDEREN
TEGEN
DEZELFDE
worden gemaakt op de kant van de
BEKLAAGDE WETTIG AANHANGIG GEMAAKT
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
BIJ DE STRAFRECHTER RECHTSVORDEverwijst de aldus beperkte zaak naar
RING GEGROND OP DIE MISDRIJVEN.
de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge.
7° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
5 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

OVEREENKOMST -

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER- GEZAGSVERHOUDING
VAN
ONDERGESCHIKTHEID
VAN DE AANGESTELDE- BEGRIP.

1"

Wanneer schade is veroorzaakt door
de samenlopende fouten van verscheidene person en is ieder van hen t.a. v.
de benadeelde gehouden tot volledige
schadevergoeding(1). (Art. 1382 B.W.)

Nr. 95
2" Wanneer de schade, geleden door de

2' KAMER - 6 oktober 1982

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENWPENDE FOUTEN
VAN VERSCHEIDENE PERSONEN lEDER
VAN HEN T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN
TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE GELEDEN
DOOR DE EIGENAAR VAN EEN VERONGELUKT
VOERTUIG - SCHADE VEROORZAAKT DOOR
DE SAMENWPENDE
FOUTEN
VAN
DE
BESTUURDER EN VAN EEN ANDERE PERSOON
EIGENAAR
NOCH
SCHADELIJDENDE
BESTUURDER VAN HET VOERTUIG NOCH
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE VOOR
DIE BESTUURDER - RECHT OP VOLLEDIGE
VERGOEDING VAN DE SCHADE.

3o CASSATIEMIDDELEN

STRAF·
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGNIEUW MIDDEL - BEGRIP.

4° CASSATIEMIDDELEN

STRAF·
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGNIEUW MIDDEL - BEGRIP.

5° STRAFVORDERING

eigenaar van een verongelukt voertuig,
die op het ogenblik van bet ongeval
noch de bestuurder van dat voertuig
was noch burgerrechtelijk aansprakeJijke voor de bestuurder, is veroorzaakt door de samenlopende fouten
van die bestuurder en van een andere
persoon, is Jaatstgenoemde t.a. v. de
genoemde eigenaar verplicht de gehele
schade te vergoeden; hij mag zich niet
beperken tot een gedeeltelijke vergoeding op grand dat de bestuurder van
het verongelukte voertuig oak een !out
heeft begaan die een oorzakelijk verband met het ongeval vertoont (2).
(Art. 1382 B.W.)
3" Nieuw is het middel, gegrond op

regels die enkel de burgerlijke rechtsvorderingen betreffen en die niet van
openbare orde noch van dwingend
recht zijn, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover hij niet
ambtshalve heeft beslist (3).
4" Nieuw is het middel, gegrond op

wettelijke bepalingen of op een rechtsbeginsel die noch van openbare orde
noch dwingend zijn, dat een beslissing
van het arrest bekritiseert, die overeenstemt met een beslissing van het
beroepen vonnis en die eiser voor de
appelrechter niet heeft betwist (4).

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN- RECHTSTREEKSE DAGVAARDINGGEVOLG - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING- OMVANG.
1------------------

6° BURGERLIJKE
RING - SCHADE

RECHTSVORDE-

TEN GEVOLGE VAN EEN
MISDRIJF - MISDRIJVEN , ONOPZETTELIJK
DODEN > EN • ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN , - MISDRIJVEN DIE TEVENS SCHADE AAN GOEDEREN HEBBEN VEROORZAAKT - RECHTSVOR-

(1) Cass., 9 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 20).
(2) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., i979-80,
nr. 190) en 18 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 366).

(3) Zie Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 491).
(4) Zie Cass., 27 jan. 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 322}.

-204III. Op het cassatieberoep van
de beklaagde is betekend door een Mullenders, beklaagde en burgerslachtoffer van slagen of verwondin- lijke partij

5" De rechtstreekse dagvaarding, die aan

gen die het gevolg zijn van een gebrek
aan
voorzichtigheid of voorzorg,
brengt de strafvordering op gang voor
aile gevallen van doodslag en slagen of
IV. Op de cassatieberoepen van
verwondingen welke door dat gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg zijn De Leeuw, beklaagde, en Diels,
veroorzaakt, wie de slachtoffers ook burgerlijke partij :
mogen zijn (5).
·

A. Op het cassatieberoep van De

6" De misdrijven • onopzettelijk doden • Leeuw, beklaagde

en • onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen • kunnen
tevens oorzaak zijn van schade aan
goederen; in zodanig geval is de burgerlijke rechtsvordering, strekkende
tot vergoeding van de schade aan
goederen en die tegen dezelfde
beklaagde
wettig
aanhangig
is
gemaakt bij de strafrechter, een
rechtsvordering die op de genoemde
misdrijven is gegrond (6).

B. Op het cassatieberoep van
Diels, burgerlijke partij :

1. In zoverre het cassatieberoep
gericht is tegen de verweerders
Wuidar, Lenz, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer Wuidar Freres,
7" De verhouding van ondergeschiktheid de naamloze vennootschap Wuiwelke ten grondslag ligt van het dar-Forthomme :
begrip • aangestelde • bestaat zodra
Over het middel, afgeleid uit de scheneen persoon in Ieite zijn gezag en zijn
toezicht kan uitoefenen op de daden ding van de artikelen 1382, 1383, 1384
van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
van een ander (7). (Art. 1384, derde lid,
Grondwet,
B.W.)
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat eiser eigenaar is van het
(WUIDAR E.A.)
door De Leeuw bestuurde motorrijtuig,
zonder vast te stellen dat eiser burgerARREST ( vertaling)
rechtelijk aansprakelijk is voor de
(A.R. nr. 2192)
bestuurder De Leeuw, vermeldt dat
laatstgenoemde « helemaal niet heeft
RET HOF; - Gelet op het bestre- vertraagd
toen hij de rookwolk naderde
den arrest, op 23 december 1981 en dus voor twee derde aansprakelijk is
door het Hof van Beroep te Luik voor de schade aan het door hem
gewezen;
bestuurde voertuig », en die enkele
considerans ten grondslag ligt aan de
beslissing dat de verweerders aan eiser
I. Op het cassatieberoep van Wui- slechts (( twee derde (lees een derde) van
dar, beklaagde
59.586 frank, dus 19.862 frank » moeten
beta! en,
terwijl als regel geldt dat degene die
door zijn schuld schade veroorzaakt aan
II. Op het cassatieberoep van een ander, jegens het slachtoffer gehouLenz, beklaagde
den is tot algehele vergoeding van die
schade, zelfs als de schade mede is
veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde; het arrest, door te
(5) Zie Cass., 28 okt. 1980 (A.C., 1980-81,
beslissen dat de verweerders jegens
nr. 127).
eiser slechts gehouden zijn tot gedeelte(6) Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 646). Zie lijke vergoeding van diens schade, op de
Cass., 3 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 574).
enkele grond dat de schade is veroor(7) Zie Cass., 7 mei 1981 (A.C., 1980·81, zaakt door de fout van een andere derde,
het
begrip oorzakelijk verband en het
nr. 509) en 5 nov. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 159) en
de conclusie van proc.-gen. Dumon v66r dat beginsel dat de schade volledig moet
worden
vergoed,
miskent
en
de
arrest.

------------------1
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travaux
publics
et prives
Burgerlijk Wetboek schendt, althans de A. Wuidar-Forthomme :
beslissing grondt op een ontoereikende
en dubbelzinnige redengeving (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
B. Op het cassatieberoep van de
Overwegende dat eiser voor het voor Lenz burgerrechtelijk aanspranaamloze
vennootschap
hof van beroep eiste dat de ver- kelijke
weerders ter vergoeding van de Wuidar-Forthomme:
schade aan zijn voertuig zouden
worden veroordeeld tot betaling van
Over het derde en vierde middel
het bedrag van 59.586 frank plus de sam en,
compensatoire interest vanaf de dag
het derde afgeleid uit de schending
van het ongeval en de gerechtelijke van
de artikelen 66, 67 van het Wetboek
interest;
van Strafvordering, 3, 4 van de wet van
Overwegende dat het arrest vast- 17 april 1878 houdende de voorafgaande
stelt dat eiser eigenaar is van het titel van het Wetboek van Strafvordering
door de beklaagde De Leeuw en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na de eisende
bestuurde voertuig; dat het beslist
dat laatstgenoemde, die helemaal vennootschap burgerrechtelijk aanspraniet vertraagd heeft toen hij de kelijk te hebben verklaard voor Lenz,
die veroordeeld was wegens onopzetterookwolk naderde, voor twee derde lijke doodslag en verwondingen, rechtaansprakelijk is voor de schade aan doende op de rechtsvorderingen van de
het voertuig; dat het daaruit afleidt burgerlijke partijen, haar in solidum met
dat de verweerders slechts moeten de personenvennootschap met beperkte
veroordeeld worden om aan eiser aansprakelijkheid Transcontainer G.
een derde van de gevorderde som te Wuidar Freres, de beklaagde Wuidar,
de rechtstreeks gedaagde Lenz en
beta! en;
andere beklaagden veroordeelt tot schaOverwegende dat, wanneer de deloosstelling met name van 1" de naamschade is veroorzaakt door de loze vennootschap Patroonkas; 2" de
samenlopende fouten van verschil- naamloze vennootschap Assurance Lielende personen, ieder van hen geoise; 3" Diels Lambert; 4" Theissen
jegens de benadeelde gehouden is Karl, verweerders,
tot algehele vergoeding van de
terwijl a!s burgerlijke partij aileen kan
worden beschouwd hij die zulks uitdrukschade;
kelijk
verklaart hetzij bij de klacht
Overwegende dat niet naar recht hetzij bij
een latere akte; uit de gedingis verantwoord het arrest dat de stukken waarop het Hof vermag acht te
verweerders veroordeelt om slechts slaan, ten deze niet volgt dat de vereen gedeelte van de door eiser weerders, de naamloze vennootschap
geleden schade te betalen, zulks op Patroonkas, de naamloze vennootschap
de enkele grand dat een ander, ten Assurances Liegeoises, Diels Lambert en
deze de bestuurder van het veronge- Theissen Karl zich regelmatig burgerlukte voertuig, eveneens een fout in lijke partij hebben gesteld tegen de
oorzakelijk verband met het ongeval eisende vennootschap die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de beklaagde
heeft begaan;
Lenz; waaruit volgt dat het arrest, door
Dat het middel gegrond is;
eiseres in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor
de rechtstreeks gedaagde Lenz te veroordelen
om de burgerlijke partijen
V. Op de cassatieberoepen van de
naamloze vennootschappen Wui- schadeloos te stellen, een schending
inhoudt van de voormelde bepalingen
dar-Forthomme en Entreprises de van het Wetboek van Strafvordering en
travaux
publics
en
prives de regels van openbare orde inzake de
A. Wuidar-Forthomme :
bevoegdheid van de strafgerechten miskent;
A. Op het cassatieberoep van de het vierde, afgeleid uit de schending
naamloze vennootschap Entreprises van de artikelen 3, 4 van de wet van
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ring, 66, 67' 202, 203, ~03 bis van het
Overwegende dat de in het middel
Wetboek van Strafvordering en 97 van
aangevoerde onregelmatigheid geen
de Grondwet,

doordat bet arrest, na de eisende
vennootschap burgerrechtelijk aansprakelijk te hebben verklaard voor Lenz,
die veroordeeld was wegens onopzettelijke doodslag en verwondingen, bij de
uitspraak over de burgerlijke rechtsvorderingen, de beslissing van de eerste
rechter wijzigt in zoverre laatstgenoemde aan verweerster, de naamloze
vennootschap Etirage Parmentier, een
provisionele vergoeding van 66.463 frank
had toegekend, doch de uitspraak, wat
het overige van de vordering betreft,
aanhoudt en, na de schade op 90.563
frank te hebben geraamd, eiseres als
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
voor de rechtstreeks gedaagde Lenz in
solidum met de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar Freres, Lenz en
andere beklaagden veroordeelt tot betaling van dat bedrag aan de voornoemde
verweerster,
terwijl, eerste onderdeel, als burgerlijke
partij
aileen
kan
worden
beschouwd hij die zulks uitdrukkelijk
verklaart · hetzij bij de klacht hetzij bij
een latere akte; uit geen enkel gedingstuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, ten deze blijkt dat verweerster, de
naamloze vennootschap Etirage Parmentier, zich regelmatig burgerlijke partij
heeft gesteld tegen eiseres, die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de rechtstreekse gedagvaarde Lenz; waaruit
volgt dat het arrest, door eiseres te
veroordelen om in haar hoedanigheid
van burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor de rechtstreeks gedaagde Lenz
de voornoemde verweerster, de naamloze vennootschap Etirage Parmentier,
schadeloos te stellen, de artikelen 66 en
67 van het Wetboek van Strafvordering
schendt en de regels van openbare orde
inzake de bevoegdheid van de strafgerechten miskent;
tweede onderdeel, ...
Over het derde middel en het eerste
onderdeel van het vierde middel :

Overwegende dat het middel,
zoverre het zich beroept op
schending van artikel 97 van
Grondwet, niet ontvankelijk is,
het niet nauwkeurig aangeeft

terugslag heeft op de bevoegdheid
van de strafgerechten om uitspraak
te doen over de burgerlijke rechtsvorderingen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het in het
middel ve.rvatte verweermiddel is
opgeworpen voor het hof van
beroep;
Dat het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is in zoverre het
zich beroept op regels die enkel
de burgerlijke rechtsvorderingen
betreffen, niet van openbare orde of
van dwingend recht zijn en waarvan
de feitenrechter niet ambtshalve
heeft kennis genomen;

VI. Op het cassatieberoep van
Demagnee, beklaagde en burgerlijke
partij :

VII. Op de cassatieberoepen van
Muller, beklaagde, Theissen, burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor
Muller en burgerlijke partij, en de
naamloze vennootschap L'Assurance
Liegeoise, burgerlijke partij

VIII. Op het cassatieberoep van
de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar Freres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
A ... .
B ... .

in
de
C. In zoverre het cassatieberoep
de gericht is tegen de door het opennu baar ministerie tegen eiseres ingein stelde rechtsvordering en op het
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stelde burgerlijke rechtsvorderin- aanzien van Lenz bewezen zijn verklaard in zoverre ze zijn gepleegd op de
gen:
persoon van een van de andere burgerlijke partijen of hun rechtsvoorgangers
Over het eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit of de personen uit hoofde van wie die
burgerlijke
partijen vergoeding van hun
de schending van de artikelen 3, 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de schade vorderen, zodat het arrest, door
voorafgaande titel van het Wetboek van de burgerlijke rechtsvorderingen van de
Strafvordering, 1382, 1383 en 1384, derde verweerders ontvankelijk en gegrond te
verklaren, een schending inhoudt van de
lid, van het Burgerlijk Wetboek,
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
doordat het arrest, na op strafrechte- 1878 houdende de voorafgaande titel van
lijk gebied het vonnis van 21 januari het Wetboek van Strafvordering en van
1981 van de Correctionele Rechtbank te de artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid,
Luik te hebben bevestigd, waarbij de van het Burgerlijk Wetboek :
rechtstreekse dagvaarding van 19 september 1980, die ten verzoeke van de
Overwegende dat het arrest vastheer Demagnee aan de beklaagde Lenz stelt dat Lenz wegens onopzettelijke
was betekend wegens overtreding van de doodslag en het onopzettelijk toeartikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek, alsook aan de burgerrechtelijk brengen van slagen of verwondinaansprakelijke partijen onder wie de gen op 23 maart 1977 te Fexhe-Slins
eisende vennootschap,. ontvankelijk en (Juprelle) vervolgd werd op rechtgegrond was verklaard, en na de burger- streekse dagvaarding uitgebracht
lijke rechtsvordering die Demagnee en door Demagnee, slachtoffer van de
de in diens rechten gesubrogeerde wets- onopzettelijke slagen of verwondinverzekeraar, de naamloze vennootschap gen;
Winterthur, hadden ingesteld tegen Lenz
en tegen de voor hem burgerrechtelijk
Overwegende dat de in de rechtaansprakelijke partijen onder wie eise- streekse dagvaarding bedoelde misres, ontvankelijk en gegrond te hebben drijven, die in de artikelen 418, 419
verklaard, eveneens aile tegen hen op de
terechtzittingen van 30 september en en 420 van het Strafwetboek zijn
21 oktober 1980 ingestelde burgerlijke omschreven, bestaan in het gebrek
rechtsvorderingen ontvankelijk en ge- aan voorzichtigheid of voorzorg dat
grond verklaart en derhalve eiseres in zowel de dood, slagen of verwondindie hoedanigheid veroordeelt tot betaling gen als schade aan zaken kan
van vergoedingen aan de naamloze ven- veroorzaken;
nootschap Patroonkas wegens materiele
schade aan het voertuig van Darville,
Overwegende dat de rechtstreekse
alsook aan Marie Willems, Francis Pol- dagvaarding, zoals ten deze aan de
mans en de Landsbond der Christelijke beklaagde
betekend
door
een
Mutualiteiten wegens de materiele en slachtoffer van slagen of verwondinmorele schade ten gevolge van het
overlijden van Polmans, aan de Belgi- gen die het gevolg zijn van een
sche Staat uit hoofde van de dringende gebrek aan voorzichtigheid of voormaatregelen die wegens de aanrijding zorg, de strafvordering op gang
dienden getroffen te worden en aan de brengt voor alle gevallen van doodandere verweerders wegens de materiele slag en slagen of verwondingen
schade aan hun voertuig of aan de welke door dat gebrek zijn veroorvoertuigen van hun respectieve verze- zaakt, wie de slachtoffers ook
kerden,
mogen zijn, en dat de burgerlijke
terwijl noch uit het arrest noch uit het rechtsvorderingen tot vergoeding
vonnis van de eerste rechter noch uit van de zaakschade gegrond zijn op
een van de aan het Hof voorgelegde
gegevens van de rechtspleging blijkt dat die misdrijven;
de aan Lenz ten laste gelegde en te
Overwegende dat, nu het arrest,
zijnen aanzien op rechtstreekse dagvaarding van de beklaagde Demagnee bewe- zoals blijkt uit het antwoord op het
eerste
middel, wettig beslist heeft
zen verklaarde overtredingen van de
artikelen 418, 419 en 420 van het Straf- dat het tegen de beklaagde Lenz
wetboek welke op de persoon van laatst- bewezen verklaarde gebrek aan
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het ongeval en van de daardoor begrip aangestelde, bestaat zodra een
in feite zijn gezag en zijn
ontstane schade, het hof van beroep persoon
toezicht mag uitoefenen op de daden van
geen enkele van de in het middel een ander persoon; dat na het onderzoek
aangevoerde wetsbepalingen heeft van de feiten, die zich op 23 maart 1977
miskend waar het Lenz en de voor hebben voorgedaan, voldoende gebleken
hem burgerrechtelijk aansprakelijke is dat de naamloze vennootschap Wuipartijen veroordeelt tot vergoeding dar-Forthomme bevoegd was om een
van haar personeelsleden (Lenz) opvan die schade;
dracht te geven om toezicht te houden
Dat het middel faalt naar recht;
op de stortplaats te Fexhe-Slins en hem
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1349, 1353, 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, 154, 189, 211 van het
Wetboek van Strafvordering, 1 van de
wet van 10 maart 1900 en, voor zoveel
als nodig, van artikel 2 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest heeft vastgesteld
dat de naamloze vennootschap WuidarForthomme te zamen met de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar Freres, eiseres, de stortplaats exploiteerden
en er afval kwamen storten, dat Lenz,
die in dienst was van de naamloze
vennootschap Wuidar-Forthomme, op
23 maart 1977 door zijn werkgever werd
aangesteld om de stortplaats te bewaken
daar de gewone aangestelde afwezig
was; dat hij reeds vroeger die opdracht
had vervuld en de instructies voor de
hem opgedragen taak kende, dat hij met
een voertuig van zijn werkgever ter
plaatse werd gebracht; dat het arrest
erop gewezen heeft dat Lenz, toen hij
geconfronteerd werd met de brand op
een gedeelte van het stort, blijk had
gegeven van een tekort aan voorzichtigheid en voorzorg door zich niet onmiddellijk, met behulp van de autofonen van
de vrachtwagens van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar Freres
die afval waren komen storten, in verbinding te stellen met Herman, de
gevolmachtigde van genoemde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar Freres die hem bij afwezigheid van Guy
Wuidar instructies kon geven; dat het
arrest vervolgens beslist dat, wat de
verhouding aansteller-aangestelde tussen Lenz en de naamloze vennootschap
Wuidar-Forthomme en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar Freres

daartoe de instructies die hij bij een
vroegere opdracht op die plaats gekregen had, in herinnering kon brengen, en
dat ook de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Transcontainer (G. Wuidar Freres) voornemens was
om aan Lenz richtlij nen te verstrekken
zodra hij aan de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (Transcontainer G. Wuidar Freres) inlichtingen
had gegeven omtrent de evolutie van de
toestand op de stortplaats, met name in
geval van brand », en die beslissing
bovendien grondt op de ter terechtzitting
van 3 juni 1980 onder eed afgelegde
verklaring van Herman Emile : ... wanneer geen beroep kon worden gedaan op
iemand uit de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer werd hij, bijvoorbeeld als
machinist, vervangen door een aangestelde van die firma, dus door een
aangestelde van de (naamloze) vennootschap Wuidar-Forthomme, ... « dat » ...
gelet op de bijzonder nauwe band die
tussen
de
twee
vennootschappen
bestond, ... de leidinggevende personen
... niet van oordeel waren dat ze een
werkman « uitleenden » aan hun respectieve ondernemingen, doch oordeelden
dat ze hun toezicht en hun Ieiding
konden uitoefenen op de aangestelde
van de afvalplaats ... , zonder dat werd
nagegaan of die aangestelde uit juridisch
oogpunt tot de ene veeleer dan tot de
andere vennootschap behoorde; dat,
gelet op die in de praktijk, dus in feite,
gevolgde werkwijze, het hier een gewone
gang van zaken was, te meer daar de
verantwoordelijke van beide vennootschappen dezelfde persoon was, ten deze
Guy Wuidar »; dat het arrest op grond
daarvan de door de dagende partij en de
door de burgerlijke partijen tegen eiseres ingestelde rechtsvorderingen ontvankelijk verklaart en haar, wat de zaak
zelf betreft, in haar hoedanigheid van
burgerrechtelijk aansprakelijke voor de
fout van Lenz, veroordeelt tot vergoeding van hun schade ten belope van de
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bedragen,
uitoefenen op de daden van een
ander;
terwijl, eerste onderdeel, Lenz, die als
werkman in dienst was van de naamloze
Overwegende dat het arrest uit
vennootschap Wuidar-Forthomme en die het geheel van de in het middel
van die vennootschap de opdracht had aangegeven
feitelijke
gegevens
gekregen om de stortplaats te bewaken, afleidt « dat de leidinggevende perovereenkomstig de vroeger gekregen en
door hem gekende instructies, zich in sonen van de twee vennootschappen
noodgeval, met name in geval van brand, oordeelden dat ze hun toezicht en
met behulp van de autofonen waarmee Ieiding konden uitoefenen op de
de zich op de stortplaats bevindende aangestelde bij de stortplaats te
vrachtwagens van de personenvennoot- Fexhe-Slins » en, zonder de in het
schap met beperkte aansprakelijkheid middel aangegeven wetsbepalingen
Transcontainer G. Wuidar Freres uitge- te schenden, daaruit besluit dat « de
rust waren, in verbinding diende te beslissing volgens welke Lenz op
stellen met Herman, gevolmachtigde van
genoemde personenvennootschap met 23 maart 1977 de aangestelde was
beperkte aansprakelijkheid, die hem bij zowel van de personenvennootschap
beperkte
aansprakelijkheid
afwezigheid van Guy Wuidar instructies met
of richtlijnen kon geven, die omstandig- Transcontainer Wuidar Guy als van
heid niet impliceert dat Lenz voor de de naamloze vennootschap Wuidarvervulling van zijn bewakingsopdracht Forthomme, beantwoordt aan een
op de stortplaats zowel onder het gezag feitelijke werkelijkheid "•
en het toezicht stond van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontainer G. Wuidar FreWat het tweede onderdeel beres, als onder het gezag, de Ieiding en treft :
het toezicht van zijn werkgever, de
naamloze vennootschap Wuidao-Forthomme, vermits de occasionele binding
slechts bestond met de zetel van de
Over bet vierde middel,
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Transcontainer G.
Wuidar Freres en de gevolmachtigde
Over bet vijfde middel, afgeleid uit de
voor het geven van instructies of richtlijnen slechts optrad in geval van afwezig- schending van de artikelen 1382, 1383 en
heid van Guy Wuidar, die tevens orgaan 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet~
was van de naamloze vennootschap Wui- boek,
dar-Forthomme; het arrest, door uit die
ontoereikende feitelijke gegevens te
doordat het arrest, rechtdoende op de
besluiten tot het bestaan van de verhou- door de verwcerster Willems, weduwe
ding van ondergeschiktheid welke ten Polmans, ingestelde burgerlijke rechtsgrondslag ligt aan het begrip aanstelling, vordering tot vergoeding van de peren door te beslissen dat Lenz dus de soonlijke schade die ze heeft geleden ten
aangestelde was van eiseres, een schen- gevolge van het overlijden van haar
ding inhoudt van artikel 1384, derde lid, echtgenoot, beslist dat « het derven van
van het Burgerlijk Wetboek, en, voor de voordelen (lees de inkomstenderving)
zoveel nodig, van de in het middel van de burgerlijke partij per maand
aangewezen bepalingen van de wetten 90.615 frank bedraagt; ... dat de van
van 1900 en 1978 betreffende de arbeids- toepassing zijnde wets bepalingen steeds
overeenkomst;
voorschrijven dat de wettelijke winstgevende activiteit tot 65 jaar moet hebben
tweede onderdeel, ...
voortgeduurd; dat Polmans 47 jaar en
4 maand was op de dag van zijn
Wat het eerste onderdeel betreft : overlijden, zodat de vermenigvuldiger
van 4,5 percent voor de tijdelijke maanOverwegende dat de verhouding delijks betaalbare
levensannu1teiten
van ondergeschiktheid, welke ten (gemiddelde tussen 47 en 48 jaar)
grondslag ligt aan het begrip aange- 11,20492 is (tabellen van Levie, bladzijde
stelde, bestaat zodra een persoon in 149); ... dat de materiele schade derhalve

-210!10.615 x 11,20492 dus

1.015.334 frank

IX. Op het cassatieberoep van de
bedraagt; ... dat de burgerlijke partij (in naamloze
vennootschap
Wintertotaal) recht heeft op :
thur :
Kosten en uitgaven
21.134 frank
MateriiHe schade
1.015.334 frank
Overwegende dat het cassatiebeMorele schade
200.000 frank roep enkel gericht is tegen de
burgerrechtelijke beslissingen van
dat maakt
1.236.468 frank
het arrest;
en eiseres en de naamloze vennootschap
Wuidar-Forthomme in hun hoedanigheid
A ....
van civielrechtelijk aansprakelijke partijen voor de beklaagde Lenz in solidum
met laatstgenoemde en de beklaagden
B. Op het overige van het
Wuidar, Demagnee en De Leeuw veroor- cassatieberoep :
deelt om dat bedrag aan de burgerlijke
partij te betalen, onder toevoeging, in
Over het middel, afgeleid uit de schenhet beschikkende gedeelte, dat het aldus ding van de artikelen 97 van de Grandtoegekende bedrag moet worden ver- wet en 1138, derde lid, van bet Gerechtehoogd met de compensatoire interest lijk Wetboek,
tegen de wettelijke interestvoet vanaf de
dag van de feiten,
doordat het arrest, zonder enige grond
op te geven voor zijn beslissing dienaangaande, de verweerders in solidum verterwijl de vergoeding van Uil5.334 oordeelt om aan eiseres, die in de
frank, die door het arrest ten laste van rechten van haar verzekerde gesubrode beklaagden Lenz en de voor hem geerd is, slechts een bedrag van 23.333
civielrechtelijk aansprakelijke partijen, frank te betalen, welk bedrag overeenonder wie eiseres, is toegekend aan de komt met twee derde van de materiele
verweerster Willems tot vergoeding van schade die hij heeft geleden ten gevolge
haar materiele schade, ten dele de van zijn blijvende arbeidsongeschikttoekomstige derving van de inkomsten heid,
van genoemde verweerster dekt, zodat
het hof van beroep, niet zonder schenterwijl eiseres in haar voor het hof
:ling van de regels van de aquiliaanse
1ansprakelijkheid, haar bovendien ge- van beroep regelmatig genomen conclusie
en haar verbeterende conclusie eiste
rechtelijke interest kon toekennen :
dat de verweerders zouden worden veroordeeld tot betaling, enerzijds, van een
bedrag van 84.592 frank voor de tijdens
Overwegende dat uit de stukken de periodes van tijdelijke arbeidsongewaarop het Hof vermag acht te schiktheid gedane uitgaven en kosten,
slaan, niet blijkt dat dit verweer- en, anderzijds, van het bedrag van 85.414
middel voor de appelrechter is voor- frank, dat overeenkomt met het bedrag
dat zij aan haar verzekerde ter vergoegedragen, ofschoon het beroepen ding van diens blijvende arbeidsongevonnis heeft beslist dat het aan de schiktheid had uitgekeerd; zij eraan
verweerster Willems voor haarzelf toevoegde dat het bedrag van 84.592
toegekende bedrag « verhoogd was frank niet werd betwist; het arrest
met de wettelijke interest met derhalve, nu het aan eiseres niet twee
ingang van 23 maart 1977, dag van derde toekent van het bedrag van 84.592
frank, doch enkel een bedrag van 23.333
het ongeval >>;
frank dat overeenkomt met twee derde
van de door haar verzekerde wegens
Overwegende dat het middel, dat diens blijvende arbeidsongeschiktheid
de openbare orde niet raakt en dat geleden materiele schade, zonder de
kritiek oefent op een beslissing van vordering tot terugbetaling van 84.592
ongegrond te verklaren en zonder
het arrest die in overeenstemming frank
te antwoorden op de conclusie van
is met een beslissing van het beroe- eiseres op die vordering, nalaat uitpen vonnis die eiseres niet heeft spraak te doen over een gevorderde zaak
aangevochten voor de appelrechter, (schending van artikel 1138, derde lid,
niet ontvankelijk is;
van het Gerechtelijk Wetboek) en de
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omkleedt (schending van artikel 97 van Bayart, De Bruyn, Kirkpatrick, Van Ryn,
Simont en Dassesse.
de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest de
verweerders Wuidar, Lenz, de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Transcontainer
Wuidar Freres en de naamloze ven- Nr. 96
nootschap Wuidar-Forthomme veroordeelt om aan eiseres het bedrag
2' KAMER - 6 oktober 1982
van 23.333 frank te betalen, dat is
het deel waarop eiseres aanspraak 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
kan maken voor de vergoeding van BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - WEGVERde materiele schade ten gevolge van KEER- VLUCHTMISDRIJF- GEPLEEGD NAAR
VAN EEN ONGEVAL DAT VOOR
de blijvende arbeidsongeschiktheid AANLEIDING
EEN ANDER SLAGEN, VERWONDINGEN OF DE
van Demagnee, en geen uitspraak DOOD TEN GEVOLGE HAD - ONBEVOEGDHEID
doet over de' vordering van eiseres VAN DE POLITIERECHTBANK.
tot terugbetaling van 84.592 frank
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
voor uitgaven en vergoedingen;
- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT
Dat het middel gegrond is;

VERWIJZING VAN EEN BEKLAAGDE NAAR DE
POLITIERECHTBANK WEGENS ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN, WELK
MISDRIJF GECONTRAVENTIONALISEERD WERD
MET
AANNEMING
VAN
VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN POLITIERECHTBANK
DIE BOVENDIEN KRACHTENS EEN ZELFDE
•vORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
.KENNIS NEEMT VAN EEN DAGVAARDING VAN
DE BEKLAAGDE WEGENS OVERTREDINGEN
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT EN
WEGENS VLUCHTMISDRIJF - VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, HIEROP GEGROND DAT DE MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN - BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGELING VAN RECHTSGEBIED BESLISSING
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART, VERANTWOORD LIJKEND - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- GRENZEN
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK IN EERSTE AANLEG RECHTDOENDE.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op een ten verzoeke van de
eiser Diels gedane aanzegging van
een cassatieberoep, die op de griffie
van het Hof is overhandigd op
10 mei 1982, dat is buiten de door
artikel 420bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn, verleent akte van
de afstand van de cassatieberoepen
van de eisers; ... vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre daarbij
uitspraak wordt gedaan over de
rechtsvorderingen van Diels en van
de naamloze vennootschap Winterthur tegen de verweerders Wuidar,
Lenz, de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid TransDe politierechtbank is niet bevoegd
container Wuidar Freres en de 1' om
kennis te nemen van een vluchtnaamloze vennootschap Wuidarmisdrijf naar aanleiding van een ongeForthomme; verwerpt de cassatiebeval dat voor een ander slagen, verwonroepen voor het overige; beveelt dat dingen of de dood ten gevolge heeft
van dit arrest melding zal worden gehad (1). (Art. 138, 6', Sv., gew. bij
gemaakt op de kant van de gedeel- wet 15 april 1958, art. 2.)
telijk vernietigde beslissing; veroor- 2' Wanneer, nadat de raadkamer, bij
deelt de verweerders, ieder van hen,
aanneming van verzachtende omstanin de kosten van hun cassatiebedigheden, een beklaagde naar de poliroep.
tierechtbank heeft verwezen wegens
6 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,

onopzettelijk toebrengen van verwondingen en het openbaar ministerie die
(1) Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1169).
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het oogmerk om de persoon van een
ander aan te randen, naar aanleiding van een aan haar persoonlijk
toedoen te wijten verkeersongeval
onopzettelijk slagen of verwondingen heeft toegebracht aan Maria
Varga;
Overwegende dat beklaagde op
28 januari 1982 ten verzoeke van de
procureur des Konings te Charleroi
voor de Politierechtbank te Charleroi werd gedagvaard ter zake dat
zij op voormelde datum en plaats
verschillende overtredingen van
het Wegverkeersreglement heeft
begaan, een motorvoertuig heeft
bestuurd zonder een rijbewijs of het
als zodanig geldend bewijs vereist
voor het besturen van dit voertuig
bij zich te hebben, alsook ter zake
dat zij als bestuurster van een
voertuig of van een dier en wetend
dat dit voertuig of dit dier oorzaak
van, dan wei aanleiding tot een
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
ongeval op een openbare plaats is
IN ZAKE Dl FIORE)
geweest, de vlucht heeft genomen
ARREST ( vertaling)
om zich a an de dienstige vaststellin(A.R. nr. 2569)
gen te onttrekken, zelfs wanneer
RET HOF; _ Gelet op het ver- het ongeval niet aan haar schuld te
zoekschrift tot regeling van rechts- wijten is;
gebied, op 6 augustus 1982 ingeOverwegende dat de Politierechtdiend door de procureur des bank te Charleroi, rechtdoende op
Konings te Charleroi;
die dagvaarding en op de verwijOverwegende dat de raadkamer zende beslissing van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aan- van 16 april 1981 zich bij vonnis van
leg te Charleroi bij beschikking van 18 maart 1982 krachtens artikel 138,
16 april 1981 Ivanna Di Fiore, Iasser, 6', van het Wetboek van Strafvordegeboren op 27 april 1953 te Scarfa ring onbevoegd heeft verklaard om
(Italii~). verblijvende te Charleroi van het dossier kennis te nemen;
(Marcinelle), rue de Ia Gare 37,
Overwegende dat de Correctionele
na aanneming van verzachtende Rechtbank te Charleroi bij het in
omstandigheden verwezen heeft hager beroep gewezen en in kracht
naar de bevoegde politierechtbank van gewijsde gegaan vonnis van
ter zake dat ze op 25 december 1980 26 mei 1982 het hager beroep van de
te Charleroi door gebrek aan voor- procureur des Konings niet ontvan- - - - - - - - - - - - - - - 1 kelijk heeft verklaard op grond dat
het te laat was aangezegd aan de
(2) Zie Cass., 25 jan. 1965 (Bull. en Pas., beklaagde;
1965, I, 512); zie Cass., 7 feb. 1944 (ibid., 1944, I,
Overwegende dat het ongeval
181) met noot L.C.; 22 feb. 1965 (ibid., 1965, I
634); 27 mei 1968 (A.C., 1968, 1175); 29 aprii naar aanleiding waarvan het aan de
1974 (ibid., 1974, 950); 10 maart 1975 (ibid., beklaagde Ivanna Di Fiore ten laste
1975, 772); 19 jan. 1976 (ibid., 1976, 590) en
voetnoten 1 en 2; 6 j~ni 1979 (ibid., 1978-79, gelegde vluchtmisdrijf werd ge1169); 5 dec. 1979, 9 Jan. en 19 maart 1980 pleegd, voor anderen blijkbaar sla(ibid., 1979-80, nrs. 224, 279 en 453).
gen of verwondingen ten · gevolge
beklaagde wegens overtredingen van
het Wegverkeersreglement en wegens
vluchtmisdrijf heeft doen dagvaarden,
de politierechtbank zich onbevoegd
heeft vez*laard op grand dat het
vluchtmisdrijf naar aanleiding van een
ongeval, dat voor een ander slagen of
verwondingen ten gevolge heeft gehad,
niet onder de bevoegdheid van deze
z·echtbank valt ingevolge artikel 138,
tr, Sv. en de verscheidene misdrijven
samenhangend zijn, onderzoekt het
Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, of de beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of
het vonnis, waarbij de rechtbank zich
onbevoegd verklaart, blijkt verantwoord te zijn; zo ja, dan vernietigt het
de beschikking van de raadkamer,
behalve in zoverre die beslist dat het
misdrijf « onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen » enkel
aanleiding kan geven tot politiestraffen, en verwijst het de zaak naar de
bevoegde correctionele rechtbank, zitting houdende in eerste aanleg {2).

-213heeft gehad, in welk geval de poli- Verslaggever : de h. Screvens - Getierechter krachtens artikel 138, 6", lijkluidende conclusie van mevr. Liekenvan het Wetboek van Strafvordering dael, advocaat-generaal.
niet bevoegd is om van dat misdrijf
kennis te nemen;
Overwegende dat de in dezelfde
oorspronkelijke dagvaarding aan Nr. 97
beklaagde ten laste gelegde overtredingen van het Wegverkeersregle2' KAMER - 6 oktober 1982
ment, de overtreding, een motorvoertuig zonder het vereiste bewijs BESCHERMING VAN DE MAATte hebben bestuurd, en het vluchtSCHAPPIJ - COMMISS!E TOT BESCHERmisdrijf samenhangend lijken en
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - SAMENSTELdat de voormelde overtredingen van
L!NG- ADVOCAAT, LID VAN DE COMMISSIE
het algemeen Wegverkeersregle- NIET AANGEWEZEN - N!ET!GHEID VAN DE
ment het gebrek aan voorzichtigBESL!SSING.
heid of voorzorg lijken op te leveren
Nietig is de beslissing van een commisdat ten grondslag ligt aan de telastsie tot bescherming van de maatlegging van onopzettelijke verwonschappij waarin een lid van de balie
dingen;
als advocaat heeft gezeten, hoewel hij
daartoe niet was aangewezen.
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer van 16 april 1981
en het vonnis van de politierecht(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN
T. FLEURY)
bank van 18 maart 1982 in kracht
van gewijsde zijn gegaan en dat uit
ARREST ( vertaling)
hun strijdigheid een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de
(A.R. nr. 2574)
rechtsgang belemmert;
HET HOF; - Gelet op de bestreDat er derhalve grond bestaat tot den beslissing, op 6 juli 1982 geweregeling van rechtsgebied;
zen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Namen;
Om die redenen, beslissende tot
Over het middel, afgeleid uit de schenregeling van rechtsgebied, vernietigt ding van de artikelen 12, 16, 18 van de
de door de raadkamer van de wet tot bescherming van de maatschapRechtbank van Eerste Aanleg te pij en 779 van het Gerechtelijk Wetboek,
Charleroi gegeven beschikking van
doordat meester B. Corbusier, advo16 april 1981, behalve in zoverre caat bij de balie te Namen, op 6 juli 1982
zitting
hield als lid van de commissie tot
wordt beslist dat wegens het
bestaan
van
de
verzachtende bescherming van de maatschappij,
terwijl hij daartoe niet regelmatig was
omstandigheden die de beschikking
aangeeft, het misdrijf van onopzet- aangewezen door de minister van
telijke slagen of verwondingen Justitie :
enkel aanleiding kan geven tot poliOverwegende dat uit de stukken
tiestraffen; beveelt dat van dit waarop het Hof vermag acht te
arrest melding zal worden gemaakt slaan, blijkt dat meester B. Corbuop de kant van de gedeeltelijk sier, als advocaat, zitting heeft
vernietigde beslissing; verwijst de gehad in de commissie tot bescherzaak naar de Correctionele Recht- ming van de maatschappij die de
bank te Charleroi, zitting houdende bestreden beslissing heeft gewezen,
in eerste aanleg.
hoewel hij daartoe niet was aange6 oktober 1982- 2' kamer- Voorzit- wezen;
ter : de h. Legros, eerste voorzitter Dat het middel gegrond is;

-214Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Namen.
6 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzit·
ter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Poupart - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,

advocaat-generaal.

Op dezelfde dag zijn vijf arresten in
dezelfde zin gewezen op de voorziening door
dezelfde eiser ingesteld tegen beslissingen van
dezelfde datum van dezelfde commissie tot
bescherming van de maatschappij in zake :
Rouelle, Borgoo, Smolders, Geortay, Michaux.

Nr. 98
2' KAMER - 6 ol<tober 1982

DIEREN -

D!ERENBESCHERM!NG WET
2 JULI 1975, ART. 2, 1° - VERZORG!NG
ONTHOUDEN
MISDRIJF
MOREEL
BESTANDDEEL.

Het misdrijf, dat erin bestaat een dier
dat onder bewaking staat de nodige
verzorging te onthouden, bedoeld in
art. 2, 1°, wet van 2 juli 1975 op de
dierenbescherming, vereist geen bijzonder opzet.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL T. D'HOERAENE)

doordat het arrest verweerder vrijspreekt van de hem ten laste gelegde
overtreding van artikel 2, 1', van de wet
van 2 juli 1975 op de enkele grand « dat
het niet bewezen is dat beklaagde (thans
verweerder) gehandeld heeft met het
voornemen en met het doe! om zich van
zijn dieren te ontdoen »,
terwijl artikel 2, 1', van de wet van
2 juli 1975 een onderscheid maakt tussen
twee misdrijven, namelijk een dier dat
onder bewaking staat de nodige verzorging onthouden, en een dier verlaten
met het voornemen er zich van te
ontdoen; het arrest, door verweerder vrij
te spreken op de enkele hierboven
weergegeven grand, aan de wet een
voorwaarde toevoegt waarin ze niet
voorziet, namelijk dat hij die een dier
dat onder zijn bewaking staat de nodige
verzorging onthoudt moet handelen met
het doe! zich van het dier te ontdoen :

Overwegende dat artikel 2, 1', van
de wet van 2 juli 1975 op de
dierenbescherming
correctionele
straffen oplegt aan degene die een
dier dat onder zijn bewaking staat
de nodige verzorging onthoudt, of
het verlaat met het voornemen er
zich van te ontdoen;
Dat er geen bijzonder opzet vereist is voor het wanbedrijf dat erin
bestaat een dier dat onder bewaking
staat de nodige verzorging te onthouden;
Overwegende dat het arrest, met
de enkele vermelding << dat niet is
bewezen dat beklaagde gehandeld
heeft met het voornemen en met
het doe! zich van zijn dieren te
ontdoen », de beslissing, waarbij
verweerder vrijgesproken wordt van
de twee hem ten laste ge!egde
overtredingen van artikel 2, 1', van
de wet van 2 juli 1975, niet naar
recht verantwoord;

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2402)
HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, vernietigt het
den arrest, op 21 april 1982 door het bestreden arrest; veroordeelt verHof van Beroep te Brussel gewezen; weerder in de kosten; beveelt dat
Over het middel, afgeleid uit de schen- van dit arrest melding zal worden
ding van de artikelen 97 van de Grond- gemaakt op de kant van de verniewet en 2, 1', van de wet van 2 juli 1975 tigde beslissing; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
op de dierenbescherming,

-2156 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

Nr. 99
1' KAMER- 7 oktober 1982
1° VERBINTENIS

VOORWAARDELIJKE
VERB!NTENIS
OPSCHORTENDE
VOORWAARDE - BETALING V66R DE VERVULLING VAN DE VOOil.WAARDE - VOORWAARDE

NIET

VERVULD

-

ONVERSCHUI.r

DIODE BETALING.

2° VERBINTENIS -

ONVERSCHULDIGDE
BETALING - WETTEL!JKE VERPLICHTING TOT
TERUGGAVE.

1° en 2(1 De uitvoering van een onder

opschortende vooJWaarde aangegane
verbintenis, als de betaling is gedaan
voordat de vooJWaarde is vervuld en
als deze niet is vervuld, is een onverschuldigde betaling waaruit krachtens
de artt. 1235, 1376 en 1377 B. W. een
wettelijke ve1plichting tot teruggave
voortvloeit (1).
(DEKERPEL T. BEYAZ-SIMCIYAN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6650)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1981 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat de voorziening
enkel kritiek uitbrengt op het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet op de vordering van
verweerder tot terugbetaling van de
prijs die hij voor de overdracht van
de huur en van de handelszaak
heeft betaald;

------------------1
(!) Zie DE PAGE, Droit civil, d. I, 3' uitg.,
blz. 237, nr. 159, en d. III, 3e uitg., blz. 8 e.v.,
inz. nrs. 2 en 8.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1181, 1182, 1200, 1202, 1217, 1218,
1219, 1222, 1235, 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na met
overneming van de gronden van de
eerste rechter te hebben vastgesteld :
dat het echtpaar Vandenbulcke op
27 februari 1975 aan eiser een garage en
een kelder hadden verhuurd om erin een
zaak voor de verkoop van tweedehandswagens te exploiteren; dat in werkelijkheid de schoonzoon van eiser, de heer
Vandenplas, de litigieuze garage in
gebruik had en erin de handelszaak
exploiteerde waarvan hij de eigenaar
was; dat eiser bij een ter post aangetekende brief van 22 december 1977 aan
de verhuurders Vandenbulcke een overeenkomst van 19 december 1977 betekende waarbij dat handelshuurcontract
en die handelszaak aan verweerder werden overgedragen; dat de verhuurders
aan eiser en aan de kandidaatovernemer hun met redenen omkleed
verzet tegen die overdracht deden kennen; dat verweerder reeds op 13 december 1977 aan Vandenplas, eigenaar van
de handelszaak, de prijs van de overdracht van die handelszaak had betaald,
en na te hebben beslist dat het verzet
van de verhuurders tegen de overdracht
ontvankelijk en gegrond was, met bevestiging van de beroepen beslissing,
eiser en Vandenplas hoofdelijk veroordeelt « om verweerder het bedrag van
driehonderdduizend frank terug te betalen, plus de gerechtelijke interest », op
grand dat : « uit de bepalingen van de
overeenkomsten tot overdracht van de
huur en van de handelszaak duidelijk
blijkt dat ze afhangen van de voorwaarde dat de verhuurders akkoord gaan
of dat er een rechterlijke beslissing is,
daar ze anders zonder voorwerp zijn
(clausule 5 van de overeenkomsten); dat,
nu de opschortende voorwaarde van het
akkoord van de verhuurders of van een
rechterlijke beslissing niet was vervuld,
de overeenkomst tot overdracht van de
handelshuur en de overeenkomst tot
overdracht van de handelszaak hun
gevolgen niet hebben gehad, zodat (verweerder) de teruggave van de prijs van
de overdracht van de handelszaak,
namelijk 300.000 frank, kan vorderen;
dat niet wordt ontkend dat de akte van
overdracht van de handelszaak door
Vandenplas is ondertekend als lasthebber van (eiser), die zijn schoonvader is;
dat Vandenplas echter eigenaar was van
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handelszaak volgt dat de gevolgen
ervan afhingen van de voorwaarde
dat de verhuurders akkoord zouden
gaan of er een rechterlijke eindbeslissing zou zijn tot bekrachtiging
van de overdracht », dat de voorwaarde niet is vervuld en dat de
overnemer het recht heeft de door
hem betaalde prijs terug te krijgen,
eiser en de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij
hoofde!ijk veroordeelt om verweerder de prijs van de overdracht terug
te betalen als schuldenaars van
eenzelfde contractuele verbintenis;
Overwegende dat de uitvoering
van een onder een opschortende
voorwaarde aangegane verbintenis,
als de betaling is gedaan voordat de
voorwaarde is vervuld en als deze
niet is vervuld, een onverschuldigde
betaling is waarvan de teruggave
een uit de artikelen 1235, 1376 en
1377 van het Burgerlijk Wetboek
voortvloeiende wettelijke verplichting is;
Dat, derhalve, het vonnis, door te
beslissen, enerzijds, dat de overdracht haar gevolgen niet heeft
kunnen hebben, daar de opschortende voorwaarde waaronder ze was
aangegaan, niet was vervuld en,
anderzijds, dat eiser en de tot
bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij contractueel verplicht waren om verweerder de prijs
van de overdracht terug te betalen,
tegenstrijdig is zoals in het middel
wordt aangevoerd;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

die handelszaak en dat verweerder op
13 december 1977 aan hem het bedrag
van 300.000 frank betaalde; dat, zo hoofdelijkheid weliswaar niet wordt vermoed, (eiser en Vandenplas), gelet op
voornoemde elementen, moeten worden
beschouwd als schuldenaars van een
zelfde contractuele verbintenis tussen
wie hoofdelijkheid van rechtswege
bestaat » (gronden van het beroepen
vonnis, die uitdrukkelijk door het beroepen vonnis zijn overgenomen) en op
grond « dat de gemeenschappelijke verbintenis van eiser en Vandenplas
ondeelbaar is en er dus hoofdelijkheid
is » ( eigen grond van het bestreden
vonnis),
terwijl, eerste onderdeel, de uitvoering, pendente conditione, van een onder
een opschortende voorwaarde aangegane
verbintenis een onverschuldigde betaling
is, wanneer de voorwaarde niet is vervuld, en krachtens de artikelen 1376 en
1235 van het Burgerlijk Wetboek kan
worden teruggevorderd, waaruit volgt
dat het vonnis, na te hebben vastgesteld
dat de litigieuze overdracht onder een
opschortende voorwaarde was aangegaan en dat de voorwaarde niet was
vervuld, niet wettig kon beslissen dat de
verplichting om aan verweerder de door
hem pendente conditione betaalde prijs
van de overdracht terug te betalen een
contractuele verplichting was; het vonnis
aldus miskent dat de onder een opschortende voorwaarde aangegane verbintenis
geen gevolg kan hebben als de voorwaarde niet vervuld is (schending van de
artikelen 1181 en 1182 van het Burgerlijk
Wetboek) en dat de verplichting om de
onverschuldigd betaalde zaak terug te
geven een buitencontractuele verplichting is (schending van de artikelen 1376,
1377 en 1235 van het ·Burgerlijk Wethoek); het in elk geval tegenstrijdig is
vast te stellen dat de litigieuze overdracht « haar gevolgen niet had kunnen
hebben », daar de opschortende voorwaarde waaronder ze was aangegaan,
niet vervuld was, en tegelijk te beslissen
dat eiser en Vandenplas contractueel
verp!icht waren om aan verweerder de
prijs van de overdracht terug te betalen;
deze tegenstrijdigheid gelijkstaat met
een gebrek aan motivering (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben geoordeeld
« dat uit de overeenkomst tot over-

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het middel
die tot geen ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis voor zover het eiser hoofdelijk met Vandenplas veroordeelt om
verweerder het bedrag van driehonderdduizend frank terug te betalen
plus de gerechtelijke interest, en
het uitspraak doet over de kosten;

-217verklaart onderhavig arrest bindend
voor de partij Vandenplas; 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 Nijvel, zitting houdende in
hoger beroep.
7 oktober 1982 - 1' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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INKOMSTENBELASTINGEN

PERSONENBELASTING - BELASTBARE WINSTEN
VAN EEN HANDELSONDERNEMING- BEDRAGEN GEBRUIKT VOOR DE UITBREIDING VAN
DE ONDERNEMING - BEGRIP.

Als belastbare winsten van een handelsonderneming worden aangemerkt de
bedragen die een makelaar in onroerende goederen gebruikt tot uitbreiding van zijn ondez·neming door de
aankoop van gronden met het oog op
wederverkoop, evenals de bijkomende
kosten waardoor de aankoop mogelijk
was, zoals de registratierechten en de
notariskosten, wanneer de genoemde
goederen niet in de loop van het
belastingjaar zijn verkocht (1}. (Art. 22,
4', W.I.B.}
(DEBEL T. BELG!SCHE STAAT CIEN)

MIN. V. FINAN-

ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. F 580 F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1981
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

------------------1
(1) Cass., 26 juni 1974 (A.C., 1974, 1208).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 20, inzonderheid 1°,
21, 22, inzonderheid 4°, 36bis, 44 van het
Wetboek
van
Inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari 1964},
welk artikel 36 bis in dit wetboek is ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 25 juni
1973 en welk artikel 44 gewijzigd is bij
artikel 14 van de wet van 25 juni 1973, 27
van het koninklijk besluit van 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening
van de ondernemingen, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat eiser van
zijn winsten over het jaar 1976 niet op
wettige wijze heeft kunnen aftrekken de
kosten (registratierechten en kosten van
notariele akten) ter verkrijging van
gronden die hij in de loop van dat jaar
heeft aangekocht met het oog op wederverkoop, en die beslissing als volgt
verantwoordt : « dat immers niet wordt
betwist dat de litigieuze kosten betrekking hebben op ongebouwde onroerende
goederen die bestemd zijn voor wederverkoop en dat, derhalve, artikel 44 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ten deze niet kan worden toegepast,
dat uit artikel 36bis van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen duide!ijk
blijkt dat, in het geval van de betrokken
belastingplichtige, van de belastbare
meerwaarden het volle tarief wordt
geheven in zoverre de verkoopprijs groter is dan de aanschaffings- of beleggingswaarde, dat bijgevolg, zoals er in
het bericht van wijziging van 23 september 1977 terecht op wordt gewezen, "de
registratierechten en de overige kosten
in verband met de onroerende goederen
die in 1976 zijn verkregen en op
31 december 1976 niet waren verkocht,
geen invloed kunnen hebben op de
netto-opbrengst van de andere goederen
die tijdens dat jaar zijn verkocht ", dat
de betwiste kosten enkel in aanmerking
kunnen worden genomen bij de vaststelling van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen waarop ze
betrekking hebben en dat het dienaangaande zonder belang is dat verzoeker
(thans eiser) de inventariswaarde van
die goederen subjectief heeft vastgesteld
"volgens hun werkelijke verkoopwaarde,
dit is de waarde van wederverkoop op
het einde van het belastingjaar, welke
waarde helemaal geen rekening moet
houden met de registratie- en notariskosten, doch de normale waarde van de
goederen is op het moment van de
inventaris ", dat, gelet op bovenvermelde
beginselen, " niet ter zake dienend " zijn
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belasting over de toegevoegde waarde of
de jaarrekening van de ondernemingen,
dat uit deze overwegingen volgt dat de
aanslag wettig en geenszins willekeurig
is»,
terwij], eerste onderdeel, eiser in zijn

beroep en in zijn conclusie voor het hof
van beroep betoogde dat de administratie der belastingen ten onrechte « de
verkrijgingskosten niet als algemene
kosten had aangenomen ,, en het hof
van beroep verzocht te « beslissen dat
het bedrag van de nettobedrijfsinkomsten van verzoeker » moest worden
verminderd met het bedrag van die
kosten, zodat het arrest, door te verklaren « dat niet wordt betwist dat de
litigieuze kosten betrekking hebben op
ongebouwde onroerende goederen die
bestemd zijn voor wederverkoop en dat,
derhalve, artikel 44 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen ten deze niet
kan worden toegepast » de bewijskracht
van het beroep en van de conclusie van
eiser miskent door aan die akten een
betekenis toe te kennen die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, noch artikel 36bis
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen noch enige andere wettelijke
bepaling afbreuk doen aan het recht van
de belastingplichtige om van zijn brutowinsten de kosten ter verkrijging van
zijn bedrijfsgoederen, zelfs de ongebouwde onroerende goederen, af te trekken, hetzij als bedrijfslasten krachtens
artikel 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, hetzij als waardevermindering met weerslag op de krachtens de artikelen 20 en 21 van het
wetboek belaste winst, wanneer de aankoopprijs, zonder de kosten, de werkelijke waarde van de goederen is op het
einde van het boekjaar, waaruit volgt
dat, nu de feitenrechter niet vaststelt dat
ten deze, en in tegenstelling met wat
eiser betoogde, de werkelijke waarde
van de goederen, die in de balans moest
worden opgenomen, de aanlwopprijs was
plus de kosten, het arrest zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt (schending
van voormelde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

verklaart dat niet wordt betwist dat
artikel 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen ten deze niet
kan worden toegepast; dat het
steunt op de niet betwiste omstandigheid dat de litigieuze kosten
betrekking hebben op ongebouwde
onroerende goederen die bestemd
zijn voor wederverkoop en hieruit
afleidt dat artikel 44 van dit wetboek niet van toepassing is;
Dat het middel dat, in dit onderdee!, berust op een verkeerde uitlegging van het arrest, feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat, blijkens zijn
conclusie, eiser, makelaar in onroerende goederen, die voor het hof
van beroep niet betwistte dat de
ongebouwde gronden waren aangekocht met sommen die werden
gebruikt tot uitbreiding van de
onderneming in de zin van artikel 22, 4', van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
niet
aanvoerde dat de beleggingswaarde van
die met het oog op wederverkoop
verkregen gronden in de loop van
het belastbare tijdperk was verminderd, doch enkel betoogde dat het
bedrag van de registratierechten en
van de notariskosten in verband
met de in 1976 verkregen gronden
als algemene kosten moest worden
afgetrokken;
Overwegende dat volgens artikel 22, 4', van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen als belastbare
winsten worden aangemerkt de tot
uitbreiding van de onderneming
gebruikte sommen; dat, gelet op de
algemene bewoordingen van die
wettelijke bepalirig, die sommen
zowel de bijkomende kosten die de
verkoop mogelijk hebben gemaakt,
als de prijs zelf van het verkregen
goed omvatten;
Dat het arrest, door te beslissen
Wat het eerste onderdeel betreft : dat het bedrag van de registratieOverwegende dat uit de context rechten en van de notariskosten in
van het arrest blijkt dat het niet verband met gronden, die in 1976
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ber 1976 nog niet verkocht waren,
niet als algemene kosten kan wor1' KAMER - 8 oktober 1982
den afgetrokken van de winst die in
1976 door de wederverkoop van OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
diverse onroerende goederen is
LEVERINGEN, DIENSTEN)
OP·
gemaakt, een juiste toepassing geeft
DRACHT VAN WERKEN - CONTRACTUELE
aan de in het middel vermelde
UITSLUITING VAN HERZIENING VAN DE PRIJZEN VAN MATERIALEN MINISTERIEEL
bepalingen van het Wetboek van de
BESLUIT VAN 14 OKT. 1964, ARTT. 13, B, EN 16,
Inkomstenbelastingen;
B,1o- DRAAGWIJDTE.

Dat dit onderdeel van het middel
in dat opzicht niet kan worden Wanneer bij overheidsopdracht van werken het contract de b1i art. 13, B, MB.
aangenomen;
van 14 okt. 1964 bedoelde herziening
van de prijzen van de materialen
Overwegende dat, voor het oveuitsluit,
kan de aannemer zich nietterige, enerzijds, de registratierechten
min beroepen op art. 16, B, Jo, van dat
en de overige litigieuze kosten
ministerieel
besluit,
dat,
onder
betrekking hebben op de ongebepaalde voorwaarden, het mogelijk
bouwde onroerende goederen die in
maakt de herziening van de overeen1976 verkregen werden en op
komst en onder meer van de contrac··
tuele verbintenissen betreffende do
31 december 1976 nog niet verkocht
prijzen
te verkrijgen; uit het enkele
waren en, anderzijds, artikel 48 van
feit
dat de bij art. 13, B, bedoelde
het koninklijk besluit van 8 oktober
herziening van de prijzen van de
1976 met betrekking tot de jaarrekematerialen contractueel is uitgesloten,
ning van de ondernemingen luidt kan
de rechter niet wettig afleiden dat
dat de bepalingen van dit koninklijk
de aannemer het risico van de in
besluit voor het eerst van toepasartikel 16, B, Jo, bepaalde omstandigsing zijn op de jaarrekening afgeheden heeft opgenomen (1).
sloten op het einde van het boek(DE DECKER N.Y. T. O.C.M.W. HOBOKEN)
jaar dat ingaat na 31 december
1976;
A.RREST
Dat, derhalve, in dit onderdeel,
(A.R. nr. 3485)
het middel, in zoverre het aan het
HET IIOF; - Gelet op het bestrearrest de schending verwijt van
artikel 27 van het koninklijk besluit den arrest, op 14 januari 1981 door
van 8 oktober 1976, dat niets te het Hof van Beroep te Antwerpen
maken heeft met het aan het hof gewezen;
van beroep voorgelegde geschil, niet
Over het middel, afgeleid uit de scherrontvankelijk is;
ding van de artikelen 97 van de Grand-

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

wet, 1134, 1135, 1157, 1158, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 13, B,
en 16, B,. 1", van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, zoals gewijzigd door de
ministeriele besluiten van 20 december
1965 en 24 november 1970,
doordat het arrest de door eiseres
ingestelde vordering tot betaling door

7 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitter
:
r~dder
de
Schaetzen
Verslaggever : de h. Stranard - Ge·
lijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bishoven, advocaat-generaal - Advo(!) De materie is thans geregeld bij het
caten :mrs. De Bruyn en Maltus, Brussel. M.B.
van 10 aug. 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van
Op dezelfde dag is een identiek arrest de overheidsopdrachten van werken, leveringewezen, nr. F581F,
gen en diensten, artt. 13, § 2, en 16, § 2, 1°.
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1.273.056 frank en van 561.G13 frank
verwerpt op grond : dat voor de toepasselijkheid van artikel 16, B, van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964
de aannemer de bewijslast heeft van een
belangrijk nadeel wegens omstandigheden die hij niet redelijkerwijze kon
voorzien bij de inschrijving of bij het
sluiten der overeenkomst, die hij niet
kon ontwijken en waarvan de gevolgen
niet konden verholpen worden hoewel
hij het nodige gedaan heeft; dat eiseres
bij het onderschrijven van het werk een
aanneming tegen vaste prijs heeft
bedongen, wetende dat het bijzonder
lastenboek de prijswijziging van materialen
heeft
uitgesloten,
terwijl
artikel 13, .B. van het algemeen lastenboek de mogelijkheid van herziening
van materialenprijzen en lonen afhankelijk stelt van de voorwaarden bepaald in
het bijzonder lastenboek; dat prijsstijgingen steeds te voorzien zijn, meer
bepaald als zodanig bedoeld in het
bijzonder lastenboek; dat eiseres dit contractueel door haar opgenomen risico
kon ontwijken, door er rekening mee te
houden bij het vaststellen van de aannemingsprijs, door het aankopen van
materialen zodra het werk toegewezen
werd - indien zij niet uit haar eigen
stock konden betrokken worden zoals
verweerder vooropstelt - door contracten met leveranciers tegen bepaalde of
ge!ndexeerde prijzen voor het aangenomen werk, waar eiseres trouwens niet
naar verwijst; dat eiseres derhalve naar
de termen van artikel 16, B, de prijsstijgingen redelijkerwijze kon voorzien, ook
a! waren zij vee! hoger dan zij verwacht
had, in ieder geval de prijsstijgingen kon
ontwijken door het nemen van gezegde
maatregelen, terwijl deze maatregelen de
gevolgen van de prijsstijgingen konden
ondervangen; dat eiseres het. contractueel aanvaarde risico, waarvan het
bovendien onmogelijk is na te gaan of het
niet in zijn aannemingsprijs werd ingerekend of door het bestaan van een stock
werd ondervangen, niet tegen haar
opdrachtgever kan verhalen,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest de
prijsschommelingen van de materialen
die krachtens artikel 13, B, van het
algemeen Iastenkohier tot prijsherziening kunnen leiden en waarvan de
toepassing uitgesloten is door het bijzonder lastenboek, verwart met de door
artikel 16, B, 1", bedoelde prijsverhogingen, zijnde omstandigheden, die redelijkerwijze niet konden voorzien worden

bij het indienen der inschrijving, niet
konden ontweken worden en waarvan de
gevolgen niet konden verholpen worden;
het arrest derhalve uit het feit dat de
toepassing van artikel 13, B, voor de
materialen door het bijzonder lastenkohier uitgesloten was, welk risico eiseres
aanvaard had, niet wettelijk kon afleiden
dat eiseres de door artikel 16, B, 1",
bedoelde prijsverhoging ook als risico
aanvaard had, of kon voorzien of ontwijken (schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 13, B, en 16, B, 1", van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964);
tweede onderdeel, het arrest geen
onderscheid maakt tussen de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 13, B,
en 16, B, 1", van het algemeen lastenkohier; nochtans de toepassing van de
voorwaarden van artikel 16, B, 1", op
redelijk niet te voorziene en onontwijkbare omstandigheden berust en die van
artikel 13, B, op loutere prijsschommelingen; door de gelijkschakeling van de
toepassingsvoorwaarden van deze twee
nochtans verschillende clausules de
motivering tegenstrijdig is en de bewijskracht van artikel 16, B, 1", van het
algemeen lastenkohier miskent (schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 13, B, en 16, B, 1", van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964);
derde onderdeel, het arrest, door te
oordelen dat eiseres de prijsstijgingen,
die vee! hoger lagen dan verwacht, toch
had moeten voorzien of ondervangen,
het principe van de imprevisieleer miskent, volgens hetwelk omstandigheden
die redelijkerwijze niet kunnen voorzien
worden bij het sluiten der overeenkomst
aanleiding tot herziening geven; prijsverhogingen die vee! hoger liggen dan
kan verwacht worden onder toepassing
vallen van artikel 16, B, 1", van het
algemeen lastenkohier; immers prijsstijgingen die vee! hoger liggen dan verwacht redelijkerwijze niet kunnen voorzien worden; dat deze motieven tegenstrijdig en duister zijn en de bestreden
beslissing niet wettelijk rechtvaardigen
(schending van de artikelen 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek, 16, B, 1",
van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 en 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, het arrest, door te
oordelen dat prijsstijgingen steeds te
voorzien zijn en dat eiseres eraan kan
ontsnappen en ze voorkomen door aile
materialen aan te kopen en in stock te
nemen van bij het begin der werken, de

-221arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat erover door
de feitenrechter zal worden beslist;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

clausule van herziening van de prijzen
in geval van verhoging die redelijkerwijze niet kon voorzien worden en die
niet kon ontweken worden noch verholpen, interpreteert in de zin waarin ze,
ten opzichte van verhoging van materiaalprijzen, geen gevolg meer kan hebben (schending van de artikelen 1157,
1158 van het Burgerlijk Wetboek en 16,
B, 1°, van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964) :

8 oktober 1982 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Sury - GelijkluiWat het eerste onderdeel betreft : dende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. HouteOverwegende dat het arrest oor- kier.

deelt " dat prijsstijgingen van materialen steeds te voorzien zijn, meer
bepaald als zodanig bedoeld in het
bijzonder lastenboek >>; dat het
arrest beslist dat, nu geen herziening van prijzen van materialen in Nr. 102
het bijzonder
lastenboek was
bedongen, zoals artikel 13, B, van
1' KAMER- 8 olrtober 1982
het algemeen lastenboek toelaat,
eiseres het risico van prijsstijgingen ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
had opgenomen en zich in geen
TAFEL EN BED ECHTSCHEIDING
geval op artikel 16, B, 1°, van het
DOOR
ONDERLINGE
TOESTEMMING
RESPECTIEVE
BIJDRAGE
VAN
DE UIT DE
algemeen lastenboek kan beroepen;
ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOTEN IN HET
Overwegende dat, wanneer zoals
ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE
ten deze de herziening van de
KINDEREN-OVEREENKOMST-GEVOLGEN
prijzen van materialen contractueel TEN AANZIEN VAN DE BIJDRAGE VAN ELK
uitgesloten is, de . aannemer toch
VAN BEIDE OUDERS.
artikel 16, B, 1o, kan inroepen, dat
krachtens art. 1288, 3°, Ger. W. de
onder bepaalde voorwaarden het Hoewel
echtgenoten die besloten zijn tot echtmogelijk maakt de herziening van
scheiding door onderlinge toestemde overeenkomst en onder meer van
ming over te gaan, ertoe gehouden
de
contractuele
verbintenissen
zijn bij geschrift hun overeenkomst
vast te Jeggen om trent de bijdrage van
betreffende de prijzen, te bekomen;
elk van beide echtgenoten in het
Overwegende dat het arrest dan
onderhoud en de opvoeding van de
ook uit het feit dat de bij artikel 13, kinderen, onverminderd de rechten,
B, bedoelde herziening van de prij- hun toegekend door hoofdstuk V,
zen van de materialen contractueel
titel V van hoek I van het Burgerlijk
was uitgesloten, niet wettelijk kon
Wetboek, belet die verplichting niet
afleiden dat eiseres ook het risico noodzakelijk dat de echtgenoten overvan de in artikel 16, B, 1°, beschre- eenkomen dat een van hen voor het
geheel zal bijdragen en de andere
ven omstandigheden had genomen;
niets; zulk een clausule is slechts
Dat het onderdeel in zoverre
verboden in zoverre zij derwijze is
gegrond is;
opgevat dat een van de echtgenoten

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de overige grieven, die
niet tot ruimere cassatie kunnen
!eiden, vernietigt het bestreden
arrest behalve in zoverre de hogere
beroepen ontvankelijk worden verklaard; beveelt dat van onderhavig

van zijn verplichtingen tegenover de
kinderen wordt ontslagen; zij is wettig
wanneer zij uitsluitend slaat op de
rechtsbetrekk1ngen tussen de echtgenoten (1).
(1) Zie Cass., 10 okt. 1974 (A.C., 1975, 191),
14 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 182), 11 juni
1981 (ibid., 1980·81, nr. 585) en 17 sept. 1981
(ibid., 1981-82, nr, 45).

-222(D ... S ... , H ... T. PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL)
ARREST

(A.R. nr. 3543)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1288, 3", 1297 en
1298 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de echtscheiding
door onder!inge toestemming tussen de
eisers niet toestaat onder meer op
grond : « ••• dat om te beantwoorden aan
de voorwaarden van artikel 1288, 3", van
het Gerechtelijk Wetboek, een "concrete " bijdrage van elk van beide ouders
in de overeenkomst moet worden opgenomen. Dat de keuze door de wetgever
van de woorden " elk van beide echtgenoten" er duidelijk op wijst dat zowel de
vader als de moeder bij geschrift een
redelijk akkoord moeten sluiten waarbij
ze ieder hun aandeel bepalen. Dat de
clausule, zoals gekozen door appellanten
(de eisers) strijdig is met de wettelijke
voorschriften. Dat het niet enkel gaat
om een vormvereiste doch ook om een
grondvoorwaarde die niet werd nageleefd (... ); dat inderdaad de nietigheid
van een beding waarbij een der echtgenoten, zoals ten deze, volledig vrijgesteld
wordt van iedere bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van de kinderen, van openbare orde is( ... )»,
terwijl, artikel 1288, 3", van het
Gerechtelijk Wetboek geenszins de echtgenoten, die besluiten uit de echt te
scheiden door onderlinge toestemming,
verbiedt een van hen in hun onder!inge
juridische verhouding te ontslaan van
elke bijdrage in het onderhoud en de
opvoeding van hun kinderen, voor zover,
zoals deze wetsbepaling overigens uitdrukkelijk voorschrijft, de hen door de
wet toegekende rechten ten aanzien van
hun beide ouders niet worden beknot;
een beding van de aan de echtscheiding
door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst, waarin de bijdrage van de ouders in de onderhoudsen opvoedingskosten der kinderen wordt
geregeld, slechts strijdig is met de openbare
orde
namelijk met
de
artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk
Wetboek - wanneer tussen de echtgenoten zou worden overeengekomen dat
een van heiden niet meer zal bijdragen

in het onderhoud van de kinderen of het
kind en dat de andere echtgenoot de
eerste zal vrijwaren tegen iedere onderhoudsvordering ten behoeve van de kinderen of het kind; zulks ten deze niet
het geval is, gezien de betrokken clausule van de voorafgaande overeenkomst : « Onverminderd de rechten aan de
kinderen door hoofdstuk V, titel V van
hoek I van het Burgerlijk Wetboek toegekend ... » (schending van artikel 1288, 3o,
van het Gerechte!ijk Wetboek) de rechten
van het kind op kost, onderhoud en opvoeding ten aallzien van beide ouders onverkort laat, en het arrest tevens, door niet
aileen na te gaan of de formele vereiste
voorgeschreven door artikel 1288, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek nageleefd werd,
doch ook te onderzoeken in welke mate de
eisers overeengekomen waren onderling
tot het onderhoud van hun kind te zullen
bijdragen, de artikelen 1297 en 1298 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt nu deze
wetsbepalingen de bevoegdheid van de
rechter beperken tot een !outer formele
controle met name of « de partijen aan de
voorwaarden hebben voldaan en de formaliteiten hebben in acht genomen die
door de wet bepaald zijn » :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers, in hun aan de
echtscheiding bij onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst in verband met hun bijdrageverplichting in het onderhoud en
de
opvoeding
van
hun
kind,
stipuleerden : « Onverminderd de
rechten aan de kinderen door
hoofdstuk V, titel V van boek I van
het Burgerlijk Wetboek toegekend,
zijn partijen overeengekomen dat
mevrouw B ... H ... persoonlijk de last
van onderhoud en opvoeding van het
kind zal betalen zonder enige tussenkomst van de heer G ... D ... S ... »;
Overwegende dat artikel 203 van
het Burgerlijk Wetboek de ouders
verplicht tot onderhoud en opvoeding van de uit hun huwelijk
gesproten kinderen, zonder dat deze
plicht ingevolge de ontbinding van
het huwelijk ophoudt; dat, na
gezegde ontbinding, artikel 303 van
hetzelfde wetboek de ouders verplicht tot dit onderhoud en tot die
opvoeding bij te dragen;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 1288, 3", van het Gerechtelijk
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onderlinge toestemming over te
gaan, er onder meer toe gehouden
zijn hun overeenkomst hij geschrift
vast te leggen omtrent de hijdrage
van elk van heide echtgenoten in
het onderhoud en de opvoeding van
hun kinderen, onverminderd de
rechten,
hun
toegekend
door
hoofdstuk V, titel V van hoek I van
het Burgerlijk Wethoek;
Overwegende dat dit artikel
heoogt de latere hetwistingen tussen
de echtgenoten nopens hun onderlinge hijdrage in de kosten van
onderhoud en opvoeding van de
kinderen te voorkomen; dat de echtgenoten, voor zover de kinderen in
niets tekort komen, hun onderlinge
hijdrage tot die lasten naar goeddunken regelen;

heding nietig kon verklaren op
grond van de in het middel weergegeven motieven;
Dat het middel in zoverre
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
hestreden arrest, hehalve in zoverre
het hager beroep wordt toegelaten;
heveelt dat van onderhavig arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
heslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover
uitspraak zal doen; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
8 oktober 1982 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boon - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

Overwegende dat aan de voorwaarden van het vastleggen in een
schriftelijke overeenkomst van de
hijdrage van elk van heide echtge- Nr. 103
noten is voldaan, ook wanneer de
3• KAMER - 11 oktober 1982
echtgenoten overeenkomen dat een
hunner voor het geheel zal hijdra- 1° CASSATIEMIDDELEN BURGERgen en de andere niets; dat zulke LUKE ZAKEN - MIDDEL AFGELE!D UIT
clausule slechts verhoden is in SCHENDING VAN NIET IN WERKING GETREzoverre zij derwijze is opgevat dat DEN WETIELIJKE BEPALINGEN.
een van de echtgenoten van zijn 2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEverplichtingen tegenover de kinde- MERS - BEROEPSVOETBALLERS - WET VAN
ren wordt ontslagen;
3 MAART 1977 - WERKINGSSFEER.
Overwegende dat ten deze de 1" Niet ontvankelijk is het middel afgeeisers, door in hun overeenkomst
Jeid uit schending van niet in werking
getreden wettelijke bepalingen.
uitdrukkelijk te vermelden dat de
getroffen regeling geschiedt « onver- 2" De wet van 3 maart 1977 betreffende
minderd de rechten aan de kindede toepassing van de sociale zekerren door hoofdstuk V, titel V van
heidswetgeving op de beroepsvoetbalhoek I van het Burgerlijk Wethoek
Jers is toepassehjk op de voetbalclubs
en aile voetballers zonder onderscheid
toegekend », onduhhelzinnig tot
die zij krachtens een arbeidsovereenuiting hrengen dat het ontslag van
komst tewerkstellen.
hijdrageverplichting voor een hunner uitsluitend hun onderlinge ver- (• V.K. NINOVE • V.Z.W. T. RIJKSD!ENST VOOR
houding betreft, maar dat tegenover
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHE!D)
het kind hun wettelijke bijdrageverplichting onverminderd blijft voortARREST
bestaan;
(A.R. nr. 3538)
Dat het arrest niet zonder scherrHET HOF; - Gelet op het hestreding van artikel 1288, 3", van net den arrest, op 22 juni 1981 door het
Gerechtelijk Wethoek het bedoelde Arheidshof te Gent gewezen;
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1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1 van de wet van 3 maart 1977
betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidswetgeving op de beroepsvoetbalspelers en 3 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars,
doordat het arrest beslist dat eiseres
sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd
is voor twee met haar door een overeenkomst verbonden voetbalspelers, op
grond : dat deze beide spelers tegen
bezoldiging prestaties leveren onder Ieiding, gezag en toezicht, dat zij derhalve
door een arbeidsovereenkomst met eiseres verbonden zijn, dat zij aldus onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doch dat zij eveneens onderworpen zijn
aan de wet van 3 maart 1977 betreffende
de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de beroepsvoetbalspelers,
die de toepassing van de wet van 27 juni
1969 beperkt tot de regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige
verzorging, tot de regeling voor rust- en
overlevingspensioenen voor werknemers
en tot de kinderbijslagregeling voor
werknemers, zodat deze twee met eiseres verbonden spelers slechts in deze
beperkte mate aan de sociale zekerheidsregeling onderworpen zijn, een en
ander ongeacht of zij het voetbalspel als
hoofd- of als bijberoep uitoefenen,

overeenkomst, beschouwd wordt als een
betaalde deeltijdse sportbeoefenaar in de
zin van dit wetsvoorstel, hetgeen impliceert dat een overeenkomst waarbij een
partij tegen loon prestaties verricht
onder gezag, Ieiding en toezicht van een
andere partij, niet a priori een arbeidsovereenkomst is, en anderzijds in
artikel 3 van de wet van 24 februari 1978
betreffende de
arbeidsovereenkomst
voor betaalde sportbeoefenaars bepaald
wordt dat de tussen een werkgever en
een betaalde sportbeoefenaar gesloten
overeenkomst aangezien wordt als een
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
hetgeen eveneens impliceert dat een
dergelijke overeenkomst althans niet a
priori een arbeidsovereenkomst uitmaakt; het arrest op deze aanvoering
niet antwoordt door de in het middel
aangehaalde noch door enige andere
redengeving, hetgeen een miskenning
uitmaakt van de motiveringsverplichting
van artikel 97 van de Grondwet;
tweede onderdeel, het contract dat een
bezoldigde deeltijdse voetbalspeler met
zijn club verbindt en uit hoofde waarvan
hij tegen betaling sportprestaties Ievert,
geen arbeidsovereenkomst uitmaakt,
doch een overeenkomst sui generis,
zodat het arrest ten onrechte beslist dat
het er niet toe doet of het voetbalspel
het hoofdberoep, dan wei het bijberoep
van de litigieuze spelers uitmaakt, en
derhalve niet wettig kan beslissen dat
ten deze de wetten van 27 juni 1969 en
3 maart 1977 van toepassing zijn, althans
zulks niet kan doen zonder na te gaan of
het ten deze om voltijds dan wei deeltijds bezoldigde voetbalspelers gaat, aangezien de wetgever zelf in artikel 3 van
de wet van 24 februari 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomst voor betaalde
sportbeoefenaars de fictie in het Ieven
heeft geroepen dat dergelijke overeenkomsten arbeidsovereenkomsten voor
bedienden zijn en ook niet uit deze
omstandigheid precies zou kunnen worden afgeleid dat onderhavige overeenkomsten zonder meer als arbeidsovereenkomsten dienen te worden beschouwd, nu voormelde wet van
24 februari 1978, bij gebreke van de door
artikel 14 voorgeschreven databepaling
door de Koning, nog niet in werking is
getreden (schending van de artikelen 1,
§ 1, 2, § 1, van de wet van 27 juni 1969, 1
van de wet van 3 maart 1977 en 3 van de
wet van 24 februari 1978);

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar voor de eerste rechter genomen
conclusie, die zij voor het arbeidshof
uitdrukkelijk heeft hernomen, aanvoerde
dat het contract tussen de club en de
deeltijdse betaalde sportbeoefenaar ook
in de ogen van de wetgever een contract
sui generis is en dus geen arbeidsovereenkomst, nu enerzijds in artikel 2 van
wetsvoorst.el nr. 67 van 11 april 1979
betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidswetgeving op de betaalde
deeltijdse sportbeoefenaars gestipuleerd
wordt dat de persoon die tegen loon
deeltijdse sportprestaties onder het
gezag van een ander persoon verricht
zonder door een arbeidsovereenkomst te
zijn · verbonden, of die een deeltijdse
derde onderdeel, het arrest aldus
sportprestatie verricht in gelijkaardige impliciet doch zeker beslist dat iedere
voorwaarden als die van een arbeids- voetbalspeler die krachtens een arbeids-

-225om een contract sui generis gaan.
Ter zake ontkent verweerster echter
niet dat gezag over de spelers wordt
uitgeoefend en dat zij een financiele
vergoeding ontvangen voor hun
prestaties »; dat het vonnis daaruit
afleidde dat het contract van de
betrokken voetbalspelers een arbeidsovereenkomst was;
Dat het arrest, door die consideransen over te nemen, de in het
onderdeel aangehaalde conclusie
beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
Wat het eerste onderdeel betreft : niet kan worden afgeleid uit de
schending van artikel 3 van de wet
Overwegende dat het arbeidshof van 24 februari 1978 die nog niet in
oordeelt dat eiseres en de betrokken werking is getreden;
voetbalspelers bijdrageplichtig aan
Dat overigens, nu de aangevoerde
de sociale zekerheid zijn, ongeacht
of het voetbalspel het hoofdberoep grief uitsluitend uit die niet in
of het bijberoep van die spelers is, werking getreden wettelijke bepaen in dit opzicht erop wijst dat « het ling is afgeleid, de overige vermelde
bestreden vonnis daar reeds uitvoe- wettelijke bepalingen niet volstaan
rig over heeft gehandeld, op die om tot cassatie te kunnen leiden;
Dat het onderdeel niet ontvankebedenking na dat de wet van
3 maart 1977 betreffende de toepas- lijk is;
sing van de sociale zekerheidswetWat het derde onderdeel betreft :
geving op de beroepsvoetballers
geen andere draagwijdte heeft dan
Over de grand
van
niet-ontde toepassing van de wet van vankelijkheid door verweerder afgeleid
27 juni 1969 te beperken ,, tot uit het gebrek aan belang van het
bepaalde sociale zekerheidsregelin- onderdeel, nu de gegrondbevinding
ervan tot gevolg zou hebben dat eiseres
gen;
bijdrageplichtig zou blijven met toepasDat het arrest aldus, impliciet sing van de wet van 27 juni 1969 :
maar zeker, de motieven van het
vonnis overneemt;
Overwegende dat uit het arrest
Overwegende dat het vonnis blijkt dat de veroordeling van eiseoordeelde : « Ten slotte werpt ver- res steunt op de wet van 3 maart
weerster (thans eiseres) nog op dat 1977;
Dat, luidens artikel 2 van die wet,
het niet om een arbeidsovereenkomst zou gaan en verwijst daartoe de verschuldigde bijdragen worden
naar een wetsvoorstel van 11 april berekend « op forfaitaire maand- en
1979 en de wet van 28 februari 1978 dagbedragen
door
de
Koning
waarin is voorzien dat, niettegen- vastgesteld »; dat het bedrag van de
staande elke uitdrukkelijke bepaling bijdragen, de bijdrageopslagen en
van een overeenkomst, de overeen- de nalatigheidsinteresten waartoe
komst tussen werkgever en een eiseres veroordeeld is, derhalve kan
betaalde sportbeoefenaar als een verschillen van het bedrag dat op
arbeidsovereenkomst voor bedien- grand van de wet van 27 juni 1969
den wordt aangezien. Het zou dus verschuldigd zou zijn;

overeenkomst met zijn club verbonden
is, een beroepsvoetbalspeler is in de zin
van artikel 1 van de wet van 3 maart
1977 en als dusdanig aan deze laatste
wet is onderworpen, wat een schending
uitmaakt van dit artikel 1, dat bepaalt
dat aan het toepassingsgebied van de
wet onderworpen zijn de beroepsvoetbalspelers die door een arbeidsovereenkomst met de club verbonden zijn, zodat,
op grond van de loutere vaststel!ing dat
een speler door een arbeidsovereenkomst met zijn club verbonden is, niet
wettig kan worden beslist dat de wet van
3 maart 1977 van toepassing is, zonder
vast te stellen dat het tevens om een
beroepsvoetballer gaat in de zin van
deze wet, vaststelling die niet uitsluitend
kan steunen op het bestaan van een
arbeidsovereenkomst :
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noemde wet derhalve in geen geval VERGOEDING VAN ONKOSTEN - ARTIKEL 57
volstaat om de veroordeling naar GW. - BEGRIP.
recht te verantwoorden;
1" en 2" Nu art. 57 Gw. bepaalt dat de
Dat de grond van niet-ontsenatoren geen wedde genieten maar
vankelijkheid niet kan worden aandat zij evenwel recht hebben op vergenomen;
goeding van hun onkosten, ]evert die
vergoeding niet de bezoldiging op van
Over het onderdeel zelf :
een activiteit in de zin van art. 21 wet
Overwegende dat artikel 1 van de
28 april 1953 betreffende de organisawet van 3 maart 1977 de toepassing
tie van het hager onderwijs in de
van de wet van 27 juni 1969 tot
rijksuniversiteiten, als vervangen door
bepaalde takken van de sociale
art. 5 wet 6 juli 1964 {1).
zekerheid beperkt « wat de voetbalclubs betreft alsmede de beroeps(KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN
voetbalspelers die zij krachtens een
T. VAN WATERSCHOOT)
arbeidsovereenkomst
tewerkstellen )>;
ARREST
Dat voor de toepassing van deze
(A.R. nr. 3539)
wetsbepaling alle voetballers zonder
HET HOF; - Gelet op het bestreonderscheid, die de club krachtens
een arbeidsovereenkomst tewerk- den arrest, op 30 juni 1981 door het
stelt, als beroepsvoetballers dienen Arbeidshof te Brussel gewezen;
te worden aangemerkt;
Over het eerste middel, ...
Dat het arbeidshof derhalve wetOver het tweede middel, afgeleid uit
tig beslist dat eiseres voor de de schending van de artikelen 1134 van
betrokken voetballers bijdrageplich- het Burgerlijk Wetboek, 41 van de wet
tig is op de enkele grand dat zij met van 27 juli 1971 op de financiering en de
van de universitaire instellindeze spelers door een arbeidsover- controle
gen, 21 van de wet van 28 april 1953
eenkomst gebonden is;
betreffende de inrichting van het univerDat het onderdeel naar recht sitair onderwijs door de Staat, gewijzigd
bij de wet van 6 juli 1964, en 97 van de
faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
DeBruyn.

Nr. 104
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1° ONDERWIJS _ UNIVERSITAIR

ONDER-

Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat de raad
van beheer van eiseres niet gerechtigd
was om vanaf 1 augustus 1972 de wedde
van verweerder te verminderen zonder
verweerders instemming, omdat artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 de
door de Staat gesubsidieerde universiteiten niet dwingend verplicht om bij
beslissing van hun raad van beheer een
statuut vast te stellen voor hun personeel, dat gelijkwaardig is aan het statuut
vastgesteld door de wetten en reglementen voor het personeel van de universitaire inrichtingen van de Staat, doch het
uitwerken van een dergelijk gelijkwaardig statuut enkel een voorwaarde is tot
het bekomen van rijkssubsidies, verder
omdat uit een brief van 17 juli 1972 van
de minister van Nationale Opvoeding
ondubbelzinnig en zeer duidelijk blijkt
dat voor de professoren aan de rijksuniversiteiten, die een parlementair man-

WIJS - RUKSUNIVERSITEITEN - O N D E R W I J - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ZEND PERSONEEL - GEWOON HOOGLERAAR
EN BUITENGEWOON HOOGLERAAE' - AMBT
(1) Raadpl. Cass., 5 jan. 1899 (Bull. en Pas
1899, I, 73).
.,
UITGEOEFEND DOOR EEN SENATOR
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en daarenboven het politiek mandaat
van senator niet een « andere bezoldigde
activiteit » uitmaakt in de zin van
artikel 21 van de wet van 28 april 1953,
en ten slotte omdat artikel 143 van het
reglement houdende statuut van het
academisch personeel van de Katholieke
Universiteit te Leuven impliciet maar
duidelijk het principe eerbiedigt dat in
beginsel geen wijziging mag worden
aangebracht in de rechten en verplichtingen van de !eden van het academisch
personeel, tenzij met hun akkoord,

terwijl, derde onderdeel, artikel 21 van
de wet van 28 april 1953, gewijzigd bij de
wet van 6 juli 1964, bepaalt dat « gewoon
hoogleraar de titularis is van de leerstoel
die geen enkele andere bezoldigde activiteit uitoefent, welke een groat gedeelte
van zijn tijd in beslag neemt » en
« buitengewoon hoogleraar de titularis is
van een leerstoel die een andere bezoldigde activiteit uitoefent, die een groat
gedeelte van zijn tijd in beslag neemt »;
eiseres door artikel 41 van de wet van
27 juli 1971 wettelijk verplicht werd een
statuut vast te stellen voor haar personeel, gelijkwaardig aan het statuut vastgesteld door de wetten en reglementen
voor het personecl van de univcrsitaire
inrichtingen van de Staat; de beslissing
van de raad van beheer van eiscres van
30 november 1971, zoals zij in conclusie
liet gelden, een onderdeel was van de
ui tvoering van de haar door de wetgever
bij artikel 41 van de wet van 27 juli 1971
opgelegde verplichting daar, enerzijds,
haar raad van beheer zich niet moest
Iaten leiden door de houding van de
minister van Nationale Opvoeding in
verband met de toepassing van de wet
van 28 april 1953 ten aanzien van de
rijksuniversiteiten en, anderzijds, in
artikel 21 van laa tstgenoemde wet onder
« bezoldigde activiteit » moet verstaan
worden elke activi tei t waarvoor de
betrokkene een geldelijke tegenprestatie
ontvangt, welke ook de benaming daarvan zij; het arrest, in zoverre het beslist
dat de raad van beheer van eiseres niet
gerechtigd was om vanaf 1 augustus 1972
de wedde van verweerder te verminderen zonder verweerders instemming en
daarbij steunt op de brief van 17 juli
1972 van de minister van Nationale
Opvoeding en op de overweging dat het
politiek ambt van senator geen bezoldigde activiteit uitmaakt, de artikelen 41
van de wet van 27 juli 1971 en 21 van de

wet van 28 april 1953 schendt en, door
niet te antwoorden op de eerder in dit
onderdeel vermelde en in conclusie ingeroepen middelen van eiseres, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
beslist dat het uitoefenen van het
politiek mandaat van senator geen
bezoldigde activiteit is in de zin van
artikel 21 van de wet van 28 april
1953 betreffende de inrichting van
het universitair onderwijs door de
Staat;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie had doen gelden dat onder
bezoldigde activiteit in de zin van
genoemd artikel 21 moet worden
verstaan " elke activiteit waarvoor
de betrokkene een geldelijke tegenprestatie ontvangt »;
Overwegende dat het arrest evenwei oordeelt dat de vergoeding die
de senatoren ontvangen geen bezoldigend karakter heeft maar rechtens moet worden geacht onkosten
te dekken; dat het aldus te kennen
geeft dat die vergoeding niet de
tegenprestatie is van de activiteit
die met de uitoefening van het
mandaat verbonden is;
Dat het aldus de conclusie op dit
punt beantwoordt;
Overwegende dat, luidens artikel 21 van de wet van 28 april 1953,
vervangen door artikel 5 van de wet
van 6 juli 1964, het onderscheid dat
in die wet wordt gemaakt tussen
gewoon en buitengewoon hoogleraar
Jigt in het al dan niet uitoefenen,
door de titularis van een leerstoel,
van een andere bezoldigde activiteit
welke een groat deel van zijn tijd in
beslag neemt; dat de uitdrukking
« bezoldigde activiteit » moet worden verstaan in de betekenis van
een activiteit waaraan een geldelijke of in geld waardeerbare tegenprestatie is verbonden;
Ovenvegende dat artikel 57 van
de Grondwet bepaalt dat de senatoren geen wedde genieten; dat zij
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de vrije gesubsidieerde universitaire
van hun onkosten en bovendien vrij
instellingen mag afwijken van de
verkeer hebben op aile verkeerswebepalingen van de arbeidsovereengen door de Staat geexploiteerd of
komstenwetgeving, in zoverre die
in concessie gegeven;
afwijkingen nodig zijn om het statuut
Dat de in die grondwettelijke
gelijkwaardig te maken aan dat van
bepaling bedoelde vergoeding niet
het personeel van de universitaire
instellingen van de Staat (1). (Art. 41
de geldelijke tegenprestatie is van
wet
27 juli 1971.)
de diensten die het lid van de
Senaat aan de Natie verleent;
Overwegende dat het arrest der- (HANENBURG T. V:Z..W. UNIVERSITAIRE FACULTEITEN SINT-AWYSIUS UFSAL)
halve, door te oordelen dat de
uitoefening van het parlementair
ARREST
mandaat van senator geen bezol(A.R. nr. 3440)
digde activiteit is als bedoeld in
HET HOF; - Gelet op het bestreartikel 21 van de wet van 28 april
1953, die wetsbepaling niet schendt; den arrest, op 21 april 1981 door het
Arbeidshof
te Brussel gewezen;
Overwegende dat, gelet op de
beslissing op dat punt, de in het
Over het middel, afgeleid uit de schenonderdeel bedoelde conclusie voor ding van de artikelen 41 van de wet van
het overige niet meer dienend was 27 juli 1971 op de financiering en de
en het onderdeel, in zoverre het controle van de universitaire instellinopkomt tegen de considerans die gen, 1134 van het Burgerlijk Wetboek en
het arrest toch daaraan wijdt, bij 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof oordeelt : « dat
gebrek aan belang niet ontvankelijk
artikel 41 van de wet van 27 juli 1971
is;
niet (door eiseres) kan worden weerhouDat het onderdeel niet kan wor- den, aangezien het vaststellen van een
den aangenomen;
" gelijkwaardig " statuut voor het persoOver het derde middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lebbe - Andersluidende conclusie van de h. Lenaerts (2),
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Houtekier.
Nr. 105
3'

KAMER -

11 oktober 1982

ONDERWIJS -

UNIVERSITAIR ONDERWIJS
- VRIJE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN
PERSONEELSSTATUUT- DRAAGWIJDTE.

Nota arrest nr. 104 :
(2) De conclusie van het openbaar ministerie is gepubliceerd in Tijdschrift. voor
Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1983,
biz. 57.

neel van (verweerster) s!echts een door
de wet opgelegde verplichting is met het
oog op het bekomen van rijkssubsidies
en niet kan worden beschouwd als een
contractuele verbintenis vari verweerder
tegenover (eiseres); dat deze gelijkwaardigheid een beleidsnorm is die zoveel
mogelijk tot een gelijkwaardig statuut
zou moeten leiden, maar dat de overheid
geen bindende richtlijnen kan geven aan
de bestuursorganen van de vrije universitaire instellingen; dat uit het privaatrechtelijk karakter van de vrije universiteiten onvermijdelijk voortvloeit dat het
academisch personeel zich in een contractuele situatie bevindt, met als gevolg
dat het " statuut ", bedoeld bij artikel 41
van de wet van 27 juli 1971, niet mag
afwijken van de dwingende bepalingen
van de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten; dat de omstandigheid dat Ufsal
tot op heden nog steeds geen gelijkwaardig statuut heeft vastgesteld, niet als een
fout ten laste van (verweerster) kan
Nota arrest nr. 105 :
(1) Raadpl. de conclusie O.M. in R. W.,
1982-1983, kol. 1625. Zie oak het vorige arrest
van dezelfde dag inzake de Katholiek~ Universiteit te Leuven t. Van Waterschoot.
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ingeroepen worden door (eiseres); dat de
overweging dat art!kel 41 van de wet van
27 juli 1971 (verweerster) verplicht aan
haar personeel een met het personeel
van de rijksuniversiteiten gelijkwaardig
statuut te bezorgen, met daaraan vastknopend het beginsel van de onafzetbaarheid, onjuist is; dat een "gelijkwaardig " statuut immers niet betekent
een " identiek " statuut als het academisch personeel van de rijksuniversi·
teiten »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 41
van de wet van 27 juli 1971 een algemene draagwijdte heeft, zodat, door de
vaststelling dat de hoogleraar in vrije
instellingen zich niet op het voordeel
van deze wetsbepaling kan beroepen,
een beperking in dat artikel wordt
ingebouwd die erin niet is terug te
vinden, het arrest aldus een relatieve
wetstoepassing in het Ieven roept die
geen steun vindt in de wet (schending
van artikel 41 van de wet van 27 juli
1971);
tweede onderdeel, de overweging dat
de vrije instelling dit gelijkwaardig statuut zelf moeten opvullen en de overheid
geen bindende richtlijnen daaromtrent
kan geven, niet tot gevolg heeft dat het
niet-uitvaardigen van een gelijkwaardig
statuut geen fout van verweerster kan
uitmaken, nu artikel 41 van de vermelde
wet de vrije universitaire instelling de
verplichting oplegt een gelijkwaardig
statuut vast te stellen en de nietuitvoering van dat artikel door een vrije
universiteit door een hoogleraar dan ook
als strijdig met de goede trouw bedoeld
in artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek kan worden ingeroepen (schending
van de ingeroepen artikelen);
derde onderdeel, het vermelde artikel 41 de vrije instellingen verplicht
een hoogleraar onder gelijkwaardige
arbeidsomstandigheden te werk te stellen als aan een rijksuniversiteit, inclusief de vastheid van betrekking, wat niet
strijdig is met de wetgeving op de
arbeidsovereenkomst, vermits ook de
rijksuniversiteiten een einde kunnen
stellen aan de opdracht van een hoogleraar, mits de bijzondere beeindigingsvoorwaarden in acht te nemen; in ieder
geval, zelfs zonder het bestaan van een
specifiek statuut, artikel 41 een vrije
universiteit verplicht de algemene beginselen van het professorenstatuut van de
rijksuniversiteit in acht te nemen
(schending van de ingeroepen artikelen);

een gelijkwaardig academisch « statuut »
kan spreken, wanneer een hoogleraar
aan een vrije universiteit ongemotiveerd
en discretionair kan worden ontslagen,
terwijl een hoogleraar aan een rijksuniversiteit voor het Ieven wordt benoemd;
het arbeidshof derhalve de normale
betekenis van het gelijkwaardigheidsvereiste in artikel 41 van de wet van 27 juli
1971 over het hoofd ziet;
vijfde onderdeel, het tegenstrijdig,
alleszins onsamenhangend is te overwegen, enerzijds, dat verweerster geen fout
heeft begaan door tot op heden nog
steeds geen gelijkwaardig statuut voor
het academisch personeel te hebben
vastgesteld en, anderzijds, de betekenis
van het gelijkwaardigheidsvereiste niet
aan te nemen omdat een gelijkwaardig
statuut niet betekent : een statuut identiek met dat van het academisch personeel van de rijksuniversiteiten (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste en derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat artikel 41 van
de wet van 27 juli 1971 bepaalt dat
de door de Staat gesubsidieerde
universitaire instellingen, bij beslissing van hun raad van beheer, voor
hun personeel een statuut vaststellen dat gelijkwaardig is aan het
statuut vastgesteld door de wetten
en reglementen voor het personeel
van de universitaire inrichtingen
van de Staat;
Dat deze wetsbepaling aan de
betrokken universitaire instellingen
de verplichting oplegt een personeelsstatuut op te maken; dat, ook
al wordt hierdoor een voorwaarde
bepaald voor het ontvangen van de
rijkssubsidies, het om een dwingend
voorschrift gaat, waaraan door de
betrokken universitaire instellingen
in elk geval moet worden voldaan;
Dat, nu de verplichting een gelijkwaardig statuut op te maken, wordt
opgelegd door een bijzondere dwingende wetsbepaling, dit statuut kan
afwijken van de dwingende bepalingen van de algemene arbeidsovereenkomstenwet, in zoverre die
afwijkingen nodig zijn om de wettelijk vereiste gelijkwaardigheid te
bereiken;

-230Overwegende dat het arrest der- 1' en 2' De bewoordingen van art. 43, § 4,
Dienstplichtwetten vormen niet de
halve voormeld artikel 41 schendt
redengeving maar het beschikkende
door te oordelen dat dit artikel aan
gedeelte
van de beslissing van de
de gesubsidieerde universitaire inherkeuringsraad (1). (Art. 48 Dienststel!ingen geen dwingende verplichplichtwet.)
ting oplegt en eiseres zich niet op
die wetsbepaling kan beroepen, en 3' De loutere verwijzing, in de beslissing
door op die gronden te beslissen dat
van de herkeuringsraad die kennis
de regelmatigheid van het haar
neemt van een keuring in het buitenJand, naar de ondergane keuring en
gegeven ontslag en de grootte van
het deskundigenverslag, zonder enige
de vergoeding die haar deswege
opgave van het eigen oordeel van de
toekomt, uitsluitend aan de bepalinraad, vormt geen redengeving van de
gen van de gecoiirdineerde wetten
beslissing (2). (Art. 48 Dienstplichtwet.)
betreffende het bediendencontract
dienen te worden getoetst;
(G... )
Dat de onderdelen gegrond zijn;
ARREST

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
eiseres tegen verweerster en 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 Antwerpen.
11 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Ansiaux en Bayart.

(A.R. nr. M 483 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 mei 1982 door
de Herkeuringsraad van de Provincie Brabant gewezen;
Over het middel, hieruit afgeleid :
1' dat eiser bij de door hem op 27 februari 1982 te Den Haag ondergane keuring
door een Haagse huisarts slechts zeer
oppervlakkig en gedurende amper tien
minuten werd onderzocht; dat die
geneesheer niet voldoende aandacht had
besteed aan het bezwaar dat eiser
enkele jaren geleden een aantal beentjes
in zijn rechtervoet had gebroken en dat
zijn voet een meer dan normale belasting niet verdraagt; 2' dat de bestreden
beslissing niet is gemotiveerd; dat eiser
daarom niet kan nagaan op welke gronden hij geschikt zou zijn tot het vervullen van zijn dienstplicht, nu hij ongeschikt is om te voet te gaan :

Overwegende dat, luidens artikel 48 van de Dienstplichtwet, de
beslissingen van de herkeuringsraad
met redenen dienen te worden
3' KAMER - 11 oktober 1982
omkleed;
Dat artikel 43, § 4, van dezelfde
1° DIENSTPLICHT- HERKEURINGSRAAD wetten bepaalt in welker voege de
- REDENGEVING.
herkeuringsraad uitspraak doet; dat
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN deze wetsbepaling omschrijft in
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - HERKEU- welke bewoordingen het beschikkende gedeelte dient te worden
RINGSRAAD - REDENGEVING.
geformuleerd, doch de raad niet
3° DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD ervan ontslaat om, overeenkomstig
Nr. 106

- REDENGEVING - KEURING IN HET BUITENLAND - VERWIJZING NAAR DE ONDERGANE
KEURING.

(1) en (2) Cass., 19 okt. 1981 (A.(:, 1981-82,
nr. 125), met conclusie O.M.

I

-231het uitdrukkelijk voorschrift vari (VAN CLEEMPUT a., VAN CLEEMPUT o., voERartikel 48, de redenen op te geven MANTROUW Z. T. VLASSENROOT M., NATIONALE
die de beslissing dragen·
BOND DER LIB~RALE MUTUALITEITSFEDE'
RATIEN VAN BELGIE)
Overwegende dat de herkeuringsARREST
raad, uitspraak doende over de keuring van eiser in het buitenland,
(A.R. nr. 7386)
hem « aangewezen, geschikt voor de
HET HOF; - Gelet op het bestredienst, verklaart;
den arrest, op 3 maart 1982 door het
Dat die beslissing verwijst naar Hof van Beroep te Gent gewezen;
de door eiser op 26 februari 1982 te
Over de ontvankelijkheid van de
Den Haag ondergane keuring en voorzieningen :
naar het deskundigenverslag;
Overwegende dat uit de proceduDat deze loutere verwijzing, zon- restukken blijkt dat het hof van
der enige opgave van het eigen beroep, na de debatten op 3 maart
oordeel van de raad, geen redenge- 1982 te hebben gesloten verklaard
en de zaak op 31 maart 1982 voor
ving van de beslissing vormt;
uitspraak te hebben gesteld, het
Dat het middel gegrond is;
arrest op 3 maart 1982 heeft gewe-

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Herkeuringsraad van de
provincie Oost-Vlaanderen.
11 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal.

zen;
Overwegende dat het wegens de
tegenstrijdige vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting
en van het arrest niet bewezen is
dat de eisers bij de uitspraak aanwezig waren, zodat de termijn van
vijftien vrije dagen om cassatieberoep in te stellen, slech ts is ingegaan op 31 maart 1982, datum
waarop het arrest regelmatig had
moeten worden uitgesproken;
Dat de voorzieningen die op
14 april 1982 zijn ingesteld mitsdien
ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
middelen die niet tot cassatie zonNr, 107
der verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
2' KAMER - 12 oktober 1982
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
VOORZIENING
IN
CASSATIE
vernietigde beslissing; laat de
TERMIJN - STRAFZAKEN.
kosten ten laste van de Staat; verWanneer de rechter in strafzaken vroe- wijst de zaak naar het Hof van
ger uitspraak doet dan de vooz· uit- Beroep te Antwerpen.
spraak gestelde dag, en niet is aangetoond dat de beklaagde bij de uitspraak aanwezig was, gaat de term1jn
om cassatieberoep in te stollen slechts
in op de datum waarop de beslissing
regelmatig had moeten uitgesproken
worden.

12 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. Krings,
eerste advocaat-generaal - Advocaat
mr. Van Remoortel, Dendermonde.
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2'

KAMER -

VOORZIENING

12 oktober 1982
IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELL!NG GEEN BETEKENING VAN
HET CASSATIEBEROEP AAN DE PROCUREURGENERAAL- NIET ONTVANKEL!JK CASSATIEBEROEP.

Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het
verzet van die partij niet ontvankelijk
verklaart, tegen een beschikking waarbij wordt beslist dat er geen reden is
tot vervolging van de beklaagde, is
niet ontvankelijk wanneer het niet
aan de procureur-generaal bij het hoi
van beroep is betekend; daaraan doet
niet aide omstandigheid dat dit cassatieberoep betekend is aan de procureur des Konings (1). (Art. 418 Sv.)
{CHAUVEHEID, ALGEMENE ONDERNEMINGEN EN
STUDIEBUREAU B.S.L., MR. THIERRY QQ. T. X)
ARREST

(A.R. nr. 7335)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1982 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelIing;

verklaart en hem in de kosten van
zijn verzet veroordeelt; dat het
arrest, op het verzet van de andere
eisers, de beschikking van de raadkamer tenietdoet, de zaak aan zich
trekt, verklaart dat er geen reden is
tot vervolging en de eisers veroordeelt in de kosten, behalve de
kosten van het verzet, welke ten
Iaste van de Staat blijven;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
cassatieberoepen hebben doen betekenen aan de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Antwerpen; dat de voorzieningen derhalve
niet ontvankelijk zijn; dat daaraan
niet afdoet de omstandigheid dat ze
betekend zijn aan de procureur des
Konings te Brussel en aan de procureur des Konings te Hasselt;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
12 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. Krings,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.

Overwegende dat het arrest gewezen is in zake van de eisers tegen
« nader te identificeren partijen »;
Nr. 109

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat, na burgerlijke partijstel2' KAMER- 13 oktober 1982
Iing voor de onderzoeksrechter te
Hasselt, de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te VOORZIENING IN CASSATIE
Hasselt, ter zake van een beweerde VORM - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING CASSAT!EBEROEP VAN EEN DER
op 27 juni 1977 te Kuringen OUDERS
VAN DE MINDERJARIGE- CASSATIEgepleegde valsheid in geschrifte met BEROEP NIET BETEKEND AAN DE PARTIJEN
gebruik van het valse stuk te Ant- TEGEN WIE HET IS GERICHT- NIET ONTVANwerpen op 31 augustus 1979, beslist KELIJK CASSATIEBEROEP.
heeft dat er geen reden tot vervolontvankelijk is, bij gebrek aan
ging is; dat het arrest het verzet van Niet
betekening aan de partijen tegen wie
eiser Chauveheid niet ontvankelijk
het is gericht, het cassatieberoep van
(1) Cass., 15 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I,
598).

een der ouders van een minderjarig
kind tegen het arrest van de jeugdkamer van het hoi van beroep, dat

-233jegens dit kind een maatregel beeft
bevolen en dat de b1jdrage van de
ouders in de kosten van onderboud
van dit kind beeft vastgesteld (1).
(GARIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2596)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juli 1982 gewezen
door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Brussel;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
cassatieberoep heeft doen betekenen aan de partijen tegen wie het is
gericht;
Dat derhalve het cassatieberoep
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op . de memorie die geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiseres in de kosten.

RECHTER ONGEGROND - RECHT VAN DE
VERHUURDER ANDERE VOORWAARDEN VOOR
TE STELLEN OF ZICH TE BEROEPEN OP HET
AANBOD VAN EEN DERDE - TERM!JN AANVANG.

Wanneer de vrederecbter, uitspraak
doende in eerste aanleg, de weigering
van de verhuurder om toe te stemmen
in de buurbernieuwing ongegrond verklaart en zegt dat de buur ten beboeve
van de buurder wordt beJTJieuwd,
bescbikt de verbuurder over een termijn van een maand om andere voorwaarden of bet aanbod van een derde
ter kennis te brengen; die termijn
Joopt vanaf de betekening van bet
vonnis en de betekening ervan blijft
noodzakelijk zelfs wanneer de verbuurder, wanneer de vrederecbter
vo01tijdig beeft beslist dat de buur
« onder de bestaande voonvaarden »
wordt bernieuwd, berust in de bernieuwing en zijn boger beroep beperkt
tot bet bescbikkende gedeelte waarin
wordt gezegd dat de buur onder de
bestaande voonvaarden wordt bernieuwd (1). (Artt. 14 en 24 Handelshuurwet 30 april 1951.)
(MICHIELS T. BROUWERIJ ARTOIS N.V .• LEGAS,
VAN EETVELDE)

ARREST ( vertaJing)
13 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzit(A.R. nr. 6624)
ter : de h. Screvens, waarnemend voorHET HOF; - Gelet op het bestrezitter - Verslaggever : de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- den vonnis, op 6 april 1981 in hoger
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. beroep gewezen door de Rechtbank
Patrick Henri, Luik.
van Eerste Aanleg te Brussel;

Op dezelfde dag zijn drie arresten in
dezelfde zin gewezen op de voorziening in
cassatie van dezelfde eiseres tegen arresten
van het Hof van Beroep te Brussel van
dezelfde datum (nrs. 2597 tot 2599).

Nr. 110
1' KAMER-

14 oktober 1982

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING - WEIGERING
DE HUUR TE HERNIEUWEN VOLGENS DE

Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, 21, 24 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd bij de wet
van 29 juni 1955, 19, 32 en 1044 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis op het
verzoekschrift van hoger beroep dat
eiser op 16 juli 1979 ingediend had tegen
het vonnis van 22 januari 1979 van de
vrederechter, die de weigering van de
verhuurder om toe te stemmen in de
huurhernieuwing ongegrond had verklaard en verklaard had dat de huur, die
Nota arrest nr. 110 :
Droit civil,

(1) Zie Novelles,
nr. 1884; DE PAGE,
Nota arrest nr. 109 :
blz. 876; PAUWELS,
(1) Zie Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 291) en blz. 159, en VAN RYN,

5 maart !980 (ibid., 1979-80, nr. 426).

d.

VI,

2,

Traitt?, d. IV, nr. 793,

Handelshuur, nr. 366,
Traite de droit commercial, d. I, nr. 287, biz. 195.

-234oorspronkelijk was gesloten tussen de
eiser en de eerste verweerster, die ze
aan de tweede en de derde verweerder
had overgedragen, « ten behoeve van de
litisconsorten Legas-Van Eetvelde, de
tweede en de derde verweerder, hernieuwd was voor een periode van negen
opeenvolgende jaren met ingang van
1 november 1977, en zulks onder de op
dat tijdstip geldende voorwaarden >>; dat
eiser, die had berust in het beroepen
vonnis in zoverre daarbij werd beslist
dat de huurovereenkomst hernieuwd
was, in zijn verzoekschrift het hoger
beroep, afgezien van elk achterstallig
huurgeld, beperkte tot de beslissing dat
de huurovereenkomst hernieuwd was
onder de op 1 november 1977 van
toepassing zijnde voorwaarden, en zich
beriep op het hem door artikel 24 van de
wet op de handelshuurovereenkomsten
toegekende recht om binnen de wettelijke termijn, te rekenen vanaf de te
wijzen beslissing, aanspraak te maken
op andere voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde; dat
het bestreden vonnis, na overeenkomstig
de stelling van eiser, die zich beroepen
had op artikel 24 van de wet van 30 april
1951, te heben beslist « dat de eerste
rechter, na akte te hebben genomen van
de huurhernieuwing, niet bevoegd was
om hieraan toe te voegen dat de
bestaande voorwaarden van toepassing
bleven », niettemin « het beroepen
vonnis bevestigt onder de enkele verbetering dat de huurhernieuwing op het
tijdstip en onder de door de eerste
rechter voorbarig van toepassing verklaarde voorwaarden een verkregen
recht is voor de eerste verweerster, de
naamloze vennootschap Brouwerij Artois
die immers bij akte van 16 oktober 1979
de huur heeft overgenomen », op grond
dat « geen enkele akte houdende betekening van het beroepen vonnis is
overgelegd » en « nu appellant, thans
eiser, zijn hoger beroep beperkte tot de
enkele beslissing betreffende de voorwaarden waaronder de eerste rechter de
huurovereenkomst hernieuwd had verklaard en nu hij berust had in de
beslissing waarbij de (weigering) van de
huurhernieuwing ongegrond was bevonden, het bestreden vonnis op dat punt
definitief is geworden; dat ten gevolge
van die uitdrukkelijke berusting die
voldeed aan de vereisten van artikel 1045
van het Gerechtelijk Wetboek, de ge!ntimeerden, thans de verweerders, het
vonnis niet meer behoefden te betekenen, daar het definitief was geworden;
dat derhalve appellant, om te voldoen

aan de vereisten van artikel 24 van de
wet op de handelshuurovereenkomsten,
aanspraak had moeten maken op nieuwe
voorwaarden of zich had moeten beroepen op het aanbod van een derde en
zulks binnen een maand te rekenen van
zijn akte van hager beroep waardoor de
betekening van het bestreden vonnis
overbodig, zo niet ongegrond was geworden; ... dat appellant geen nieuwe voorwaarden heeft bedongen of zich niet
heeft beroepen op het aanbod van een
derde binnen een maand na de berusting in het beroepen vonnis, zodat hij
vervallen is van de rechten bedoeld in
artikel
24 van de
wet op de
handelshuurovereenkmnsten »,

terwijl, in het geval dat de rechter de
weigering van hernieuwing van de huur
ongegrond verklaart na het verstrijken
van de bij artikel 14 bepaalde termijn
van drie maanden, artikel 24 van de wet
op de handelshuurovereenkomsten de
verhuurder het recht toekent om binnen
de termijn van een maand « te rekenen
van de betekening van het vonnis »
andere voorwaarden te bedingen of zich
op het aanbod van een derde te beroepen;
en terwijl, eerste onderdeel, enerzijds,
wanneer de vrederechter, zoals ten deze
de weigering van de verhuurder om toe
te stemmen in de hernieuwing van de
huurovereenkomst in eerste aanleg,
ongegrond acht en bijgevolg verklaart
dat de huurovereenkomst ten behoeve
van de huurder hernieuwd is en wanneer hij tevens, voortijdig zoals het
bestreden vonnis vaststelt, beslist dat de
bestaande voorwaarden van toepassing
blijven op de hernieuwde huurovereenkomst, en wanneer de verhuurder berust
in de beslissing waarbij wordt verklaard
dat de huur hernieuwd is, doch hoger
beroep instelt tegen de beslissing van de
vrederechter volgens welke de bestaande
voorwaarden van toepassing blijven op
de hernieuwde huurovereenkomst, het
vonnis waarvan de betekening overeenkomstig artikel 24 van de wet op de
handelshuurovereenkomsten de termijn
van een maand doet ingaan waarover de
verhuurder beschikt om andere voorwaarden te bedingen of zich te beroepen
op het aanbod van een derde, niet het in
eerste aanleg gewezen vonnis is waarbij
wordt beslist dat de huurovereenkomst
hernieuwd is en zulks onder de van
kracht zijnde voorwaarden, doch slechts
het vonnis kan zijn waarbij in laatste
aanleg uitspraak wordt gedaan over het
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de beslissing volgens welke de huurovereenkomst is hernieuwd onder de
bestaande voorwaarden; anderzijds, naar
luid van artikel 19 van het Gerechtelijk
Wetboek een eindvonnis het vonnis is, in
zoverre daarmee de rechtsmacht van de
rechter uitgeput is behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald; artikel 1044
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat berusten in een beslissing enkel
afstand doen is van de rechtsmiddelen
die een partij tegen aile of sommige
punten van die beslissing kan aanwenden; het bestreden vonnis, door uit de
berusting van de verhuurder af te leiden
dat het vonnis waarbij wordt verklaard
dat de huurovereenkomst hernieuwd is,
een eindvonnis was geworden, reeds de
artikelen 19 en 1044 van het Gerechtelijk
Wetboek heeft geschonden; bovendien,
nu de appelrechters in laatste aanleg
uitspraak moesten doen over het hoger
beroep van de verhuurder tegen de
beslissing van de vrederechter waarbij
werd verklaard dat de huurovereenkomst hernieuwd is onder de bestaande
voorwaarden, het bestreden vonnis dat nu
juist het vonnis is waarvan de betekening
de bij artikel 24 bepaalde termijn van een
maand doet ingaan, uit de omstandigheid
dat de beslissing van de vrederechter,
waarbij wordt verklaard dat de huurovereenkomst hernieuwd is, een eindvonnis
was geworden, ten gevolge van de berusting van de verhuurder op dat punt, of
niet meer door enig rechtsmiddel kon
worden bestreden, niet zonder schending
van a! de in het middel aangevoerde wetsbepalingen
(met
uitzondering van
artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek)
kan afleiden dat de verhuurder vervallen
was van het recht om kennis te geven van
andere voorwaarden of van het aanbod
van een derde, op grand dat hij zulks niet
had gedaan binnen de termijn van een
maand, te rekenen van zijn berusting in
de beslissing van de vrederechter die had
verklaard dat de huurovereenkomst hernieuwd was;

tweede onderdeel, in de veronderstelling dat de vrederechter zoals ten deze
in eerste aanleg de weigering van de
verhuurder om toe te stemmen in de
huurhernieuwing ongegrond acht en bijgevolg verklaart dat de huurovereenkomst hernieuwd is ten behoeve van de
huurder, en aangenomen dat hij er
bovendien aan toevoegt dat die huurovereenkomst wordt hernieuwd onder de
bestaande voorwaarden en dat de verhuurder, hoewel hij berust in de beslis-

sing in zoverre wordt verklaard dat de
huurovereenkomst hernieuwd is, hager
beroep instelt tegen de beslissing van de
vrederechter volgens welke die overeenkomst wordt hernieuwd onder de
bestaande voorwaarden, in de veronderstelling dus dat in dit geval het vonnis,
waarvan de betekening overeenkomstig
artikel 24 van de wet op de handelshuurovereenkomsten de termijn van een
maand doet ingaan waarover de verhuurder beschikt om andere voorwaarden te bedingen of zich te beroepen op
het aanbod van een derde, het in eerste
aanleg gewezen vonnis is waarbij wordt
verklaard dat de huurovereenkomst hernieuwd is, genoemde termijn van een
maand dan nog eerst ingaat vanaf de
betekening van dat vonnis; de betekening van een vonnis overeenkomstig
artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek
de afgifte is van een afschrift van
dat vonnis bij deurwaardersexploot;
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat een vonnis een eindvonnis
is, in zoverre daarmee de rechtsmacht
van de rechter is uitgeput, behoudens de
rechtsmiddelen bij de wet bepaald; berusten in een beslissing overeenkomstig
artikel 1044 van het Gerechtelijk Wethoek betekent afstand doen van de
rechtsmiddelen die een partij tegen aile
of sommige punten van die beslissing
kan aanwenden; het bestreden vonnis,
door uit het berusten van de verhuurder
af te leiden dat het vonnis waarbij wordt
verklaard dat de huurovereenkomst hernieuwd is, een eindvonnis was geworden, reeds de artikelen 19 en 1044 van
het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden; de door artikel 24 van de wet op
de handelshuurovereenkomsten voorgeschreven betekening van het vonnis
bovendien het aanvangspunt vormt voor
de vervaltermijn waarover de verhuurder beschikt om kennis te geven van
andere voorwaarden of van het aanbod
van een derde, onverschillig of de bij
artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalde rechtsmiddelen a! dan niet zijn
aangewend, zodat het berusten door de
verhuurder in de beslissing waarbij de
weigering van de huurhernieuwing
ongegrond wordt verklaard en het feit
dat die beslissing een eindvonnis is
geworden of niet meer door enig rechtsmiddel kan worden bestreden, geen met
de betekening van dat vonnis evenwaardige daden zijn die de termijn van een
maand doen ingaan; het bestreden vonnis derhalve, nu het beslist dat de
verhuurder vervallen was van het recht
om kennis te geven van de andere
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huurovereenkomst hernieuwd was,
eiser
overeenkomstig
voormeld
artikel 24 het recht gaf om binnen
de termijn van een maand aan de
verweerders de voorwaarden te
doen kennen waarvan hij de hernieuwing van de huur afhankelijk
stelde of het aanbod van een derde
te doen kennen;
Overwegende dat genoemd arOver het middel in zijn geheel :
tikel 24 evenwel de termijn van een
Overwegende dat artikel 24 van maand doet ingaan vanaf de betekede wet van 30 april 1951 op de ning van het vonnis waarbij wordt
handelshuurovereenkomsten
be- verklaard dat de huur hernieuwd is;
paalt dat, indien de rechter de
Overwegende dat de betekening
weigering van de verhuurder om toe als rechtsvorm uitdrukkelijk is
te stemmen in de hernieuwing van voorgeschreven door de wet en deel
de huur ongegrond verklaart na het uitmaakt van de strikte regels waarverstrijken van de bij artikel 14 aan de hernieuwing van de huur
bepaalde termijn van drie maanden, onderworpen is, zodat het uitgeslode huur ten behoeve van de huur- ten is dat de rechter een ander
der wordt hernieuwd, behoudens aanvangspunt voor de termijn in
het recht van de verhuurder om aanmerking neemt;
aanspraak te maken op andere
Dat derhalve het vonnis, nu het
voorwaarden of zich te beroepen op
vastgesteld dat de partijen
het aanbod van een derde overeen- li.eeft
komstig de artikelen 14 en 21 van geen enkele betekeningsakte van
beroepen vonnis hebben overgedeze wet; de termijn waarover de het
legd en nu het vervolgens beslist
verhuurder beschikt om de voor- dat
de akte van hoger beroep waarwaarden waarvan de hernieuwing bij eiser heeft berust in het gedeelte
afhankelijk is of het aanbod van
een derde te doen kennen aan de van het vonnis waarbij wordt beslist
huurder, evenwel beperkt is tot een dat de huur hernieuwd is, het
aanvangspunt vormt van de door
maand te rekenen van de beteke- voormeld
artikel 24 voorgeschreven
ning van het vonnis;
termijn van een maand en dat eiser
Overwegende dat bedoeld vonnis bijgevolg vervallen is van de hem
datgene is waartegen de gewone door artikel 24 toegekende rechten,
rechtsmiddelen niet meer kunnen die wetsbepaling schendt;
worden aangewend;
Dat in dat opzicht het middel
Overwegende dat het bestreden gegrond is;
vonnis, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, vaststelt dat
eiser berust heeft in het beroepen
Om die redenen, vernietigt het
vonnis, in zoverre het de weigering bestreden vonnis, in zoverre daarbij
van de verhuurder om toe te stem- het aanvangspunt van de termijn
men in de huurhernieuwing onge- voor kennisgeving van de voorwaargrond verklaart en bijgevolg beslist den voor hernieuwing van de huur
dat de huur is hernieuwd ten of van het aanbod van een derde
behoeve van de huurders;
wordt vastgesteld op de dag waarop
Overwegende dat ten gevolge van in het beroepen vonnis is berust en
die berusting die voor eiser afstand in zoverre verklaard wordt dat de
inhield van de rechtsmiddelen die huur hernieuwd is onder de door de
hij tegen die beslissing kon aan- eerste rechter van toepassing verwenden, het vonnis waarbij de eer- klaarde voorwaarden, en in zoverre
voorwaarden of vim het aanbod van een
derde omdat hij die kennisgeving niet
had gedaan binnen de termijn van een
maand te rekenen van zijn berusting in
de beslissing waarbij de weigering van
huurhernieuwing ongegrond was verklaard, zulks ofschoon dat vonnis niet
was betekend, a! de in het middel
vermelde wetsbepalingen (met uitzondering van artikel 19 van h~t Gerechtelijk
Wetboek) schendt:

-237GEN VAN DE RECHTER - GEEN VERPLICHuitspraak wordt gedaan over de
TING VOOR DE RECHTER OP DAT MIDDEL TE
kosten; beveelt dat van dit arrest
ANTWOORDEN.
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde 6° CASSATIEMIDDELEN
BURGERbeslissing; houdt de kosten aan en LJJKE ZAKEN - MIDDEL DAT VOOR ElSER
zegt dat de feitenrechter erover zal ZONDER BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE
beslissen; verwijst de aldus be- BESLISSING VAN HET HOF OVER EEN ANDER
perkte zaak naar de Rechtbank van MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
Eerste aanleg te Nijvel, zitting hou7° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
dende in hager beroep.

OVEREENKOMST - VERKEERSONGEVAL - VASTSTELLINGEN EN OVERWEGINGEN
14 oktober 1982- 1' kamer- VoorzitWAARUIT REGELMAT!G KAN WORDEN AFGEter : ridder de Schaetzen, voorzitter
LEID DAT ER GEEN FOUT IS.
Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
1' In burgerlijke zaken is de memorie
van de h. Ballet, advocaat-generaal
van wederantwoord niet ontvankelijk
Advocaat: mr. Dassesse.
wanneer de verweerder geen enkele
grand van niet-ontvankelijkheid tegen
het cassatieberoep heeft aangevoerd
(1). (Art. 1094 Ger.W.)
2' J-Iet door de wet aan de eiser opge--

Nr. 111
1' KAMER -14 oktober 1982
1° VOORZIENING

IN

CAS SATIE

VORM - BURGERLLJKE ZAKEN - MEMORIE
VAN WEDERANTWOORD - GEEN MIDDEL VAN
N!ET-ONTVANKELLJKHEID
OPGEWORPEN
TEGEN HET CASSATIEBEROEP MEMORIE
NIET ONTVANKELJJK.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING - VERBOD EEN MEMORIE VAN WEDERANTWOORD IN TE DIENEN WANNEER GEEN
VAN
NIET-ONTVANKELJJKHEID
MIDDEL
TEGEN HET CASSATIEBEROEP WERD OPGEWORPEN - NIET ONVERENIGBAAR MET HET
VEREISTE VAN EEN EERLIJK PROCES.

3° WEGVERKEER -

RICHTINGSVERANDERING BESTUURDER DIE RECHTS WIL
AFSLAAN BEWEGING GEREGELD DOOR
ART. 25, EN NIET DOOR ART. 17 WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART !968 UITZONDERING.

4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLJJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BERUST - MIDDEL DAT FEITELJJKE GRONDSLAG MIST.

Jegde verbod om, behalve in het geval
dat de verweerder een grand van
niet-ontvankelijkheid tegen het cassatiebeJ·oep opwerpt, te repliceren op de
memorie van antwoord van de verweerder, is niet onverenigbaar met het
vereiste van een eerlijke behandeling
van zijn zaak, als bedoeld in art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de
lillens, en met name oak niet met het
beginsel van het recht van verdediging
dat het inhoudt, nu de partijen, in de
memories die z~j mogen indienen, al
hun middelen kunnen doen gelden
betreffende het voorwerp van het
geschil. (Artt. 1079, 1087, 1092, 1094 en
1107 Ger.W.)
3' De beweging om rechts at te slaan

ten einde de njbaan te ve1'iaten, wordt
geregeld door art. 25 Wegverkeersreglement 14 maart 1968 en niet door
art. 17 van dit reglement tenzij rechts
van het voertuig, dat opnieuw aanzet,
een voertuig in beweging is gebleven
(2).
4' Feitelijke grondslag mist het middel

dat op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing berust(3).
5' De J·echter behoeft niet te antwoorden
op een middel uit de conclusie wanneer dat middel zonder belang is
(1) Zie Cass., 6 feb. 1862 (Bull. en Pas., 1862,

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN I, 162) en Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 810).
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN (2) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 313).
CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE NIET
MEER DIENEND IS WEGENS DE VASTSTELLIN-

(3) Cass., 5 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 627).

-238geworden wegens een vaststelling uit te repliceren op de memorie van
zijn beslissing(4). (Art. 97 Gw.)
antwoord van de verweerder niet
onverenigbaar is met het vereiste
6" Niet ontvankelijk is het middel dat
voor de eiser zonder belang is gewor- van een eerlijk proces in de zin van
den wegens de beslissing van het Hof artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
over een ander middel (5).

de Mens en de Fundamentele Vrij-

7" Uit de vaststellingen en overwegingen heden en met name ook niet met

dat een vrachtwagen met aanhangwagen al een tijd voor een rood licht
stilstond in een rijstrook van rechtsafslaand verkeer en op zijn rechterkant
een betrekkelijk smalle ruimte vrijliet
die zeker niet breed genoeg was voor
een wagen, en dat het gelet op de
natuurwetten te voorzien was dat de
aanhangwagen bij de zwenking naar
rechts zich naar rechts zou verplaatsen en noodzakelijkerwijze het trottoir
zou naderen, kan de rechter wettig
afleiden dat de bestuurder van de
vrachtwagen terecht ervan mocht uitgaan dat de na hem gekomen weggebruikers achter hem waren gestopt en
dat hij geen fout had begaan door
geen bijzonde1·e voorzorgsmaatregelen
te nemen toen hij opnieuw aanzette.

{KAUFMAN R., KAUFMAN J. T. ASSURANCES
GENERALES DE FRANCE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6552)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over de door de eisers ingediende
memorie van antwoord :
Overwegende
dat
krachtens
artikel 1094 van het Gerechtelijk
Wetboek de eiser wei een memorie
van wederantwoord kan indienen,
maar dan enkel in het geval dat de
verweerder tegen de voorziening
een
middel
van
niet-ontvankelijkheid opwerpt;
Overwegende dat verweerster
geen zodanig middel van nietontvankelijkheid opwerpt in haar
memorie van antwoord;
Overwegende dat het door de wet
aan de eiser opgelegde verbod om,
behalve in het bovenvermelde geval,
(4) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 123).
(5) Cass., 28 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 196).

het beginsel van het recht van
verdediging dat het inhoudt, nu de
partijen in de memories die ze
mogen indienen, al hun middelen
kunnen laten gelden betreffende het
onderwerp van het geschil;
Dat het Hof derhalve geen acht
mag slaan op de memorie van
wederantwoord van de eisers;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1349, 1353,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
2, 6", 8" en 11", 13, 17, 25.2, a en c, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
· doordat het arrest herinnert aan de
omstandigheden waarin op 2 mei 1975
het verkeersongeval gebeurde waarvoor,
volgens de eisers, de verzekerde van
verweerster aansprakelijk was, dat
namelijk « de vrachtwagen met een
aanhangwagen van 12 meter lang voor
het rode Iicht stilstond achter twee
wagens in een rijstrook voor rechtsafslaand verkeer », en dit op ongeveer
1,50 meter van de rechter rand van de
rijbaan, « dat de rechter richtingsaanwijzer van de aanhangwagen werkte; dat de
bestuurder van de motorfiets Richard
Kaufman (thans eerste eiser) vervolgens
stilhield rechts van de aanhangwagen
van die vrachtwagen; dat bij het op
groen springen van het Iicht Andre
Vanderbecq (verzekerde van verweerster) opnieuw aanzette en naar rechts
afsloeg waarbij de aanhangwagen ten
gevolge van de zwenking zich naar
rechts verplaatste, tegen Richard Kaufman, die nog stilstond, aanbotste en hem
over verschillende meter meesleurde »;
dat het arrest vervolgens met wijziging
van het beroepen vonnis de rechtsvordering van de eisers tegen verweerster
afwijst, op grond dat het afslaan naar
rechts van Vanderbecq ten tijde van de
feiten een rijbeweging was, geregeld
door artikel 25.2, a en c, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968 en
niet door artikel 17 betreffende de
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op de lengte van het door Vanderbecq
bestuurde konvooi en vooral gelet op het
feit dat er een aanhangwagen was die
zich tijdens het maneuver noodzakelijkerwijze naar rechts ging verplaatsen,
Vanderbecq aan zijn rechterkant voldoende ruimte had om zijn maneuver te
kunnen uitvoeren » en « dat hij niet
verplicht was om nog meer naar links
stil te houden, daar hij zijn maneuver
naar behoren kon uitvoeren vanaf de
plaats waar hij stond; dat Vanderbecq
vanuit zijn zitplaats links in een konvooi
van op zijn minst 2,50 meter breed en
12 meter lang bij het rechts afslaan
onmogelijk de bestuurder van de motorfiets kon zien die vlakbij zijn aanhangwagen stilstond, daar hij terecht ervan
(mocht) uitgaan dat de na hem toegekomen weggebruikers achter hem waren
gestopt vermits ze hadden kunnen vaststellen dat hij voornemens was om
rechts af te slaan; dat hij derhalve geen
bijzondere voorzorgen hoefde te nemen
en zeker niet behoefde te verwachten
dat een motorrijder rechts van hem zou
komen staan in een betrekkelijk smalle
ruimte, die zeker niet breed genoeg was
voor een wagen; dat hij bij het op groen
springen van het Iicht mocht aanzetten
en naar rechts afslaan; dat de door
artikel 25.2, a, aan de rechtsafslaande
bestuurder opgelegde verplichting om
zich vooraf ervan de vergewissen dat hij
dit kan doen zonder gevaar voor de
andere weggebruikers, enkel geldt voor
het tijdstip dat aan het maneuver voorafgaat; dat het niet relevant is erop te
wijzen dat hij de aanhangwagen vijftig
centimer op het trottoir heeft Iaten
komen »; dat Vanderbecq geenszins
verplicht was « om zich vooraf naar
links te begeven, daar hij de nodige
voorzorgen had genomen om het achteropkomend verkeer niet in gevaar te
brengen; dat de verplaatsing naar rechts
van de aanhangwagen een gebeurtenis
was die, gelet op de natuurwetten, te
voorzien was; dat hij stilstond aan de
rechterkant van de rijbaan, en de vrijgelaten ruimte niet breed genoeg was om
een wagen door te Iaten, hij niet
behoefde te wachten totdat fietsers of
motorrijders waarvan hij de aanwezigheid niet eens kon vermoeden, rechts
van hem voorbijgereden waren », dat
immers artikel 25 een dergelijke bijkomende voorzorg niet vereist; dat het
arrest uit het geheel der redengeving
afleidt dat Vanderbecq « (geen) enkele
bepaling van het Wegverkeersreglement
heeft overtreden; dat hem geen gebrek

aan voorzichtigheid of voorzorg in noodzakelijk oorzakelijk verband met het
ongeval ten laste kan worden gelegd »,
daar hij onmogelijk kon « voorzien dat
een achterligger die de mogelijkheid had
om te stoppen achter de aanhangwagen
zo onvoorzichtig zou zijn om zich tussen
het trottoir en de aanhangwagen te
wringen, daarbij uit het oog verliezend
dat die aanhangwagen bij het naar
rechts afslaan noodzakelijkerwijze dichter bij het trottoir zou komen »,
terwijl, eerste onderdeel, zelfs a!
neemt men aan dat het rechtsafmaneuver ten tijde van de feiten in beginsel
beheerst werd door artikel 25.2, a, van
het koninklijk besluit van 14 maart 1968,
artikel 17 van dat besluit dan toch nog
van toepassing was op de weggebruiker
die na stilstand zijn voertuig opnieuw in
beweging brengt en van richting verandert, waardoor hij mogelijk de doorgang
belemmert van de weggebruikers die
tijdens zijn stilstand rechts naast de
wachtende voertuigen zijn komen staan;
artikel 17 onder die omstandigheden de
weggebruiker immers de verplichting
oplegt om na te gaan of hij zonder
hinder voor de andere bestuurders van
richting kan veranderen en hij zo nodig
voorrang moet verlenen aan een weggebruiker die, zoals een bestuurder van
een motorfiets, naast zijn wachtend
voertuig is komen staan; het arrest, door
daarentegen te beslissen dat artikel 17
niet van toepassing was op het rechtsafmaneuver van Vanderbecq die gestopt
was en daarna opnieuw had aangezet en
dat bijgevolg Vanderbecq enkel de voorschriften van artikel 25.2, a en c, diende
na te Ieven, een schending inhoudt van
de artikelen 17 en 25 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het
wegverkeer,
alsook
van
de
artikelen 1382 en 1383 van het Burger!ijk
Wetboek;

tweede onderdeel, een bestuurder van
een motorfiets, zoals eerste eiser, die op
een openbare weg rijdt, een weggebruiker is; het arrest uit het feit dat de door
Vanderbecq aan zijn rechterkant opengelaten ruimte van ongeveer 1,50 meter
niet breed genoeg was voor een wagen,
afleidt dat Vanderbecq niet behoefde te
verwachten dat een motorrijder zou
stoppen in de aldus opengelaten ruimte,
dat hij derhalve geen bijzondere voorzorg behoefde te nemen en met name
niet eerst naar links behoefde uit te
wijken vermits hij de nodige voorzorgen
genomen had om het achteropkomend
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evenmin behoefde te wachten tot de
fietsers en motorrijders, waarvan hij de
aanwezigheid om dezelfde reden niet
eens kon vermoeden, voorbijgereden
waren; het arrest aldus over het
hoofd ziet dat de motorrijder de bestuurder is van een voertuig en een weggebruiker is ten opzichte van wie de
weggebruiker die een maneuver uitvoert
en naar rechts afslaat de verplichtingen
client na te komen die hem door de
artikelen 17 en 25.2, a, worden opgelegd
(schending van de artikelen 1, 2, 6', 8' en
11', 17 en 25.2, a, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer); het arrest bijgevolg,
ofschoon het vaststelt dat << de verplaatsing naar rechts van de aanhangwagen,
gelet op de natuurwetten, een te voorziene omstandigheid was », niettemin
beslist dat Vanderbecq aileen maar
behoefde na te gaan of hij zijn maneuver kon uitvoeren zonder gevaar voor
het achteropkomend verkeer, dat hij
geen andere bijzondere voorzorgen
behoefde te nemen, en zich onder meer
niet naar links behoefde te begeven, dat
Vanderbecq geen enkele fout in oorzakelijk verband met het ongeval heeft
begaan en dat hij onmogelijk kon voorzien dat een verplaatsing naar rechts
van de aanhang,vagen schade zou doen
ontstaan voor de motorrijder, op de
enkele grond dat de aan de rechterkant
vrijgelaten ruimte te smal was voor een
wagen; dat het aldus tevens een schending inhoudt van de artikelen 1382 en
1383 van het Burger!ijk Wetboek; feitelijke vermoedens bovendien luidens de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek gevolgtrekkingen zijn die de
rechter afleidt uit een bekend feit om te
besluiten tot een onbekend feit; de
gevolgtrekking van de appelrechters, die
het feit dat de bestuurder van de
vrachtwagen niet kon vermoeden of
voorzien dat in de aan de rechterkant
vrijgelaten
ruimte
van
ongeveer
1,50 meter breed een motorrijder zou
staan, afleiden uit de omstandigheid dat
die ruimte niet breed genoeg was voor
een wagen, geen vermoeden van die
aard kan zijn (schending van de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek);

derde onderdeel, luidens artikel 13 van
het ten tijde van de feiten van toepassing zijnde konink!ijk besluit van
14 maart 1968 het de bestuurder verbaden was op een trottoir te rijden, en de

rijbaan volgende enig dee! van het
voertuig over het trottoir te Iaten komen;
de verplichting om zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan te blijven,
welke door artikel 25.2, c, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
wordt opgelegd aan de bestuurder die
naar rechts wil afslaan om de rijbaan te
verlaten, trouwens moet worden beoordeeld, rekening houdende met de
omstandigheden, onder meer met de
plaatsgesteldheid en de afmetingen van
het voertuig; het arrest, ofschoon het
vaststelt dat Vanderbecq de aanhangwagen van de door hem bestuurde vrachtwagen vijftig centimeter over het trottoir
heeft Iaten komen, de grieven van de
eisers, die de verzekerde van verweerster verwijten dat hij aan de rechterkant
te weinig ruimte heeft opengelaten en te
kort naar rechts is gezwenkt zonder zich
eerst naar links te hebben begeven,
afwijst op grond dat << de ruimte die
(Vanderbecq) aan de rechterkant openliet, blijkbaar volstond om zijn maneuver te kunnen uitvoeren », en dat
« Vanderbecq niet verplicht was om nog
meer naar links stil te houden, daar hij
zijn maneuver naar behoren kon uitvoeren vanaf de plaats waar hij stond »; dat
het arrest aldus een schending inhoudt
van de artikelen 13 en 25.2, c, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer alsook van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;

vierde onderdeel, de eisers in hun
conclusie van hoger beroep de bestuurder Vanderbecq niet aileen het verwijt
maakten dat hij niet naar de rechterkant
van zijn vrachtwagen met aanhangwagen had gekeken toen hij opnieuw
aanzette, doch eveneens omstandig
betoogden, enerzijds, dat, gelet op het
feit dat de aanhangwagen een holle hoek
vormde met de vrachtwagen, Vanderbecq zonder moeite de motorrijder kon
zien en, anderzijds, dat een vrachtwagen
met aanhangwagen van die afmetingen
zodanig moet uitgerust zijn dat de
bestuurder naar rechts kan uitkijken,
hetzij aan de rechterkant een achteruitkijkspiegel is bevestigd, hetzij een bijrijder die rechts van hem zit; het arrest
noch met de grond dat << Vanderbecq
vanuit zijn zitplaats links in een konvooi
van op zijn minst 2,50 meter breed en
12 meter lang, bij het naar rechts
afslaan, onmogelijk de motorrijder kon
zien die vlakbij zijn aanhangwagen stilstond ter hoogte van het midden of de
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de eisers in hun conclusie van hoger
beroep aangevoerde middel; dat gebrek in
de redengeving neerkomt op een schending van artikel 97 van de Grondwet :

kant van de aanhangwagen; dat de
vrachtwagenbestuurder daar al een
tijd stond en zijn rechter richtingsaanwijzer had doen werken, zodat
hij terecht ervan mocht uitgaan dat
de na hem toegekomen weggebruikers achter hem waren gestopt,
nadat ze hadden kunnen vaststellen
dat hij voornemens was om naar
rechts af te slaan; dat hij derhalve
geen bijzondere voorzorgen behoefde te nemen en zeker niet behoefde
te verwachten dat een motorrijder
rechts naast hem zou komen staan,
in een betrekkelijk smalle tussenruimte die in alle geval niet breed
genoeg was voor een wagen;
Dat het arrest aldus de beslissing
dat de verzekerde van verweerster
geen enkele fout in oorzakelijk verband met het ongeval heeft begaan
en dat hij onmogelijk kon voorzien
dat door een verplaatsing van de
aanhangwagen naar rechts schade
zou ontstaan voor weggebruikers
die na hem aangekomen waren en
achter hem moesten stoppen, niet
steunt op de enkele grond dat de op
rechts vrijgelaten ruimte niet breed
genoeg was voor een wagen;
Dat dit onderdeel van het middel
berust op een onjuiste lezing van
het arrest en derhalve feitelijke
grondslag mist;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het naar rechts
afslaan om de rijbaan te verlaten
een rijbeweging is waarop niet
artikel 17 doch artikel 25 van het
Wegverkeersreglement van 14 maart
1968 van toepassing is, tenzij rechts
van het voertuig dat opnieuw aanzet
een voertuig in beweging is gebleven;
Overwegende dat het arrest,
onder verwijzing naar de vaststellingen van de eerste rechter, erop
wijst dat verweersters verzekerde,
die aan het stuur van een vrachtwagen met aanhangwagen zat, stilstond voor een rood Iicht alvorens
naar rechts af te slaan, en dat
eerste eiser, die een motorfiets
bestuurde, eveneens stilstond; dat,
toen het verkeerslicht op groen
sprong, de vracht\vagen aanzette
terwijl de motorfiets bleef staan;
Overwegende dat het arrest op
grond van die vaststellingen wettig
beslist dat enkel artikel 25.2, a, van
het Wegverkeersreglement ten deze
van toepassing is en niet artikel 17
Wat het derde onderdeel betreft :
van genoemd reglement en dat het
Overwegende dat het arrest vastde artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt;
stelt, enerzijds, dat de door de
verzekerde
van verweerster aan de
Dat dit onderdeel van het middel
rechterkant vrijgelaten ruimte blijkniet kan worden aangenomen;
baar volstond om zijn maneuver te
Wat het tweede onderdeel be- kunnen uitvoeren, en anderzijds,
dat hij, toen het Iicht op groen
treft :
Overwegende dat het arrest, na te sprong, opnieuw mocht aanzetten
hebben vastgesteld dat de vracht- en naar rechts mocht afslaan achter
wagen rechts een ruimte van de voertuigen die voor hem reden;
1,50 meter openliet, vermeldt dat de hij niets anders doen kon, daar
verzekerde van verweerster vanuit links van hem een wagen reed en
zijn zitplaats links in een vrachtwa- de weg schuin naar rechts liep;
Dat ten gevolge van laatstvergen van op zijn minst 2,50 meter
breed en 12 meter lang, bij het melde vaststelling de door de eisers
naar rechts afslaan, onmogelijk de in het middel uiteengezette grief elk
motorrijder kon zien die vlakbij zijn belang verliest;
aanhangwagen stilstond, ter hoogte
Dat dit onderdeel van het middel
van het midden of de rechterachter- derhalve niet ontvankelijk is;
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het Quatre-Bras-kruispunt, zo onvoorOverwegende dat de eisers in hun zichtig was geweest om << zich tussen het
conclusie van hoger beroep betoog- trottoir en de aanhangwagen op te
den, enerzijds, dat, gelet op het feit stellen, daarbij uit het oog verliezend dat
dat de aanhangwagen een holle die aanhangwagen bij het naar rechts
hoek vormde met de vrachtwagen, afslaan noodzakelijkerwijze dichter bij
de verzekerde van verweerster zon- het trottoir zou komen » ofschoon hij
der moeite de motorrijder kon zien, achter de aanhangwagen van dat voertuig kon staan in plaats van ernaast; het
en anderzijds, dat een vrachtwagen arrest zulks beslist op grond van de
met aanhangwagen van die afmetin- vaststelling dat die vrije ruimte « betrekgen zodanig moet zijn uitgerust dat kelijk smal was en zeker niet breed
de bestuurder naar rechts kan kij- genoeg voor een wagen », dat zowel
ken of een bijrijder heeft;
Vanderbecq als Richard Kaufman zelf
Dat het arrest met de considerans stilstonden in de rijstrook voor rechtsafverkeer, dat Vanderbecq met de
dat de bestuurder van de vrachtwa- slaand
rechter richtingsaanwijzer van de aangen bij het naar rechts afslaan de hangwagen de weggebruikers zijn voormotorrijder niet kon zien die vlakbij nemen om naar rechts af te slaan
zijn aanhangwagen gestopt was, kenbaar maakte en dat de verplaatsing
antwoordt op het eerste gedeelte van de aanhangwagen naar rechts, gelet
op de natuurwetten, een te voorziene
van die conclusie;
omstandigheid was, ofschoon het arrest
Dat het arrest, nu het voor het in de eigen motivering vaststelt « dat
overige had beslist dat de bestuur- Andre Vanderbecq bij het op groen
der van de vrachtwagen al een tijd springen van het Iicht opnieuw aanzette
stilstond en zijn rechter richtings- en naar rechts afsloeg en dat de aanaanwijzer had doen werken zodat hangwagen als gevolg van die zwenking
hij terecht erop mocht rekenen dat zich naar rechts verplaatste, tegen
de na hem gekomen weggebruikers Richard Kaufman, die nog altijd stilachter hem gestopt waren, niet stond, aanbotste en hem over verschilmeter meesleurde >> en dat « wat
meer verplicht was om te antwoor- lende
het litigieuze ongeval betreft de vaststelden op het tweede gedeelte van ling dat de bestuurder de aanhangwagen
bovengenoemde conclusie die niet tot vijftig centimer over het trottoir
meer ter zake dienend was;
heeft Iaten komen, niet ter zake doet
Dat dit onderdeel van het middel vermits de schade te wijten is aan het
feit dat het slachtoffer zich op de rijbaan
niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1349, 1353,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, rechtdoende op de
door de eisers tegen verweerster, verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Vanderbecqs motorrijtuig, ingestelde rechtsvordering ter
vergoeding van de schade ten gevolge
van het op 2 mei 1975 aan eerste eiser,
de motorrijder, overkomen ongeval,
onder verwijzing naar de uiteenzetting
van de eerste rechter betreffende de
toedracht van dat ongeval, beslist dat
aileen het slachtoffer ervoor aansprakelijk ·is, en de rechtsvordering van de
eisers afwijst op grond dat Richard
Kaufman die stilstond in de ruimte van
1,50 meter opengelaten door de vrachtwagen met aanhangwagen van Vanderbecq, die zelf voor het rode verkeerslicht

vlak bij de aanhangwagen en niet op het
trottoir bevond; dat het ongeval zich niet
zou hebben voorgedaan indien het
slachtoffer zich op het trottoir had
bevonden »; het arrest met overneming
van de motivering van de eerste rechter
betreffende de toedracht van het ongeval, zoals die gebleken is uit een geseponeerd strafrechtelijk opsporingsonderzoek, beslist dat de aanhangwagen door
meer naar rechts te rijden « op de
getegelde boord reed tijdens de uitvoering van dat maneuver (verklaring
Helling) », dat << bij het voortrijden van
de vrachtwagen Kaufman geklemd
geraakte tussen de twee rechterachterwielen van de aanhangwagen (verklaring
Maupin), de motorfiets door de rechter
achterwielen van de aanhangwagen de
trottoirband werd opgeduwd en drie tot
vier meter voortgesleurd; Kaufman is
gevallen (cfr. Maupin); tijdens het
rechtsafmaneuver reed de aanhangwagen op de getegelde boord en kwam in
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« eerste eiser, die vie! en daarna op de
trottoirband werd gedrukt en door de
wielen van de aanhangwagen drie tot
vier meter werd meegesleurd (cfr. Maupin), werd ernstig gewond »,

terwifl de omstandigheid dat de weggebruikers zoals iedereen elke fout dienen te vermijden die hun eigen veiligheid in het gedrang brengt, niet wegneemt dat die fout moet worden beoordeeld aan de hand van de regels van het
wegverkeer en er bij de beoordeling of
de schade aan zichzelf al dan niet te
voorzien is, geen rekening mag worden
gehouden met de uitwerking van
natuurwetten die, indien de verkeersregels in acht waren genomen, geenszins
de schade zouden hebben veroorzaakt
zoals ze zich heeft voorgedaan; de eisers
in hun conclusie betoogden dat Richard
Kaufman helemaal geen onvoorzichtigheid had begaan door de vrije ruimte
tussen de stilstaande vrachtwagen en
het trottoir te gebruiken om zelf voor
het rode Iicht te stoppen alvorens zijn
weg te vervolgen en ten einde zo kort
mogelijk naar rechts te kunnen afslaan
zoals hij daartoe verplicht was, daar de
beschikbare ruimte voor hem ruimschoots volstond om er normaal te
kunnen stilstaan; de bestuurder van een
vrachtwagen wei het voliedige traject dat
zijn voertuig tijdens het gehele voorgenomen maneuver zal afleggen, nauwkeurig dient te berekenen, doch van een
bui tenstaander, zelfs al is het een motorrijder, niet kon worden verlangd dat hij
de kennis en de ervaring bezit die alleen
beroepschauffeurs hebben; Kaufman
geen enkele reden had om te denken dat
de ruimte waarin hij zich bevond te
smal zou kunnen zijn, daar hij toch niet
kon veronderstelien en voorzien dat
Vanderbecq zo scherp en zo kort zou
zwenken zonder zich iets van andere
weggebruikers aan te trekken, doch
daarentegen mocht verwachten dat de
afstand tussen de vrachtwagen met aanhangwagen en de trottoirband gelijk zou
blijven en de bestuurder ervoor zou
zorgen zijn maneuver zo uit te voeren
dat de vrachtwagen langsheen de kromming van de trottoirband zou blijven
zonder deze te naderen en dat het
vaststond dat het ongeval niet zou
gebeurd zijn indien Vanderbecq geen
fout had begaan; het arrest door die
middelen van de eisers te verwerpen op
grond van het aan eerste eiser gerichte
verwijt dat hij in een tussenruimte « is
gaan staan • die als « smal » wordt

aangem";rkt omdat « ze niet breed
genoeg 1s voor een wagen "• ofschoon
vaststaat dat Kaufman per motorfiets
was, geen inhaalmaneuver uitvoerde
doch samen met de andere voertuigen
stilstond voor een rood Iicht alvorens op
het kruispunt naar rechts af te slaan en
dat hij links ten opzichte van de vrachtwagen en rechts ten opzichte van de
trottoirband de afstand hield die de
rechters hebben vastgesteld, een schuldcriterium hanteert dat niet aangepast is
aan de omstandigheden van de zaak
(schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve
de regel dat die schuld << in concreto »
moet worden beoordeeld, miskent
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) en hem
impliciet doch onmiskenbaar de verplichting oplegt om te stoppen << achter »
de vrachtwagen met aanhangwagen die
voor het rood Iicht stilstond, ofschoon
die verplichting niet wordt voorgeschreven door het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
dat eerste eiser in acht diende te nemen
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek); het arrest,
nu het die verplichting grondt op de
omstandigheid dat men moet kunnen
voorzien dat bij het naar rechts zwenken
van een vrachtwagen met aanhangwagen, ten gevolge van een natuurwet, die
aanhangwagen « noodzakelijkerwijze »
« dichter » bij het « trottoir » gaat rijden
ofschoon het vaststelt dat Vanderbecq
bij het op groen springen van het Iicht
opnieuw aanzette en een rechtsafmaneuver uitvoerde waarbij hij niet alleen met
zijn aanhangwagen vijftig centimeter
over het trottoir kwam, doch ook met de
rechter achterwielen van die aanhangwagen reed op de getegelde boord van
de rijbaan, waarbij de motorrijder
gekneld raakte, vie! en door de wielen
over verschillende meter werd meegesleurd, wat de ernstige verwondingen
veroorzaakte waarvoor vergoeding werd
gevorderd, eveneens in strijd is met de
regel dat de schuld en het oorzakelijk
verband tussen de schuld en de schade
« in concreto » moet worden beoordeeld
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) en de
beslissing, in acht genomen 'de feiten die
het heeft vastgesteld, niet genoegzaam
met redenen omkleedt (schending van
de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
het arrest de afwijzing van het middel
van dat slachtoffer ten betoge dat de
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fout begaat wanneer hij tijdens de
uitvoering van een maneuver met de
achterwielen van zijn aanhangwagen
tegen en op de getegelde boord van de
rijbaan rijdt, en er als gevolg daarvan
schade ontstaat, niet naar recht verantwoordt door te wijzen op de omstandigheid dat het rijden op het trottoir niet
ter zake doet vermits het slachtoffer zich
op de rijbaan bevond (schending van de
artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet); dat
het evenmin de verwerping verantwoordt van het middel afgeleid uit de
omstandigheid dat een weggebruiker, die
niet speciaal weet hoe een geleed voertuig zijn baan beschrijft bij het maneuvreren, een dergelijk maneuver onmogelijk kan voorzien (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vrachtwagen met aanhangwagen a! een tijd voor een rood
Iicht stilstond in een rijstrook voor
rechtsafslaand verkeer en op zijn
rechterkant een betrekkelijk smalle
ruimte vrijliet die zeker niet breed
genoeg was voor een wagen; dat het
beslist dat, gelet op de natuurwetten, het te voorzien was dat de
aanhangwagen bij de zwenking
naar rechts zich naar rechts zou
verplaatsen en noodzakelijkerwijze
het trottoir zou naderen;
Overwegende dat het hof van
beroep uit die vaststellingen en
consideransen heeft kunnen afleiden dat de bestuurder van de
vrachtwagen terecht ervan mocht
uitgaan dat de na hem gekomen
weggebruikers achter hem waren
gestopt en dat hij geen fout had
begaan goor geen bijzondere voorzorgen te nemen op het ogenblik
dat hij opnieuw aanzette;
Dat het hof van beroep niet nader
behoefde te antwoorden op de conclusie van de eisers ten betoge dat
een weggebruiker, die niet speciaal
weet hoe een ge!eed voertuig zijn
baan beschrijft bij het maneuvreren, het bovengenoemde maneuver
onmogelijk kon voorzien;
Dat het arrest naar recht verantwoord is en regelmatig met redenen
is omkleed;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de door de eisers
ingediende memorie van repliek,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
de eisers in de kosten.
14 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.·
Dassesse en De Bruyn.
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1' KAMER -14 oktober 1982
KOOP -

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - OVERDRACHT MAG DERDEN NIET
SCHADEN - DERDEN - BEGRIP.

Naar Juid van art. 1690 B. W. verkrijgt de
overnemer van een schuldvordering bet
bezit ten opzichte van derden eerst door
de betekening van de overdracht aan de
schuldenaai' of doordat de schuldenaar
in een authentieke akte de overdracht
aanneemt; als derden in de zin van die
wetsbepaling moeten worden aangemerkt a! degenen wier rechten of rechtstoestand gewijzigd zouden worden door
de overdracht die nochtans buiten hen
om is gebeurd (1).
(OUDENNE

T.

BANK BRUSSEL
SCHARPE)

LAMBERT,

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6562)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over bet eerste middel, ...
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek,
(1) Zie Cass., 30 april1976 (A. C., 1976, 977); DE

PAGE, Traite, d. IV., nr. 401, biz. 412; Novelles,
Droit civil, d. IV, 2, nr. 251, biz. 242.

-245doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat tussen verweerster en de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Garage de !'Etoile,
verkoper van het in beslag genomen
voertuig, een overeenkomst is gesloten
waarbij volgens het arrest de schuldvordering op de prijs van dat voertuig door
de verkoper ten belope van het niet
betaalde saldo aan verweerster wordt
overgedragen, en na bovendien te hebben vastgesteld dat eiseres, zonder dien·
aangaande te worden tegengesproken,
opwierp dat de door artikel 1690' van het
Burgerlijk
Wetboek
voorgeschreven
rechtsvormen niet in acht waren genamen, beslist dat eiseres ten onrechte dat
bezwaar aanvoert, vermits enkel degenen die, hoewel ze zelf geen partij zijn
bij de overdracht, beweren dat voor hen
uit de overgedragen schuldvordering
rechten voortvloeien die door de overdracht teniet worden gedaan of beperkt
worden, derden zijn in de zin van
genoemd artikel en de schuldeisers van
de gecedeerde die hoedanigheid niet
bezitten, aangezien ze in elk geval de
schuld moeten dulden,
terwijl artikel 1690 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat « de overnemer het
bezit ten opzichte van derden eerst
verkrijgt door de betekening van de
overdracht aan de schuldenaar », aileen
de overdrager en de overnemer partijen
zijn bij de overdracht van de schuldvordering, en bijgevolg niet aileen de gecedeerde doch tevens aile andere personen, aan wie de overdracht van de
schuldvordering wordt tegengeworpen,
derden zijn ten opzichte van die overeenkomst; het arrest bijgevolg, door
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek
enkel toe te passen op derden die
beweren aan de overgedragen schuldvordering rechten te ontlenen die door de
overdracht zouden tenietgedaan of
beperkt worden, en door om die reden
de hoedanigheid van derde te ontzeggen
aan de schuldeisers van de gecedeerde,
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Overwegende dat naar luid van
artikel 1690 van het Burgerlijk Wethoek de overnemer van een schuldvordering het bezit ten opzichte van
derden eerst verkrijgt door de betekening van de overdracht aan de
schuldenaar; dat de overnemer dat
bezit echter eveneens kan verkrij-

gen doordat de schuldenaar in een
authentieke akte de overdracht aanneemt;
Overwegende dat als derden in de
zin van die bepaling moeten worden
aangemerkt al degenen wier rechten of rechtstoestand gewijzigd worden door de overdracht, die nochtans buiten hen om is gebeurd;
Dat de rechten van de schuldeisers van de schuldenaar niet worden aangetast door de overdracht
van de schuldvordering, die immers
in elk geval moet worden voldaan,
hetzij aan de overdrager, hetzij aan
de overnemer;
Overwegende dat het arrest geen
schending inhoudt van artikel 1690
van het Burgerlijk Wetboek waar
het beslist dat eiseres derhalve niet
als derde kan worden beschouwd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over bet derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, inzonderheid, eerste lid, 17, 28, tweede lid, 81,
inzonderheid eerste lid, 93, inzonderheid
eerste lid, van de bij de wet van
31 december 1955 gecoordineerde wetten
op de wisselbrief en het orderbriefje,
alsook van artikel 20.5" van de wet van
16 december 1851 tot herziening van het
hypotheekstelsel, houdende titel XVIII
van hoek Ill van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest uitwerking verleent
aan de vermelding op de litigieuze
wisselbrief volgens welke « de betaling
van deze wisselbrief gewaarborgd wordt
door het voorrecht bedoeld in artikel
20.5" van de wet van 16 december 1851 ...
daar hij is geaccepteerd bij de koop op
afbetaling van de wagen M... », en
doordat het bijgevolg het vonnis bevestigt waarin de eerste rechter voor recht
zegt dat verweerster ingevolge het voorrecht dat ze bezit op grand van
artikel 20.5", verzet kan doen op de prijs
van de verkoop van de wagen, zulks op
grond dat « gelntimeerde (thans verweerster) zich evenwel beroept op het
voorrecht van artikel 20.5" van de Hypotheekwet die de schuldvordering op de
prijs waarborgt en daartoe aanvoert dat
de wisselbrief ten deze de vermelding
bevat dat " de betaling van deze wisselbrief gewaarborgd wordt door het voorrecht bedoeld in artikel 20.5" van de wet
van 16 december 1851, gewijzigd bij de

-246wet van 29 juli 1957, daar hij is geaccepteerd bij de aankoop op afbetaling van
een Mercedes diesel 1979 "; dat wanneer
een beding voor tweeerlei zin vatbaar is,
men het veeleer moet opvatten in de zin
waarin het enig gevolg kan hebben dan
in die waarin het geen gevolg kan
teweegbrengen; dat het ten deze op
grond van de betwiste vermelding voor
bewezen mag worden gehouden dat de
schuldvordering op de prijs aan de
houder tegelijk met de wissel zelf aan de
houder werd overgedragen; dat uit die
consideransen volgt dat de eerste rechter terecht heeft aangenomen dat geintimeerde zich mocht beroepen op het
voorrecht bedoeld in artikel 20.5" van de
Hypotheekwet >>,

buitencambiale schuldvordering die het
fonds vormt (schending van de artikelen 14, eerste lid, 81, eerste lid, en 93,
eerste lid, van de gecoordineerde wetten
op de wisselbrief en het orderbriefje, en,
bijgevolg, schending eveneens van de
artikelen 17 en 28, tweede lid, van die
geco6rdineerde wetten, waarin het
beginsel is neergelegd van de zelfstandigheid van de cambiale en de buitencambiale betrekkingen, alsook van
artikel 20.5" van de Hypotheekwet) :

Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel, waaruit
blijkt dat de schuldvordering op de
prijs van de wagen tegelijk met de
wisselbrief werd overgedragen, volgt
terwijl, krachtens de artikelen 14, dat het middel zonder belang is en
eerste lid, en 93, eerste lid, van de derhalve niet ontvankelijk is;

gecoordineerde wetten op de wisselbrief
en het orderbriefje, de houder door de
overdracht enkel de rechten en zekerheden verkrijgt welke voortvloeien uit de
wisselbrief; wanneer bovendien, zoals
ten deze, de wisselbrief is geaccepteerd,
de opeisbaarheid van de buitencambiale
schuldvordering geschorst wordt, artikel 81, eerste lid, van die geco6rdineerde
wetten ook bepaalt dat de derde-houder
slechts een bevoorrechte schuldvordering op het fonds heeft tegenover de
schuldeisers van de trekker; met andere
woorden, wanneer het fonds zoals ten
deze gevormd wordt door een schuldvordering van de trekker tegen de betrokkene, de derde-houder die schuldvordering niet verkrijgt ten opzichte van de
schuldeisers van de betrokkene; zulks
het gevolg is van de omstandigheid dat
de verbintenis van de betrokkene los
staat van de buitencambiale verbintenissen; uit die bepalingen voortvloeit dat de
schuldeisers van de betrokkene zich
voor de betaling van de wisselbrief niet
kunnen beroepen op een zekerheid die
verbondeq. is aan de buitencambiale
schuldvordering van de trekker tegen de
betrokkene; bijgevolg het arrest, door te
beslissen dat verweerster zich als houder
van de wisselbrief ten aanzien van
eiseres, schuldeiseres van de betrokkene,
kan beroepen op het aan de schuldvordering van de verkoper verbonden voorrecht, op grond dat die schuldvordering
aan hem tegelijk met de wisselbrief
werd overgedragen, een miskenning
inhoudt van de hierboven weergegeven
regels volgens welke de betaling van de
wisselbrief niet kan gewaarborgd worden door een voorrecht dat niet aan de
wisselbrief verbonden is, doch aan de

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.
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1o KOOP -

OVERDRACHT VAN SCHULDVOR·
DERING- RECHTEN REEDS GEHEEL UITGEOE·
FEND DOOR DE OVERDRAGER - RECHTEN
NIET BEGREPEN IN DE OVERDRACHT.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELS-

HUUR- DUUR- BEREKENING.

3° OVEREENKOMST

WEDERKERIG
HANDELSHUUR PARTIJ
VOERT HAAR VERBINTENIS NIET UIT ANDERE PARTIJ VERKIEST DE UITVOERING
BIJ EKWIVALENT- UITVOERING IN NATURA
VOOR DEZELFDE PERIODE DOOR DIE KEUZE
UITGESLOTEN.
CONTRACT

-

1" Bij overdracht van schuldvordering

zijn de rechten die de overdrager
reeds geheel uitgeoefend heeft, niet
meer begrepen in de overdracht.

-2472' De regel dat de duur van de handels- mij n pas begint te !open vanaf 15 juli
lwur niet korter mag zijn dan negen 1960, datum van de materiele inbezitnejaar wordt niet geschonden door de ming, die voordien door de handelwijze
rechter die beslist dat de huurder die vah verweerster was verhinderd, en 2'
reeds aanspraak heeft gemaakt op dat de eiseressen, voor wat de periode van
uitvoering b1j ekwivalent voor een 1 juni 1956 tot 15 juli 1960 aangaat, ten
huurperiode, de uitvoering in natura aanzien van verweerster niet meer de
nag enkel van het resterende deel van keuze hebben de uitvoering in natura van
de negenjarige periode kan vorderen. de huurrechten van hun rechtsvoorganger
(Art. 3, eerste lid, wet 30 april 1951.)
Heylen te vorderen, ofwel de vervanging
van deze uitvoering door middel van een
3' De schuldeiser die de uitvoering bij schadevergoeding, omdat Heylen reeds
ekwivalent, benevens een loutere ver- deze keuze gemaakt heeft door jegens
hogingsvergoeding, voor een bepaalde verweerster een vordering in schadeverhuurperiode heeft nagestreefd, kan goeding wegens genotsderving in te stelniet tegelijk de uitvoering in natura len, die bij vonnis van 5 mei 1964 als ongeaangaande diezelfde periode bekomen. grond werd afgewezen, en dat de overnemer niet meer rechten kan Iaten gelden
dan degene die de overdrager bezat en
(CENKI N.V., RUBENSPALEIS N.V. T. IMMO!llnog niet uitgeput heeft,
LIERE ANVERSOISE- ERIVAN N.V.)
terwijl, eerste onderdeel, deze redengeving
tegenstrijdig of althans dubbelzinnig
ARREST
is, aangezien eerst wordt overwogen dat
(A.R. nr. 3465)
de duur van negen jaar, na verloop waarHET HOF; - Gelet op het bestre- van de hernieuwing kan bekomen worden, moet berekend worden niet vanaf de
den vonnis, op 22 mei 1981 in hoger datum
het sluiten van de overeenberoep gewezen door de Rechtbank komst, van
doch wei vanaf het begin van de
van Eerste Aanleg te Antwerpen;
ingenottreding, maar onmiddellijk daarop
Over het middel, afgeleid uit de schen- gesteld wordt dat dit begin van genot
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, moet worden begrepen als het ingaan van
1143, 1144, 1184, tweede lid, van het het recht op genot, en niet als de mateBurgerlijk Wetboek, 3, eerste lid, 13, dele inbezitneming; deze overwegingen
eerste lid, en 14, eerste lid, van de wet niet toelaten uit te maken of de rechters
van 30 april 1951, die de afdeling IIbis, van oordeel zijn dat de termijn van negen
regels betreffende de handelshuur in het jaar begint te !open vanaf het ontstaan
bijzonder, vormt van boek III, titel VIII, van het recht op genot, dat inderdaad kan
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, dan wei vanaf de datum van het
de Grondwet,
begin van de ingenottreding, vermits de
doordat het bestreden vonnis de door term« ingenottreding » wijst op een feitetweede eiseres op 16 februari 1968 aan- lijke toestand, terwijl het bestreden vongevraagde hernieuwing van de huur nis aldus beurteling stelt dat de term.ijn
betreffende het pand gelegen te Antwer- van neg en j aar begint te !open vanaf de
pen aan de Vestingstraat 21, waarin de feitelijke ingenottreding en vanaf de
bioscoop « Capitole » wordt uitgebaat, datum van het ontstaan van het recht op
laattijdig verklaart, op grond dat 1' de genot, welke tegenstrijdigheid, dubbelzinduur van minstens negen jaar die door nigheid en onduidelijkheid gelijk te stelartikel 3 van de wet van 30 april 1951 len zijn met een afwezigheid van motiveopgelegd wordt en na welke hernieuwing ring (schending van artikel 97 van de
kan bekomen worden, berekend moet Grondwet);
worden vanaf het begin van de ingenottreding, dat onder dit begin van genot
tweede onderdeel, de duur van de hanmoet verstaan worden het ingaan van delshuur in geen geval korter mag zijn
het recht op genot, doch niet de mate- dan negen jaar, en de huurder effectief
riele inbezitneming, en dat door het bij over een minimumperiode van negen jaar
in kracht van gewijsde gegane vonnis moet kunnen beschikken, ten einde de
van 5 mei 1964 is ·komen vast te staan door hem opgerichte handelszaak voldat de huurrechten van Heylen, rechts- doende lang te kunnen exploiteren; de
voorganger van tweede eiseres, zijn bescherming, die de Handelshuurwet
ingegaan op 1 juni 1956, daarbij de aldus aan de huurder verleent, door de
argumentatie van eiseressen van de verhuurder omzeild zou kunnen worden,
hand wijzende volgens welke deze ter- indien de termijn van negen jaar, waarop

-248de huurder in elk geval rechf heeft en na
verloop waarvan hij de hernieuwing van
de huur kan aanvragen, moet worden
berekend vanaf het ontstaan van het
recht van de huurder, indien althans de
huurder, door toedoen van de verhuurder,
de gehuurde gebouwen pas na het ontstaan van zijn recht heeft kunnen betrekken; in onderhavig geval, zoals het bestreden vonnis erkent of althans niet ontkent,
de overeenkomst tussen Heylen en verweerster niet werd uitgevoerd tussen
1 juni 1956 en 14 juli 1960, omdat verweerster de aan Heylen verhuurder bioscoop
ondertussen aan een derde had verhuurd
die, als vorige huurder, de gehuurde
gebouwen bleef betrekken; zodat het
bestreden vonnis uit deze feiten niet kon
afleiden dat de negenj arige peri ode, na
verwloop waarvan de huurder de hernieuwing van zijn huurovereenkomst kan aanvragen, begint te !open vanaf het ontstaan
van het huurrecht van Hey!en, maar integendeel moest af!eiden dat deze periode
begint te !open vanaf het ogenblik waarop
Heylen of zijn rechtsopvolgster, tweede
eiseres, effectief in het genot van het pand
kon treden (schending van de artikelen 3,
eerste lid, 13, eerste lid, en 14, eerste lid,
van de wet van 30 april 1951);
derde onderdeel, de omstandigheid dat
Heylen van verweerster vergeefs schadeloosstelling heeft gevorderd wegens
genotsderving, de eiseressen niet belet de
uitvoering van de overeenkomst, ges!oten
tussen Heylen en verweerster, na te streven; zij immers in het geding, beslecht
door het bestreden vonnis, geen schadeloosstelling vorderden, maar steunden op
hun recht van negenjarig genot en
gebruik; terwijl de toewijzing van een vordering tot schadeloosstelling een contractuele fout onderstelt, schade en een oorzakelijk verband tussen beide, de toekenning van de rechtstreekse uitvoering
daarentegen enkel vereist dat de schuldenaar nog gehouden is en dat de rechtstreekse uitvoering nog mogelijk is, zodat
het bestreden vonnis, dat nochtans
erkent, althans niet ontkent, dat verweerster schuldenaar is gebleven van Heylen
of van zijn rechtsopvolgers, en dat de uitvoering in natura mogelijk was vanaf
15 juli 1960, door de vordering van de eiseressen af te wijzen, de artikelen 1134,
1135, 1142, 1143, 1144 en 1184, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
vierde onderdeel, het bestreden vonnis
een tweede maal in tegenstrijdigheid vervalt, door eerst te overwegen dat de eiseressen niet meer rechten kunnen Iaten
gelden dan hun rechtsvoorganger en dat

zij derhalve de uitvoering in natura niet
meer· mogen vorderen, omdat hun rechtsvoorganger reeds een keuze gemaakt
heeft door een vordering tot schadevergoeding wegens genotsderving in te stellen, maar anderzijds overweegt dat hun
rechtsvoorganger zijn rechten nog niet
heeft uitgeput, hetgeen imp!iceert dat
deze rechtsvoorganger, en dus ook zijn
rechtsopvolgers, de eiseressen, nog
andere vorderingen konden instellen dan
een vordering tot schadeloosstelling
wegens genotsderving, welke tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid en onduide!ijkheid in de motivering gelijk te stellen zijn
met een afwezigheid van motivering
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis stelt dat de duur van ten
minste negen jaar die door artikel 3
van de wet van 30 april 1951 is
opgelegd en waarna hernieuwing
kan bekomen worden, niet vanaf de
datum van het sluiten van de overeenkomst moet berekend worden,
doch wei vanaf het begin van de
ingenottreding, en dat onder begin
van genot moet worden verstaan het
ingaan van het recht op genot, en
niet de materiele inbezitneming;
Overwegende dat het onderdeel
enkel tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid en onduidelijkheid aanvoert;
Overwegende dat het onderdeel,
uitgaande van de beschouwing dat
de term « ingenottreding » wijst op
een feitelijke toestand, daaruit
afleidt dat het bestreden vonnis
beurtelings stelt dat de termijn van
negen jaar begint te !open vanaf de
feitelijke ingenottreding en vanaf de
datum van het ontstaan van het
recht op genot;
Overwegende dat echter, zoals
hierboven gezegd, het yonnis preciseert dat het onder « ingenottreding • niet de materiele inbezitneming doch het ingaan van het
recht op genot verstaat;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;

-249Wat het vierde onderdeel betreft:
Dat het onderdeel niet kan worOverwegende dat de rechtbank, den aangenomen;
zonder tegenstrijdigheid, eerst als
regel stelt dat, bij overdracht van
Om die redenen, verwerpt de
schuldvordering, de rechten die de
overdrager reeds uitgeput heeft, niet voorziening; veroordeelt de eiseresmeer begrepen zijn in de over- sen in de kosten.
dracht, maar ten deze oordeelt dat
15 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitde huurdersrechten voor de periode ter en verslaggever : de h. Janssens,
van 8 juli 1960, moment van de afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
overdracht, tot 31 mei 1965, einde conclusie van de h. Ballet, advocaatvan de aanvankelijk contractueel generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn
bedoelde eerste negen jaar, « nog en De Gryse.
niet uitgeput >> werden door de
overdrager Heylen;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 3, eerste
lid, van de Handelshuurwet bepaalt
dat de duur van de huur niet korter
mag zijn dan negen jaar; dat evenwel, ook indien deze termijn begint
te lopen, niet vanaf de overeenkomst of vanaf de voor levering van
het onroerende goed bedongen
datum, maar wel vanaf de levering
van het verhuurde goed aan de
huurder, de huurder, wanneer hij
aanspraak heeft gemaakt op volledige uitvoering bij ekwivalent voor
de reeds verstreken tijd, de uitvoering in natura nog enkel voor het
resterende van de negenjarige
periode kan vorderen;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;

Nr. 114
2' KAMER- 15 oktober 1982
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -

STRAFZAKEN STRIJDIGE MOT!EVEN - BEGRIP.

TEGEN-

2° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.4 - VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE EEN MANEUVER WIL UITVOEREN, VOORRANG TE VERLENEN AAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS SNELHEID VAN HET VOORRANGHEBBEND
VOERTUIG REDELIJKERWIJS NIET TE VOORZIEN DOOR DE BESTUURDER DIE HET MANEUVER UITVOERT - OVERMACHT.

1' Het is niet tegenstrijdig te zeggen,

enerzijds, dat een bestuurder bij het
verlaten van een parkeerplaats is
gestopt toen hij de wagen van een
bestuurder bemerkte op de weg die hij
opreed en, anderzijds, dat uit de wijze
waarop het ongeval zich heeft voorgedaan, blijkt dat de eerste bestuurder
niet de tijd heeft gehad om zijn
maneuver te onderbreken of de rijbaan vrij te maken, nu de onmogelijkheid het maneuver te onderbreken en
het stilstaan van bet voertuig kunnen
gebeurd zijn toen de bestuurder de
rijbaan reeds was opgereden.

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank,
impliciet maar zeker, oordeelt dat
Heylen, voor de periode 1 juni
1956-8 juli 1960, de volledige u1tvoering bij ekwivalent heeft verkozen
en niet enkel een vergoeding
wegens vertraging heeft gevraagd;
Dat de schuldeiser die de uitvoe- 2' Daar de op de bestuurder, die een
maneuver uitvoert, rustende verplichring bij ekwivalent, andere dan
ting de andere bestuurders te Jaten
louter vertragingsvergoeding, voor
voorgaan, niet beperkt is tot het ogeneen bepaalde huurperiode nastreeft,
blik aileen waarop het maneuver is
niet tegelijk de uitvoering in natura
begonnen, maar blijft bestaan zolang
aangaande diezelfde periode kan
bet niet is voleindigd en de bestuurder
zijn normale plaats in het verkeer niet
bekomen;

-250opnieuw heeft ingenomen (1), stelt de schuld treft, nu hij zijn maneuver heeft
rechtez; die erop wijst dat de snelheid ingezet op een ogenblik dat hij de
van het voertuig waarmee de voor- appellant Davenne onmogelijk kon zien,
Tanghebbende bestuurder reed, zoda- en zulks te meer daar uit de wijze
nig was dat zij redelijkeTWijs niet kon waarop het ongeval zich heeft toegedraworden voorzien door de bestuurder gen, blijkt dat hij niet de tijd heeft
die doorgang moest verlenen, vast dat gehad om zijn maneuver te onderbreken
zulks voor laatstgenoemde bestuurder of de rijbaan vrij te maken »,
een geval van overmacht was (2).
terwijl, eerste onderdeel, het bestre(DAVENNE T. LAMY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2439)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 april 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen de medebeklaagde Lamy
ingestelde strafvordering :
Overwegende
dat
eiser
als
beklaagde niet bevoegd is om zich
tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 12.4, 12.5 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, onder
bevestiging van de beroepen beslissing,
de beklaagde Lamy vrijspreekt en,
rechtdoende op de burgerlijke rechtsvordering, de algehele aansprakelijkheid
voor het ongeval ten laste legt aan eiser
en hem veroordeelt tot schadeloosstelling van de burgerlijke partij, op grond
« dat de ge!ntimeerde Lamy geen enkele

----------------1
(1) Cass., 24 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 58).
(2) Cass., 27 okt. 1975 (A.C., 1976, 261); zie
Cass., 4 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 145) en
28 maart 1979 (ibid., 1978-79, 888).

den vonnis de overwegingen van de
beslissing van de politierechtbank overneemt, en meer bepaald de considerans
volgens welke « (de beklaagde Lamy)
dadelijk gestopt is toen hij de wagen van
de medebeklaagde op zich zag afkomen,
hetgeen, ofschoon betwist door de medebeklaagde, toch blijkbaar bevestigd
wordt door de vaststellingen van de
verbalisanten, de lokalisatie van de botsing, en het feit dat er meer schade was
aan de linkervoorkant », zodat het
bestreden vonnis, nu het enerzijds op
grond van een eigen motivering beslist
dat de beklaagde Lamy niet de gelegenheid heeft gehad om te stoppen en
anderzijds, met overneming van de motivering van de eerste rechter, dat de
beklaagde Lamy gestopt is, tegenstrijdig
is, daar een dergelijke tegenstrijdigheid
in de motivering gelijkstaat met het
ontbreken van de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering;
tweede onderdeel, de weggebruiker die
een maneuver uitvoert, niet aileen verplicht is om voorrang te verlenen op het
ogenblik dat hij zijn maneuver inzet
doch ook tijdens de gehele duur van het
maneuver en zolang de bestuurder zijn
gewone plaats in het verkeer niet
opnieuw heeft ingenomen, zodat het
vonnis door de enkele overweging dat de
beklaagde Lamy zijn maneuver heeft
ingezet op een tijdstip waarop hij eiser
niet kon zien, niet genoegzaam naar
recht verantwoord is (schending van de
artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, eiser in zijn conclusie deed gelden « dat (de beklaagde
Lamy), door die plaats te kiezen voor het
uitvoeren van zijn maneuver, handelde
op eigen risico, hetgeen uitdrukkelijk
wordt bevestigd door de ter plaatse
aanwezige verbalisanten dje dat zelf ook
hebben verklaard, dat (de beklaagde
Lamy) toch aile mogelijkheid had om
zijn maneuver meer vooraan op de
parkeerplaats uit te voeren, vanwaar hij
een groter gezichtsveld had en (de
beklaagde Lamy) door zulks niet te doen
niet de rijvaardigheid aan de dag heeft
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van een voertuig, zodat het vonnis, door opmerkte, zonder dat hij, gelet op
niet te antwoorden op dat door eiser bij de omstandigheden van de zaak, de
conclusie aangevoerde middel, niet tijd heeft gehad om zijn maneuver
genoegzaam naar recht met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van vroeger te onderbreken of de rijbaan vrij te maken; dat het aldus
de Grondwet) :
vaststelt dat de medebeklaagde
Wat het eerste onderdeel. betreft : Lamy door de plotselinge nadering
Overwegende dat het bestreden van eisers voertuig, dat met een
vonnis enerzijds met overneming overdreven snelheid reed, in zijn
van de motivering uit het vonnis normale verwachtingen werd bedrovan de eerste rechter beslist dat de gen; dat het op die marrier de
medebeklaagde Lamy bij het verla- beslissing, volgens welke eiser volleten van de rechts ten opzichte van dig aansprakelijk is voor het ongede rijrichting van eiser gelegen val, naar recht verantwoordt;
parkeerplaats dadelijk gestopt is
Dat het tweede onderdeel van het
toen hij de wagen van eiser
bemerkte, en anderzijds op grond middel niet kan worden aangenovan een eigen motivering beslist men;
« dat uit de wijze waarop het
Wat het derde onderdeel betreft :
ongeval zich heeft voorgedaan,
Overwegende dat het bestreden
blijkt dat (Lamy) niet de tijd heeft
gehad om zijn maneuver te onder- vonnis met de in het antwoord op
breken of de rijbaan vrij te het tweede onderdeel van het middel weergegeven consideransen,
maken »;
Overwegende dat die consideran- waaruit kan worden afgeleid dat de
sen niet lijden aan de in dat onder- medebeklaagde Lamy geen enkele
dee! van het middel aangegeven fout heeft begaan die aan de basis
tegenstrijdigheid; dat de correctio- zou liggen van het ongeval, antnele rechtbank met de hierboven woordt op de in dat derde onderdeel
weergegeven vermelding niet heeft van het middel weergegeven conclubetwist dat, zoals de politierecht- sie;
bank had beslist, de medebeklaagde
Dat dit onderdeel van het middel
Lamy onmiddellijk gestopt was feitelijke grondslag mist;
zodra hij eisers voertuig had opgeEn overwegende dat, wat de
merkt, doch dat het erop gewezen
heeft dat, gelet op de toedracht van beslissing op de tegen eiser ingehet ongeval, Lamy niet in de moge- stelde strafvordering betreft, de
lijkheid was geweest om zijn substantiele of op straffe van nietigmaneuver te onderbreken alvorens heid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslisde rijbaan op te rijden;
Dat het eerste onderdeel van het sing overeenkomstig de wet is
gewezen;
middel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
Om die redenen, verwerpt de
vonnis vaststelt, enerzijds, dat eiser
veel te vlug reed en dat hij het voorziening; veroordeelt eiser in de
ongeval had kunnen voorkomen kosten.
indien hij reglementair had gere1982 - 2' kamer - Voorzitden, anderzijds, dat de medebe- ter15: oktober
de h. Screvens, waarnemend voorklaagde Lamy geen enkele schuld zitter ·- Verslaggever : de h. Sace treft, vermits hij zijn maneuver Gelijkluidende conclusie van de h. Balheeft ingezet op een ogenblik dat let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
hij eiser nog niet kon zien, en Biitzler.
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2• KAMER - 15 oktober 1982
1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING NIET GOEDGEKEURDE
DOORHALINGEN - DOORHALINGEN ALS NIET
BESTAANDE BESCHOUWD.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE _
STRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP - ARREST,
NIET GEWEZEN DOOR DRIE RAADSHEREN,
MET INBEGRIP VAN DE VOORZITTER - NIETIGE BESLISSING.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 78 - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED.

1"

Niet goedgekeurde doorhalingen in
een proces-verbaal van de terechtzitting van een strafgerecht worden als
niet bestaande beschouwd (1). (Art. 78
Sv.)

2" Nietig is het arrest van een hal van
beroep dat niet met drie raadsheren,
de voorzitter daaronder begrepen, uitspraak doet over het hager beroep
tegen een vonnis van de correctionele
rechtbank (2). (Artt. 101, derde lid, en
779 Ger.W.)
3" Het bepaalde in art. 78 Sv., Juidens

hetwelk de niet goedgekeurde doorha-.
Jingen als niet bestaande worden
beschouwd, is toepasselijk op alle
authentieke akten van de strafrechtspleging (3).
(BECK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2381)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 78 van het Wethoek van Strafvordering, 2, 101, derde

------------------1
(I) Cass., 25 april 1979 (A.C., 1978-79, 1012);
zie Cass., 14 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 278).
(2) Zie Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 789).
(3) Cass., 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 278).

lid, en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de eerste voorzitter van het
hof van beroep heeft vastgesteld dat de
voorzitter Van Nitsen wettig verhinderd
was om aanwezig te zijn bij de uitspraak
van het arrest in eisers zaak waarover
hij mede had beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk
Wetboek, en de raadsheer Dupont heeft
aangewezen om hem te vervangen; dat
het bestreden arrest vermeldt dat het
gewezen is op de openbare terechtzitting
van 25 maart 1982, waar tegenwoordig
waren ; « raadsheer Dupont die het ambt
van voorzitter waarnam, en de raadsheren Wer:y en Marcelle »; dat het procesverbaal van genoemde terechtzitting van
25 maart 1982 de naam van dezelfde
magistraten vermeldt alsook de naam
van een vierde magistraat die doorgehaald was door middel van het er
overheen getypte teken « X », doch die
te herkennen is als de naam « Van
Nitsen », zonder dat uit enige vermelding in voormeld proces-verbaal blijkt
dat die doorhaling door de voorzitter en
de griffier werd goedgekeurd, vermits
benevens de naam «Van Nitsen » ook de
naam • Gueritte • met de vermelding
van het cijfer 1 is geschrapt, alsook de
woorden • substituut van de procureur »
met de vermelding van de cijfers 2-4 en
dat enkel de schrapping van die vier
woorden is goedgekeurd,

terwijl artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat de doorhalingen in een proces-verbaal van de
terechtzitting van een strafgerecht als
niet bestaande worden beschouwd wanneer ze niet zijn goedgekeurd, en het
proces-verbaal van de terechtzitting van
25 maart 1982 aldus moet worden gelezen dat het de deelneming van vier
magistraten aan de uitspraak van het
bestreden arrest vaststelt; het bestreden
arrest en het proces-verbaal van de
terechtzitting waarop het gewezen werd,
een tegenstrijdigheid bevatten in de
vermelding van het aantal magistraten
die de beslissing hebben gewezen, zodat
niet kan worden nagegaan of het hof
van beroep overeenkomstig artikel 101,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
zitting heeft gehouden met drie raadsheren, de voorzitter daaronder begrepen,
en of het bestreden arrest is gewezen
met het voorgeschreven aantal rechters
overeenkomstig artikel 779, eerste lid,
van genoemd wetboek; het bestreden
arrest niet op zijn wettigheid kan worden g~toetst en het derhalve moet ver-

-253nietigd worden wegens schending van . Om die redenen, vernietigt het
aile in het middel aangewezen bestreden arrest; beveelt dat van dit
wetsbepalingen :
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
Overwegende dat het arrest ver- beslissing; laat de kosten ten laste
meldt dat het is uitgesproken door van de Staat; verwijst de zaak naar
raadsheer Dupont, die het ambt van het Hof van Beroep te Brussel.
voorzitter waarnam, en door de
15 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitraadsheren Wecy en Marcelle;
ter : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Dat het proces-verbaal van de Gelijkluidende conclusie van de h. Balterechtzitting waarop het arrest let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
werd uitgesproken evenwel ook de Dassesse.
naam van een vierde magistraat
vermeldt; dat die vermelding werd
geschrapt zonder dat die doorhaling
evenwel werd goedgekeurd;

dat
krachtens
Overwegende
artikel 779 van het Gerechtelijk Nr.ll6
Wetboek het vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschre2' KAMER- 15 oktober 1982
ven aantal rechters, dat betekent, in
geval van hoger beroep tegen een WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEK
vonnis van de correctionele recht- VOERTUIG OF DE OPENBARE WEG NIETTEGENbank, door « drie raadsheren in dat STAANDE VERVALLENVERKLARING VAN HET
hof,
de
voorzitter
daaronder RECHT TOT STUREN - VEROORDELING begrepen », zoals wordt vereist bij REDENGEVING.
artikel 101, derde lid, van het Om regelmatig met redenen te zijn
omkleed, moet het vonnis waarbij de
Gerechtelijk Wetboek;
Dat de schending van die bepaling betreffende de rechterlijke
organisatie nietigheid van de beslissing ten gevolge heeft;
dat
krachtens
Overwegende
artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering, dat van toepassing
is op aile authentieke akten van de
strafrechtspleging, « het tussen de
regels geschrevene, de niet goedgekeurde doorhalingen en vervvijzingen als niet bestaande (worden)
beschouwd •;
Overwegende dat het arrest en
het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het arre~~ . we~d
gewezen,
een
tegenstnJd1ghe1d
bevatten in de vermelding van het
aantal rechters die bij de uitspraak
zitting hielden, waardoor het Hof in
de onmogelijkheid verkeert na te
gaan of het rechtscollege regelmatig
was samengesteld en of derhalve de
beslissing regelmatig was gewezen;

bestuurder van een voertuig wordt
veroordeeld omdat hij een voertuig op
de openbare weg bestuurd heeft niettegenstaande vervallenverklaring van
het recht tot sturen, vaststellen dat
een rechterlijke beslissing tot vervalJenverklaring kracht van gewijsde
heeft verkregen en melding maken
van de duur van de vervallenverklaring en van de datum van de kennisgeving, zoals voorgeschreven bij art. 40
Wegverkeerswet (1). (Art. 97 Gw.;

art. 48 Wegverkeerswet.)
(HIGNY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2480)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 25 maart 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers·
'
. Over het Jr?iddel, ambts~alve afgeleid
mt de schendmg van de arbkelen 97 van

I

(1) Cass., 27

mei

1981 (A.C., 1980-81,

nr

557).

-254HUN GEZINNEN, DIE ZICH
de Grondwet, 40 en 48, 1', van de
GEMEENSCHAP VERPLAATSEN
Wegverkeerswet :

BINNEN DE
VRAAG
OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN
CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - HOF VAN
CASSATIE IN DE REGEL ERTOE GEHOUDEN DE
ZAAK BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANHANGIG
TEMAKEN.

Overwegende dat het vonnis eiser
wegens overtreding van artikel 48,
1°, Wegverkeerswet veroordeelt ter
zake dat hij « op 25 januari 1981,
hoewel hij bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, 2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN d.d. 15 oktober 1971, voorgoed ver- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROvallen was verklaard van het recht PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP- PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OVER DE UITLEGtot sturen, met ingang van 10 september 1973, een motorvoertuig van GING VAN HET VERDRAG - GESCHIL OPGEeen der in de beslissing vermelde WORPEN IN'EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE HANGENDE ZAAK- GEVAL WAARIN HET
categorieen heeft bestuurd >>;
HOF VAN CASSATIE NIET GEHOUDEN IS ZICH
Overwegende dat het vonnis niet TE WENDEN TOT HET HOF VAN JUSTITIE VAN
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN OM UITLEGvaststelt en dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te GING TE BEKOMEN.
slaan, niet blijkt dat de bij
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN artikel 40 van die wet bedoelde 3°SOCIALE
ZEKERHEID - WERKLOOSHEID kennisgeving aan de veroordeelde is MIGREREND
WERKNEMER DIE IN EEN LIDgedaan;
STAAT AANSPRAAK HEEFT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING, NA ERKENNING VAN ZIJN
Dat het Hof de wettigheid van de
bestreden beslissing niet kan toet- ARBEIDSGESCHIKTHEID DOOR DE BEVOEGDE
INSTANTIES VAN DIE LID-STAAT - BEHOUD
sen;
VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKE. RING, OFSCHOON DE WERKNEMER IN EEN
ANDERE
LID-STAAT
EEN
VOLGENS DE
GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE REGELS INZAKE SAMENSTELLING EN PRO RATA-BEREKENING VASTGESTELD INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGT.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit vonnis melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak 4° WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKEnaar de Correctionele Rechtbank te RING - ARBEIDSGESCHIKTHEID - WERKNEMER WIENS ARBEIDSGESCHIKTHEID DOOR DE
Luik, zitting houdend in hager R.V
.A. IS ERKEND - WERKNEMER DIE EEN
beroep.
INVALIDITEITSPENSIOEN KRIJGT KRACHTENS

DE ITALIAANSE WET- VOLGENS DE GEMEEN15 oktober 1982 - 2' kamer - VoorzitSCHAPSRECHTELUKE REGELS VASTGESTELD
tez· : de h. Screvens, wnd. voorzitter INVALIDITEITSPENSIOEN - RECHT OP UITKEVerslaggever : de h. Bosly - GelijkluiRING.
dende conclusie van de h. Ballet, advo1" Wanneer een vraag over de uitlegging
caat-generaal.

Nr. 117
3' KAMER - 18 oktober 1982
10 EUROPESE GEMEENSCHAPPENE.E.G.-VERDRAG - PREJUDICIEEL GESCHIL VRAAG OVER DE UITLEGGING VAN VERORDE-

van het E.E.G.-Verdrag of van een
akte van de E.E.G.-instellingen, o.a.
van verordening nr. 1408/71 van de
Raad, betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidsregelingen op
Joontrekkenden en hun gezinnen, die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, voor het Hot van Cassatie wordt
opgeworpen, moet dit Hot in de regel
de zaak aanhangig maken bij het Hot
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1). (Art. 177, E.E.G.-Verdrag,

goedgekeurd bij handeling van de
Wetgevende Macht van 2 dec. 1957.)

~~Nc;~:~~~:~~V~,:ED~~~~E~~!~ 1----------------HEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN

(1) Cass., 19 maart 1979 (A.C., 1978-79, 834).

-2552' Wanneer een vraag om uitlegging van
het E.E.G.-Verdrag of van een akte
van de E.E.G.-instellingen, opgeworpen in een voor het Hot van Cassatie
hangende zaak, een punt betreft dat
reeds het voorwerp is geweest, in een
andere zaak, van een uitleggende
beslissing van het Hot van Justitie van
de Europese Gemeenschappen is het
Hot van Cassatie vrijgesteld van de
verplichting zich opnieuw tot het Hot
van Justitie te wenden om een uitlegging te bekomen (2). (Art. 177, laatste
lid, E.E.G.-Verdrag.)
3' Art. 51 E.E.G.-Verdrag, de verordening nr. 1408/71 van de Raad 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich
binnen de gemeenschap verplaatsen,
en de verordening nr. 574172 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van voorgaande verordening moeten
aldus worden uitgelegd dat indien,
volgens de nationale wettelijke regeJing van een Lid-Staat, het recht van
een migrerend werknemer op werkJoosheidsuitkering afhankelijk is van
zijn
arbeidsgeschiktheid
en
de
bevoegde instanties van bedoelde LidStaat deze arbeidsgeschiktheid hebben
erkend, deze instanties de betrokken
werknemer de werkloosheidsuitkering
niet mogen weigeren op grond dat hij
in een andere Lid-Staat een volgens
de gemeenschapsrechtelijke regels
inzake samentelling en pro rata-berekening vastgesteld invaliditeitspensioen ontvangt(3).

4' Aan een werkloze die een werkloosheidsuitkering geniet, na erkenning
van zijn arbeidsgeschiktheid door de
R.VA., mag die uitkering niet worden
ontzegd op grond dat hij krachtens de
Italiaanse wet een volgens de gemeenschapsrechtelijke regels inzake samentelling en pro rata-berekening
vastgesteld invaliditeitspensioen ontvangt (3). (Art. 141, derde lid, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963.)

-----------------1
(2) Cass., 9 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 92).
(3) Arrest nr. 79-81 van 23 maart 1982 van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ( Verz. Arr. Hot v. Justitie E.E.G.,
1982, 1063).

(MATTIA T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6443)
HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1979
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1 van de wet van
2 december 1957 houdende goedkeuring
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
ondertekend te Rome op 25 maart 1957,
en van de artikelen 48, 51 van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, 12, § 2, 45 van de verordening
nr. 1408/71 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap, en 141,
inzonderheid derde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, genoemd derde lid zoals het is
toegevoegd bij artikel 1, 2', van het
koninklijk besluit van 11 september
1969,
doordat het arrest vaststelt dat aan
eiseres, bij administrieve beslissing van
9 augustus 1978 van de directeur van
verweerders gewestelijk bureau, met
ingang van 10 maart 1975 het recht van
werkloosheidsuitkering werd ontzegd,
omdat zij een ltaliaans invaliditeitspensioen ontvangt voor een arbeidsongeschiktheid van ten minste 50 pet. en dat
genoemd pensioen was toegekend met
toepassing van artikel 45 van voornoemde verordening nr. 1408171, en niet
betwist dat, zoals eiseres heeft betoogd,
dat pensioen minder bedraagt dan de
werkloosheidsuitkering
die
eiseres,
krachtens de Belgische wetgeving, zou
ontvangen indien zij het genoemde invaliditeitspensioen niet had genoten, en
afwijzend beschikt op de tegen de
genoemde administratieve beslissing
door eiseres ingediende voorziening die
ertoe strekte, enerzijds, ten deze geen
toepassing te maken van artikel 141,
derde lid, van voornoemd koninklijk
besluit van 20 december 1963 en, anderzijds, krachtens artikel 146, § 1, van
genoemd koninklijk besluit werkloosheidsuitkeringen toe te kennen, en het
middel verwerpt waardoor eiseres aanvoerde dat verweerder aanspraak kon
maken op de toepassing van de uitsluiting bepaald in voornoemd artikel 141,

-256van het koninklijk besluit van
20
december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
eiseres, die door de bevoegde overheden arbeidsgeschikt is verklaard,
geen aanspraak kan maken op de
Belgische werkloosheidsuitkeringen
omdat zij de genoemde invaliditeitsuitkeringen ontvangt;
Overwegende dat het middel de
vraag opwerpt of het niet onverenigbaar is met de regels van de
artikelen 48 en 51 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese
Gemeenschap dat de werknemer,
die het recht op Belgische werkloosheidsuitkeringen verliest omdat hij
een invaliditeitsuitkering ontvangt
ingevolge de Italiaanse wet dank zij
de regels inzake samentelling en
pro rata-berekening bepaald in de
verordening nr. 1408/71, in een toestand terechtkomt die voor hem
ongunstiger is .dan wanneer de
bepalingen van genoemde verordening op hem niet toepasselijk zouden zijn geweest;

derde lid, maar dan enkel op grond van
artikel 12, § 2, van de voornoemde
verordening nr. 1408/71, doch dat, in dit
geval, gelet op het nadeel dat eiseres
daardoor zou ondervinden, het toepassen
van artikel 141, derde lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
en van artikel 12, § 2, van de verordening nr. 1408/71 onverenigbaar was met
de bepalingen van de artikelen 48 en 51
van het Verdrag van Rome van 25 maart
1957, en doordat het arrest zijn beslissing motiveert door te zeggen dat
artikel 141, § 3, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 geen
betrekking had op de bepalingen van de
artikelen 48 en 51 van het voornoemd
Verdrag van 25 maart 1957, en dat in
artikel 12 van de voornoemde verordening nr. 1408/71 het geoorloofd en tegenstelbaar karakter is vastgelegd van de
uitsluitingsbedingen bij cumulatie van
een uitkering met andere uitkeringen
van de sociale zekerheid wanneer, zoals
ten deze, die andere uitkering was
verkregen dank zij de toepassing van
genoemde verordening,
terwijl, wanneer de toestand van eiseres, door het genieten van een invaliditeitspensioen krachtens de ltaliaanse
wetgeving, dank zij de toepassing van
artikel 45 van de voornoemde verordening nr. 1408/71, ten gevolge van de
toepassing van de artikelen 12, § 2, van
genoemde verordening en 141, derde lid,
van voornoemd koninklijk besluit van
20 december 1963, ongunstiger werd dan
die waarin zij zich zou hebben bevonden
indien de genoemde bepalingen van de
verordening nr. 1408/71 niet hadden
bestaan,
de
bepalingen
van
de
artikelen 12, § 2, van de genoemde
verordening en 141, derde lid, van
genoemd koninklijk besluit niet Ianger
toepasselijk waren, wegens hun onverenigbaarheid met de bepalingen van de
artikelen 48 en 51 van het voornoemd
Verdrag van 25 maart 1957 en van
artikel 1 van de wet van 2 december
1957 houdende goedkeuring van dat
Verdrag;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres krachtens de Italiaanse wet wegens een arbeidsongeschiktheid van ten minste 50 pet.
een invaliditeitspensioen ontvangt,
op grond van artikel 45 van de
verordening nr. 1408/71 bedoeld in
het middel, en beslist dat, met
toepassing van artikel 141, derde lid,

Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen vroeger, bij de uitspraak
over het verzoek om een prejudiciiHe beslissing, in zijn arrest van
23 maart 1982 voor recht heeft
verklaard dat artikel 51 van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap de verordening nr. 1408/71 van de Raad van de
Europese Economische Gemeenschap van 14 juni 1971, betreffende
de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden
en hun gezinnen, die zich binnen de
gemeenschap verplaatsen, en de
verordening nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van voorgaande verordening, aldus
moeten worden uitgelegd dat, indien
volgens de nationale wettelijke
regeling van een Lid-Staat het recht
van een migrerend werknemer op
werkloosheidsuitkering afhankelijk
is van zijn arbeidsgeschiktheid en
de bevoegde instanties van bedoelde
Lid-Staat deze arbeidsgeschiktheid
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betrokken werknemer de werkloosheidsuitkering niet mogen weigeren
op grond dat hij in een andere
Lid-Staat een volgens de gemeenschapsrechtelijke
regels
inzake
samentelling en pro rata-bereke-·
ning vastgesteld invaliditeitspensioen ontvangt;
Overwegende dat die uitlegging
van het Hof van Justitie een verzoek om uitlegging van het Hof
overbodig maakt; dat de in het
middel gestelde vraag materieel
dezelfde is als die waarover de
bovenvermelde prejudiciele beslis- ·
sing is gewezen;
Dat het middel gegrond is;

vanaf de datum van het einde van de
overeenkomst; ze brengt rechtens
interest op (1}. (Art. 16 Wet Handelsvertegenwoordigers 30 juli 1963.}
(GLORIEIJX
T. COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES N.V. EA.)

(A.R. nr. 6204}
18 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter ·verslaggever : de h. Closon - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bayart en van Heeke.

Nr. 119
2' KAMER - 19 oktober 1982

Om die redenen, vernietigt het VERZEKERING - VERPLICHTE AANSPRAbestreden arrest; beveelt dat van dit KELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIarrest melding zal worden gemaakt GEN- UITSLUITING VAN DE BURGERRECHTEop de kant van de vernietigde LIJKE AANSPRAKELIJKHEID - DIEFSTAL beslissing; gelet op artikel 1111, BEG RIP.
vierde lid, van het Gerechtelijk Wet- De rechter die, op grond van een
hoek, veroordeelt verweerder in de
onaantastbare beoordeling van de leikosten; verwijst de zaak naar het
ten van de zaak, oordeelt dat niet is
aangetoond dat de bestuurder van een
Arbeidshof te Luik.
voertuig, door zich ervan meester te
18 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitmaken, heeft gehandeld met het
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter bedrieglijk opzet dat een wezenlijk
Verslaggever : mevr. Raymond-Decharbestanddeel is van het misdrijf,
neux - Gelijkluidende conclusie van de
omschreven in art. 461, tweede lid,
h. Duchatelet, advocaat-generaal
Sw., beslist wettig dat geen toepassing
Advocaten : mrs. Bayart en Simont.
vindt de uitsluiting van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hem die
zich in de zin van art. 3 W.A.M.-wet
door diefstal de macht over het voertuig heeft verschaft (1).
Nr. 118
(• ASSUBEL • N.V. T. CAMPO, VERHAEREN E.A.)

3' KAMER - 18 oktober 1982
1° INTERESTEN - MORATOIRE INTEREST
BURGERLIJKE ZAKEN HANDELSVERTEGENWOORDIGER - VERGOEDING WEGENS
UITWINNING - VERGOEDING DIE RECHTENS
INTEREST OPBRENGT.

ARREST

(A.R. nr. 7076}
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1981, op
Nota arrest nr. 118 :

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

HAN(1) Die bepaling is thans vervangen bij
DELSVERTEGENWOORDIGER - VERGOEDING art. 102 Arbeidsovereenkomstenwet.
WEGENS UITWINNING - INTEREST RECHTENS
Nota arrest nr. 119 :
VERSCHULDIGD.

1o

en 2o De veraoeding
wegens uitwin(1) Over het begrip : bedrieglijk wegnemen
0 '
-'
h
van andermans goed voor kortstondig gebruik,
ning is van rechtswege aan ue an- zie Cass., 4 nov. 1974 (A.C., 1975, 298) en de
delsvertegenwoordiger
verschuldigd noot 2.
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te Brussel gewezen;
gevraagd; dat die eisen geheel zijn
Gelet op het arrest van het Hof toegekend;
van 23 september 1980;
Overwegende dat, nu de rechters
niets hebben gereserveerd waarover
I. In zoverre de voorziening de strafrechter later nog uitspraak
zal moeten doen, de beslissingen
gericht is tegen Van Nyen :
eindbeslissingen zijn
zodat de
Overwegende dat het arrest vast- · afstand niet in aanmerking kan
stelt dat Van Nyen volledig vergoed worden genomen;
is en hem veroordeelt in de op zijn
vordering in hoger beroep en sinds
Over het middel, afgeleid uit de schenhet arrest van verwijzing gerezen ding van de artikelen 461 van het
kosten;
Strafwetboek, inzonderheid het tweede
Overwegende dat eiseres er geen lid, als aangevuld door artikel 1 van de
belang bij heeft zich tegen die wet van 25 juni 1964, 3, inzonderheid het
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956
beslissing te voorzien;
betreffende de verplichte aansprakelijkDat de voorziening derhalve niet heidsverzekering inzake motorrijtuigen,
ontvankelijk is;
en, voor zoveel nodig, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek,
het arrest het vonnis van
II. In zoverre de voorziening 21 doordat
juni 1978, gewezen door de Rechtbank
gericht
is
tegen
Campo
en van Eerste Aanleg te Antwerpen rechtVerhaeren :
doende in correctionele zaken, slechts
Overwegende dat eiseres ver- wijzigt in zoverre de respectieve vordeklaart afstand te doen van haar ringen van de rechtstreeks dagende
voorziening onder vooi:behoud van partijen en van de in de zaak gebleven
haar recht opnieuw cassatieberoep andere burgerlijke partijen gegrond verklaard werden ten opzichte van het
in te stellen wanneer ten aanzien Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
van de genoemde verweerders eind- en ongegrond ten opzichte van eiseres
beslissingen
in
de
zin
van en ui tspraak gedaan werd over de desartikel 416 van het Wetboek van betreffende kosten, dientengevolge het
Strafvordering zullen zijn gewezen; Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
buiten de zaak stelt zonder kosten en
eiseres in solidum met de reeds veroorIII. In zoverre de voorziening deelde beklaagde Gery Vercruysse vergericht is tegen de andere verweer- oordeelt tot het schadeloos stellen van
ders
en
tegen
het openbaar de respectieve burgerlijke partijen volgens de beschikkingen van het vonnis
ministerie :
evenals in de kosten van beide instanties
Wat de afstand betreft :
jegens de rechtstreeks dagende partijen
Overwegende dat eiseret> ver- en de in de zaak gebleven andere
klaart afstand te doen van haar burgerlijke partijen, in de kosten van
voorziening tegen de naamloze ven- boger beroep jegens de burgerlijke en
nootschap Kunnen, Gilliot, perso- rechtstreeks dagende partijen gerezen
nenvennootschap met beperkte aan- sinds het arrest van verwijzing en in de
voorgeschoten door het openbaar
sprakelijkheid Creco, naamloze ven- kosten
ministerie sinds het arrest van verwijnootschap De Belgische Phenix, zing, op grond dat, over de gebruiksdiefLouis Verret en Frans Verret, doch stal, het « bedrieglijk opzet ter zake niet
alleen voor zover de beslissingen op bewezen is in hoofde van beklaagde
de civielrechtelijke vorderingen van Vercruysse; (... ) inderdaad, (... ) beklaagde
die partijen geen eindbeslissingen zich niet , meester maakte " van de
autosleutels, maar er in bezit van geblezijn;
ven was omdat zijn vader - die ze hem
Overwegende dat de naamloze gegeven had - er niet aan dacht ze hem
vennootschap Kunnen en Gilliot een terug te vragen onmiddellijk nadat hij
frank provisionele vergoeding en de binnenkwam met het verjaardagsgevier andere genoemde verweerders schenk voor zijn grootmoeder dat hij, op
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gehaald h11d (cf. verklaring Vercruysse
Baudouin, stuk I); (... ) dat vaststaat dat
vader Vercruysse. nog aanwezig was in
het G.B. Rote! toen het ongeval plaatsvond op de parking ervan; (...) dat
beklaagde verklaarde dat hij " eens rond
de parking wou rijden, dat het de eerste
maal was dat hij met die wagen zou
rijden en het eens wou proberen uit
interesse"; dat geen enkel gegeven van
de bundel aantoont dat beklaagde een
andere bedoeling had dan op deze parking eens te gaan rondtoeren, of dat hij
deze parking zou verlaten hebben om
elders te gaan rijden; (... ) dat uit deze
feitelijke· omstandigheden niet blijkt dat
beklaagde Vercruysse de bewuste wil
had om het voertuig te onttrekken aan
het genot v~n zijn vader (eigenaar); dat
beklaagde, 1mmers, noodzakelijkeiwijze
wist dat hij binnen het bereik bleef van
zijn vader, die op elk ogenblik kon
opdagen op de parking, en dat deze hem
aldaar zou aantreffen, weze het aan het
stuur van zijn voertuig; (... ) dat, ... , noch
door de verklaring van beklaagde afgelegd tijdens het vooronderzoek noch
door de ongevalsaangifte het tegenovergestelde bewezen wordt; dat uit de
verklaring van beklaagde enkel blijkt
dat hij - toevallig in het bezit gebleven
van de autosleutels die zijn vader hem
gaf (maar niet uitdrukkelijk terugvroeg,
zie verder) - niet aan de verleiding
heeft kunnen weerstaan om " eens rond
de parking te rijden, uit interesse",
verleiding die in deze moderne tijd eigen
is aan en karakteristiek voor jonge
mensen zoals beklaagde; dat deze laatste
geenszins ·" de bewuste wil " had om het
v?ertuig aan het genot van zijn (aanweZlge) vader te onttrekken; dat enkel zijn
jeugdige onbezonnenheid en drang naar
nieuwe ervaringen hem ertoe brachten
de hem geboden " kans " om " eens te
gaan rijden" niet te Iaten voorbijgaan;
dat uit de ongevalsaangifte duidelijk
blijkt dat vader Vercruysse op geen
enkel ogenblik v66r het ongeval, en
onder meer toen hij de autosleutels gaf
aan beklaagde, aan deze laatste uitdrukkelijk gebood de sleutels terug te geven
of hem form eel verbood met het. voertuig
te rijden : "dans !'animation de Ia fete je
n'ai pas songe a lui redemander immediatement le clefs", terwijl de zinsriede :
" il savait que cela lui etait formellement
interdit ", in· de context van deze zaak,
geen andere 'betekenis heeft dan dat
beklaagde, slechts 16 jaar oud zijnde,
uiteraard wist - zoals elke jongen van
zijn leeftijd dat het \lem strikt

verboden was een voertuig te besturen
vermits hij niet in de wettelijke voorwaarden hiertoe verkeerde; (en) dat uit
voorgaande beschouwingen volgt dat
(eiseres) zich niet kan beroepen op de
bepalingen van artikel 3 van de wet van
1 juli 1956 en, derhalve, samen met
beklaagde gehouden is tot schadeloosstelling van de ter zake betrokken burgerlijke partijen »,
terwijl artikel 461, tweede lid, van het
Strafwetboek vereist dat de dader de
zaak tegen de wil in van de eigenaar
heeft weggenomen en dat hij op bedrieglijke wijze heeft gehandeld, dit is met de
bewuste wil de zaak aan het genot van
de bezitter te onttrekken ten einde er
een kortstondig gebruik van te maken,
hoewel met het voornemen de zaak na
gebruik terug te geven; ten deze vaststaat, zoals door het arrest wordt vastgesteld (biz. 5), « dat op een bepaald
ogenblik vader Vercruysse aan zijn zoon
(de beklaagde) vroeg om een voorwerp te
halen in het voertuig dat op de parking
(van het G.B. Hotel te Aartselaar) gestationeerd was (en) dat beklaagde zulks
deed doch nadien, buiten het weten van
zijn vader, terug naar de parking ging,
zich achter het stuur van het voertuig
zette en vertrok, met het gevolg dat hij
op de parking twee personen en verschillende gestationeerde voertuigen
aanreed »; evenwel de omstandigheid dat
laatstgenoemde zich niet « meester
maakte » van de autosleutels, maar er in
bezit van gebleven was na uitvoering
van de hierboven omschreven, beperkte
opdracht die hij van zijn vader had
gekregen nu hij slechts met het oog
daarop bedoelde autosleutels had ontvangen, geenszins de mogelijkheid uitsluit van het bestaan, in zijnen hoofde,
van voormeld bedrieglijk opzet; zulks
evenmin het geval is met de omstandigheid dat vader Vercruysse nog aanwezig
was in het G.B. Hotel toen het ongeval
plaatsvond op de parking ervan; dat
beklaagde geen andere bedoeling had
dan op deze parking eens te gaan
rondtoeren en niets erop wijst dat hij
deze parking zou verlaten hebben om
elders te gaan rijden, aangezien zulks
ruimschoots volstaat om het voertuig te
onttrekken aan het genot van zijn eigenaar, die het op de parking had gestald
met de bedoeling en in de hoop dat het
op dezelfde plaats zou gestald blijven en
het aldaar terug te vinden na afloop van
het fami!iefeest en aangezien, overeenkomstig artikel 461, tweede lid, van het
Strafwetboek, het bedrieglijk wegnemen
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het voertuig dat op de parking
gestationeerd was; dat beklaagde
zulks deed doch nadien, buiten het
weten van zijn vader, terug naar de
parking ging, zich achter het stuur
van het voertuig zette en vertrok,
met het gevolg dat hij op de parking
twee personen en verschiltende
gestationeerde voertuigen aanreed »;
Overwegende dat het arrest, ten
aanzien van de beweringen van
eiseres dat zij, als verzekeraar, op
grond van artikel 3 van de wet van
1 juli 1956 geen waarborg moest
verlenen omdat de beklaagde zich
door gebruiksdiefstal meester had
gemaakt van het voertuig, beslist :
« dat zulk bedrieglijk opzet ter zake
niet bewezen is in hoofde van
beklaagde Vercruysse; dat inderdaad beklaagde zich niet " meester
maakte " van de autosleutels, maar
er in het bezit van gebleven was
omdat zijn vader - die ze hem
gegeven had - er niet aan dacht ze
hem terug te vragen onmiddellijk
nadat hij binnenkwam met het verjaardagsgeschenk voor zijn grootmoeder dat hij, op vraag van zijn
vader, uit het voertuig gehaald had
( ... ); dat vaststaat dat vader Vercruysse nog aanwezig was in het
G.B. Hotel toen het ongeval plaatsvond op de parking ervan; dat
beklaagde verklaarde dat hij " eens
rond de parking wou rijden, dat het
de eerste maal was dat hij met die
wagen zou rijden en het eens ·wou
proberen uit interesse "; dat geen
enkel gegeven van de bundel aantoont dat beklaagde een andere
bedoeling had dan op deze parking
eens te gaan rondtoeren, of dat hij
Overwegende dat het arrest als deze parking zou verlaten hebben
omstandigheden van het ongeval om elders te gaan rijden; dat uit
vaststelt : « dat het ongeval, waar- deze feitelijke omstandigheden niet
voor beklaagde Gery Vercruysse ·.....;.. blijkt dat beklaagde Vercruysse de
destijds slechts 16 jaar oud - bewuste wil had om het voertuig te
uitsluitend aansprakelijk gesteld onttrekken aan het genot van zijn
werd, zich voordeed te Aartselaar op vader (eigenaar); dat beklaagde,
30 oktober 1976, op de parking van . immers, noodzakelijkerwijze wist
het G.B. Hotel; dat aldaar een dat hij binnen het bereik bleef van
familiefeest plaatsvond en dat op zijn vader, die op elk ogenblik kon
een bepaald ogenblik vader Ver- opdagen op de parking, en dat deze
cruysse aan zijn zoon (beklaagde) hem aldaar zou aantreffen, weze het
vroeg om een voorwerp te halen in aan het stuur van zijn voertuig •;
van andermans goed voor een kortstondig gebruik geenszins is gekoppeld aan
enige ruimtelijke voorwaarde; het derhalve niet ter zake dienend is dat
beklaagde wist dat hij « binnen het
bereik bleef van zijn vader », omdat deze
op elk ogenblik had kunnen opdagen;
voorts de omstandigheid dat beklaagde
niet aan de verleiding heeft kunnen
weerstaan om « eens rond de parking te
rijden, "uit interesse", verleiding die in
deze moderne tijd eigen is aan en
karakteristiek voor jonge mensen zoals
beklaagde », noch diens « jeugdige
onbezonnenheid en drang naar nieuwe
ervaringen » een grond van rechtvaardiging of verschoning voor de gep!eegde
gebruiksdiefstal opleveren en evenmin
onverenigbaar zijn met het daartoe vereiste bedrieglijk opzet; ten slotte uit de
overweging dat vader Vercruysse op
geen enkel ogenblik v66r het ongeval en
onder meer toen hij de autosleutels gaf
aan beklaagde, aan deze laatste uitdrukc
kelijk gebood de sleutels terug te geven
of hem formeel verbood met het voertuig
te rijden geenszins met zekerheid kan
worden afgeleid dat de beklaagde het
voertuig niet tegen de wil in van de
eigenaar heeft weggenomen, zodat uit a!
deze door het arrest ingeroepen omstandigheden niet blijkt dat ten deze de
constitutieve elementen van het misdrijf
van gebruiksdiefstal, inzonderheid het
daartoe vereiste bedrieglijk opzet, niet
voorhanden waren en het arrest, derhalve, niet wettig heeft kunnen bes!issen
dat het bedrieg!ijk opzet niet bewezen
was in hoofde van beklaagde Vercruysse
en dat hieruit vo!gt dat eiseres zich niet
kon beroepen op de bepa!ingen van
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 en
samen met beklaagde gehouden is tot
schadeloosstelling van de ter zake
betrokken burgerlijke partijen (schending van aile in het middel aangeduide
wetsbepalingen) :
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waarom in tegenstelling met
beweringen van eiseres noch
2' KAMER - 19 oktober 1982
door de verklaring van de beklaagde
tijdens het yooronderzoek noch 1o DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAFdoor de ongevalsaangifte het tegen- VORDERING - DADING - BEGRIP.
overgestelde bewezen wordt;
2o STRAFVORDERING - DADING INZAKE
Overwegend~ dat de appelrechDOUANE EN ACCIJNZEN - GEEN INVLOED OP
ters aldus uit de feitelijke gegevens DE STRAFVORDERING.
die zij vermelden, hebben kunnen
en 2° De transactie, bedoeld in art. 263
afleiden dat het bewijs van een van 1ovan
de algemen¢ wet inzake douane en
de bestanddelen van het misdrijf, te accijnzen,
heeft enkel betrekldng op de
weten de bewuste wil om de zaak te geldboeten, de verbeurdverklaring en
onttrekken aan het genot van de het sluiten der fabrieken en werkplaateigenaar, niet 'geleverd is; dat uit sen; de regeling tussen het bestuur en de
het arrest niet volgt dat, naar het belastingplichtige inzake het bedrag van
oordeel van de' rechters, in de regel de verschuldigde belasting doet de strafhet bedrieglijk wegnemen van vordering niet vervallen.
andermans goeid voor een kortston(VAN ESBROECK, • HET WIEL • P.V.B.A.
dig gebruik dient te worden gekopT. MINISTER VAN FINANCillN)
peld aan enige ruimtelijke voorwaarde; dat de appelrechters niets
ARREST
anders doen dan rekening houden
(A.R. nr. 7106)
met aile gegevens, daarin begrepen
HET HOF; - Gelet op het bestrede omstandigheden van tijd en
den arrest, op 18 november 1981
plaats;
Overwegende dat, indien het al door het Hof van Beroep te Gent
juist kan zijn dat bepaalde omstan- gewezen;
digheden niet de mogelijkheid van
I. Op de voorziening van Willy
het bestaan vail, bedrieglijk opzet bij
de beklaagde uitsluiten, of dat ze Van Esbroeck :
niet onverenigbaar zijn met zodanig
Over het tweede middel, woordelijk
opzet, of nog dat er niet met gesteld als volgt : • Zolals de Rechtbank
van
Eerste Aanleg te Dendermonde
zekerheid uit kan worden afgeleid
dat de beklaagde het voertuig niet heeft geoordeeld, is de vordering van het
tegen de wil van de eigenaar heeft beheer vervallen door dading; bij brief
4 mei 1979 heeft het beheer de
weggenomen, zulks niet behoefde van
openingstaks teruggebracht op een
mee te brengen dat de appelrech- derde
van de normaal verschuldigde
ters dienden te oordelen dat het bedragen. Concluant (eiser) heeft die
bewijs van het bedrieglijk opzet openingstaks onmiddellijk betaald. Dat
geleverd was;
was een transactioneel voorstel zonder
Dat het middel niet kan worden enig voorbehoud. Of dergelijk voorstel a!
dan niet mocht gedaan worden door de
aangenomen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt
eiseres in de kosten.

ambtenaar die de brief ondertekende, is
van geen belang. Het " beheer " heeft
aan concluant (eiser) een dadingsvoorstel gedaan en deze heeft het aanvaard.
Aile misdadig inzicht is daarmede weggevallen en er kan aan concluant (eiser)
geen straf worden opgelegd. In zijn
arrest van 18 november 1981 heeft het
Hof van Beroep te Gent daarop niet
geantwoord • :

19 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeOverwegende dat de bepalingen
lijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advoca- van de algemene wet inzake douane
ten : mrs. Biitzler en De Gryse.
en accijnzen, koninklijk besluit van

18 juli 1977 houdende coiirdinatie
van de algemene bepalingen inzake
douane en accijnzen, - waaronder
het recht van transactie van de
administratie bepaald bij artikel 263
krachtens artikel 43 van de
gecoordineerde wetsbepalingen in,
zake de slijte'rijen van gegiste
dranken van 3 april 1953, als gewijzigd bij artikel 2, § 16, 2', van de wet
van 6 juli 1978, van toepassiiig zijn
op de overtredingen van deze wet;
Overwegende dat de transactie
bedoeld in artikel 263 van de algemene wet enkel betrekking heeft op
de geldboeten, de verbeurdverklaring en het sluiten der fabrieken· of
werkplaatsen, doch niet op de belasting zelf - ten deze de openingsbelasting die. krachtens de wet
verschuldigd is;
Overwegende dat het bepalen van
de verschuldigde openingsbelasting,
overeenkomstig de artikelen 9 en 15
van de gecoordineerde wetsbepalinc
gen van 3 april 1953, los staat van
de uitoefening van de strafvordering
wegens de overtredingen die bij die
gelegenheid worden vastgesteld;
Overwegende dat eiser bij conclusie voor het hof van beroep- aanvoerde dat de admiriistratie, die
aanvankelijk in haar brief van
15 maart 1979 de openingsbelastihg
had bepaald op . 87.000 frank, eventueel te verminderen tot een derde
van dat bedrag indien door eiser het
bewijs van afstand van de vorige
slijter kan worden voorgelegd,
nadien in haar brief van 4 mei 1979
het oorspronkelijk bepaalde bedrag
verminderde. tot 29.000 frank, dit is
een derde van het oorspronkelijk
bedrag, zonder dat nog een bewijs
van afstand van de vorige slijter
moest worden voorgeiegd en zonder
dat enige andere voorwaarde werd
gesteld; dat hij dit bedrag onmiddellijk betaalde zodat een transactie'
met de administratie tot· stand is
gekomen en hierdoor de. strafvordering is vervallen·
'
Overwegende dat het arrest zegt :
« Het beheer heeft bij schrijven van
15 maart 1979 aan (eiser) het bedrag

van de te kwijten openingsbelasting
gemeld en laten opmerken dat, voor
het geval. de erfgenamen Van Wineke! de slijtei'ij' zouden voortgezet
hebben, mits overlegging van een
afstandsbewijs van deze uitgaand,
de openingsbelasting tot een derde
zou teruggebracht worden. In een
volgende schrijven van 4 mei 1979
wordt.aan (eiser) medegedeeld dat
de ontvanger. afziet van de over leg~
ging van een. afstandsbewijs en de
openingsbelasttng · bepaalt op een
derde; zonder om het even wat nog
te betwisten, stort (~iser) het gevor"
derde bedrag ... Op 29 mei 1979 richt
de gewestelijke directeur een schrijven aan (eiser) waarbij hij, na
vastgesteld te hebben dat de aanvullende. openingsbelasting
betaald
werd, een minnelijke regeling aanbiedt ten opzichte van de inbreuk
om geen, aangifte gedaan te hebben
en zonder aangifte. de slijterij uitgebaat te hebben; bij gebreke aan
aanvaarding van dit voorstel voor
(eiser) werd gedagvaard. Er is geen
dading door minne!ijke schikking
tot stand gekomen >>;
Overwegende dat het hof van
beroep door•.die redengeving te kennen geeft dat. de bdeven van de
administratie•, respectievelijk van
15 maart 1979 en 4 mei 1979, aileen
betrckking hebben op het bepalen
van de verschuldigde openingsbelasting, doch niet op een transactie
over• de strafvordering aangaande
de vastgestelde overtreding; dat het
hof van beroep aldus eisers conclusie beantwoordt en de beslissing dat
er:. geen transadie is tot stand
gekomen, wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
OVer het eerste middel, zakelijk
samengevat als volgt : de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Wiel, waarvan eiser de zaakvoerder ~s. huurt he.t onroerend goed a~n
het Statwnsl?!flm.28, te Lok~ren, waarm
een dranksh)tenJ wordt Ultgebaat; de
verhuUrder, Piet Van Winckel, die zelf
het goed huurt van de naamloze verinootschap Chevalier-Marin, die het op
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familie van Doorselaer, betaalde de ope- ontvanger der accijnzen, met opgave
ningsbelasting krachtens de huurover- va11 de inlichtingen in die bepaling
eenkomst gesloten .met de persbnenven- vermeld; dat het niet doen van de
nootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Wiel, zodat hij derhalve de vereiste aangifte en het niet tijdig
slijter is in de zin van de wet; eiser werd betalen van de versch)lldigde opeaangesteld als uitbater van de drankslij- ningsbelasting strafbaar zijn ingeterij;_ bij het overlljden van Piet. Van volge .artikel 35, §§ 1 en 2, 1', van
Winckel (\'erhuurder) op 15 juni 1978 voormelde wet;
werden zijn erfgenamen de verhuurders;
Overwegende dat, lJlidens artiop 23 november 1978 wordt qe personenvennootschap met beperkte aansprake- kel 19, 1' en 2', als nieuwe slijter
lijkheid Het Wiel eigenaar van het wordt aangeinerkt hij die de exploionroerend goed, waarin de drankslij terij tatie van een slijterij begint elders
gevestigd is; noch het overlijden van dan in een bestaande slijterij,
Piet Van Winckel, noch de omstandig- behoudens de gevallen bedoeld in
heid dat de personenvennootschap met artikel 20, § 1, 4', b en c, en hij die,
beperkte aansprakelijkheid Het Wiel zonder aanspraak te kunnen maken
eigenaar wordt van het onroerend goed
verandert iets aan de juridische situatie op het bepaalde in artikel 20, § 1,
van eiser; -de erfgenamep van Piet· Van een bestaande slijterij overneemt;
Winckel. blijven verhuurder van , het
Ovetwegende' dat eiser bij concluonroerend- goed aan. de _ personenven- sie het in het middel aangehaalde
nootschap met beperkte aansprakelijk- verweer aanvoerde; dat dit verweer
heid Het Wiel en blijven titularis yan--de hierop neerkomt dat eiser, tussen
openingsl;>elasting; ze , blijven <(it _ tot de datum vari het overlijden van de
5 mei 1979, d,atum .waarop ze afstand
doen van het recht_ van exploitatie; 'vanaf vroegere exploitant en de datum
die datum _neemt -de personenverinoot- waarop diens erfgenamen afstand
schap met beperkte aansprakelijkheid deden Van het recht van exploitatie,
Het Wie.l de slijterij over en is ze nieuwe de slijterij niet heeft overgenomen;
slijter in de zin van de wet; tussen de dat hij derhalve geen nieuwe slijter
datum van het overlijden van Piet Van was in de zin van de wet; dat de
Winckel en de afstandsverklaring door overname slechts tot stand kwam
de erfgenamen op 5 mei 1979 heeft eiser, na de verklaring van afstand door
zaakvoerder van de personenvennoot·schap met beperkte uansprakelijkheid de -~~fgenameri Van Winckel op
Het Wiel, noch een ·slijterij geopend, 5 mei 1979 en dat hij onmiddellijk
noch een slijterij overgenonien;· onmid- de verschuldigde openingsbelasting
dellijk na de afstandsverklaring werd de betaalde, zodat hij de hem ten laste
door de administratie vastgestelde ope- gelegde overtreding niet heeft
ningsbelasting betaald; eiser pleegde gepleegd;
derhalve _ geen wetsovertreding; _het
Overwegende dat het arrest zegt :
arrest !weft de wet verkeerd gelnte<Preteerd door aan te ne_IIlen dat eiser, na « Het _behe.er heeft van ambtswege
het overlijden van Piet Van Winckel, de een · rijeuwe openingsbelasting genjeuwe slijter is geworden en heeft riiet vestigd waarvan het schrijven van
geantwoord op zijn verweer qp dit punt : de ontvanger der accijnzen van
15 maart 1979, aan (eiser) gericht,
Overwegende dat, luidens arti- handelt. Deze handelwijze was
kel 9, § 1, yan de gecoordiri~erde %esteund op het feit dat de oorwetsbepa!ingen inzake de slijterijen ·spronkelijke betaler van de opevan gegiste dranken van 3_ april ningsbelasting, Van Winckel, overle1953, als gewijzigd .bij artikel 2 van den was op 15 juni 1978 en dat het
de wet van 6 juli 1978, de opehings- beheer vaststelde dat de uitbating
belasting op _de slijterijen van ge- door (eiser) veJ,"richt werd, zonder
giste dranken verschuldigd i_s _door! dat he't diendeha te.gaan of (eiser)
iedere nieuwe slijter; dat, luidens eventueel ·geen huurder en aangeartikel 23, § 1, ·de nieuwe slijter, stelde was, zoals deze voorhoudt
voordathij zijn bedrijf l,:>egi11t, er;~oe: gebleven. te .. zijn .ten overstaan van
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uitbater op nu hij, 'Op het ogenblik
dat hij bekeurd werd wegens de ten
2" KAMER- 19 oktober 1982
laste gelegde feiten, verzekerde
dat de personenvennootschap met 1° ARBEIDSONGEVAL
REGRESbeperkte
aansprakelijkheid
Het VORDERING VAN DE VERZEKERAAR- GRENS.
Wiel, waarvan hij als zaakvoerder
LIJFRENTE
handelde, eigenaar van de slijterij 2° ARBEIDSONGEVAL
was sinds 1 november 1978 en dat VERSCHULDIGD AAN HET :SLACHTOFFER VAN
na het overlijden van Van Winckel EEN ARBEIDSONGEVAL MET BLIJVENDE
- SCHADEWOSgeen huishuur meer betaald .werd ARBEIDSONGESCHIKTHEID
STELLING WEGENS VERMINDERING OF VERaan de bierhandel Van Winckel •;
LIES VAN DE WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT
VAN

HET

SLACHTOFFER,

VERSCHULDIGD

Overwegende dat het hof van INGEVOLGE HET GEMEEN RECHT DOOR DE
beroep door deze redengeving eisers DERDE, AANSPRAKELIJK VOOR HET ONGEVAL
conclusie beantwoordt en op onaan- - VERGOEDING VAN DEZELFDE SCHADE tastbare wijze in feite oordeelt dat GEVOLG.
eiser, na het ov~rlijden van de 3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
vroegere exploitant, de nieuwe slijOVEREENKOMST - SCHADELOOSSTELter was geworden ip. de zin van de
LING WEGENS VERMINDERING OF VERLIES
wet; dat het op grond daarvan
VAN DE WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT VAN
wettig heeft kunnen beslissen dat
HET SLACHTOFFER VERSCHULDIGD, INGEeiser zich schuldig heeft gemaakt
VOLGE HET GEMEEN RECHT, DOOR DE
aan de hem ten laste gelegde wetsDERDE, AANSPRAKELIJK VOOR HET ONGEVAL- LIJFRENTE MET TOEPASSING VAN DE
overtrading;
VERSCHULDIGD
ARBEIDSONGEVALLENWET
WEGENS DE DOOR HET SLACHTOFFER OPGEWPEN BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
VERGOEDIN(i VAN DEZELFDE
SCHADE - GEVOLG.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in 4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
acht zijn genomen en de beslissing
SCHADE TEN GEVOLGE VAN
overeenkomstig de wet is gewezen;
ARBEIDSONGESCHIKTHEID DE SCHADE.

II. Op de voorziening van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Het Wiel, civielrechtelijk aansprakelijke partij;

Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;

1"

BUITEN

MATERIELE
BLIJVENDE
RAMING VAN

De regresvordering die de verzekeraar kan instellen tegen de voor het
arheidsongeval aansprakelijke kan het
bedrag niet overtreffen van de schadeJoosstelling die de getroffene voor
dezeUde schade volgens het gemeen
recht zou hebhen kunnen verkrijgen;
indien die schadeloosstelling wordt
herekend volgens de methode van
kapitalisatie moet de rechter uitgaan
van het loon van de getroffene op het
tijdstip van de uitspraak. (Art. 47
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de ·eisers in
2" en 3" De lijfrente die met toepassing
de kosten.
van de Arheidsongevallenwet verschul19 oktober 1982 - 2" kamer ..;.. Voorzitter : de h. Chlltel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Heynderickx, Dendermonde.

digd is aan het slachtoffer van een
dergelijk ongeval, waaruit een bli}vende arheidsongeschiktheid is gevolgd, en de schadeloosstelling die
wegens de vermindering of het verlies
van de waarde van dit slachtoffer op
de
arbeidsmarkt krachtens het
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derde die aansprakelijk is voor bet
ongeval, zijn twee wijzen van vergoeding van een zelfde materiele schade;
bet samengenieten van de beide vergoedingen is derhalve uitgesloten (1} ..

bedrag van die schadeloosstelling
bepaalt op 987.312 frank, en Luypaj:!rS en de naamloze vennootschap
De Vaderlandsche, vrijwillig tussengekomen partij, solidair veroordeelt
tot betaling aan de Groep Eagle
4' De artt. 1382 en 1383 B. W: worden Star van de som van 1.034.326 frank
geschonden door de rechter die, om wegens gedane uitkeringen en gebet bedrag vast te stellen dat de vestigd kapitaal;
materiele schade ten gevolge van de
blijvende ongeschiktheid van de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
getroUene naar gemeen recht zal vergoeden, uitgaat van de wedde die de schending van de artikelen 46, § 2,
tweede
lid, als ingevoegd door artikel 4
getroffene had moeten ontvangen op
de datum van de uitspraak en op die van de wet van 7 juli 1978, 47, eerste en
grondslag kapitaliseert met inachtne- tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet,
ming van de kapitalisatiecoefficient als gewijzigd door artikel 5 van de wet
die volgens de tabellen voor de ver- van 7 juli 1978, 1382, 1383 van het
moedelijke overlevingsduur geldt voor Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondiemand van de Jeeftijd die de getrof- wet,
doordat het eerste arrest, na te hebfene had op de consolidatiedatum (2).
ben vastgesteld dat het loon op basis
waarvan verweerster het kapitaal had
(LUYPAERS, • DE VADERLANDSCHE, N.V.
samengesteld 305.749 frank bedroeg, en
T. • GROEP EAGLE STAR • N.V.)
dat het loon verdiend door haar wetsverzekerde op het ogenblik van de consoliARREST
datie 313.200 frank bedroeg, de herope(A.R. nr. 7303)
ning van de debatten heeft bevolen om
HET HOF; - Gelet op de bestre- het loon te kennen dat de wetsverzekerde van verweerster zou hebben verden arresten, op 24 juni 1981 en diend
op het ogenblik van de uitspraak
19 februari 1982 door het Hof van van het arrest, en op die wijze impliciet
Beroep te Antwerpen gewezen;
beslist dat de verhaalsvordering van
Overwegende dat Gaston Luy- verweerster begrensd is tot het kapitaal
paers bij vonnis van de Correctio- op basis van dat loon, meer bepaald op
nele Rechtbank te Antwerpen van grond dat : « a! wordt door de arbeidsonhet
basisloon
23 maart 1978 voor het geheel gevallenovereenkomst
bepaald op 305.749 frank, de berekening
aansprakelijk is verklaard voor het gemeenrechtelijk dient te geschieden »;
ongeval dat Marie-Jose De Ceuster het tweede arrest, na te hebben vastgeop 22 juli 1977 overkwam; dat de steld dat het loon dat de wetsverzekerde
arresten, die enkel de regresvorde- van verweerster zou hebben verdiend op
ring van verweerster als gesubro- het ogenblik van de uitspraak 380.784
geerde
arbeidsongevallenverzeke- frank bedroeg, en na op die basis de
raar betreffen, onder meer beslissen vergoeding voor de materiele schade in
gemeen recht voortvloeiende uit de
dat de omvang van die vordering, in het
blijvende
arbeidsongeschiktheid
op
zoverre ze betrekking heeft op 987.312 frank te hebben bepaald, beslist
de vergoeding van de blijvende ar- dat het verhaal van verweerster ten
beidsongeschiktheid, moet worden belope van dat bedrag gegrond moet
bepaald op grond van de gemeen- worden verklaard, vermeerderd bovenrechtelijke scha<leloosstelling die de dien met 36.637 frank en 8.377 frank,
getroffene zou hebben kunnen vor- bedragen door verweerster betaald ter
deren bij gebreke van de wettelijke vergoeding van de materiele schade
forfaitaire vergoedingen; dat het voortvloeiende uit de blijvende arbeidsongeschiktheid voor de periode van
arrest van 19 februari 1982 het 30 maart tot 9 november 1979, hetzij in
het totaal 1.034.326 frank, en bijgevolg
(1) Cass., 22 juni 1971 (A.C., 1971, 1073).
beide eisers solidair veroordeelt tot betaling
van dat bedra~, op grond dat : « de
(2) Cass., 26 juni 1979 (A.C., 1979-60, 1264)
9 sept. en 7 okt. 1961 (ibid., 1961-82 nrs. 18 e,; burgerlijke partij {nu verweerster} hier
94).
'
niet vordert namens het slachtoffer,
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eigen recht; dat de vergoedingen die
gemeenrechtelijk aan het slachtoffer
toekomen, dienen bepaald om na te gaan
welke het maximum is dat aan het
slachtoffer kan toekomen; binnen die
perken de burgerlijke partij (nu verweerster) gerechtigd is haar verhaalsrecht overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet uit te oefeneil en het slachtoffer anderzijds geen verdere lichamelijke
schadevergoeding kan vorderen, gelet op
het door haar uitgeoefende optie·
recht »,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 47, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet de wetsverzekeraar van het
slachtoffer een verhaalsvordering kan
uitoefenen tegen de aansprakelijke voor
het ongeval, ten belope van wat hijzelf
heeft betaald op grond van artikel 46,
§ 2, eerste lid, en ten belope van het
bedrag gelijk aan het kapitaal dat de
door hem verschuldigde waarde van de
jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt; voor de berekening van het
kapitaal ten belope waarvan de wetsverzekeraar een verhaalsvordering kan uitoefenen, noodzakelijkerwijze rekening
moet worden gehouden met het basisloon in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving, dit wil zeggen het loon
verdient door het slachtoffer gedurende
het jaar dat voorafgaat aan het ongeval,
vermits anders hetzij het slachtoffer zou
worden beroofd van het door artikel 46
toegekende recht om van de aansprakelijke voor het ongeval een bijkomende
schadevergoeding te vorderen voor de
materiele schade die niet gedekt is door
de wetsverzekering, hetzij de voor het
ongeval aansprakelijke een schadevergoeding zou moeten betalen die de
schadevergoeding van het gemene recht
overschrijdt; met andere woorden, de
verhaalsvordering van de wetsverzekeraar beperkt is tot het kapitaal in het
gemene recht berekend op basis van het
loon volgens de arbeidsongevallenwetgeving, wat ook het loon moge zijn dat het.
slachtoffer zou hebben verdiend op het
ogenblik van de uitspraak; ter zake de
verhaalsvordering van de wetsverzekeraar beperkt is tot de schadevergoeding
berekend in het gemene recht op basis
van een loon van 305.749 frank; de beide
arresten bijgevolg niet wettig kunnen
beslissen, eensdeels, de beperking van
de verhaalsvordering van verweerster te
bepalen op basis van een loon dat haar
wetsverzekerde zou hebben verdiend op
het ogenblik van de uitspraak van de

arresten, en anderdeels, r"'kening houdende met dat loon, de beperking van de
verhaalsvordering van de wetsverzekeraar te bepalen op 987.312 frank (schending van de artikelen 46, § 2, tweede lid,
en 47, eerste en tweede lid, van de
Arbeidsongeyallenwet, als aangevuld en
gewijzigd door· de .artikelen 4 en 5 van
de wet van 7 juli 1978);
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusies voo;' de eerste. rechter gei)omen waarnaar. de eisers uitdrukkelijk
hadden verwezen,. hadden gesteld, .op
basis van de voo~bereidende werkzaainheden van de wet, van 7juli 1978 (die
wijzigingen heeft gebracht aan de
Arbeidsongevallenwet), dat het slachtoffer van een ongeval - voor wie het
keuzerecht is opgeschort geworden - de
schadevergoeding in het kader van de
Arbeidsongevallenwet kan ·cumuleren
met de schadevergoeding van het
gemene recht, op voorwaarde dat die
laatste · er niet toe strekt ··de materiele
schade te vergoeden die reeds is gedekt
door de wettelijke forfaitaire vergoeding;
de eisers in hun conclusies uit deze
mogelijkheid tot cumulatie hebben afgeleid dat de verhaalsvordering van de
wetsverzekeraar beperkt is tot de schadevergoeding in het gemene recht berekend op basis van het loon dat eveneens
als basis is gebruikt om :het bedrag van
de wettelijke schadevergoeding te bepalen; bijgevolg, de appelrechters, door
zich ertoe te beperken, in algemene zin
te beslissen • dat, . al · wordt door
de arbeidsongevallenovereenkomst het
basisloon bepaald op 305;7 49 frank, de
berekening
. gemeentechtelijk
moet
gebeuren » (eerste arrest), en « dat de
vergoedingen die gemeenrechtelijk aan
het
slachtoffer
toekomen,
dienen
bepaald om na te · gaan welke het
maximum is •, niet hebben geantwoord
op het omstandig verweer afgeleid uit de
gevolgen van het recht op cumulatie van
·de verzekerde van verweerster; de
bestreden beslissing derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel ,97 van de Grondwet);

derde onderdeel,' het · tweede arrest
aan verweerster een schadevergoeding
toekent die grater is dan de v.olgens het
gemene recht geleden sc!lade, door te
beslissen dat, voor het herstel van de
schade we gens de ·blijvende arbeidsongeschiktheid, verweerster een verhaalsvordering heeft ten belope van 1.034.326
frank, terwijl voordien de schadevergoeding in het gemene recht voor diezelfde
blijvende arbeidsongeschiktheid bepaald

-267was geworden op 987.313 frank (schending van de artikelen 47 van de wet van
10 april 1971, als gewijzigd door de wet
van 7 juli 1978, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de arresten ter
zake niet enkel de in het onderdeel
aangehaalde consideransen bevatten; dat ze ook zeggen « dat de
burgerlijke partij (verweerster), als
arbeidsongevallenverzekeraar
van
de werkgever naamloze vennootschap Max Soetens & C', wettelijk
gesubrogeerd is in de rechten van
haar verzekerde De Ceuster, ten
einde terug te vorderen : de bedragen die zij uitbetaald heeft doch
binnen de grenzen van wat gemeenrechtelijk aan haar verzekerde
lastens de derde aansprakelijke als
schadevergoeding toekomt » en
« dat binnen de perken (van " het
maximum dat aan het slachtoffer
kan toekomen ") de burgerlijke partij gerechtigd is haar verhaalsrecht
overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet uit te oefenen, en het slachtoffer anderzijds geen verdere lichamelijke schadevergoeding kan vorderen, gelet op het door haar uitgeoefende optierecht >>; dat het arrest
vervolgens vaststelt dat het laatstgekende jaarinkomen van de getroffene bedraagt : 370.836 frank loon +
14 percent vakantiegeld = 422.753
frank - 10 percent sociale lasten =
380.478 frank x 25 percent x
10,3797
987.312 frank, en dit
bedrag tot limiet van de regresvordering van verweerster verklaart;
Dat het arrest zodoende de door
de eisers aangevoerde stelling verwerpt en hun conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 47 van
de Arbeidsongevallenwet, vervangen
bij de wet van 7 juli 1978, bepaalt,
eensdeels, dat de verzekeraar tegen
de voor het arbeidsongeval aansprakelijke een rechtsvordering kan

instellen tot beloop van de uitgekeerde wettelijke vergoedingen en
van het kapitaal dat de verschuldigde jaarlijkse vergoeding of rente
vertegenwoordigt, en anderdeels,
dat hij .de burgerlijke rechtsvordering op dezelfde wijze als de getroffene of zijn rechthebbenden kan
instellen en gesubrogeerd is in de
rechten die zij zouden hebben kunnen uitoefenen indien zij de wettelijke vergoedingen niet hadden
genoten;
Overwegende dat die bepalingen
inhouden dat de regresvordering
van de verzekeraar zich principieel,
onder meer, uitstrekt tot het hele
bedrag van het kapitaal vereist voor
de uitkering van de jaarlijkse vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, maar dat ze het
bedrag niet kan overtreffen van de
schadeloosstelling die de getroffene
voor diezelfde schade volgens het
gemene recht zou hebben kunnen
verkrijgen;
Dat, indien de schadeloosstelling
- zoals ten deze - berekend wordt
volgens de methode van de kapitalisatie, de rechtbank niet moet uitgaan van het wettelijk gefixeerde en
begrensde basisloon waarop de forfaitaire
arbeidsongevallenvergoeding wordt berekend, maar van het
loon van de getroffene op het tijdstip van de uitspraak;
Overwegende bovendien dat de
overeenkomstig het gemene recht
begrote schadeloosstelling voor blijvende arbeidsongeschiktheid en het
kapitaal dat de door de verzekeraar
verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid vertegenwoordigt, twee vergoedingen van
een zelfde lichamelijke schade uitmaken, ook al worden ze op een
verschillende wijze berekend en
vastgesteld; dat de getroffene derhalve, krachtens · het bepaalde bij
artikel 46, § 2, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978, beide vergoedingen niet vermag te cumuleren;
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Overwegende dat uit de voorgaande consideransen voortvloeit
dat het hof van beroep de
artikelen 46, § 2, tweede lid, en 47
van de Arbeidsongevallenwet niet
schendt door de vergoeding die de
getroffen verzekerde van verweerster krachtens het gemene recht
van de eisers zou hebben kunnen
vorderen, te berekenen op grond
van haar op het tijdstip van de
uitspraak laatstgekende loon, en
door die vergoeding - ten deze
987.312 frank - tot limiet van de
regresvordering van verweerster te
verklaren;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, hieruit afgeleid
dat het onderdeel nieuw is, nu voor
het eerst voor het Hof de bedragen
van 38.637 frank en 8.377 frank
worden betwist, terwijl de arresten
vaststellen dat die bedragen niet
waren betwist;
Overwegende dat de arresten
enkel vaststellen dat niet betwist is
dat verweerster de bedoelde bedragen had uitgekeerd als vergoeding
voor blijvende arbeidsongeschiktheid;
Overwegende dat het onderdeel
noch de uitkering noch de grootte
van de kwestieuze bedragen aanvecht;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid, die op een verkeerde lezing van het onderdeel
berust, moet worden verworpen;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat het arrest van
19 februari 1982 het door verweerster vanaf 30 maart 1979 gevestigde
kapitaal vergelijkt met het overeenkomstig het gemene recht aan de
getroffene in beginsel toekomende
kapitaal van 987.312 frank, en vervolgens beslist dat dit het bedrag is
dat aan verweerster toekomt; dat de
rechters niettemin daaraan nog de
sommen van 38.637 frank en 8.377
frank toevoegen (totaal : 1.034.326

frank) wegens sedert 30 maart 1979,
datum van de consolidatie, door
verweerster uitgekeerde vergoedingen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 47, eerste
lid, van de Arbeidsongevallenwet, als
gewijzigd door artikel 5 van de wet van
7 juli 1978,
doordat het tweede arrest, om de
materie!e schade van de wetsverzekerde
van verweerster en om de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
waarvan zij het slachtoffer is geworden,
te bepalen, en om op die basis de grens
van de verhaalsvordering van verweerster te bepalen volgens de methode van
kapitalisatie, de berekeningen van de
kapitalisatie heeft gedaan, rekening houdend, enerzijds, met het loon dat de
wetsverzekerde van verweerster zou
hebben verdiend op het moment waarop
de appelrechters uitspraak doen, hetzij
380.478 frank, en, anderzijds, op basis
van een kapitalisatiecoefficient van
10,3797, vastgesteld op basis van een
lucratieve overlevingsduur van de wetsverzekerde van verweerster, bepaald op
30 maart 1979, dit is op de datum van de
consolidatie,
terwijl de appelrechters verplicht zijn
de schade te beoordelen op het moment
waarop zij uitspraak doen; hieruit volgt
dat, indien zij de methode van kapitalisatie gebruiken, zij rekening moeten
houden, enerzijds, met het inkomen dat
het slachtoffer zou hebben verdiend op
het moment waarop zij uitspraak doen
en, anderzijds, met een lucratieve overlevingsduur berekend vanaf datzelfde
moment; de appelrechters bijgevolg niet
kunnen steunen, enerzijds, op het loon
dat het slachtoffer zou hebben verdiend
op het moment waarop zij uitspraak
doen en, anderzijds, de duur van de
lucratieve overlevingsduur bepalen op
basis van de leeftijd van het slachtoffer
op een moment dat de datum van hun
uitspraak voorafgaat, met name in casu,
op de dag van de consolidatie, zonder
aan het slachtoffer een hogere schadevergoeding toe te kennen dan zijn
schade beloopt, en bijgevolg, de
artikelen 1382 en 1383 te schenden; het
arrest derhalve niet wettelijk is verantwoord in zoverre het de materiele
schade door de wetsverzekerde van verweerster geleden, bepaalt op 987.312

-269frank en het de beperking van de
verhaalsvordering
van
verweerster
bepaalt op basis van dat bedrag (schending van aile in het middel vermelde
bepalingen) :

Over
de grond
van nietontvankelijkheid, hieruit afgeleid
dat het middel « feiten en rechten
mengt », nu het aanvoert dat het
arrest van 19 februari 1982 de
kapitalisatiecoefficient 10,3797 toepast in functie van de lucratieve
overlevingsduur van de getroffene
vanaf 30 maart 1979, datum van de
consolidatie, terwijl dat gegeven
niet blijkt uit het arrest of uit enig
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan:
Overwegende dat het arrest van
19 februari 1982, ter berekening van
de kapitalisatie, vaststelt « dat (de)
lucratieve levensduur
15
jaar
bedraagt vanaf de datum van de
consolidatie = 30 maart 1979 »; dat
het Op grond Van dat gegeven de
coefficient 10,3797 toepast;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zel£ :
Overwegende dat het arrest van
19 februari 1982 uitgaat van het
loon dat de getroffene ten deze op
1 september 1981 zou hebben genoten, om het kapitaal te berekenen
dat in het gemene recht de schade
vergoedt die zij wegens haar op
30 maart 1979 geconsolideerde blijvende arbeidsongeschiktheid leed;
dat de rechters evenwel voor diezelfde berekening een kapitalisatiecoefficient in aanmerking nemen
die overeenstemt met de leeftijd die
de getroffene op de consolidatiedatum 30 maart 1979 had
bereikt;
Dat het middel gegrond is;

de eisers solidair tot betaling van de
som van 1.034.326 frank worden
veroordeeld; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt
de eisers in drie vierde van de
kosten en verweerster in een vierde
van de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
19 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Dassesse.

Nr. 122
2' KAMER - 19 oktober 1982
VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN - STRAFZAKEN SLISSING- BEGRIP.

GEEN EINDBE-

Niet ontvankelijk is de voorziening,
ingesteld v66r de eindbeslissing, tegen
het vonnis van de correctionele rechtbank, in boger beroep gewezen, en
dat, zonder uitspraak te doen over een
geschil inzake bevoegdheid, bepaalde
hogere beroepen aanneemt, de beslissing van de eerste rechter vernietigt,
verklaart de zaak aan zich te trekken
en de beoordeling over de grand ervan
naar een Iatere terechtzitting verwijst
(1). (Art. 416 Sv.)
(VANPAEMEL)
ARREST

(A.R. nr. 7487)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 mei 1982 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Overwegende dat de appelrechters, na, eensdeels, op het hoger
beroep van eiser en van het openOm die redenen, vernietigt het baar ministerie, het vonnis van
bestreden arrest van 19 februari 6 november 1981 van de Politie1982 in zoverre het naar commuun - - - - - - - - - - - - - - - recht verschuldigde kapitaal op (1) Zie Cass., 15 sept. 1981 (A.C., 1981-82,
987.312 frank wordt vastgesteld en nr. 40).

-270DOEN ONTSTAAN TEN AANZIEN VAN HET
rechtbank te Brugge, afdeling OostGERECHT WAARBIJ DE ZAAK AANHANGIG IS
ende, te hebben teniet gedaan
VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF VAN
wegens schending van een substanBEROEP.
tiille rechtsvorm en, anderdeels, te
hebben vastgesteld dat het hoger Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt
dat de omstandigheden aangevoerd in
beroep van eiser tegen het op verzet
verzoekschrift van de beklaagde,
gewezen vonnis van 11 december
strekkende
tot gewettigde verdenking,
1981 van die rechtbank dientengeter
zake dat de uitslag van de tegen
volge zonder voorwerp. is, met toeverzoeker
ingestelde
vervolging,
passing van artikel 215 van het
wegens oplichting voor miljoenenbeWetboek van Strafvordering de zaak
dragen, de belangen van de echtgenote
aan zich trekken, de beoordeling
van de eerste voorzitter van het hof
over de grond ervan naar een latere
van beroep waarbij de zaak aanhangig
is
en van haar familie kan bei'nvloeterechtzitting verwijzen en de
den, van die aard zijn dat zij bij eiser
beslissing over de kosten aanhouen derden gewettigde verdenking kunden;
nen doen ontstaan ten aanzien van het
Overwegende dat zodanige beslishof van beroep waarbij de zaak thans
sing geen eindbeslissing is in de zin
aanhangig is, verwijst het Hof de zaak
van artikel 416 van het Wetboek van
naar een ander hof van beroep (1).
(Artt. 542 en 545 Sv .)
Strafvordering; dat ze evenmin uitspraak doet over een geschil inzake
(KEMPEN)
bevoegdheid;
Dat de voorziening, ingesteld v66r
ARREST
de eindbeslissing, niet ontvankelijk
(A.R. nr. 7600)
~s;

Om die redenen, zonder dat er
aanleiding toe bestaat de door eiser
aangevoerde middelen te onderzoeken die geen betrekking hebben op
de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Tijtgat, Gent.

Nr. 123'
2' KAMER - 19 oktober 1982
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN VERZOEKGEWETIIGDE VERDENKING SCHRIFT VAN DE BEKLAAGDE - VASTSTELLING DOOR HET HOF VAN CASSATIE DAT DE
AANGEVOERDE FEITEN VAN DIE AARD ZIJN
DAT ZIJ GEWETIIGDE VERDENKING KUNNEN

HET HOF; - Gelet op het op
8 september 1982 ter griffie van het
Hof
neergelegde
verzoekschrift,
ertoe strekkende de zaak onder
notitienummer 1388P80 aanhangig
bij het Hof van Beroep te Antwerpen naar een ander hof van beroep
te horen verwijzen op grond van
gewettigde verdenking;
Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens oplichtingen, namelijk
door zich voor te doen als gevolmachtigde inzake de verkoop van
onroerende goederen en aldus op de
hierna vermelde plaatsen en data de
hierna vermelde bedragen aan . de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Technibouw te
hebben doen overhandigen en dit
ten nadele van de stichting V.S.
5-Lelystad : a) te Gee!, op 6 oktober
1976, een bedrag van 135.000 Nederlandse gulden; b ) te Gee!, op
12 november 1976, een bedrag van
2.000.000 Belgische frank; c) te Gee!,
op 28 oktober 1976, door zich voor te
doen als gevolmachtigde bij de ver(1) Zie Cass.,, 8 dec. 1975 (A.C., 1976, 441) en
9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 276).

-271koop van een onroerend goed, de zal kunnen worden berecht; dat
,V.S. 5-Lelystad ertoe te brengen eiser vervolgens stelt dat hij door
schriftelijk een koopovereenkomst deze situatie evenmin vrij is in de
aan te gaan voor een perceel grond keuze van zijn verdedigingsmiddevoor een bedrag van 50.000.000 Bel- len; dat immers tijdens het onderzoek onder eed werden gehoord de
gische frank;
Dat eiser,
bij
vonnis
van echtgenote van de heer eerste voor18 november 1980 van de Correctio- zitter, diens beide schoonbroers, alsnele
Rechtbank
te
Turnhout, mede zijn schoonzoon, de heer
wegens die telastleggingen werd Boes, en de schoonvader van zijn
veroordeeld tot een gevangenisstraf dochter, notaris Boes; dat eiser de
van twaalf maanden, met uitstel van volledige vrijheid moet hebben die
tenuitvoerlegging gedurende een personen opnieuw te Iaten horen als
termijn van vijf jaar voor zes maan- getuigen onder eed voor het hof en
den, en tot een geldboete van 1.000 eventueel, en zo nodig, tegen hen
frank en in de kosten; dat hij tevens klacht neer te leggen; dat het ook
werd veroordeeld tot het betalen weerom tot het mens zijn behoort
van schadevergoeding aan de bur- dat zowel het een als het ander
mogelijk op grotere tegenstand dan
gerlijke partij, V.S. 5;
normaal zou stuiten en dat mogelijk
Dat eiser en het openbaar minis- de ondervraging van die getuigen
terie tegen dat vonnis hoger beroep niet met de vereiste objectiviteit zou
hebben ingesteld; dat het Hof van gebeuren; dat ook om die reden
Beroep te Antwerpen over die eiser meent dat de zaak dient te
hogere beroepen nog geen uitspraak worden onttrokken aan het Hof van
heeft gedaan;
Beroep te Antwerpen en toegeweOverwegende dat eiser, tot sta- zen aan een ander hof van beroep;
ving van zijn verzoek, aanvoert : dat
de zaak betrekking heeft op een
Overwegende dat uit de gegevens
verkoop van gronden, eigendom van onderworpen aan de beoordeling
de familie Michielssen, waarvan een van het Hof blijkt : dat de strafvorvan de medeeigenaars, mevrouw dering tegen eiser betrekking heeft
Josee Gonda Philomena Renatus op oplichtingen die zouden zijn
Michielssen de echtgenote is van de gepleegd bij de verkoop van granheer Albertus Roevens, eerste voor- den waarvan de echtgenote en
zitter van het Hof van Beroep te andere familieleden van de eerste
Antwerpen, wonende te Brasschaat; voorzitter van het Hof van Beroep
dat, nu het hier gaat om een te Antwerpen medeeigenaars zijn;
telastlegging van oplichting, en dit dat die familieleden tijdens het
voor miljoenenbedragen, en nu gerechtelijk onderzoek als getuigen
mogelijk ook de belangen van de werden verhoord en de berechting
familie Michielssen belnvloed wor- van de zaak voor hen een belang
den door de uitslag van het proces kan vertonen;
- zonder ook maar te willen insiDat die omstandigheden, samen
nueren dat er rechtstreekse belnmet de betrekkingen die bestaan
vloeding zou zijn - eiser meent dat tussen de magistraten van een
uit deze situatie reeds een grond
van gewettigde verdenking dient te zelfde rechtscollege, van die aard
worden afgeleid om de zaak aan de zijn dat zij bij eiser en derden
rechter te onttrekken; dat het gewettigde verdenking kunnen doen
immers tot het mens zijn behoort ontstaan ten aanzien van het
dat, nu het hof geconfronteerd gerecht waarbij de zaak thans aanwordt met een zaak waarbij de hangig is;
echtgenote van de heer eerste voorDat er derhalve termen zijn om
zitter betrokken is, deze zaak moge- de vordering tot verwijzing in te
lijk niet met de vereiste objectiviteit willigen en de behandeling van de

-272zaak aan het Hof van Beroep te 3' Vernietiging van een beslissing in
strafzaken, op de voorziening door de
Gent op te dragen;
Om die redenen, beveelt de verwijzing van de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.

proc4reur-generaal bij het Hoi van
Cassatie ter terechtzitting ingesteld,
wordt enkel uitgesproken in het
belang van de wet en zonder verwijzing (2). (Art. 442 Sv.)
(THIAM)

19 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter ARREST
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk(A.R. nr. 7602)
luidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van
RET HOF; - Gelet op het bestreSande, Turnhout.
den arrest, op 9 augustus 1982 door

het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Nr. 124
2'

KAMER -

19 oktober 1982

1° HOGER BEROEP STRAFZAKEN
BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN
HET OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER
BEROEP IS GEKOMEN - BESLISSING OP HET
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERrE EN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET
VONNIS OP VERZET - VERZWARING VAN DE.
BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF ONWETTIGHEID.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK
GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS
GEKOMEN BESLISSING OP HET HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET VONNIS OP
VERZET- VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK
UITGESPROKEN STRAF- ONWETTIGHEID.

3° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIENING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN CASSATIE TER TERECHTZITTING INGESTELD - CASSATIE BEPERKT TOT
HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER VERWIJZING.

1' en 2' Wanneer het openbaar minis-

terie tegen een veroordelend verstekvonnis geen hager beroep heeft ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hager beroep van
het openbaar ministerie en van de
beklaagde tegen het vonnis gewezen
op verzet van de beklaagde, de straf
uitgesproken door het verstekvonnis
niet verzwaren (1). (Artt. 187, 188, 262
en 263 Sv.)

(1) Cass., 10 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 22).

I. Wat de voorziening van eiser
betreft:
Overwegende dat eiser heeft verklaard afstand te doen van zijn
voorziening;

II. Wat de voorziening betreft die
door de procureur-generaal op de
zitting werd ingesteld overeenkomstig artikel442 van het Wetboek van
Strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 187, 188, 202 en 203
van het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser door een
bij verstek gewezen vonnis van de
Correctionele Rechtbank te leper
van 11 februari 1982 onder meer
veroordeeld werd om, als teruggewezen of uitgezette vreemdeling,
zonder vergunning in het Rijk te
zijn gekomen (telastlegging B), tot
een hoofdgevangenisstraf van vijf
maanden en een geldboete van 100
frank en een maand vervangende
gevangenisstraf; dat hij, op zijn
verzet, voor dat feit, door een op
tegenspraak gewezen vonnis van
dezelfde rechtbank van 6 mei 1982
tot dezelfde straffen veroordeeld
werd;
Overwegende dat, op het hoger
beroep van eiser en van het openbaar ministerie, het Hof van Beroep
te Gent, bij op tegenspraak gewezen
arrest van 9 augustus 1982, de
(2) Cass., 27 sept. 1976 (A.C., 1977, 102).
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wegens voormeld feit uitgesproken
veroordeling bevestigt met deze wij- ·van de verbalisanten bevat waarop de
eiser steun t.
ziging nochtans dat de hoofdgevangenisstraf
op
zeven
maanden
gebracht wordt en dat bovendien de (VRANCKX E.A. T. BOURGUIGNON. GEMEENverbeurdverklaring wordt bevolen
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
van de onder nummer O.S. 8139
aangeduide overtuigingsstukken;
ARREST ( vertaling)
Overwegende dat, nu het open(A.R. nr. 2447)
baar ministerie geen hoger beroep
HET
HOF;Gelet op het bestrehad ingesteld tegen het verstekvonnis van 11 februari 1982, het hof van den vonnis, op 5 mei 1982 in hoger
beroep de toestand van eiser op beroep gewezen door de Correctiostrafrechtelijk gebied niet vermocht nele Rechtbank te Neufchateau;
te verzwaren door hem een straf op
te leggen die zwaarder was dan die
I. Op de voorzieningen van Daniel
welke door het verstekvonnis was
Vranckx, beklaagde, en het echtpaar
uitgesproken;
Vranckx-Verdoodt, burgerrechtelijk
Dat het middel gegrond is;
aansprakelijke partijen :

Om die redenen, verleent aan
eiser akte van zijn afstand en veroordeelt hem in de kosten; en,
beslissende over de voorziening van
procureur-generaal : vernietigt het
arrest, doch enkel in het belang van
de wet, in zoverre dit arrest uitspraak doet over de telastlegging B;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; zegt dat er
geen aanleiding is tot verwijzing.

Overwegende dat het bestreden
vonnis, met bevestiging van de
beroepen beslissing, de eiser Daniel
Vranckx, beklaagde, vrijspreekt,
de burgerrechtelijk aansprakelijke
echtgenoten Vranckx-Verdoodt buiten het geding stelt en de kosten
ten laste laat aan de Staat;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;
II. Op de voorzieningen van het
echtpaar Vranckx-Verdoodt, burgerlijke partijen :

19 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter A. In zoverre de voorzieningen
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, gericht zijn tegen het openbaar
ministerie :
advocaat-generaal.

Nr. 125
2' KAMER - 20 oktober 1982
BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT
STRAFZAKEN- M!SKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN PROCES-VERBAAL BEGRIP.

De bewijskracht van een proces-verbaal
wordt miskend door de beslissing valgens welke de beweringen van de
eiser geen enkele steun vinden in bet

Overwegende dat de eisers in
geen kosten van de strafvordering
zijn veroordeeld en derhalve niet
bevoegd zijn om zich tegen het
openbaar ministerie in cassatie te
voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat tussen de eisers
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat
de bestreden beslissing tegen de
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spreekt die het Fonds ten goede van de rand van de weg, te verwerpen
op grond van de overweging dat die
komt;
bewering geen enkele steun vond in het
Dat de voorzieningen niet ontvan- dossier, aan het proces-verbaal nr. 1207
kelijk zijn;
een strekking toekent die onverenigbaar

C. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de door de eisers tegen de verweerder Bourguignon ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
do01·dat het bestreden vonnis het
hoger beroep van de eisers niet gegrond
verklaart en bijgevolg de beslissing
bevestigt van de eerste rechter die, na te
hebben beslist dat de aan de verweerder
Bourguignon ten laste gelegde feiten
niet bewezen waren, zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de door de eisers zowel in eigen naam
als in hun hoedanigheid van wettelijke
beheerders over de goederen van hun
minderjarige zoon Daniel ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, en derhalve
heeft verklaard dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen reden had
om tussen te komen, op grond onder
meer « dat samen met de eerste rechter
moet worden opgemerkt dat de klare en
duidelijke verklaring van de beklaagde
Bourguignon geldt zolang het tegendeel
niet is bewezen en dat ze door geen
enkel gegeven van het dossier wordt
tegengesproken, waaruit moet worden
afgeleid dat (Bourguignon) geen enkele
fout ten laste kan worden gelegd waarvoor hij aansprakelijk zou zijn ... ; dat
geen enkel objectief gegeven twijfel kan
doen rijzen omtrent het relaas van de
feiten (van genoemde verweerder) ... ; dat
de ... beweringen van de beklaagde
Vranckx (de zoon van de eisers) met
betrekking tot de respectieve snelheid
van de twee voertuigen en de plaats van
de bromfiets 50 em' na de botsing geen
enkele steun vinden in het dossier
ondanks de met zorg verrichte vaststellingen van de rijkswachters »,
terwijl het proces-verbaal nr. 1207 van
de rijkswachtbrigade te Paliseul van
9 augustus 1980 vaststelt dat « zich in
een afgemaaid veld, links van de weg, op
ongeveer 5 meter daarvandaan, een
bromfiets Suzuki RV50 bevindt >>; het
bestreden vonnis derhalve, door het
middel ·van de eisers dat onder meer is
afgeleid uit het feit dat de bromfiets van

is met de daarin gedane vaststelling en
de bewijskracht van dat proces-verbaal
miskent:

Overwegende dat de eisers in hun
conclusie van hoger beroep hebben
betoogd dat de snelheid van de
door de verweerder Bourguignon
bestuurder motorfiets de enige verklaring vormt voor het feit dat « het
voertuig van (de eiser Daniel
Vranckx) na de botsing in een veld
op vijf meter van de kant van de
weg stond, dat is op ongeveer zes
meter van het botsingspunt »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt « dat de ... beweringen van de beklaagde Vranckx
betreffende de respectieve snelheid
van de twee voertuigen in de plaats
van de bromfiets ... na de botsing
geen enkele steun vinden in het
dossier, ondanks de met zorg
verrichte vaststellingen van de
rijkswachters >>; dat het aldus de
bewijskracht miskent van het proces-verbaal nr. 1207 van de rijkswachtbrigade te Paliseul waarin
door de verbalisanten onder meer is
vastgesteld dat « zich in een afgemaaid veld links van de weg op
ongeveer vijf meter daarvandaan
een bromfiets Suzuki RV50 bevindt »;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen van het echtpaar
Vranckx-Verdoodt tegen Bourguignon; verwerpt voor het overige de
voorzieningen van het echtpaar
Vrankcx-Verdoodt;
verwerpt
de
voorziening van Daniel Vranckx;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Daniel Vranckx in
de kosten van zijn voorziening;
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van hun voorziening; laat de overige
kosten ten laste van de Staat, met
uitzondering van de kosten varr de
betekening van de voorzieningen
van het echtpaar.Vranckx-Verdoodt
aan het openbaar ministerie en aan
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, welke kosten ten laste
blijven van die eisers; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Marche-enFamertne, zitting houdend in hoger
beroep.

regels van voorzichtigheid als die van
de sport die hij beoefent, in acht te
nemen (1). (Art. 1382 B.W.)
(DEFAWEUX, BRION T. DEVROEDE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6637)
HET HOF; - Ge!et op het bestreden arrest, op 29 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
20 oktober 1982 - 2' kamer - VoOI·zit- Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
ter : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - V,erslaggever : de h. Sace - gezegd dat « degene die aan een sportGelijkluidende cimclusie van de h. Jans- wedstrijd deelneemt niet aileen de regels
sens de Bisthoven, advocaat-gemeraal - van de door hem beoefende sport doch
ook de algemene regels van voorzichtigAdvocaten : mrs. Draps en Simont.
heid in acht moet nemen, en er rekening
moet worden gehouden met het criterium van de normaal zorgvuldige en
omzichtige persoon die in dezelfde
omstandigheden verkeert en niet met
het criterium van het overdreven geweld
of van de zware fout », en erop te
Nr. 126
hebben gewezen dat « de handeling van
de sportbeoefenaar die niet indruist
1' KAMER- 21 oktober 1982
tegen de regels van voorzichtigheid geen
aansprakelijkheid doet ontstaan, omdat
BUITEN er rekening moet worden gehouden
1o AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SPORTWEDSTRiJD met de normale risico's van de
- SCHADEVERWEKKENDE HANDELING VAN sportbeoefening », met bevestiging van
het beroepen vonnis, de rechtsvordering
EEN SPELER AANSPRAKELIJKHEID tot vergoeding van de door de eisers
VOORWAARDEN,
geleden schade afwijst, op grond dat
2° ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN eiser in zijn ongevalsaangifte aan de
helemaal geen
verzekeringsmaatschappij
VAN VERWONDINGEN EN ONOPgewag heeft gemaakt van eventueel
ZETTELIJK
DODEN
SPORT- overdreven geweld van ge!ntimeerde
WEDSTRIJD - SCHADEVERWEKKENDE HAN- (thans verweerder) of van een zware
DELING VAN EEN SPELER - AANSPRAKE- fout van zijnentwege, doch « het schot
LIJKHEID- VOORWAARDEN.
op het doel als normaal » heeft bestempeld, dat de toelichtingen en tekeningen
3° SPORTWEDSTRIJD
ONOPZETTE· bij die aangifte « geenszins aantonen dat
LIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - SCHADE· ge!ntimeerde overdreven geweldig ZOU
VERWEKKENDE HANDELING VAN EEN SPELER geweest zijn of een zware £out zou
- AANS)?RAKELIJKHEID- VOORWAARDEN.
begaan hebben », dat de eisers « niet
1", 2" en 3" Om te bepalen of een speler bewijzen en niet vragen te bewijzen dat,
aansprakelijk is voor de verwondingen in het onderhavige geval, het ongelukkig
die een derde tijdens een sportwed- schot op het doel het gevolg zou zijn van
strijd heeft opgelopen, moeten de een zware fout of van overdreven
daden van die speler beoordeeld wor- geweld » en dat « het feit dat zij vragen
den op grand van de beoefende sport, te mogen bewijzen, in de onderstelling
rekening houdende met de risico's _d_a_t_h_e_t_v_a_s_ts_t_a_a_t,_n_ie_t_k_an_d_o_e_n_a_a_n_n_e_inherent aan die sport, hoewel elke 1
deelnemer aan een dergelijke wed- (I) Zie Cass., 8 dec. 1967 (A.C., 1968, 510) en
strijd verplicht is zowel ·de algemene 16 juni 1969 (ibid., 1969, 1026).

-276men dat gelntimeerde zich schuldig zou overdreven geweld bij het slaan van
gemaakt hebben aan een zware fout of de bal niet is geleverd; dat het
overdreven geweld »,
arrest, na te hebben gezegd dat de

terwijl, eerste onderdeel, er een tegenstrijdigheid bestaat tussen, enerzijds, het
in het arrest gestelde beginsel dat de
sportbeoefenaar niet aileen de regels van
de door hem beoefende sport, doch ook
de regels van voorzichtigheid in acht
moet nemen, waarbij er voor de fout
rekening moet worden gehouden met
het criterium van de normaal zorgvuldige en omzichtige persoon die in
dezelfde omstandigheden verkeert en
niet met het criterium van het overdreven geweld of van de zware fout en,
anderzijds, de vaststelling dat verweerder niet aansprakelijk is, daar het bewijs
van een zware fout of van overdreven
geweld van hem niet geleverd of aangeboden is (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, inzake sport evenals in aile andere zaken, de lichtste fout
voldoende is voor het ontstaan van
de aquiliaanse aansprakelijkheid van
degene die ze heeft begaan en moet
worden beoordeeld volgens het criterium
van een normaal zorgvuldige en omzichtige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert; het arrest, dat ter uitsluiting van de aansprakelijkheid van
verweerder, in hoofdzaak, enkel heeft
vastgesteld dat hij zich niet schuldig had
gemaakt aan een zware fout of aan
overdreven geweld, en dat het bewijs
ervan niet geleverd of aangeboden was,
zonder erop te wijzen dat in de gegeven
omstandigheden aan verweerder geen
enkele tekortkoming aan de algemene
regels van voorzichtigheid kon worden
verweten, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) en, bovendien, niet antwoordt
op de conclusie waarin de eisers geenszins betoogden dat verweerder aansprakelijk was omdat hij zich schuldig had
gemaakt aan een zware fout of aan
overdreven geweld, doch hem een
onhandigheid en een onvoorzichtigheid
verweten (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

daad van de sportbeoefenaar die
niet indruist tegen de regels van
voorzichtigheid geen aansprakelijkheid doet ontstaan, omdat er rekening moet worden gehouden met de
normale risico's van de sportbeoefening, niet ingaat op het verwijt van
de eisers aan de eerste rechters dat
zij hebben beslist dat het missen
van een schot een aan de sportbeoefening inherente omstandigheid
is, op grond dat er rekening moet
worden gehouden met het criterium
van de normaal zorgvuldige en
omzichtige persoon die in dezelfde
omstandigheden verkeert en dat,
ten deze, niet is aangetoond dat
verweerder zich bij zijn schot op
het doel schuldig zou hebben
gemaakt aan een inbreuk op de
regels van het hockeyspel; dat het
voorts, op grond van de regels van
dat spel die het opgeeft, oordeelt dat
verweerder evenmin een fout heeft
begaan door niet te voorzien dat de
bal op de bevroren grond kon ricocheren;
Overwegende dat het arrest aldus
de andere fouten en onhandigheden
onderzoekt dan de zware fout of het
overdreven geweld, waaraan verweerder zich zou schuldig gemaakt
hebben, en, na beoordeling van die
daden op grond van de sport die hij
beoefende beslist dat hem geen
enkele fout kan worden verweten;
Dat het arrest, derhalve, zonder
tegenstrijdigheid met het erin
gestelde aansprakelijkheidsbeginsel
inzake sport en met beantwoording
van de in het tweede onderdeel van
het middel vermelde conclusie van
de eisers, zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, om
elke aansprakelijkheid van verweerder uit te sluiten, in antwoord op
hetgeen de eisers hebben aangeOm die redenen, verwerpt de
voerd, niet enkel vaststelt dat het voorziening; veroordeelt de eisers in
bewijs van een zware fout of van de kosten.
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RaymondDecharneux - G,ehjkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en
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spoedeisend acht, is bevoegd om ten
aanzien van de administratieve overheid, die zich aan een foutieve aantasting van een subjectief recht heeft
schuldig gemaakt, bij voorraad en met
uitdrukkelijk voorbehoud voor de
beslissing van de feitenrechter, de
nodige maatregelen ter bescherming
van de rechten van de particulieren te
nemen(3).
(BELGISCHE STAAT - MIN V. VERKEERSWEZEN
T, • R.L. POLK & Co BELGIUM

BODDEN • N.V.)

»

N.V.,

c

DENIS

1' KAMER...:. 21 oktober 1982
ARREST ( vertaJing)
1° RECHTERLIJ.\(E MACHT- GEPAST(A.R. nr. 6636)
HEID VAN EEN HANDELING VAN DE
BESTUURSOVERHEID - GEEN TOEZICHT VAN
HET HOF; - Gelet op het bestreDE RECHTERLIJKE MACHT.
den arrest, op 17 september 1981
2° RECHTERLIJKE MACHT
ON- door het Hof van Beroep te Brussel
RECHTMATIGE SCHENDING VAN EEN BURGER- gewezen;
LIJK RECHT DOOR DE BESTUURSOVERHEID Over het middel, afgeleid uit de schenVOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN DIE ding van de artikelen 25, 29, 30, 92, 93,
SCHENDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECH- 107 van de Grondwet, 584 en 1039 van
TERLIJKE MACHT.
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met wijziging van
3° BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN - FOUT VAN DE de beslissing van de eerste rechter,
•
zegt
dat de Belgische Staat voorlopig
BESTUURSOVERHEID- FOUT WAARDOOR EEN
SUBJECTIEF RECHT WORDT GESCHONDEN - aan de appellanten (thans verweersters)
de
gegevens
en bijwerkingen van het
VOORWPIGE MAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING- kaartsysteem voor de inschrijving van
auto's zal verstrekken, zolang hij
VOORWAARDEN.
dezelfde gegevens aan andere ondernemingen of verenigingen van onderne1o De Rechterlijke Macht vermag de wen- mingen, zoals Febiac, verschaft >>, op
selijkheid van een handeling van de grond dat • in tegenstelling met hetgeen
bestuursoverheid niet te beoordelen (1). ge!ntimeerde (thans eiser) betoogt, het
2o De Rechterlijke Macht is bevoegd om optreden van de rechterlijke macht in
een onrechtmatige schending van een het algemeen en van de rechter in kort
burgerlijk recht zowel te voorkomen als .geding in het bijzonder niet beperkt is
te herstellen, ongeacht wie de schending tot het geval waarin de Staat een
heeft begaan; zulks geldt voor elke fou- kennelijke en grove feitelijkheid heeft
tieve aantasting van een subjectief recht begaan; dat, ten deze, de beslissing van
het bestuur en de handhaving ervan aan
door de administratieve overheid (2).
de appellanten schade berokkenen die
3" De rechter die in kart geding uit- buiten verhouding staat tot het voordeel
spraak doet in de gevallen die hij dat het bestuur en de burgers in het
algemeen uit de handhaving van de
beslissing kunnen halen; dat ge!nti(1) Zie Cass., 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, meerde niet erg duidelijk is over het
nr. 651) en 5 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 496).
belang dat hij nastreeft; dat hij beweert
(2) en (3) Zie Cass., 26 juni 1980 (A.C., het prive-leven van de burgers te willen
1979-80, nr. 686) en de conclusie van adv.-gen. beschermen, doch niettemin de litigieuze
Velu voor dat arrest in Bull. en Pas., 1980, I, gegevens aan handelsondernemingen of
inzonderheid biz. 1349 en 1358, met verenigingen van ondernemingen meevoetnoot 34 op biz. 1350; zie ook DE VISSCHER deelt; dat geen enkele wettelijke bepaFERNAND, « Quelques reflexions sur le pouvoir
d'injonction du juge judiciaire a l'egard de ling hem voorschrijft die gegevens als
l'administration. A propos de l'arret au 26 juin confidentieel te beschouwen; dat, voor
1980 de Ia Cour de cassation '• J.T., 1981, biz. 682 het ogenblik, de aan de appellanten
e.v., inz. biz. 683, 1e kol.
berokkende schade buiten verhouding
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hal en uit de weigering om de gegevens nanielijk, iri · hoofdzaak, dat « eiser niet
van het kaartsysteem aan de appellanten erg duidelijk is over het belang. dat hij
mee te delen; dat de appellanten .hoven- nastreeft; dat hij beweert het prive-leven
dien terecht aanvoeren dat de beslissing van de' burgers ·te willen ·beschermen,
van gelntimeerde onrechtmatlg kan lij- di:lch nietteniin de 'Jitigieuze gegevens
ken en dat de feitenrechter in die zin aan handelsondernemingen meedeelt;
uitspraak zou kunnen doen; dat, hoewel dat, voor het ogenblik, de aan de (vergelntimeerde best een bepaalde sector weersters) berokkende schade buiten
en zelfs bepaalde ondernemingen kan verhouding staat tot de voordelen die
steunen, en daardoor de ondernemingen het bestuur en de burgers in het algeonvermijdelijk verschillend kan behan- meen uit de handhaving van de beslisdelen, hij zulks enkel kan doen volgens sing kunnen halen >>; de vraag of een
wettelijke en redelijke criteria; dat zulks administratieve handeling berust op
blijkbaar ten deze niet het geval is; dat « redelijke.•criteria », of ze ·genoegzaam
het hervatten van de. mededeling van de gerechtvaardigd is door het algemeen
gegevens, totdat er een beslissing over belang·dat ze nastreeft en of dit belang
de zaak zelf is gewezeri, tot gevolg zal evenredig is aan de eventuele schade die
hebben dat de rechten van de appellan- de handeling berokkent, natuurlijk dee!
ten behouden blijven zonder dat echter uitmaakt van het onderzoek van de
de door gelntimeerde verdedigde belari- · wenselijkheid van de handeling en niet
gen kunnen worden geschaad; dat die van de wettigheid ervan; waaruit volgt
hervatting noodzakelijk is, te meer daar· dat het hof van ber.oep, dom: op hovende houding van de Staat blijkbaar discri- · vermelde . gronden eiser .te gelasten de
minerend is; dat die hervatting echter toepassing van de litigieuze beslissing op
enkel in kort geding moet worden bevo- te schorten, de grenzen van de rechterlen in zoverre de onderbreking onwettig lijke macht heeft overschreden en
blijkt te zijn; dat, derhalve, enkel aari afbreuk heeft gedaan aan de onafhankeeen discriminerende weigerillg tot medec lijkheid van de uitvoerende macht
deling
een
einde
moet
Worden (schending . van de artikelen 25, 29, 30,
gemaakt "•
·
92, 93 en 107 van de Grondwet); het hof
van beroep, door die schorsing te beveterwijl de rechterlijke macht enkel len; hoewel het niet heeft vastgesteld dat
bevoegd is om te oordelen of een de :betwiste. maatregel grovelijk en kenadministratieve maatregel overeenstemt nelijk onwettig was, ook de artikelen 584
met de wet, doch niet de wenselijkheid en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek
van de maatregel mag beoordelen heeft geschonden, waarin de aan de
(artikelen 25, 29 en 107 van de Grond- recli.ter in kort gedirig t6egewezen vcilwet); inzonderheid, de rechter· in kort strektebevoegdheid heeft omschreven:
geding, gelet met name op het feit 'dat
hij niet bevoegd is om vooraf over de
zaak zelf te beslissen, · niet, zonder
Overwegende dat, hoewel het niet
afbreuk te doen aan de soevereiniteit aan de rechterlijke macht toekomt
van de uitvoerende macht en zonder ae
grenzen van zijn bevoegdheid te ·over- de wenselijkheid van een handeling
schrijden, de schorsing kan bevelen van van· . het bestuur te beoordelen, ze
een administratieve handeling die · niet daarentf:ig(ln l;>evoegd is 'om een
kennelijk ,grovelijk onwettig is; ten deze, onrechtmatige schending van een
uit boven:vermelde gronden van het burgerlijk recht zowel te voorkomen
arrest volgt dat het hof van beroep niet als te herstemm, ongeacht wie de
heeft vastgesteld dat de beslissing van schending heeft begaan; dat zulks
eiser houdende verbod · om aari de ver- geldt voor elke foutieve aantasting
weersters de gegevens van het litigieuze
kaartsysteem mee te delen kennelijk en van een subjectief recht door het
grovelijk onwettig zou zijn; het er enkel bestuur;.
op heeft gewezen dat die beslissing
« onrechtmatig kan !ijken » en dat de
Overwegeride dat ook de rechter
rechter in kort geding de· schorsing vaiJ. dili. in kort geding. uitspraak doet in
de betwiste maatregel kon bevelen als d~
verweersters maar al deden blijken van gevallen <;lie hij spoedeisend acht,
een « schijn van rechten »; het hof van: bevo(lgd is om. tell' aaiJ.zien van het
beroep bovendien zijn · beslissing heeft l;>estimr, dat. zich aan een dergelijke
verantwoord met overwegingen iniake aantas'ting schuldig. heeft gemaakt,
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bij voorraad de nodige maatregelen sters had uitgevoerd, op foutieve
ter bes<;herming van de rechten van marrier hun rechten had geschonde particulieren te nemen;
den;
Overwegende 'dat het arrest voor
Overwegende dat die considerans,
zijn beslissing dat de l3elgische welke helemaal geen beoordeling is
Staat voorlopig aan de vertveersters van de wenselijkheid van de litide gegevens en bijwerkiri.geri . vall gieuze administratieve handeling,
het kaartsysteem voor de ins<;hrij~ volstaat om het door het middel
ving van auto's moet verstrekken, . bekritiseerde beschikkende gedeelte
zolang' hij · dezelfde gegevens ·.aan , naar re<!ht te verantwoorden;
andere ondernemin:gen of· vereniDat het middel niet kan worden
gingerr van orrderneming'en, zoals aangenomen;
Febiac, verschaft, niet aileen laat
steunen op de in het. middel 'overgenomen gronden; .
' ..
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
Dat het arrest, na· te hebben kosten.
vastgesteld dat . de veiweersters
21 oktober 1982 _ 1' kamer _ Voorbeweren in ···,hun rechten te. zijn zitter : de h. Clason, wnd. voorzitter
geschaad en omtrent de zaak zelf ·" Verslaggever : mevr. Raymondeen vordering tot vergoeding van de Decharneux - Gelijkluidende conclusie
geled,en .schade hebben ingesteld, van ·mevr. Liekendael, advocaat-generaal
dat de vordering in kort geding - Advocaten : mrs. De Bruyn en Van
ertoe strekt hun schade te beperken Ryn.
zolang de feitenrechter geen . uit- .
spraak heeft gedaan, zegt dat het
afschaffen van de. meded,eling van Nr. 128
de .gegevens . daadwerkelijk en op
korte . termijn de inspanningen .en
inyesteringen van .die yennootschap"
1' KA,J)1ER- 22 oktober 1982
pen in hun .bedrijfssector. teniet~ BERUSTING _ BURGERLIJKE ZAKEN
doet en de teyverkste(Jing in hUJ:1 . · SPONTANli i:JITvOER!NG VAN EEN RECHTERondernemingen bedreigt, welke fej- • LIJKE BESLISSING.
ten. niet worden betwist; dat . de
·
onverwachte en ontijdige afscha~- . In 'burgerh)"ke zaken impliceert de span·
fing van voordien ,gedurend,e vele
tane uitvoering van een rechterlijke
beslissing door de veroordeelde partij
jaren verstrekte voordelen die de
niet noodzakelijk dat zij daarin berust.
stabiliteit va11 .een .. onderneming
Uit de gegevens van de zaak moet met
bedreigt, in sominige, gevallen, fouze1cerheid blijken dat de partij met
tief .kan zij]1_ als de. omlerneming
de beslissing instemt (1). (Art. 1045
heeft gei:nvesteerd volgens- gegevens
Ger.W.)
die haar zdnder voorbehoud en
teg'en betaling door het bestuur
(• BELMEIMCOR > P.V.B.A.
T.• SEALAND SERVICE INC. •
waren meeged~eld;
:

-,

-'

,

,,

ARREST

Ovetwegende dat, door het geheel
(A.R. nr.3477)
van die gronden, het hof van ·
beroep, binnen de grenzen .v;m· de . HET HOF; - Gelet op het bestretaak van de rechter in kort geding den· arrest; op 21 mei 1980 door het
die bij voorraad uitspraak doet, en Hof van Berciep te Antwerpen gewemet uitdrukkelijk voorbehoud voor zen; '
..
de .beslissing, van de: f~itenrechter, 1-'---'---'----------~
heeft geoorde(;!ld dat e!.~e:r, ;;lthans (1) Zie ·cass., 17 nov. en 2 dec. 1977 en
in de wijze waarop hir:z;ijn beslis- 13 maart 1978 (A.C., 1978, 319, 398 en 824) en
sing_ ten aanzien .yan: dE;J. ve.rweerc )2 jan.198l (jbid., 1980-81, nr. 272).
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Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, door verweerster
tegen de voorziening opgeworpen en
afgeleid uit de berusting van eiseres
in het bestreden arrest :
Overwegende dat verweerster de
stilzwijgende berusting van eiseres
afleidt uit de brief van 16 juli 1980
waarbij de raadsman van eiseres
aan de raadsman van verweerster
meldde : « zodra de afrekening
vervolledigd is, zal cliente instaan
voor de betaling >> en de brief van
31 juli 1980 waarbij de raadsman
van eiseres, na oritvangst van de
afrekening, aan de raadsman van
verweerster liet weten : « ik verzocht cliente het opgevorderde
bedrag van 58.946 frank rechtstreeks op uw rekening te willen
overmaken >>, alsmede uit het creditbericht waaruit blijkt dat de bankrekening van de raadsman van verweerster « in opdracht van » eiseres
gecrediteerd werd met het voormelde bedrag van 58.946 frank;
Overwegende dat de voorziening
in cassatie in burgerlijke zaken niet
schorsend is, behoudens andersluidende bepaling, welke ten deze niet
bestaat; dat de tenuitvoerlegging,
zelfs spontaan en zonder voorbehoud, van een uitvoerbaar arrest
niet volstaat om aan te tonen dat
eiseres afstand heeft gedaan van
een rechtsmiddel dat zij nog kon
aanwenden;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
gegrond en derhalve de oorspronkelijke
eis ongegrond verklaart op grond dat
eiseres, nu ze de aangeboden container
wegens niet-conformiteit heeft geweigerd en haar verkoopster voor de tegenwaarde van de koopwaar heeft gedebiteerd, geen enkel recht meer kan Iaten
gelden op deze koopwaar, zodat ze bij
het aanbieden van de desbetreffende
cognossementen niet als houdster te
goeder trouw kan beschouwd worden, de
aflevering van de container aan een
andere persoon ter zake geen rol speelt

en het zonder belang is na te gaan of
deze daad a! dan niet onvoorzichtig
geweest is,
terwijl, eiseres in haar conclusie, in
ondergeschikte orde, op omstandige
wijze heeft aangevoerd dat de zeevervoerder overeenkomstig artikel 91, § III,
3", c, van de wetten op de zee- en
binnenvaart (boek II vail het Wetboek
van Koophandel) verplicht is een cognossement af te Ieveren dat in overeenstemming is met de werkelijke lading en
dat, nu er bij de douane-inspectie gebleken is dat de inhoud van de container
niet overeenstemde met de documenten,
de vervoerder gehouden is de door deze
fout veroorzaakte schade te vergoeden,
zodat het arrest, dat in geen enkel van
zijn overwegingen op dit regelmatig in
conclusie aangevoerde middel antwoordt,
niet regelmatig met redenen is omkleed
en artikel 97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat eiseres in haar
conclusie had doen gelden : 1' dat
verweerster, die krachtens artikel 89
van de Zeewet, als zeevervoerder
gehouden was de vervoerde goederen uitsluitend a£ te leveren aan de
houder van het cognossement, aansprakelijk is voor · de aflevering
van de goederen aan een ander;
2' dat verweerster, die krachtens
artikel 91, § III, 3", c, van de Zeewet
gehouden was aan de inlader
slechts een cognossement af te leveren dat in overeenstemming was
met de werkelijke lading, fout treft
doordat een niet conforme koopwaar in de container werd geladen;
Overwegende dat het arrest, in de
in het middel aangehaalde redengeving, de eerste grond waarop eiseres
haar vordering tot betaling van de
tegenwaarde van de koopwaar liet
steunen, op omstandige wijze verwerpt; dat het echter, noch door die
redengeving noch door enig ander
motief op de tweede grond antwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart en de rechtsvordering van
eiseres, in zoverre ZIJ steunt op

-281artikel 89 van de Zeewet, afwijst; (• KOMMANDIT GESELLSCHAFT IN FIRMA EGON
beveelt dat van dit arrest melding. OLDENDORFF • T. • CERTEX NATIE • MANU·
TENTIONS · PESAGE ·TRANSPORTS •)
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslisARREST
sing; veroordeelt verweerster in de
kosten van de memorie van weder(A.R. nr. 3473)
antwoord; houdt de overige kosten
HET HOF; - Gelet op het bestreaan en zegt dat de feitenrechter den
arrest, op 17 februari 1981 door
erover zal beslissen; verwijst de
het Hof vim Beroep te Gent gewealdus beperkte zaak naar het Hof zen;
van Beroep te Brussel.
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
vart het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van de rechten van de
verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om het in verhouding tot haar aandeel
in het motorschip Dora Oldendorff evenredig dee! aan de cognossementhouder
te betalen op grand van de volgende
overwegingen : « In ons land betekent de
term ,; rederij " de onderneming van de
Nr. 129
reder. " Reder" en " rederij " zijn geen
begrippen
met
een
onderscheiden
inhoud. In Duitsland (en ook in Neder1' KAMER - 22 oktober 1982
land) is dit ook zo wat het gewone
1° VREEMDE WET VORDERING IN spraakgebruik betreft maar niet zo in de
RECHTE - TOEPASSING DOOR DE RECHTER wettelijke zin. Zo bepaalt § 484 van het
Duitse Handelsgesetzbuch : " Reeder ist
VAN .EEN VREEMDE RECHTSBEPALING
der Eigentiimer eines ihm zum Erwerbe
RECHT VAN VERDEDIGING.
durch die Seefahrt dienenden Schiffes ",
2° RECHTBANKEN
BURGERLIJKE terwijl het begrip " Reederei " terug te
ZAKEN - TOEPASSING DOOR DE RECHTER vinden is in § 489 van het Duitse
Handelsgesetzbuch, luidend als volgt :
VAN EEN VREEMDE RECHTSBEPALING
" (1) Wird von mehreren Personen ein
RECHT VAN VERDEDIGING.
ihnen
gemeinschaftlich
zustehendes
3° RECHT VAN VERDEDIGING -VOR· Schiff zum Erwerbe durch die Seefahrt
DERING IN RECHTE - TOEPASSING DOOR DE fiir gemeinschaftliche Rechnung verwenRECHTER VAN EEN VREEMDE RECHTSBEPA· det, so besteht eine Reederei. (2) Der
Fall,
wenn
das
Schiff
einer
LING.
Handelsgesellschaft gehort, wird durch
1", 2" en 3" De rechter die oordeelt een die Vorschriften tiber die Reederei nicht
bepaling van buitenlands recht, die de beriihrt. " " Reederei " in de wettelijke zin
partijen in conclusie niet hebben van die term bestaat dus slechts zo
opgeworpen, op een geschil te moeten medei!igenaars het hun in medeeigentoepassen, vermag aileen d!ln toepas-. dom toebehorende schip voor gemeensing te maken van die rechtsregel schappelijke rekening voor de vaart ter
wanneer de partijen de gelegenheid zee gebruiken om winst te verwezenlijhebben gehad desaangaande te con- ken. " Reederei " in wettelijke zin wordt
cluderen (1).
ook " Partenreederei " aangeduid en die
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 laatste benaming wordt zelfs als doelmatiger beschouwd omdat in het gewone
(1) Zie Cass., 10 mei 1957 (Bull. en Pas., niet juridische taalgebruik de uitdruk1957, I, 1088), 27 nov. 1959 (ibid., 1960, I, 371), king " Reederei " in dezelfde betekenis
24 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 341) en 9 okt. 1980 als " Reeder" gebruikt wordt, meer
(ibid., 1980-81, nr. 90}, de twee laatstgenoemde
arresten gewezen op conclusie van proc.-gen. bepaald wanneer een schip aan een
toebehoort ( ... ).
Krings, toen adv.-gen., resp. gepubliceerd in handelsvennootschap
A.C., 1978-79, 341, en in Bull. en Pas., 1981, I, Volgens de vroegere §§ 507 en 486 van
159; opmerkingen van R. VAN DER EusT onder het Duitse Handelsgesetzbuch waren de
laatstgenoemd arrest in J.T., 1981, biz. 70.
medetHgenaars, de n Mitreeder" in een

22 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Lebbe - GeJijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Dassesse.
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het schip en het vrachtgeld. Sinds het in
voege treden van de Seerechtsiinderungsgesetz van 21 juli 1972 geldt overeenkomstig de nieuwe § 507 van het
Duitse Handelsgesetzbuch als algemene
regel dat iedere medei!igenaar ook op
zijn "landfortuin" aansprakelijk is, doch·
slechts in verhouding tot de hoegrootheid van zijn scheepspart. Schuldeisers
van " Reedereischulden " kunnen hun
vorderingen doen gelden tegenover de
" Reederei " maar bij veroordeling van
de " Reederei " kunnen deze vorderingen
slechts worden verhaald op hetgeen de
" Mitreeder" in medeiHgendom bezitten
en niet op hetgeen zij daarnaast bezitten. Maar schuldeisers van "Reedereischulden " kunnen deze ook prorata
doen gelden jegens ieder die op het
tijdstip van het ontstaan van de schuld
" Mitreeder " was. In hoofde van de
" Mitreeder" gaat het daarbij om een
"primaire" verhaalsaansprakelijkheid,
zodat de schuldeisers niet verplicht zijn
om, vooraleer een medeeigenaar aan te
spreken, eerst de " Reederei " aan te
spreken. Uit de hiervoor onder 5.3' reeds
vermelde brief van 10 juni 1977 blijkt
dat de twee eigenaars van het motorschip Dora Oldendorff die een " Partenreederei " hebben aangegaan, zijn :
tweede gelntimeerde (eiseres) en Egon
Oldendorf£ persoonlijk, hetgeen de voorliggende fotocopies van bladzijden uit de
Lloyd's Register of Shipping bevestigen.
Dit betekent dan ook dat appellante
(verweerster) haar schuld op tweede
gelntimeerde (eiseres) kan verhalen in
verhouding tot de hoegrootheid van het
part van tweede gelntimeerde (eiseres)
in het motorschip Dora Oldendorff »,
terwijl het aan de rechter staat, onder·
eerbiediging van de rechten van de
verdediging, op de regelmatig aan zijn
beoordeling voorgedragen feiten, zonder
het voorwerp noch de oorzaak van de
vordering te wijzigen, de rechtswegel toe
te passen op grond waarvan hij op de
vordering zal ingaan of ze zal afwijzen;
partijen zich in hun conclusies ertoe
beperkten in te roepen en te weerleggen
dat de « Kommandit Gesellschaft in
Firma Egon Oldendorff » eigenares was
van het motorschip « Dora Oldendorff »
en geenszins, zelfs niet impliciet, de
toepassing van het Duitse recht inriepen
of bestreden; zodat het hof van beroep
de rechten van de verdediging heeft
geschonden door een beroep te doen op
rechtsregels uit het Duitse recht, zonder

partijen de · mogelijkheid te hebben
gegeven de toepasselijkheid van die
rechtsregels te onderzoeken, zonder dat
partijen dit in hun conclusie in hoger
beroep zelf deden en zonder dat de
toepassing van die rechtsregels derhalve
door een tegensprekelijk debat werd
voorafgegaan (schending van artikel 97
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van
verdediging) :

Overwegende. dat het middel niet
aangeeft waardoor het arrest het
voorschrift van artikel 97 van de
Grondwet zou hebben geschonden;
dat het, in zoverre het die schending aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de conclusies van partijen voor het hof van
beroep blijkt dat eiseres opwierp
.dat niet zij maar de Partenreederei
Dora Oldendorff Singapore eigenares was van het schip « Dora
O!dendorff >> en daaruit af!eidde dat
eiseres niet aansprakelijk was voor
de beschadiging van het vervoerde;
voorts dat verweerster staande hie!d
dat eiseres we! eigenares was, haar
eis beweerdelijk uitbreidde tot de
genoemde Partenreederei en concludeerde tot aansprakelijkheid van
de een en/of de ander en van
Helfrich; dat evenwel geen der partijen opwierp dat ter zake een ander
recht dan het Be!gische toepassing
moest vinden;
Over\Vegende dat het hof van
beroep onder die omstandigheden,
zo het alin de gegevens omtrent de
zaak ·en de beweerde eigenares
Partenreederei Dora O!dendorff een
aanknopingspunt met het Duitse
recht kon vinden, nochtans niet
vermocht, zonder partijen de gelegenheid te geven desaangaande te
concluderen, toepassing te maken
van het buitenlands, ten deze Duits
recht; dat het, door dit. we! te 'doen,
het recht van verdediging van eiseres schendt;
Dat liet
gegrorid is;

middel

in

zoverre

-283Over het middel, afgeleid uit de scherrOm die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het eise- ding van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1709
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3,
res veroordeelt; beveelt dat van dit
lid, van de wet van 30 april 1951
arrest melding zal worden gemaakt derde
op de handelshuurovereenkomsten en
op de kant van de gedeeltelijk 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
vernietigde beslissing; verklaart dit
doordat het bestreden vonnis, samen
arrest bindend ten aanzien van met de vrederechter van Antwerpen in
Helfrich; houdt de kosten aan; zegt diens vonnis van 28 februari 1979, vastdat de feitenrechter daarover zal stelt dat « bij notariiHe overeenkomst
beslissen;
verwijst
de
aldus van 21 december 1970 de (eiseressen)
beperkte zaak naar het Hof van van (verweerder) in huur namen we!
bepaalde delen van het in oprichting
Beroep te Antwerpen.
22 oktober 1982 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. Simont.

Nr. 130
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OVEREENKOMST -

UITLEGGING DOOR
DE FEITENRECHTER- UITLEGGING WAARBIJ
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN NIET
WORDT MISKEND - ONAANTASTBARE UITLEGGING.

De rechter is niet gebonden door de
kwalificatie die partijen aan een overeenkomst geven en mag derhalve de
juridische aard van die overeenkomst
bepalen op grand van de hem regelmatig voorgelegde gegevens binnen en
buiten die overeenkomst, mits hij de
bewijskracht van de akte niet miskent
en geen bewijs aanneemt buiten en
hoven de inhoud van de akte in de
gevallen waarin de wet zulks niet
toelaat (1).
(c COLMAR ll N.V., c DOSSCHE
T. DE SCHRIJDER)

»

N.V.

ARREST

(A.R. nr. 3575)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 maart 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;

------------------1
(1) Zie Cass., 27 okt. 1977 (A.C., 1978, 269),
14 feb., 17 april en 5 juni 1980 (ibid., 1979-80,
nrs. 370, 529 en 1222).

zijnde onroerend complex " AntwerpTower " aan de Frankrijklei en de De
Keyserlei te Antwerpen, namelijk, in het
commercieel centrum, de cafetaria
waarin winkel 2 werd ingelijfd en twee
bergingen op de kelderverdieping - 1;
dat deze overeenkomst werd afgesloten
voor een termijn .van tweeendertig
opeenvolgende jaren aanvang nemende
op 1 juli 1970 om te eindigen op
31 december 2002, met dien verstande
dat geen van de partijen v66r deze
laatste datum een einde aan de overeenkomst kan stellen; dat deze overeenkomst in de aanhef ervan door partijen
wordt betiteld als " handelshuurovereenkomst " », en aldus beslist dat de
« handelshuurovereenkomst », die het
voorwerp uitmaakt van de authentieke
akte, door notaris Knops te Brussel op
21 december 1970 verleden, niet aan de
bepalingen van de Handelshuurwet van
30 april 1951, onder andere artikel 3,
derde lid, onderworpen is, en dat bijgevolg de opzegging door de eiseressen
tegen 30 juni 1979 gedaan, nietig is, daar
bedoelde overeenkomst aile opzegging
v66r het jaar 2002 verbiedt,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer de
partijen hun overeenkomst gekwalificeerd hebben, die kwalificatie door de
feitenrechter niet mag vervangen worden door een andere, wanneer zij niet
wordt tegengesproken door een beding
van dat contract (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, zodra de constitutieve elementen voor een handelshuur,
zoals ze verenigd zijn in de overeenkomst van 21 december 1970, aanwezig
zijn, het bestreden vonnis niet wettig
kon beslissen dat de eiseressen het
voordeel van de imperatieve bepalingen
van de wet op de handelshuurovereenkomsten niet konden inroepen; het vonnis aldus tevens de wettelijke definitie
van de huurovereenkomst (artikel 1709
van het Burgerlijk Wetboek) de verbin-
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(artikel 1134 van het Burgerlijk Wet- ·andere consideransen, waartegen
hoek) en de artikelen 1, 2 en 3, derde lid, het middel niet opkomt en waarin
van de wet van 30 april 1951 schendt :
zij oordelen : « dat uit het geheel
Over
de
grond
van
niet- van het dossier onomstootbaar
ontvankelijkheid van het middel, blijkt dat de naamloze vennootschap
door verweerder aangevoerd en Dossche en de naamloze vennoothieruit afgeleid dat elk onderdeel schap Colmar contact hebben gelegd
vreemd is aan de beschikking waar- met de bouwondernemer (« intentie
tot aankoop door de naamloze ventegen het is gericht :
Overwegende dat het eerste nootschap Dossche of een andere
maatschappij of persoon door haar
onderdeel gericht is tegen de beslis- aangeduid
... ,), dat de aankoop
sing w:aarbij de rechters de overeenkomst tussen partijen anders effectief is geschied door J. De
kwalificeren dan partijen, en aan- Schrijder en het onroerend goed
voert dat de rechters daardoor de vervolgens verhuurd werd aan de
bewijskracht van de akte welke die naamloze vennootschap Colmar en
overeenkomst bevat, miskennen; dat de naamloze vennootschap Dossche
het tweede onderdeel opkomt tegen onder het beding van geregelde
de beslissing waarbij de door de betalingen, van verbod voor de vereiseressen gedane opzegging nietig huurder bepaalde handelingen te
wordt verklaard, en aanvoert dat stellen zonder toestemming van de
zulks onwettig is, nu de constitu- huursters, van verbod van opzegtieve elementen van een handels- ging voor beide partijen v66r het
'huurovereenkomst aanwezig waren jaar 2002 en van verbod voor de
en het opzeggingsrecht op een verhuurder aan de huurster schade
dwingende wetsbepaling is gegrond; te berokkenen; dat bovenomschreven geheel, symbiose van financieDat de onderdelen verband hou- ring en huur, een sui generi::r
den met de aangevochten beschik- overeenkomst is waarvan het verkingen, waaruit volgt dat de aange- bod van opzegging v66r 2002 een
voerde grond van niet-ontvan- wezenlijk bestanddeel is; dat die
kelijkheid niet kan worden aange- benadering terdege de werkelijke,
nomen;
uitgedrukte wil van partijen vertolkt, zodat het middel van een
Over het middel zelf :
" interpretatie tegen de bewoordinOverwegende dat de feitenrechter gen van het contract" is ontzenuwd;
niet gebonden is door de kwalifica- dat ook geen argument geput kan
tie die partijen geven aan een worden uit de authenticiteit van de
tussen hen gesloten litigieuze over- akte >>;
eenkomst, maar de juiste juridische
aard daarvan kan bepalen op grond
Overwegende dat het middel
van de hem regelmatig voorgelegde geheel hierop berust dat er in de
gegevens binnen en buiten die oyer- litigieuze overeenkomst geen enkel
eenkomst, mits hij de bewijskracht beding zou zijn dat de kwalificatie
hiervan niet miskent en geen bewijs als handelshuur tegenspreekt en dat
aanneemt buiten en boven de de constitutieve elementen van haninhoud van de akte in de gevallen delshuur ter zake verenigd zijn; dat
waarin de wet zulks niet toelaat;
in het arrest evenwel in feite wordt
Overwegende dat de rechters in vastgesteld dat in de overeenkomst
de in het middel aangehaalde consi- bedingen voorkomen die met die
deransen enkel een beschrijving kwalificatie strijdig zijn en die
geven van enkele bedingen van de gestaafd worden door uitwendige
overeenkomst; dat zij de redenen gegevens, en voorts dat de bedoeling
waarom zij de kwalificatie als han- van partijen om een handelshuur te
delshuurovereenkomst niet juist sluiten, niet aanwezig was;
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overeenkomstig de bepalingen van
aangenomen;
artikel 20 van het koninklijk besluit van
20 juli 1971 en dat verweerder derhalve
vanaf deze datum gerechtigd is op de
Om die redenen, verwerpt de invaliditeitsuitkeringen, op grond dat de
voorziening; veroordeelt de eiseres- ganse betwisting ligt in het verschil
sen in de kosten.
tussen de primaire arbeidsongeschiktheid en de staat van invaliditeit; dat
22 oktober 1982- 1' kamer- Voorzit- aanvaard wordt dat verweerder, in priter : de h. Sury, waarnemend voorzitter maire ongeschiktheid, wel arbeidsongeVerslaggever : de h. Soetaert - schikt was aangzien hij zijn beroep niet
Gelijkluidende conclusie van de h. verder kon uitoefenen; dat anderzijds
Declercq, advocaat-generaal - Advoca- volgens de stelling van eiser, hierin.
ten : mrs. Van Ryn en Simont.
gevolgd door de eerste rechter, er geen·
invaliditeit aanwezig is aangezien verweerder nog wel andere beroepsbezigheden zou kunnen uitoefenen; dat het hier
ten slotte gaat om een beoordeling in
concreto aan de hand van de medische
gegevens; dat het arbeidshof van oordeel
Nr. 131
is dat de conclusie van de deskundige,
wiens verslag voor het overige trouwens
3' KAMER - 25 oktober 1982
zeer degelijk is opgesteld, aan de ha~d.
van de gegevens zelf van dit verslag met
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- in concreto kan gevolg worden; dat men
KERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDS- niet inziet hoe iemand die 54 jaar oud is,
die zijn bedrijf van cafe-frituuruitbater
ONGESCHIKTHEID - BEGRIP.
(ondanks het feit dat hij over de hulp
Bij de beoordeling van de arbe~dsonge_ van zijn echtgenote beschikte) heeft
schiktheid van de zelfstand1ge, d1e dienen stop te zetten, met de beroepsaanspraak maakt op invaliditeitsuitke- vorming waarover hij beschikt (prakring, mag geen rekening worden tisch geen), nag een ander beroep zou
gehouden met de economische toe- kunnen uitoefenen in een periode van
stand om vast te stellen of de zelfstan- economische crisis,
dige nog geschikt is om enig berr:eR
terwijl, eerste onderdeel, wanneer voluit te oefenen (1). (Art. 20 K.B. 20 JUh
daan is aan artikel 19 van het koninklijk
1971.)
besluit van 20 juli 1971, verweerder, om
in de loop van het tijdvak van invalidi(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI- teit, geacht te worden zich in staat
TE!TSVERZEKERING T. DESIRON)
van arbeidsongeschiktheid te bevinden,
bovendien erkend dient te worden ongeARREST
schikt te zijn om het even welke
beroepsbezigheid uit te oefenen die hem
(A.R. nr. 3522)
billijkerwijze zou opgelegd worden,
HET HOF; - Gelet op het bestre- ·inzonderheid rekening houdend met zijn
den arrest, op 4 mei 1981 door het stand, zijn gezondheidstoestand en zijn
Arbeidshof te Brussel gewezen;
beroepsopleiding; het feit dat verweerder
in een periode van economische crisis
Over het middel, afgeleid uit de schen- geen ander beroep zou kunnen uitoefeding van de artikelen 19, 20, § 1, van het nen, echter vreemd is aan het bepalen
koninklijk besluit van 20 juli 1971 hou- van de arbeidsongeschiktheid van verdende instelling van een verzekering weerder overeenkomstig de wettelijke
tegen arbeidsongeschiktheid ten voor- criteria; die ongeschiktheid immers niet
dele van de zelfstandigen en 97 van de afhankelijk is gesteld van economische
Grondwet,
conjuncturele gegevens (schending van
doordat het arrest de beslissing van de artikelen 19 en 20, § 1, van het
eiser van 22 maart 1979 vernietigt en koninklijk besluit van 20 juli 1971);
voor recht zegt dat verweerder op
tweede onderdeel, het feit dat om het
even welke beroepsbezigheid die aan
(1) Zie Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1175) verweerder billijkerwijze zou kunnen·
worden opgelegd, inzonderheid rekening
en 10 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 430).
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ingevolge de economische crisis niet
door hem zou kunnen uitgeoefend worden, niet tot gevolg heeft dat verweerder
dientengevolge arbeidsongeschikt zou
zijn; het arrest de begrippen arbeidsongeschikt tot het uitoefenen van een
welkdanige beroepsactiviteit en economische crisis verwart (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 19 en 20,
§ 1, van het koninklijk besluit van 20 juli
1971) :

dig beroep dat men kan uitoefenen,
met kans op welslagen te blijven
uitoefenen;
Dat bij het beoordelen van de
arbeidsongeschiktheid de economische toestand derhalve niet in aanmerking mag worden genomen; dat
het arrest artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 schendt
door in overweging te nemen dat
verweerder geen ander beroep zou
kunnen uitoefenen « in een periode
van economische crisis >>;
Overwegende dat ongeschikt is
Dat het middel gegrond is;
om een beroepsbezigheid uit te
oefenen degene die lichamelijk of
geestelijk niet in staat is beroepsarbeid, a! dan niet als zelfstandige,
Om die redenen, vernietigt het
te verrichten;
bestreden arrest; beveelt dat van dit
Overwegende dat artikel 20, eer- arrest melding zal worden gemaakt
ste lid, van het koninklijk besluit op de kant van de vernietigde
van 20 juli 1971 bepaalt : « In de beslissing; gelet op artikel 1017,
loop van het tijdvak van inva!iditeit tweede lid, van het Gerechtelijk
wordt de gerechtigde geacht zich in Wetboek, veroordeelt eiser in de
staat van arbeidsongeschiktheid te kosten; verwijst de zaak naar het
bevinden, wanneer voldaan is aan Arbeidshof te Antwerpen.
artikel 19 en hij bovendien erkend
25 oktober 1982 - 3" kamer - Voorzitwordt ongeschikt te zijn om het ter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
even welke beroepsbezigheid uit te
oefenen die hem billijkerwijze zou conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
kunnen opgelegd worden, inzonder- en
VanRyn.
heid rekening gehouden met zijn
stand, zijn gezondheidstoestand en
zijn beroepsopleiding »;
Dat uit de tekst van deze bepaling
en uit het verslag van de Koning bij
het voormeld besluit weliswaar Nr. 132
blijkt dat de onmogelijkheid voor
een zelfstandige om beroepsarbeid
3' KAMER - 25 oktober 1982
te verrichten ruim en « met gezond
verstand » moet worden beoordeeld ARBEIDSVOORZIENING
SLUITING
en « een theoretische aanpak >> moet VAN ONDERNEMINGEN - WET 28 JUNI 1966 worden vermeden; dat hieruit even- NIET TOEPASSELIJK OP ONDERNEMINGEN
wei niet volgt dat daarbij rekening ZONDER ECONOMISCH DOEL (!).
mag worden gehouden met factoren
die buiten de persoon van de verze- Ondernemingen die geen economisch doe]
nastreven, vallen niet onder de wet van
kerde !iggen;
28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslaOverwegende dat de economische
toestand geen invloed heeft op de gen worden bij sluiting van ondernemingen
(1).
geschiktheid om arbeid te verrichten, maar op de mogelijkheden om f------------'---een dienstbetrekking waarvoor men
(1) Zie Cass., 17 april 1978 (A.C., 1978, 937).
de nodige geschiktheid bezi t, te g~~~: ~t;, s~::::.~.r i9;~~f;;~~~r ~;iJ6)~~~~~. ~~~. e~
vinden en om een gekozen zelfstan- Hand., 18 maart 1976, blz. 1690.

-287(BAERT EA. T. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
ONTSLAGEN WERKNEMERS)
ARREST

(A.R. nr. 3596)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1981 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

I heeft

enkel betrekking op de ondernemingsraden. De ondernemingen zonder
economisch doe! blijven buiten de werkingssfeer van de wet van 28 juni 1966.
Terloops dient opgemerkt dat de wijziging van artikel 14 van de wet van
20 september 1948 gedaan werd in het
vooruitzicht van de sociale verkiezingen;
daarom moest het wetsontwerp bij hoogdringendheid worden behandeld. Ook
dient te worden opgemerkt dat de verepigingen zonder winstoogmerk niet bijdrageplichtig
geacht
worden
door
(verweerder) »,
terwijl, naar de bewoordingen van
artikel 2, eerste lid, van de wet van
28 juni 1966 onder « onderneming » moet
verstaan worden de technische bedrijfseenheid als bedoeld in artikel 14 van de
wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het
bedrijfsleven;
artikel 14, vijfde lid, van de wet van
20 september 1948, gewijzigd bij de
wetten van 28 januari 1963 en 23 januari
1975, bepaalt dat de Koning het toepassingsgebied mag uitbreiden tot ondernemingen zonder handels- of industriiile
finaliteit; de Koning van deze mogelijkheid gebruik maakte door het koninklijk
besluit van 24 januari 1975 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 18 februari 1971 tot regeling van de ondernemingsraden; ten gevolge van deze wijziging het koninklijk besluit van 18 februari 1971 in artikel 1, § 1, uitdrukkelijk
bepaalde dat voor de toepassing van de
wet van 20 september 1948 en het
koninklijk besluit, met onderneming beschouwd als technische bedrijfseenheid - bedoeld wordt de onderneming
met of zonder handels- of industriele
finaliteit; op het ogenblik van hun
gerechtelijke ontbinding, de verenigingen zonder winstoogmerk, waarbij de
eisers in dienst waren, bijgevolg ondernemingen waren in de zin van de wet
van 20 september 1948; krachtens
artikel 2, tweede lid, van de wet van
28 juni 1966 ze als dusdanig moesten
beschouwd worden voor de toepassing
van de wetgeving betreffende de sluiting
van ondernemingen en meer bepaaldvan de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting
van ondernemingen ontslagen werknemers; door het tegendeel te beslissen het
arrest de in het middel genoemde wetsbepalingen schendt :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14, inzonderheid
tweede lid, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet van
28 januari 1963, alsook het vijfde lid van
voornoemd artikel 14, zoals uitgebreid
door de wet van 23 januari 1975 2
inzonderheid eerste lid, van de wet ;,a~
28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, 1, 2 van de wet van 30 juni 1967 tot
verruiming van de opdracht van het
Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gewijzigd bij de wetten
van 28 juli 1971 en 30 maart 1976, en
1, § 1, van het koninklijk besluit
van 18 februari 1971 tot regeling van
de ondernemingsraden, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 24 januari 1975,
doordat de eisers beroep hadden ingesteld tegen de beslissing van verweerder
zijn tussenkomst te weigeren in de
betaling yan de bezoldigingen of vergoedmgen d1e hen verschuldigd waren door
de verenigingen zonder winstoogmerk
waarbij zij in dienst waren op het
ogenbhk van de gerechtelijke ontbinding
van de verenigingen, in oktober 1976·
het arrest het vonnis waartegen hoge;
beroep, dat de vordering gegrond verklaarde, hervormt en beslist dat de
eisers geen recht hebben op de voordelen bepaald bij de wet van 28 juni 1966,
op de volgende gronden : « Daar de wet
van 28 juni 1966 enkel verwijst naar
artikel 14 van de wet van 20 september
1948 op de organisatie van het bedrijfsleven, kan daar enkel uit afgeleid worden dat de toepassingssfeer beperkt
blijft tot de ondernemingen met economisch doe!. Indien de wetgever enige
uitbreiding aan de wet van 28 juni 1966
had willen geven, dan had hij zulks
moeten doen in laatstgenoemde wet.
Trouwens laat artikel 14 van hager
voorn_oemde _wet enkel de Koning toe de
bepalu_1gen mz~ke de ondernemingsraOverwegende dat artikel 2 van de
den mt te bretden tot ondernemingen
zonder economisch doe!; die uitbreiding wet van 28 juni 1966 betreffende de
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mers die ontslagen worden bij slui- te breiden tot de ondernemingen
ting van ondernemingen bepaalt : zonder handels- of industriele fina« voor de toepassing van deze wet liteit; dat uit de verwerping van dit
geldt als onderneming de techni- voorstel blijkt dat de wetgever de
sche bedrijfseenheid bedoeld in voornoemde wijziging van de wet
artikel 14 van de wet van 20 sep- van 20 september 1948 door de wet
tember 1948 betreffende de organi- van 23 september 1975 en de ter
satie van het bedrijfsleven >>; dat bij uitvoering daarvan genomen bepade inwerkingtreding van de wet van ling van het koninklijk besluit van
28 juni 1966 voormeld artikel 14 van 24 januari 1975 niet heeft bede wet van 20 september 1948 enkel schouwd als een overeenkomstige
de ondernemingen met een econo- uitbreiding van het toepassingsgemische finaliteit beoogde;
bied van de wetgeving op de sluiDat blijkens de memorie van ting van ondernemingen;
toelichting het toepassingsgebied
Overwegende dat het arrest dervan de wet van 28 juni 1966 beperkt halve wettig beslist dat onderneis tot « de ondernemingen met mingen zonder economisch doe!
uitgesproken economische activi- niet onder de wet van 28 juni 1966
teit >>;
vallen;
Overwegende dat de wet van
Dat het middel faalt naar recht;
23 januari 1975 artikel 14 van de
Overwegende dat de verwerping
wet van 20 september 1948 heeft van de voorziening alle belang ontaangevuld
met
de
volgende neemt aan de eis tot bindendverklabepaling : « De Koning kan boven- ring van dit arrest;
dien het toepassingsgebied uitbreiden tot de ondernemingen zonder
handels- of industriiHe finaliteit >>;
Dat uit het Kamerverslag bij de
.vet van 28 juni 1966 weliswaar
Om die redenen, verwerpt de
:>lijkt dat de wetgever het begrip voorziening en de eis tot bindend' onderneming >> heeft willen verklaring van het arrest; gelet op
omschrijven met inachtneming van artikel 1017, tweede lid, van het
de wijzigingen die eventueel bij Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
toekomstige wetten in de definitie verweerder in de kosten.
van artikel 14 zouden worden aari1982 - 3' kamer - Voorzitgebracht; dat de wet van 23 januari ter25: oktober
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter 1975 de bedoelde omschrijving van Verslaggever
: de h. Sury - Gelijkluihet begrip « onderneming >> evenwel dende conclusie van de h. Lenaerts,
niet heeft gewijzigd, doch alleen aan advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
de Koning de bevoegdheid heeft Biitzler en Simont.
verleend om het toepassingsgebied
van de wetgeving op de ondernemingsraden uit te breiden tot de
ondernemingen zonder handels- of
industriele finaliteit;
Nr. 133
Overwegende dat tijdens de voorbereiding van de wet van 30 maart
3' KAMER- 25 oktober 1982
1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen een voorstel WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKwerd verworpen om het toepas- LOOSHEIDSUITKERING - WERKLOOSHEID
singsgebied van de wet van 30 juni DOOR EIGEN SCHULD OF TOEDOEN VAN DE
1967 tot verruiming van de opdracht WERKNEMER - ONTSLAG OM BILLIJKE REDEvan het Fonds tot vergoeding van de NEN TEN GEVOLGE VAN DE HOUDING VAN DE
in geval van sluiting van onderne- WERKNEMER- BEGRIP.
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Een werknemer die door zijn werkgever
ontslagen wordt omdat deze hem niet
de arbeid kan Jaten verrichten die de
arbeidsarts geschikt oordeelt, wordt
niet ontslagen om billijke redenen ten
gevolge van zijn houding in de zin van
art. 134, tweede lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963 en zijn werkloosheid is derhalve niet aan zijn eigen
schuld of toedoen te w1)"ten.
{VAN GOOL T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 3586)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1981 door
het Arbeidsho£ te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 126, eerste lid, 1",
133, 134, 135, 139 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
gewijzigd door de koninklijke besluiten
van 18 februari 1965, 26 januari 1967,
24 oktober 1967, 15 mei 1970, 7 december
1973 en 25 juni 1976, 37, 38 van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de administratieve
beslissing van 22 augustus 1979 van
verweerder, waarbij eiseres niet tot de
werkloosheidsuitkering toegelaten wordt
gedurende een periode van 8 weken,
ingaande op 27 augustus 1979, bevestigt
op grond : dat eiseres op 6 april 1979
werd ontslagen met vermelding op het
formulier C4 « medische redenen geen geschikt werk » als juiste oorzaak
van de werkloosheid, vermits zij verklaard had dat haar behandelend
geneesheer en de bedrijfarts haar hadden aangeraden werk te verrichten waar
meer afwisseling en beweging inzat, wat
de werkgever wellicht niet kon verschaffen; dat eiseres een kaart van medisch
onderzoek, overhandigd op 6 april 1979,
voorbrengt waarop de arbeidsgeneesheer
het aangewezen oordeelt dat zij afwisselend zittend en staand werk zou verrichten; dat het blijkbaar op zicht van dit
document is dat eiseres op 6 april 1979
om medische redenen werd ontslagen;
dat eiseres op 9 april 1979 werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd; dat
haar werkloosheid het gevolg was van
haar verklaring lichamelijk ongeschikt

te zijn om de dienstbetrekking te vervullen; dat eiseres dan ook terecht door
verweerder onderworPen werd aan een
medisch onderzoek op 5 juni 1979 en
aan een scheidsrechterlijk medisch
onderzoek op 6 juli 1979 en telkens
geschikt werd bevonden om het door
haar uitgeoefende beroep van stripster
te verrichten; dat de door de behandelend geneesheer vastgestelde arbeidsongeschiktheid niet als wettige reden kan
gelden van werkverlating ·of werkweigering of stopzetting van arbeid; dat de
arbeidsongeschiktheid aileen dan een
wettige reden is in de zin van de
artikelen 133 en 134 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
wanneer de ongeschiktheid werd vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel 38 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid; dat
de wettelijke regeling van de vaststelling
van het recht op werkloosheidsuitkering
de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werkloze niet aan
diens behandelende arts heeft overgela-.
ten maar opgedragen heeft aan artsen
die door de overheid zijn aangewezen en
die daarover volgens een vastgestelde
procedure beslissen; dat ter zake, vermits volgens de wettelijke procedure en
de medische onderzoeken in het kader
van de werkloosheidsuitkeringen, eiseres
geschikt werd bevonden voor het door
haar uitgevoerde werk, zij zonder wettige reden dit werk niet heeft voortgezet
en werkloos werd door eigen fout en
toedoen en dus terecht werd gesanctioneerd,
terwijl, eerste onderdeel, het door de
werkgever aan eiseres gegeven ontslag
wegens medische redenen en geen
geschikt werk ten onrechte beschouwd
werd als gegeven om billijke redenen; de
vraag van eiseres om voortaan afwisselend zittend en staand werk te verrichten immers steunde op het advies van
haar behandelende geneesheer en van
de arbeidsgeneesheer, zodat het ontslag
van eiseres niet te wijten was aan haar
eigen schuld of persoonlijk toedoen en
eiseres dientengevolge werkloos was
geworden wegens omstandigheden onafhankelijk van haar wil; uit de vaststellingen van het arrest niet blijkt dat ter
zake een persoonlijke schuld aan eiseres
zou te wijten zijn en het feit dat zij door
latere medische onderzoeken als arbeidsongeschikt beschouwd werd, daaraan niet wijzigt (schending van de
artikelen 126, eerste lid, 1", 134, 135, 139
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afwisselend zittend en staand werk
zou verrichten; dat eiseres blijkbaar
op zicht van dit document op 6 april
1979 om medische redenen werd
ontslagen;
Overwegende dat een werkneemster die om medische redenen door
de werkgever wordt ontslagen,
omdat deze haar het werk niet kan
verschaffen dat de arbeidsgeneesheer geschikt oordeelt, niet ontslagen wordt om billijke redenen
wegens haar houding, in de zin van
artikel 134, tweede lid, 2", van het
koninklijk besluit van 20 december
1963;
Dat het onderdeel gegrond is;

van het koninklijk besluit van 20 december 1963, 37 en 38 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964);
tweede onderdeel, eiseres ten onrechte
door verweerder aan een medisch onderzoek en een scheidsrechterlijk medisch
onderzoek werd onderworpen; deze procedure inderdaad slechts toepasselijk is
wanneer de betrokkene zelf haar werk
zou verlaten hebben of bij werkweigering en niet wanneer, zoals ten deze,
eiseres door haar werkgever ontslagen
werd; het arrest dientengevolge ten
onrechte uit deze onderzoeken heeft
afgeleid dat eiseres om billijke redenen
ontslagen werd (schending van de
artikelen 133, 134, tweede lid, 2", 135, 139
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, 37 en 38 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964);
derde onderdeel, het arrest enerzijds
de
administratieve
beslissing
van
22 augustus 1979 bevestigt, waarbij
gesteld werd dat eiseres om bi!lijke
redenen ingevolge haar houding was
ontslagen geworden, en anderzijds
beslist dat haar werkloosheid het gevolg
was van haar verklaring lichamelijk
ongeschikt te zijn om haar dienstbetrek-.
king te vervullen; nu eiseres door haar
werkgever ontslagen werd, haar werkloosheid het gevolg is van dit ontslag en
niet van haar verklaring betreffende
haar lichamelijke ongeschiktheid; deze
motieven het begrip ontslag schenden en
tegenstrijdig en duister zijn (schending
van de artikelen 134 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 en 97 van
de Grondwet) :

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing;
gelet
op
artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 oktober 1982 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
administratieve beslissing bevestigt
waarbij eiseres met toepassing van
de artikelen 134, tweede lid, 2", en
135 van het koninklijk besluit van Nr. 134
20 december 1963 gedurende acht
weken van het recht op werkloos3' KAMER - 25 oktober 1982
heidsuitkering werd
uitgesloten
omdat zij op 6 april 1979 om billijke ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEredenen ten gevolge van haar houKERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDS·
ding door haar werkgever werd
ONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - VERMINontslagen; dat het arrest vaststelt
DERING VAN DE UITKERING - VERGOEDING
VAN GEMEEN RECHT.
dat eiseres werd ontslagen, met
vermelding op het werkloosheids- De vermindering van de arbeidsongeformulier « medische redenen schiktheidsuitkering voor zelfstandigeen geschikt werk »; dat de
gen met de veJ'{foeding voor lichamearbeidsgeneesheer op 6 april 1979
Jijke schade krachtens het gemeen
aan eiseres een kaart had overhanrecht vindt ook toepassing wanneer de
arbeidsongeschiktheid waarvoor die
digd, waaruit blijkt dat hij het
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andere oorzaak beeft dan die waardoor bet recbt op arbeidsongescbiktbeidsuitkering ontstaat. (Art. 29, § 1,
4", K.B. 20 juli 1971.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. MAESSCHALCK)
ARREST'

(A.R. nr. 3573)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1981 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schen-·
ding van artikel 29, § 1, inzonderheid 4',
van het koninklijk besluit van 20 juli
1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten
voordele van de zelfstandigen,
doordat het arrest - zonder de volgende feitelijke gegevens te verwerpen
zoals uiteengezet in de conclusies door
eiser voor het arbeidshof genomen, en
na zelfs de feitelijke gegevens impliciet
te hebben aanvaard, namelijk dat verweerster voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 26 percent een kapitaal
had ontvangen van 3.404.895 frank, zoals
bleek uit een arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 23 februari 1976, en
dat dit kapitaal omgezet in een dagelijkse rente een bedrag gaf van 419,70
frank, wanneer de maximum uitkering
voor volledige arbeidsongeschiktheid in
de sector van de ziekte en invaliditeit de
som van 322 frank bedraagt de
administratieve beslissing van eiser van
4 juli 1978 vernietigt, luidens welke de
arbeidsongeschiktheid van verweerster,
alhoewel erkend, haar geen recht gaf op
de uitkering van de in voormeld koninklijk besluit van 20 juli 1971 bepaalde
arbeidsongeschiktheidsuitkering, dit met
toepassing van artikel 29, § 1,
inzonderheid 4', van dit koninklijk
besluit, voor recht zegt dat verweerster
recht had op arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 21 juni 1977, en eiser
veroordeelt tot de uitbetaling ervan; het
arrest zijn beslissing laat steunen op de
beschouwing : dat artikel 29, § 1, van
voormeld koninklijk besluit van 20 juli
1971 voor dezelfde interpretatie vatbaar
is als artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat
men, voor de toepassing van dit
artikel 70, § 2, in de sector van de

werknemers, geen cumulatieverbod toepast wanneer men voor verschillende
oorzaken van arbeidsongeschiktheid
staat, en dat het ten deze bewezen was
dat de arbeidsongeschiktheid van verweerster het gevolg was van een ziekte
en niet van het ongeval haar overkomen
op 6 december 1971, voor de gevolgen
waarvan zij overeenkomstig voormeld
arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 23 februari 1976 werd vergoed,
terwijl, luidens artikel 29, § 1,
inzonderheid 4", van voormeld koninklijk
besluit van 20 juli 1971, de door dit
koninklijk besluit bepaalde vergoedingen
voor arbeidsongeschiktheid niet gecumuleerd kunnen worden met de sommen,
op grond van andere Belgische of
vreemde wettelijke bepalingen of overeenkomstig het gemeen recht, aan de
betrokkene wegens arbeidsongeschiktheid toegekend, ook indien de oorzaak
van de aldus vergoede arbeidsongeschiktheid een andere is dan de oorzaak
van de arbeidsongeschiktheid waarvoor
de betrokkene de door voormeld koninklijk besluit van 20 juli 1971 bepaalde
vergoedingen vraagt :
Overwegende dat artikel 29 van
het koninklijk besluit van 20 juli
1971 een regeling van vermindering
van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen uitvaardigt, welke afwijkt van de regeling
voor werknemers die is neergelegd
in artikel 70, § 2, eerste lid, van de
wet van 9 augustus 1963; dat de
draagwijdte van deze laatste regeling niet bepalend is voor de uitlegging van genoemd artikel 29;
Overwegende dat artikel 29, § 1,
4', van het koninklijk besluit van
20 juli 1971 bepaalt : « De uitkeringen worden verminderd met het
bedrag van de sommen aan de
gerechtigde toegekend om in zijn
hoofde de arbeidsongeschiktheid te
vergoeden voortspruitende uit lichamelijke schade, van fysische of
mentale aard, hetzij krachtens een
Belgische of buitenlandse wetgeving, hetzij krachtens het gemeen
recht >>;
Dat zowel uit de bewoordingen
van deze bepaling als uit de opzet
van de gehele § 1 van artikel 29
blijkt dat die vermindering ook
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dient te verrichten nadat de verkoop
beidsongeschiktheid waarvoor de
reeds gesloten is.
bedoelde sommen worden toegekend, een andere oorzaak heeft dan 2' Vernietiging van een beslissing leidt
die waardoor recht op arbeidsongetot vernietiging van de beslissing die
schiktheidsuitkering met toepassing
het gevolg van de eerste beslissing is
van het koninklijk besluit van
(2).
20 juli 1971 ontstaat;
Dat het arrest, door te beslissen (VAN RIJCKEGEM EA. ALS CURATOREN VAN HET
zoals in het middel vermeld,
FAILLISSEMENT REMO N.V. T. DUMON)
artikel 29, § 1, 4', van het koninklijk
besluit van 20 juli 1971 schendt;
ARREST
Dat het middel gegrond is;
(A.R. nr. 3588)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1981 door het
Om die redenen, vernietigt het Arbeidshof te Gent gewezen;
bestreden arrest; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal worOver het middel, afgeleid uit de schenden gemaakt op de kant van de ding van de artikelen 1134, 1319, 1320,
vernietigde beslissing; gelet op 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4; 5, 6,
artikel 1017, tweede lid, van het 7, 8, 10 van de intussen door de wet van
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 3 juli 1978 betreffende de arbeidsoveropgeheven wet van 30 juli
eiser in de kosten; verwijst de zaak eenkomsten
1963 houdende het statuut der handelsnaar het Arbeidshof te Gent.
vertegenwoordigers en 97 van de Grond25 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzit- wet,
doordat het arrest beslist dat « de
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sury - Gelijldui- eerste rechter terecht van oordeel was
dende conclusie van de h. Lenaerts, dat de brief van de naamloze vennootadvocaat-generaal - Advocaten : mrs. schap Remo d.d. 12 maart 1970 haar niet
toeliet de commissielonen van verweerBayart en Bii.tzler.
der in een aantal zaken te beperken »,
op grond van de overwegingen dat, zo de
partijen overeenkomsten kunnen sluiten
over de wijze waarop de commissielonen
zullen worden berekend in geval van
verkoop op aanduiding, buiten sector of
afhandeling door een andere verkoper,
Nr. 135
die overeenkomsten slechts gelden tijdens de duur van de arbeidsovereen3' KAMER - 25 oktober 1982
komst, wanneer tussen de verschillende
vertegenwoordigers wederkerigheid blijft
1° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN- bestaan, maar niet kunnen uitgebreid
DELSVERTEGENWOORDIGER WET VAN worden tot de periode na het beiHndigen
30 JULI 19~3, ARTT. 4 TOT 8 - COMMISSIELOON van de arbeidsovereenkomst, zeker niet
wanneer de arbeidsovereenkomst door
- DRAAGWIJDTE VAN DIE WETSBEPALINGEN.
de werkgever werd beeindigd, en dat een
2° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE dergelijke overeenkomst strijdig zou zijn
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLIS- met de artikelen 4 tot 8 van de wet van
SING - GEVOLG TAV. DE BESLISSING DIE 30 juli 1963 houdende het statuut der
ERUIT VOORTVLOEIT.
handelsvertegenwoordigers,
waarvan
niet mag worden afgeweken ten nadele
1' De artikelen !I en 8 van de Handels- van de handelsvertegenwoordigers,
vertegenwoordigerswet (1), die het
terwijl, eerste onderdeel, de tussen de
recht op commissieloon betreffen, vinden geen toepassing op het commis- naamloze vennootschap Remo en versieloon dat aan de vertegenwoordiger weerder bij brief gesloten overeenkomst
van 12 maart 1970 waarnaar in conclusie
(1) Thans de artt. 90 tot 94 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

(2) Cass., 12 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 639).
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- voor aile verkopen aan particulieren buiten de werkzone van verweerder,
laatstgenoemde de helft van het commissieloon krijgt en vanaf de verkoop de
zaak door een andere verkoper wordt
gevolgd;
- voor aile verkopen aan particulieren binnen de werkzone van verweerder
door een andere verkoper, verweerder
de zaak volgt vanaf de verkoop en
daarvoor de helft van het commissieloon
ontvangt;
- verweerder een derde van het commissieloon ontvangt of afstaat respectievelijk bij een verkoop door een andere
verkoper buiten de werkzone van verweerder doch op aanduiding van laatstgenoemde en, omgekeerd, bij een verkoop door verweerder binnen zijn werkzone doch op aanduiding van een andere
verkoper; krachtens artikel 10 van de
wet van 30 juli 1963 « de overeenkomst
bepaalt hoe het commissieloon wordt
berekend », en noch in dit artikel, noch
in de artikelen 4 en 8 van dezelfde wet
een beperking v~rvat ligt volgens welke
deze overeenkomst niet meer kan ingeroepen worden na het einde van de
arbeidsovereenkomst, zelfs indien de
beeindiging door de werkgever gebeurt;
zodat het arrest, door te beslissen enerzijds dat bedoelde overeenkomst van
12 maart 1970 slechts geldend was tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst en niet kon uitgebreid worden tot
de periode na !:let beeindigen van de
overeenkomst, deze overeenkomst die
geenszins dergelijke beperking inhoudt,
gelnterpreteerd heeft op een wijze die
onverenigbaar is met haar bewoordingen, inhoud en draagwijdte, derhalve de
eraan toekomende bewijskracht miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
alsook aan deze overeenkomst niet de
rechtsgevolgen heeft toegekend die zij
tussen partijen had, derhalve de eraan
toekomende verbindende kracht miskent
(schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek), anderzijds, door te
beslissen dat dergelijke overeenkomst
strijdig zou zijn met de artikelen 4 en 8
van de wet van 30 juli 1963 houdende
het statuut der handelsvertegenwoordigers, deze wetsbepalingen alsook
artikel 10 van deze wet schendt;
tweede onderdeel, de eisers in hun
verzoekschrift in hoger beroep lieten
gelden - zonder dat hierop door het
arrest werd geantwoord - dat in de

overeenkomst van 12 maart 1970 het
conventionele commissieloon gesplitst
werd wanneer de aanbreng en de afhandeling van een zaak niet door eenzelfde
persoon geschiedde en dat dit betekende
dat het commissieloon niet aileen de
aanbreng van een zaak vergoedde maar
tevens de afbandeling ervan, zodat, wanneer een zaak door een vertegenwoordiger werd aangebracht en door een
andere vertegenwoordiger afgehandeld,
de gefailleerde niet kon verplicht worden tweemaal een volledig commissieloon te betalen voor eenzelfde zaak; de
eisers in hun verzoekschrift in hoger
beroep tevens lieten gelden - zonder
dat het arrest erop antwoordt - dat
artikel 4 van de wet van 30 juli 1963,
waar het voorschtijft dat het commissieloon verschuldigd is voor iedere order
die door de werkgever wordt aanvaard,
ook als op de aanvaarde order geen
uitvoering volgt, enkel het commissieloon voor de aanbreng van de zaak
bedoelt en niet betekent dat vanaf de
aanvaarding van een order door de
werkgever ook het commissieloon voor
de afhandeling van de zaak verschuldigd
is; het arrest, door de bovenvermelde
middelen die door de eisers regelmatig
waren ingeroepen niet te beantwoorden,
niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in het eerste in
het onderdeel aangeduide geval verweerder, bij verkoop buiten zijn
werkzone, de in de overeenkomst
bedongen commissie ontvangt; dat
hetgeen aan een andere vertegenwoordiger wordt betaald om de zaak
te « volgen », nu zulks na de
eigenlijke verkoop plaatsvindt, niet
door de wet wordt geregeld;
Overwegende dat in het tweede
geval, bij verkoop binnen de werkzone van verweerder door een
andere vertegenwoordiger, de bezoldiging van verweerder om de zaak
te « volgen » eveneens en om
dezelfde reden buiten de regeling
van de wet valt, onverschillig of dit
« volgen • na het beeindigen van de
overeenkomst had moeten plaatsvinden;
Overwegende dat in het derde
geval, en dan slechts wanneer een
verkoop wordt gesloten door een

andere vertegenwoordiger buiten de
zone van verweerder met een door
hem " aangeduide >> koper, de al dan
niet toepasselijkheid van artikel 6
van de wet zal afhangen van hetgeen de werkzaamheid die de « aan"
duiding van een koper >> uitmaakt,
betekent;
Overwegende dat daaruit volgt
dat het arrest, door op absolute
wijze en zonder enig onderscheid te
oordelen dat de overeenkomst
slechts kan gelden tijdens haar
duur en niet kan worden uitgebreid
tot de periode na het beeindigen
ervan, zeker niet wanneer zij door
de werkgever werd beeindigd,
omdat zulks strijdig zou zijn met .de
artikelen 4 tot 8 van de wet van
30 juni 1963, zijn beslissing niet
naar
recht
verantwoordt
ten
opzichte van die wetsbepalingen;
Dat het onderdeel in zoverre
gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de Veroordeling van de eisers
tot het betalen van achterstallig
commissieloon moet worden uitgebreid tot de andere tegen de eisers
uitgesproken
veroordelingen
in
ZOVerre zij op het bedrag van 'het
achterstal!ige commissieloon worden berekend, alsmede tot de beslissing op het bedrag van de bevoorrechte schuldvordering van verweerder, nu deze beslissingen in dit
opzicht het gevolg zijn van de
vernietigde beslissing;
Om die redenen, en zonder acht
te slaan- op de niet beantwoorde
grieven die niet tot ruimere cassatie
kunnen
leiden,
vernietigt
het
bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet over de vordering tot
betaling van achterstallig comi:nissieloon, veroordelingen uitspreekt
die op het bedrag van het achterstallig commissieloon worden berekend, het bedrag van de bevoorrechte schuldvordering van verweerder vaststelt en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal wor-

den 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.
25 oktober 1982 - 3' kamer- Voorzitter : de h. Meeus, afdeiingsvoorzitter VeJ'Slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende conclusie, behalve wat de omvang
van de cassatie betreft (3), van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Bi.itzler.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN

~~~~~~~;;~~DRE~T~~~~r::r, ~~~RVR~J~

SPREKEND VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK- EENSTEMMIGHEID VEREIST.

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN BEKLAAGDE - VERNIETI~i;'~E VA~E~~~~~~~~~~GOP ~~L~~GE~
BEKLAAGDE HAD INGESTELD TEGEN EEN
MEDEBEKLAAGDE EN. WELKE ONGEGROND
WERD VERKLAARD- VOORWAARDE.
1' Om

een door. de politierechtbank
vrijgesproken beklaagde in hoger
beroep te veroordelen, moet de correc-

(3) Het O.M. was van oordeel dat de vernietiging van de veroordeling tot betaling van
achterstallig commissieloon wel kon worden
uitgebreid tot de beslissing over het voorrecht
op de desbetreffende schuldvordering die het
gevolg is van de vemietigde besliss~ng, doch
niet tot de veroordeling tot betaling van de
andere voordelen dan bet commissieloon, zoals
opzeggingsvergoeding, uitwinningsvergoeding,
loon voor feestdagen en vakantiegeld. Het
bedrag van deze voordelen was weliswaar
berekend op grond van het co'mmissieloon.
Niettemin betrof het punten- van de vorderin·g
die onderscheiden waren van de betaling van
het commissieloon. De eisers hadden op
dezelfde grond de vernietiging van de beslissing over die punten kunnen vragen en het
was v:oor een goede rechtsbedeling niet onontbeerlijk de. cassatie ambtshalve tot die veroordelingen uit te breiden.

-29.5tionele rechtbank uitspraak doen met eiser als beklaagde in kosten van
eenparige stemmen van haar leden (1). die vordering is veroordeeld;
(Art. 21lbis Sv.)
·
2' Wanneer op de niet beperkte voorzie-

ning van de beklaagde, het Hof de
veroordelende beslissing op de. strafvordering, waarin niet wordt vastgesteld dat zij met eenstemmigheid is
gewezen, vernietigt, strekt de vernietiging zich uit tot de beslissing waarbij
de burgerlijke rechtsvordering van .de
beklaagde tegen een medebeklaagde
ongegrond werd verklaard, als in het
vonnis wordt vastgesteld dat er een
verband bestaat tussen de veroordeling van de beklaagde en de beslissing
waarbij zijn burgerlijke rechtsvordering werd afgewezen (2).

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser en tegen
voormelde veroordeling in kosten
van de strafvordering tegen Mosselmans:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering,

doordat het vonnis eiser wegens de
hem ten laste gelegde feiten strafrechteJijk veroordeelt tot een geldboete en in
de helft van de kosten van beide aanleggen,
terwijl het beroepen vonnis, op
(DEVAUX, BARBIAUX T. MOSSELMANS,
8 december 1981 gewezen door de PoliADRIAENS; ADR!AENS T. MOSSELMANS,
tierechtbank te
Sint-Genesius-Rode,
DEVAUX, BARBIAUX)
eiser strafrechtelijk vrijsprak, zonder
ARREST
kosten, en uit geen stuk waarop het Hof
(A.R. nr. 7384)
vermag acht te slaan, blijkt dat de
beslissing van veroordeling is
HET HOF; - Gelet op het bestre- bestreden
gewezen met eenparigheid van stemmen,
den vonnis, op 8 april 1982 in hoger zodat die beslissing niet wettelijk verberoep gewezen door de Correctio- antwoord is en artikel 21lbis van het
nele Rechtbank te Brussel;
Wetboek van Strafvordering is geschonden:

I. Op de voorziening van Robert
Devaux en zijn echtgenote Charlotte
Barbiaux:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers,
burgerlijke partijen, hun voorziening hebben doen betekenen aan de
verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
·
II. Op de voorziening van Georges
Adriaens
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen Rene Mosselmans:
Overwegende dat de voorziening
slechts ontvankelijk is in zoverre

Overwegende dat de eerste rechter eiser vrijsprak van de overtreding van artikel 15.2, eerste en
tweede lid, van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, op het hoger beroep van
het openbaar ministerie, het beroepen vonnis tenietdoet en, opnieuw
rechtsprekende, eiser wegens voormelde overtreding tot een geldboete
veroordeelt, zonder vast te stellen
dat die veroordeling met eenparige
stemmen van de !eden van de
rechtbank wordt uitgesproken;
Dat het bestreden vonnis aldus
artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;

C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerder Mosselmans :
(2) Zie Cass., 20 jan. 1975 (A. C., 1975, 555) en
Overwegende dat het vonn 1·s, na
de noot 2, getekend A.B., en 21 jan. en 26 mei
1981 (ibid., 1980-81, nrs. 294 en 555).
te hebben gewezen op de tegen

(1) Cass.,
nr. 419).

4

maart

1980

(A.C.,

1979-80,
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verweerder bewezen verklaarde
overtreding van artikel 24, 6", van vonnis het incidenteel hoger beroep
het Wegverkeersreglement, vaststelt van de verweerders tegen eiser niet
dat uit de bij het strafdossier toelaatbaar verklaart;
gevoegde foto's
blijkt
«
dat
Overwegende dat eiser niet is
Adriaens, mocht hij, rekening hou- veroordeeld in kosten van die civieldend met deze gevaarlijke verkeers- rechtelijke vordering; ··
situatie, v66r het voertuig van MosDat de voorziening derhalve, bij
selmans (gezien in zijn rijrichting) gebrek aan belang, niet ontvankestapvoets gereden hebben of gestopt lijk is;
hebben, voldoende zichtbaarheid
zou gehad hebben op het uit de
tegenovergestelde richting aankoOm die redenen, verwerpt de
mend
voertuig
bestuurd
door voorziening van de eisers Devaux
Devaux » en « dat Adriaens het en Barbiaux; veroordeelt die eisers
voertuig van Devaux kon zien aan- in de kosten van hun voorziening;
komen op het ogenblik dat hij het zonder acht te slaan op de andere
stilstaand voertuig (van Mossel- door eiser Adriaens aangevoerde
mans) voorbijreed, zodat bewezen is middelen die niet tot ruimere cassadat hij verzuimde - terwijl de vrije tie kunnen leiden, vernietigt het
breedte van de rijbaan het kruisen bestreden vonnis in zoverre het
niet meer toeliet - te stoppen ten uitspraak doet op de strafvordering
einde de tegenligger Devaux voor- tegen eiser Adriaens, op diens
rang te verlenen »; dat het vonnis civielrechtelijke vordering tegen
op grond van die gegevens beslist Mosselmans en over de desbetrefdat
geen oorzakelijk
verband fende kosten, alsook in zoverre het
bestaat tussen het ongeval en de eiser Adriaens, als beklaagde, verfout van Mosselmans, en dienvol- oordeelt in kosten van de strafvorgens eisers civielrechtelijke vorde- dering tegen Mosselmans; verwerpt
ring ongegrond verklaart;
de voorziening van Adriaens voor
Overwegende dat blijkens die het overige; beveeft dat van dit
redengeving het vonnis een verband arrest melding zal worden gemaakt
legt tussen de beslissing op de op de kant van de gedeeltelijk
strafvordering tegen eiser en de vernietigde beslissing; veroordeelt
beslissing op de civielrechtelijke Adriaens in een vierde van de
vordering van eiser tegen verweer- kosten van zijn voorziening en laat
der;
·de overige kosten ten laste van de
Dat de vernietiging van de beslis- Staat; verwijst de aldus beperkte
sing op de strafvordering tegen zaak naar de Correctionele Rechteiser derhalve eveneens geldt voor bank te Leuven, zitting houdende in
de beslissing op eisers civielrechte- hoger beroep.
!ijke vordering tegen verweerder,
26 oktober 1982- 2" kamer- Voorzit-·
waartegen eiser zich regelmatig in ter : de h. Caenepeel, waarnemend
cassatie heeft voorzien;
voorzitter - Verslaggever : de h. VerD. In zoverre de voorziening vloet - Gelijkluidende conclusie van de
gericht is tegen de beslissing op de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
civielrechtelijke vordering van de Advocaat : mr. Biitzler.
verweerders Devaux en Barbiaux
tegen eiser :
Overwegende dat de politierechtbank, die eiser vrijsprak op straf- Nr. 137
rechtelijk gebied, zich onbevoegd
2" KAMER - 26 oktober 1982
had verklaard om van die civielrechtelijke vordering kennis te BESCHERMING VAN DE MAATnemen;
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM-
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in een inrichting die zij aanwijst;
dat de commissie echter vooraf
dient na te gaan of de voorwaarden
voor de wederopneming vervuld zijn
Wanneer een op proef in vrijheid en zulks in haar beslissing dient
gestelde geiilterneerde op vordering vast te stellen;
van de procureur des Konings weder
Overwegende dat de commissie
opgenomen is in een psychiatrische
afdeling kan de commissie tot ten deze het geval van eiser betrefbescherming van de maatschappij de fende " niet naleven van de
wederopneming van de betrokkene in voorwaarden , behandelt en beslist
een door haar aangewezen inrichting " tot plaatsing van betrokkene te
enkel gelasten als z1j in haar beslis- Merksplas B G, aangezien de voorsing vaststelt dat de voorwaarden voor handen zijnde gegevens, verslagen
de wederopneming vervuld zijn (1).
(Art. 20 Wet Bescherming Maatschap- en adviezen geen actuele mogelijkheid bieden om, zonder gevaar voor
pij.)
de maatschappij, betrokkene uit de
door hem ondergane internering te
(SIPS)
ontslaan >>;
ARREST
Dat de beslissing derhalve niet
wettelijk is verantwoord;
(A.R. nr. 7609)
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 september 1982
Om die redenen, vernietigt de
gewezen door de commissie tot
bescherming van de maatschappij bestreden beslissing; beveelt dat
ingesteld bij de psychiatrische afde- van dit arrest melding zal worden
ling van de gevangenis te Antwer- gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak.
pen;
naar de commissie tot bescherming
Overwegende dat de beslissing van de maatschappij ingesteld bij
uitspraak doet over de wederopne- de psychiatrische afdeling van de
ming van eiser, op proef in vrijheid gevangenis te Antwerpen, anders
gestelde ge!nterneerde, in een psysamengesteld.
chiatrische afdeling;
26 oktober 1982 - 2' kamer - VoorzitOver het middel, ambtshalve afgeleid ter : de h. Caenepeel, waarnemend
uit de schending van artikel 20 van de voorzitter - Verslaggever : de h. Matwet van 1 juli 1964 tot bescherming van thijs - Gelijkluidende conclusie van de
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE WEDEROPNEMING
VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE WORDT GELAST - WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

de maatschappij :

h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de genoemde wet, een
op proef in vrijheid gestelde ge'interneerde op vordering van de procureur des Konings opnieuw in een Nr. 138
psychiatrische afdeling kan worden
opgenomen, indien in zijn gedragin2' KAMER - 26 oktober 1982
gen of geestestoestand een gevaar
voor de maatschappij waarneem- lo WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
baar is, met name wanneer hij de
TOEPASSING IN DE TIJD STRAFhem opgelegde voorwaarden niet in ZAKEN - TEN LASTE GELEGD FElT DAT OP HET
TIJDSTIP
DAT
HET
WERD
GEPLEEGD
EEN
MIS.
acht neemt; dat de commissie tot
DRIJF UITMAAKTE - NIEUWE WET TEN TIJDE
bescherming van de maatschappij
vervolgens uitspraak doet over de VAN DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS - MIS(1) Cass., 13 maart en 25 april 1979 (A.C.,
1978-79, 822 en 1015).

DRIJFOMSCHRIJVJNG VAN HET FElT EN STRAFFEN GEWIJZIGD DOOR DE NIEUWE WET - VEROORDELING MET TOEPASSING VAN DE NIEUWE
WET- WETTELIJKHEID - VOORWAARDE.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING
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TEN Veroordeeld :

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING LASTE GELEGD FElT DAT OP HET TIJDSTIP DAT
HET WERD GEPLEEGD EEN MISDRIJF UITMAAKTE - NIEUWE WET TEN TIJDE VAN DE
UITSPRAAK VAN HET VONNIS - MISDRIJFOMSCHRIJVING VAN HET FElT EN STRAFFEN
GEWIJZIGD DOOR DE NIEUWE WET- EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING BEGRIP.

1° Wanneer bet ten laste gelegd feit op
het tijdstip dat bet werd gepleegd een
misdrijf uitmaakte, maar ten tijde van
de uitspraak van bet vonnis een nieuwe
wet de misdrijfomscbrijving van dat feit
en de straffen beeft gewijzigd, mag de
recbter, die bet feit bewezen verklaart,
slecbts een straf uitspreken met toepassing van de nieuwe wet, welke minder
zware straiten bepaalt, na te bebben
vastgesteld dat bet ten laste gelegde feit
op bet ogenblik van de uitspraak nog
strafbaar is volgens de nieuwe wet (1).
(Art. 2 Sw.)

2' Wanneer de misdrijfomschrijving en
de straffen ten tijde van bet plegen
van het ten Iaste gelegde feit door een
nieuwe wet gewijzigd zijn ten tijde
van de uitspraak, miskent de rechter
het recht van verdediging van de
beklaagde wanneer hij een veroordeling uitspreekt, zonder de beklaagde
kennis te hebben gegeven van de
gewijzigde misdrijfomschrijving en
straffen en zonder de beklaagde te
hebben uitgenodigd zich daaromtrent
te verdedigen.
(OLIVIERS T. M. WILLEKENS, Q.Q.)
ARREST

(A.R. nr. 7196)

A. In de zaak I :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In de zaak II:
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een enkele straf en
tot betaling van de ontdoken belastingen wegens overtreding van
artikel 342 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, namelijk
door buiten de boekhouding van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Cerecom-F.S.B.B.E.F. te hebben gehouden 500.000
frank, ontvangen op 15 en 22 juni
1976 op de verkoop van het eigendom Pollet (telastlegging A), en van
artikel 341 van hetzelfde wetboek,
door een laattijdige en onvolledige
aangifte in de vennootschapsbelasting voor het boekjaar 1975 in te
dienen, alsook door het nietindienen van een aangifte in de
vennootschapsbelasting voor het
boekjaar 1976 (telastlegging B);
Over het tweede middel, .. .
terwijl, eerste onderdeel, .. .
tweede onderdeel, ...

Dat het eerste onderdeel, al was
het gegrond, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang en het tweede
onderdeel feitelijke grondslag mist;

HET HOF; - Gelet op het bestreOver het eerste middel, afgeleid uit de
den arrest, op 24 december 1981 schending van de artikelen 2, tweede lid,
65,
100 van het Strafwetboek, 339 tot 349
door het Hof van Beroep te Antwervan het Wetboek van de Inkomstenbepen gewezen;
lastingen, gewijzigd door de Herstelwet
betreffende de strafrechtelijke beteugeling van de belastingontduiking, 97 van
I. In zoverre de voorziening de Grondwet, 145, 179, 182, 195, 199, 211
gericht is tegen de beslissing waar- en 271 van het Wetboek vim Strafvordering, en van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging,
(1) Zie • Overwegingen bij artikei 2 van het
doordat het arrest eiser veroordeelt
Strafwetboek », rede uitgesproken door advocaat-generaal Depelchin op de plechtige ope- wegens de feiten A en B van de zaak II,
ningsrede van het Hof op 1 september 1965, die het voorwerp waren van de rechtbiz. 12 en vig., inzonderheid biz. 29.
streekse dagvaarding van 29 augustus

-----------------1
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woordigd door de minister van . Financiiin waarin die fe1ten gekwahf!Ceerd
worden als overtredingen van de
artikelen 342 en 341 van het Wetboek
van de Inkom~tenbelastmge~, als van
kracht voor de mwerkmgtredmg van de
Herstelwet van 10 f~)lruan 1981 . betreffende de strafrechtehJke bet.,ugelmg van
de belastingontduiking, en het. arrest
voor die feiten wegens eenhe1d van
opzet een straf uitspreekt ten. laste van
eiser, met name een gevangen~~straf van
een maand, met uitstel voor VlJf Jaar, en
een geldboete van 10.0.00 frank of e~n
vervangende gevangemsstraf van dne
maanden,

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 339 tot 349 van voormeld wetboek,
waaronder de artikelen 341 en 342 waarnaar de dagvaarding van 29 augustus
1979 verwijst, vervangen werden door
nieuwe bepalingen ingevolge de Herstelwet van 10 februari 1981; door deze
wetswijziging aan de feiten, die eiser in
de rechtstreekse dagvaarding ten laste
waren gelegd, een nieuwe kwalificatie
werd gegeven en in verband met die
feiten een nieuwe strafmaat werd
bepaald; v66r de wetswijziging van
10 februari 1981 de zwaarste straf voor
de vermengde feiten van de zaak II tien
jaar gevangenisstraf beliep (lees : opsluiting was) (oud artikel 342 van voormeld
wetboek en de artikelen 196 en 197 van
het Strafwetboek) en, na de wetswijziging, voor die feiten slechts ten hoogste
een gevangenisstraf van vijf jaar kan
worden uitgesproken (nieuw artikel 340
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen); voormelde Herstelwet met
betrekking tot de aan eiser ten laste
gelegde feiten geen vermindering heeft
doorgevoerd van de geldstraffen gesteld
om de inning van fiscale rechten te
verzekeren; het arrest eiser bijgevolg
voor de feiten A en B van de zaak II
slechts kon veroordelen met toepassing
van de nieuwe artikelen 339 en volgende
van voormeld wetboek (schending van
de artikelen 2, tweede lid, 65, 100 van het
Strafwetboek, 339 tot 349 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij
de
Herstelwet van
10 februari 1981);
tweede onderdeel, het arrest bij de
vermelding van de wetsartikelen in het
beschikkende gedeelte weliswaar verwijst naar de Herstelwet van 10 februari
1981, doch nalaat te preciseren welke
van de acht verschillende herstelwetten

vaard1gd, wordt bedoeld (schendmg van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest overigens
niet kon volstaan met melding te maken
van de Herstelwet van 10 februari 1981
betreffende de strafrechtelijke beteugeling van de belastingontduiking om eiser
voor de feiten A en B van de zaak II op
grond van de nieuwe artikelen 339 en
volgende van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen te veroordelen;
die artikelen immers voor de aan eiser
ten laste gelegde feiten niet aileen een
nieuwe strafmaat hebben bepaald maar
tevens de verschillende kwalificaties van
die feiten hebben aangepast, zodat het
arrest eiser op grond van deze gewijzigde kwalificaties slechts kon veroordelen wanneer het vaststelde dat de feiten
die deze misdrijven volgens de nieuwe
kwalificaties uitmaken, dezelfde zijn als
degene die aan de vervolging ten grondslag lagen en dat eiser op de hoogte
werd gebracht van de verandering van
kwalificatie en werd verzocht zich over
de nieuwe kwalificatie te verdedigen,
hetgeen het hof van beroep ten deze niet
heeft gedaan; hetzelfde geldt voor een
nieuwe kwalificatie overeenkomstig de
artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek (schending van de artikelen 145,
179, 182, 195, 199, 211 en 271 van het
Wetboek van Strafvordering en van het
algemeen rechtsbeginsel) :
Wat het eerste en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 341
en 342 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, die van toepassing waren ten tijde van de aan
eiser ten laste gelegde feiten, door
artikel 1 van de Herstelwet van
10 februari 1981 betreffende de
strafrechtelijke beteugeling van de
belastingontduiking,
in
werking
getreden op 14 februari 1981, werden vervangen door nieuwe bepalingen die respectievelijk de artikelen 339 en 340, eerste lid, van
voormeld wetboek uitmaken; dat
het nieuw artikel 339 strafbaar stelt
iedere overtreding van de bepalingen van het bedoelde wetboek of
van ter uitvoering ervan genomen
besluiten, wanneer de overtreder
met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om t,) schaden heeft
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II. In zoverre de voorziening
bepaalt dan het vroeger artikel 341; gericht is tegen de beslissing waardat door het nieuw artikel 340, bij eiser wordt veroordeeld tot het
eerste lid, gestraft wordt met gevan- betalen van de ontdoken belasting :
genisstraf van een maand tot vijf
Overwegende dat de hierna uit te
jaar en met geldboete van 10.000 tot
500.000 frank « hij die, met het spreken vernietiging van de verooroogmerk om een van de in delende beslissing op de strafvordeartikel 339 bedoelde misdrijven te ring in de zaak II de vernietiging
plegen, in openbare geschriften, in meebrengt van de beslissing waarbij
handelsgeschriften of in private eiser wordt veroordeeld tot het
geschriften valsheid pleegt of die betalen van de ontdoken belasting,
van een zodanig vals geschrift welke beslissing het gevolg is van
gebruik maakt »; dat, om strafbaar de eerstbedoelde;
te zijn, de in die artikelen bedoelde
valsheden moeten gepleegd zijn met
het vermelde oogmerk; dat de
III. In zoverre de voorziening
gestelde correctionele straffen min- gericht is tegen de beslissing op de
der zwaar zijn dan die welke voor civielrechtelijke vordering van verde beteugeling van de valsheid in weerder in de zaak I :
geschriften bepaald waren door het
.
.
vroeger artikel 342;
Overwegende dat e1ser geen middel aanvoert;
Dat daaruit volgt dat de Herstelwet van 10 februari 1981 de misdrijfomschrijving en de straffen met
betrekking tot de aan eiser ten laste
gelegde overtredingen van de vroegere artikelen 341 en 342 van het
Om die redenen, zonder acht te
Wetboek van de Inkomstenbelastin- slaan op het tweede onderdeel van
gen heeft gewijzigd;
het eerste middel dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder
Overwegende dat het arrest,_ dat verwijzing zou kunnen leiden, vereiser veroordeelt met toepassing nietigt . het bestreden arrest in
van voormelde herstelwet, niet vast- zoverre het eiser veroordeelt op de
stelt dat de tegen eiser bewezen strafvordering in de zaak II, voor
verklaarde feiten nog strafbaar recht zegt dat hij gehouden is tot
waren op het ogenblik van de uit- betaling van de ontdoken belasting
spraak;
en hem veroordeelt in kosten van
de strafvordering; verwerpt de voorDat het arrest aldus zijn beslis- ziening voor het overige; beveelt dat
sing niet regelmatig motiveert en van dit arrest melding zal worden
niet naar recht verantwoordt;
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorOverwegende dat uit de stukken deelt eiser in twee derde van de
waarop het Hof vermag acht te kosten en laat de overige kosten ten
slaan, niet blijkt dat het hof van taste van de Staat; verwijst de aldus
beroep eiser kennis heeft gegeven beperkte zaak naar het Hof van
van de gewijzigde misdrijfomschrij- Beroep te Brussel.
vingen en straffen en hem heeft
verzocht zich daaromtrent te verde26 oktober 1982 - 2" kamer - Voorzitdigen; dat het arrest aldus eisers
ter : de h. Caenepeel, waarnemend
recht van verdediging miskent;

I

Dat de onderdelen in
gegrond zijn;

voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de
Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Eliaerts, Antwerpen.

zoverre h.
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Nr. 139
2' KAMER - 27 oktober 1982

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - CORREcriONELE RECHTBANK
- PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK IS BEHANDELD, NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER- VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE
VASTSTELLINGEN
VOORKOMEN
OM
DE
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE TE
BEWIJZEN - NIETIG VONNIS.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG NIETIGHEID OVERGENOMEN IN DE BESLISSING VAN DE APPELRECHTER - BESLISSING
IN HOGER BEROEP EVENEENS NIETIG.

1" Nietig is het vonnis van de correctio-

nele rechtbank, indien het procesverbaal van de terechtzitting tijdens
welke de zaak werd behandeld, niet is
voorzien van de handtekening van de
voorzitter of van de griffier, en in het
vonnis niet alle vereiste vaststellingen
voorkomen om de regelmatigheid van
de procedure
te
bewijzen (1).
(Artt. 155, 189 en 190 Sv.; art. 10 wet
van 1 mei 1849.)
2" Nietig is de beslissing van de appel-

rechter waarin de nietigheid van het
beroepen vonnis is overgenomen (2).
(BOUHAYRA-LAHBIB T. RENAUX; LANDSBOND
VAN CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. RENAUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2356)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
I. Op de voorziening van Bouhayra-Lahbib, beklaagde :

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 155, 189, 190, 211 van het
Wetboek van Strafvordering en 10 van
de wet van 1 mei 1849 op de politie- en·
de correctionele rechtbanken :

Overwegende dat het procesverbaal van de op 14 januari 1980
door de Correctionele Rechtbank te
Charleroi gehouden terechtzitting
waarop de zaak behandeld en in
beraad genomen werd, niet is
ondertekend door de voorzitter en
de vaststelling niet bevat dat hij in
de onmogelijkheid verkeerde om te
tekenen;
Overwegende dat naar luid van
artikel 10 van de wet van 1 mei 1849
de door de artikelen 155 en 189 van
het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als door de
griffier moeten worden ondertekend; dat die rechtsvorm is voorgeschreven om aan de processenverbaal
van
de
terechtzitting
authenticiteit te verlenen, zonder
welke de processen-verbaal niet
kunnen dienen als bewijs dat de
erin vermelde rechtsvormen in acht
zijn genomen;
Overwegende dat het beroepen
vonnis niet aile vaststellingen bevat
welke vereist zijn voor het bewijs
dat de op de bovenvermelde terechtzitting gevoerde rechtspleging regelmatig verlopen is; dat genoemd
vonnis derhalve lijdt aan nietigheid;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door het bovenvermelde vonnis te bevestigen op grond van
« (de) gegevens van het dossier "•
die nietigheid overneemt;

B. In zoverre de voorziening
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging
(1) Cass., 24 juni 1980 (A.C., 1980-81, nr. 668).
van de beslissing op de strafvorde(2) Cass., 1 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 443). ring leidt tot de vernietiging van de
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gen; verwerpt de voorzieningen voor
bet overige; beveelt dat van dit
II. Op de voorziening van Bou- arrest melding zal worden gemaakt
hayra-Lahbib, burgerlijke partij :
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; laat de
A. In zoverre de voorziening kosten ten laste van de Staat met
gericht is tegen de beslissing op de uitzondering van de kosten van de
tegen de beklaagde Renaux inge- betekening van de voorziening aan
stelde strafvordering :
het openbaar ministerie, welke ten
Overwegende dat eiser als burger- laste blijven van eiser; verwijst de
lijke partij in geen kosten van de aldus beperkte zaak naar het Hof
strafvordering is veroordeeld en van Beroep te Brussel.
derhalve niet bevoegd is om zich
1982 - 2' kamer - Voorzittegen die beslissing in cassatie te ter27: oktober
de h. Screvens, waarnemend voorvoorzien;
zitter - Verslaggever : de h. Marchal Dat de voorziening niet ontvanke- Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
lijk is;
mr. Frere, Charleroi.
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging Nr. 140
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering leidt tot
2' KAMER - 27 oktober 1982
vernietiging van de beslissing op de
door eiser ingestelde burgerlijke HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- EENrechtsvordering, welke beslissing STEMMIGHEID - VEROORDELING DOOR DE
lijdt aan dezelfde onwettigheid en PuLITIERECHTBANK TOT TWEE GELDBOETEN,
waartegen eiser zich regelmatig in T.W. VAN VIJFEN'IWINTIG EN VAN VLIFTIG
FRANK- VERVANGING DOOR DE CORRECTIOcassatie heeft voorzien;
NELE RECHTBANK, IN HOGER BEROEP,

~~

III. Op de voorziening van de DIE STRAFFEN DOOR EEN ENKELE GELDBOETE VAN VIJFENZEVENTIG FRANK - EENLandsbond der Christelijke Mutua- STEMMIGHE!D
VEREIST.
liteiten :
Het
appelgerecht
kan niet zonder eenOverwegende dat uit de stukken
stemmigheid de door de eerste rechter
waarop het Hof vermag acht te
uitgesproken twee geldboeten van vijfslaan, niet blijkt dat eiseres, burgerentwintig en van vijftig frank vervanlijke partij, haar voorziening heeft
gen door een enkele geldboete van
doen betekenen aan verweerder;
vijfenzeventig frank (1). (Art. 211bis
Sv.)
Dat derhalve de voorziening niet
ontvankelijk is;
(PEQUELLE
T. SEVRIN·LAFALISE, BASTIN·MASSIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2378)
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
RET HOF; - Gelet op het bestremiddelen die niet kunnen leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernie- d_en vonnis, op 2 april 1982 in boger
tigt ht;t bestreden arrest, in zoverre
(1) Contra Cass., 13 okt. 1952 (Bull. en Pas.,
het m~spraak doet over de. tegen 11953, 1, 59), Cass., 1 maart 1971 (A.C., 1971, 623)
e1ser mgestelde strafvordermg en en Cass., 7 sept. 1977 (1b1d., 1978, 28).
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nele Rechtbank te Marche-en- gericht is tegen de beslissingen op
Famenne;
de burgerlijke rechtsvorderingen,
ingesteld:
1. door het echtpaar SevrinI. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de Lafalize, optredend zowel in eigen
naam als in hun hoedanigheid van
strafvordering :
wettelijke beheerders van de goedeOver het ambtshalve aangevoerde ren van hun minderjarige zoon
middel, afgeleid uit de schending Benoit Sevrin :
Overwegende dat de op de voorvan artikel 2llbis van het Wetboek
ziening van beklaagde uitgesproken
van Strafvordering :
vernietiging van de beslissing op de
Overwegende dat de politierecht- strafvordering de vernietiging meebank eiser wegens de hem ten laste brengt van de uit eerstgenoemde
gelegde feiten had veroordeeld tot beslissing voortvloeiende, niet detwee geldboeten, respectievelijk van finitieve beslissingen op de burvijfentwintig frank of een vervan- gerlijke
rechtsvorderingen
van
gende gevangenisstraf van drie genoemd echtpaar, en zulks nietdagen en van vijftig frank of een tegenstaande de afstand die eiser
vervangende gevangenisstraf van heeft gedaan van de voorziening
vijftien dagen, met dien verstande tegen de beslissing op de burgerdat, wat de geldboeten betreft, uit- lijke rechtsvordering van de qualistel gedurende een jaar werd ver- tate qua optredende echtgenoten
leend;
Sevrin-Lafalize, welke afstand geen
Dat de correctionele rechtbank, berusting impliceert;
op het door het openbaar ministerie
2. door het echtpaar Bastinen de beklaagde tegen dat vonnis
regelmatig ingestelde hoger beroep, Massin, optredend in hun hoedanigde bestreden beslissing heeft be- heid van wettelijke beheerders van
vestigd met de wijziging dat eiser de goederen van hun minderjarige
tot een enkele geldboete van vijfen- zoon Michel Bastin :
zeventig frank werd veroordeeld en
Overwegende dat eiser afstand
de vervangende gevangenisstraf op doet van zijn voorziening door in
drie weken werd gebracht;
die beslissing te berusten;
Dat uit die beslissing blijkt dat de
rechtbank in hoger beroep eiser met
toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek de zwaarste straf,
namelijk die voor overtredingen van
het Wegverkeersreglement, heeft
opgelegd en dat ze die correctionele
straf van vijftig op vijfenzeventig
frank heeft gebracht;
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet vaststelt dat de correctionele rechtbank uitspraak heeft
gedaan met eenparige stemmen van
haar leden ofschoon ze, door die
beslissing en door de vervangende
gevangenisstraf van achttien dagen
op drie weken te brengen, de toestand van eiser heeft verzwaard;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening,
in zoverre ze gericht is tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de in hun
hoedanigheid van wettelijke beheerders van de goederen van hun
minderjarige zoon Benoit Sevrin
optredende echtgenoten SevrinLafalize en van de in hun hoedanigheid van wettelijke beheerders van
de goederen van hun minderjarige
zoon Michel Bastin optredende
echtgenoten Bastin-Massin; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
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het uitspraak doet over de strafvordering en over de door het echtpaar
Sevrin-Lafalize in hun beide hoedanigheden ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in een vierde van de
kosten van zijn voorziening; laat de
overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchateau, zitting houdende in hoger beroep.

(LAMBERT T. MASSOT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2355)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1982 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
7 januari 1981 (3);

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
27 oktober 1982 - 2• kamer - Voorzit- tegen eiser ingestelde strafvordeter : de h. Screvens, waarnemend voor- ring:
zitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaat :
A. Waarbij eiser is vrijgesproken
mr. Kirkpatrick.
van het hem ten laste gelegde
misbruik van vertrouwen :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;
Nr. 141

z• KAMER - 27 oktober 1982
1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING NIET GOEDGEKEURDE
DOORHALING DOORHALING ALS NIET
BESTAANDE BESCHOUWD.

2° OPLICHTING

BESTANDDELEN

BEG RIP.

1' Ingevolge art. 78 Sv., dat op aile
authentieke akten van de strafrechtspleging van toepassing is, wordt een
doorhaling, die niet is goedgekeurd in
een proces-verbaal van de terechtzitting van een strafgerecht, als niet
bestaande beschouwd (1).
2' Het wanbedrijf « oplichting » is voltrokken zodra de dader ervan, die
gehandeld heeft met het oogmerk om
zich een zaak toe te eigenen die aan
een ander toebehoort, erin geslaagd is
om ze zich onder de bij art. 496 Sw.
bepaalde voorwaarden te doen afgeven
of leveren (2).
(1) Cass., 15 sept. 1982 (A. C., 1982-83, nr. 39}.
{2} Zie Cass., 21 juni 1954 {Bull. en Pas.,
1954, I, 956}, 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 428}.

B. Waarbij eiser is veroordeeld
wegens oplichting :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 78, 155, 189,
211 van het Wetboek van Strafvordering,
10 van de wet van 1 mei 1849, 101, derde
lid, en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hoger beroep
ontvankelijk en gegrond verklaart en
eiser veroordeelt,
terwijl, enerzijds, het arrest vermeldt
dat het is uitgesproken op de openbare
terechtzitting van 24 maart 1982 die was
bijgewoond door mevr. Jeanmart, voorzitter, en de raadsheren Bleeckx en
Lienardy en, anderzijds, het procesverbaal van de terechtzitting van
24 maart 1982 - vermits de niet goedgekeurde doorhaling van de naam van
raadsheer Simonet en de niet goedgekeurde vervanging ervan door de naam
van raadsheer Lienardy als niet
bestaande moeten worden beschouwd vermeldt dat de terechtzitting van
24 maart 1982 bijgewoond was door
mevr. Jeanmart, voorzitter, en de raadsheren Bleeckx en Simonet, en dat het
aldus samengestelde hof het arrest heeft
(3) A.C., 1980-81, nr. 260.
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authentieke akten, het Hof onmogelijk
kan nagaan of het arrest door het
voorgeschreven aantal rechters is uitgesproken en of degenen die de beslissing
hebben gewezen, alle terechtzittingen
van het hof van beroep hebben bijgewoond en dat het arrest nietig is :

Overwegende dat het procesverbaal van de terechtzitting van
24 maart 1982 vermeldt dat de
zitting was bijgewoond door mevr.
Jeanmart, voorzitter, en de raadsheren Bleeckx en LiE'mardy; dat evenwei de naam Lit'mardy boven een
onleesbare en met wit uitgewiste
vermelding is aangebracht; dat het
proces-verbaal vaststelt dat het hof
van beroep het arrest op die datum
heeft gewezen;
Dat die niet goedgekeurde verbetering, krachtens artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, dat op
alle authentieke akten van de strafrechtspleging van toepassing is,
als niet bestaande moet worden
beschouwd;
Overwegende evenwel dat het
arrest vermeldt dat het is uitgesproken op de openbare terechtzitting
van 24 maart 1982 alwaar tegenwoordig waren : mevr. Jeanmart,
voorzitter,
en
de
raadsheren
Bleeckx en Lienardy; dat het door
die magistraten is ondertekend; dat
uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
zaak is behandeld in de tegenwoordigheid van dezelfde leden van het
hof van beroep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21 tot 24
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering en 496 van het
Strafwetboek,
doordat het arrest, waarbij wordt vastgesteld dat de derde en laatste titel, waaruit een verbintenis voortvloeit, die ten
gevolge van listige kunstgrepen was afgegeven, de koopovereenkomst was die op
10 september 1975 was ondertekend en
afgegeven, en dat de latere betalingen zijn
geschied op grond van die overeenkomst

en slechts de uitvoering ervan zijn, beslist
dat de strafvordering niet door verj aring
was vervallen, op grand dat « de afgifte
van de titel, die ten deze een onderdeel
vormt van de listige kunstgrepen, en de
daarop volgende betalingen een enkel
ondeelbaar geheel vormen, zodanig dat
de verjaring van de strafvordering eerst
is beginnen !open vanaf de laatste betaling ... op 5 januari 1976; dat de verjaring
van de strafvordering is gestuit op
9 december 1978 »; dat het arrest evenwei niet vaststelt dat er nag na de
overeenkomst van 10 september 1975
listige kunstgrepen werden aangewend
die de oorzaak waren van de betalingen,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 496 van het Strafwetboek, de
afgifte van de titel op zichzelf geen
bestanddeel is van de listige kunstgrepen doch neerkomt op de afgifte van de
verbintenis die door middel van de
listige kunstgrepen werd verkregen; alle
bestanddelen van het misdrijf bijgevolg
aanwezig waren op 10 september 1975 en
de stuiting van de strafvordering op
9 december 1978 geen uitwerking kon
hebben (schending van alle in het middel vermelde bepalingen);
tweede onderdeel, de oplichting een
aflopend wanbedrijf is dat voltrokken
wordt door de enkele afgifte van de
verbintenis; wanneer geen nieuwe listige
kunstgrepen worden aangewend, die als
een nieuw en eventueel uit hetzelfde
bedrieglijk opzet voortvloeiend misdrijf
kunnen worden beschouwd, de latere
afgifte van de op grond van die verbintenis verschuldigde gelden geen hestanddee! kan zijn van een reeds voltrokken
misdrijf; de door verweerster op 5 januari 1976 gedane betaling geen hestanddee! is van het misdrijf dat immers, in
de veronderstel!ing dat van een misdrijf
sprake kan zijn, op 10 september 1975
was voltrokken; het arrest bijgevolg de
verjaring van de strafvordering doet
ingaan vanaf een gebeurtenis die op het
misdrijf gevolgd is en die geen hestanddee! ervan is, en de daad die geacht
wordt de verjaring te hebben gestuit, is
verricht meer dan drie jaar nadat alle
bestanddelen van het beweerde misdrijf
aanwezig waren, en dus elke uitwerking
mist:

Overwegende dat het wanbedrijf
oplichting » is voltrokken zodra de
dader ervan (die gehandeld heeft
met het oogmerk om zich een zaak
toe te eigenen die aan een ander
«
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toebehoort), erin geslaagd is om ze
zich onder de bij artikel 496 van het gericht is tegen de beslissing op de
Strafwetboek bepaalde voorwaarden tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
te doen afgeven of leveren;
Overwegende dat het arrest aan
Overwegende dat het hof van
een provisionele verberoep eiser heeft aangezocht om verweerster
goeding toekent en zegt dat de zaak
zijn verweer voor te dragen betref- verder zal worden behandeld door
fende het feit dat hij « met het het Hof van Beroep te Bergen; dat
oogmerk om zich een zaak toe te die beslissing geen eindbeslissing is
eigenen die aan een ander toebe- in de zin van artikel 416 van het
hoort, zich gelden, roerende goe- Wetboek van Strafvordering; dat ze
deren, verbintenissen, kwijtingen, geen uitspraak doet over een geschil
schuldbevrijdingen heeft doen afge- inzake bevoegdheid;
ven, hetzij door het gebruik maken
Dat de voorziening voorbarig en
van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden derhalve niet ontvankelijk is;
van listige kunstgrepen om te doen
geloven aan het bestaan van valse
Om die redenen, zonder acht te
ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig slaan op het derde middel dat enkel
is
gericht tegen de beslissing op de
krediet, om een goede afloop, een
ongeval of enige andere hersen- burgerlijke rechtsvordering en geen
schimmige gebeurtenis te doen ver- betrekking heeft op de ontvankewachten of te doen vrezen of om op lijkheid van de voorziening, verandere wijze misbruik te maken werpt de voorziening; veroordeelt
van het vertrouwen of van de Jicht- eiser in de kosten.
gelovigheid, namelijk een bedrag
27 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitvan ten minste 900.000 frank ten tel' : de h. Legros, eerste voorzitter nadele van Massot Desiree »; dat Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluieiser hiermee heeft ingestemd en dende conclusie van de h. Krings, eerste
zijn verweer betreffende dit feit advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Malherbe, Brussel.
daadwerkelijk heeft voorgedragen;
Dat aldus naar Juid van het arrest
aan eiser ten laste was gelegd dat
hij zich een bedrag van ten minste
900.000 frank dat aan een ander
toebehoorde, heeft doen afgeven en
zulks met aanwending van listige Nr. 142
kunstgrepen;
2' KAMER - 27 oktober 1982
Dat het hof van beroep derhalve
de beslissing « dat de verjaring van
de strafvordering eerst is beginnen BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM!open vanaf de Jaatste betaling ,
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATnaar recht verantwoordt door de in
SCHAPPIJ TOT WEDEROPNEMING VAN EEN OP
het middel weergegeven considePROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERrans;
NEERDE- WETTIGHEID- VOORWAARDE.
Dat het middel niet kan worden Wanneel' een op proef in vrijheid
aangenomen;
gestelde gei'nterneerde, op vordering
En overwegende dat substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

van de procureur des Konings, weder
opgenomen is in een psychiatrische
afdeling, kan de commissie tot
bescherming van de maatschappij de
wederopneming van de betrokkene in
een door haar aangewezen instelling
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de wederopneming vervuld zijn (1). hem opgelegde voorwaarden niet in

(Art. 20 Wet Bescherming Maatschap- acht neemt;
pij.)
Overwegende dat de beslissing
aldus niet aangeeft of de voorwaarden tot wederopneming al dan
(HAUTMAN)
niet vervuld zijn; dat de beslissing
derhalve niet naar recht verantARREST ( vertaJing)
woord is;
(A.R. nr. 2594)
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 september 1982
gewezen door de commissie tot
bescherrning van de maatschappij
Om die redenen, zonder acht te
bij de psychiatrische afdeling van slaan op de rnernorie die op de
de gevangenis te J amioulx;
griffie van het Hof is ingekomen op
19 oktober 1982, dus buiten de door
Over het middel, ambtshalve afge- artikel 420bis, eerste lid, van het
leid uit de schending van artikel 20, Wetboek van Strafvordering voorgetweede lid, van de wet tot bescher- schreven terrnijn, vernietigt de
ming van de maatschappij :
bestreden beslissing; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
Overwegende dat krachtens ar- gemaakt op de kant van de vernietikel 20 van de wet tot bescherming tigde beslissing; verwijst de zaak
van de rnaatschappij een op proef in naar de anders samengestelde comvrijheid gestelde gei:nterneerde op missie tot bescherming van de
vordering van de procureur des maatschappij bij de psychiatrische
Konings opnieuw kan worden opge- afdeling van de gevangenis te
nomen in een psychiatrische afde- Jamioulx.
ling, wanneer in zijn gedragingen of
1982 - 2• kamer - Voorzitgeestestoestand een gevaar voor de ter27: oktober
de h. Legros, eerste voorzitter maatschappij waarneembaar is, met Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui··
name wanneer hij de hem opge- dende conclusie van de h. Krings, eerste
legde voorwaarden niet in acht advocaat-generaal - Advocaat : mr.
neemt; dat de commissie tot Hucq, Charleroi.
bescherrning van de maatschappij
vervolgens beslist over de wederopneming van de betrokkene in een
inrichting die zij aanwijst; dat ze
nochtans vooraf moet nagaan of de Nr. 143
voorwaarden tot wederopneming al
dan niet vervuld zijn en zulks moet
2• KAMER - 27 oktober 1982
vaststellen in haar beslissing;
Overwegende dat de bestreden
beslissing enkel erop wijst dat « de
gezondheidstoestand van de gei:nterneerde niet verbeterd is », zonder
vast te stellen dat in de gedragingen
of de geestestoestand van eiser een
(1) Cass., 25 april 1979 (A.c., 1978·79, 1015);
28 jan. 1981 (ibid., 1980·81, nr. 311); 26 okt. 1982
(ibid., 1982·83, nr. 137).

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN RECHTSPERSOON - RECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS
EEN FOUT VAN ZIJN ORGANEN - RECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID SLUIT DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DIE ORGANEN
NIETUIT.

De rechtstreekse aansprakelijkheid van
een rechtspersoon wegens een aquiJiaanse lout van zijn organen sluit, in
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heid van die organen niet uit, nu die gericht zijn tegen de beslissingen op
aansprakelijkheden samen bestaan (1). de burgerlijke rechtsvorderingen,
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
ingesteld door Monique Lagneau in
(HUBERT.

Di\UTREMONT. GEMEENTE
VALT. LAGNEAU. DUPAGNE)

VIROIN-

vertaling)
(A.R. nr. 2463)

ARREST (

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de eisers zich
enkel in cassatie hebben voorzien
tegen de burgerlijke beschikkingen
van het bestreden arrest;
(1) Het vierde onderdeel van het middel
verwijt aan het arrest dat het de twee eerste
eisers heeft veroordeeld tot het betalen van
schadevergoeding, terwijl volgens hen aileen
de gemeente, waarvan zij de organen waren,
kon worden veroordeeld.
De eisers zijn irnmers veroordeeld als burgemeester en schepen van de gemeente
Viroinval, die de nodige maatregelen had
moeten nemen, hetzij om het verkeer over de
brug te verbieden, hetzij om de toegang tot de
brug door een brugleuning te beveiligen.

Het arrest had ten deze beslist, enerzijds,
dat de eisers een zware fout hadden begaan
door de brug niet te laten herstellen of door
geen maatregelen te nemen om ongevallen te
voorkomen.
Het arrest had anderzijds beslist dat de
gemeente, die door haar organen was opgetreden (burgemeester en schepen), rechtstreeks
aansprakelijk was; dat door de fout, die haar
organen binnen de perken van hun ambt
hebben begaan, een zware fout van de
gemeente is ontstaan en dat haar aansprakelijkheid van dezelfde aard was als die van
natuurlijke personen.
Enkel de eerste vraag is aan bet Hof
voorgelegd. Kunnen de twee eisers persoonlijk
aansprakelijk worden verklaard voor de fouten
die zij hebben begaan, terwijl de gemeente,
waarvan zij de organen waren, rechtstreeks
aansprakelijk is verklaard ?
Vooraf kunnen we zeggen dat de rechtstreekse aansprakelijkheid (DE PAGE, d. II,
nr. 1065, blz. 1119; DE VISSCHER, Rev. cr. jur.
beige, 1952, biz. 46) van de openbare macht
wordt aangenomen op voorwaarde dat het
orgaan in het kader van zijn ambt is opgetreden, dat het optreden foutief of bedrieglijk is
en dat het handelingen betreft die het orgaan
wegens zijn ambt kon of moest uitvoeren
(Cass., 29 mei 1947, Bull. en Pas., 1947, I, 216;
30 april 1953, ibid., 1953, I, 672).

haar hoedanigheid van voogdes over
haar minderjarige zoon Jean-Pierre
Dupagne en door Carine Dupagne :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 419 van het
Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 90, 6' en 9', 148, 150 van
de Gemeentewet van 30 maart 1836,
gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1842,
30 december 1887 en 23 maart 1962, 50,
51 van het decreet van 14 december 1789
betreffende
de
samenstelling
der
gemeenten en 703 van het Gerechtelijk
Wetboek,
Men gaat er derhalve van uit dat de
openbare macht zelf de foutieve handeling
heeft verricht. Zij is in dat geval aansprakelijk
op grond van de artt. 1382 en 1383 B.W. Die
aansprakelijkheid verschilt aldus van die van
de werkgever die op grond van art. 1384 B.W.
aansprakelijk is voor de fouten van zijn
personeel.
In 's Hofs arrest van 15 jan. 1946 (Bull. en
Pas., 1946, I, 25) wordt het belang van het
onderscheid duidelijk aangegeven. Daarin
wordt gezegd :
« dat de bestuurders van een naamloze
vennootschap in die hoedanigheid geen aangestelden van die vennootschap zijn, dat zij de
organen ervan zijn en dat bijgevolg de aansprakelijkheid (van de vennootschap) wegens
hun handelingen, die schade toebrengen aan
derden, een rechtstreekse aansprakelijkheid
is, die gegrond is op de artt. 1382 en 1383 B.W.,
en niet een onrechtstreekse aansprakelijkheid
die voortvloeit uit de gezagsverhouding
bepaald bij art. 1384 B.W., welke de enige
verantwoording zou kunnen vormen voor bet
bij de zaak betrekken van de vennootschap,
als burgerrechtelijk aansprakelijke partij, voar·
de rechter bij wie de strafvordering aanhangig
is»,
« dat het bestreden arrest, gewezen v66r de
inwerkingtreding van de besluitwet van
20 sept. 1945, dat heeft beslist dat de rechtsvordering, die de Belgische Staat voor het
Mili tair Gerechtshof he eft ingesteld tegen de
verwerende vennootschap, met toepassing van
die regels niet ontvankelijk is, conform de wet
is».
Men ziet dadelijk het belang van het
probleem. Een rechtspersoon kan voor een
strafgerecht worden gedaagd als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de handelingen van
zijn aangestelden, maar niet voor de handelingen van zijn organen. In het ene ~eval is de
burgerlijke partijstelling ontvankehjk, in het
andere niet.
{Zie ven;o/g nota volgende biz.)
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Dautremont aansprakelijk verklaart voor
het feit dat ze door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg de dood hebben
veroorzaakt van Jean-Pierre Dupagne,
hen als orgaan van eiseres, de gemeente
Viroinval, hoofdelijk veroordeelt tot
betaling van het bedrag van 4.970.837
frank aan de verweerster Lagneau persoonlijk en van het bedrag van 75.000
frank aan genoemde verweerster in haar
hoedanigheid van wettelijk beheerster
en voogdes over haar minderjarige zoon,
alsook tot betaling van het bedrag van
75.000 frank aan de verweerster Carine
Dupagne, beslist dat de gemeente
Viroinval niet burgerrechtelijk aansprakelijk is en haar in die hoedanigheid
buiten het geding stelt, doch beslist dat
zij uit eigen hoofde aansprakelijk is,
(Vervoig nota van vorige biz.)
Deze oplossing werd door somroige auteurs
betwist, met name door prof. Cambier (Rev.
crit. jur. beige, 1958, blz. 21); zij oordelen dat
er geen reden is om de handelingen van een
orgaan anders te beoordelen dan die van een
aangestelde. In beide gevallen zou de publieke
persoon op grand van art. 1384 B.W. slechts
onrechtstreeks aansprakelijk zijn.

Niettemin heeft het Hof de rechtstreekse
aansprakelijkheid van de
rechtspersoon
behouden, onder de vorenvermelde voorwaarde, wanneer het orgaan is opgetreden.
Zo men de stelling van de onrechtstreekse
aansprakelijkheid (art. 1384) aanneemt, is het

normaal dat de aangestelde die de fout heeft
begaan, aansprakelijk is. Hij is immers aansprakelijk op grand van art. 1382 B.W.
Wanneer men daarentegen de stelling van
de rechtstreekse aansprake1ijkheid aanneemt,

komt het probleem van de aansprakelijkheid
van het orgaan in het geding. Dat is de
stelling van de eisers.
De handeling van het orgaan wordt dan
immers als het ware de handeling van de
rechtspersoon. Men gaat ervan uit dat hij die
handeling heeft verricht. Hij is derhalve
rechtstreeks aansprakelijk (art. 1382). De persoon van het orgaan wordt aldus opgeslorpt
door de rechtspersoon zelf (concl. proc.~gen.
Mesdach de ter Kiele, Bull. en Pas., 1881, I,
415; contra : concl. proc.-gen. Leclercq, 14 april
1921, Bull. en Pas., 1921, I, 36; 12 juli 1921,
ibid., 1921, I, 211).
Is het orgaan dan helemaal niet meer
aansprakelijk ?
De Page (d. II, nr. 1066, biz. 1122) is van oordeel dat er geen enkele reden is om de gelijktijdige aansprakelijkheid van het orgaan en de
rechtspersoon te verwerpen (vanzelfsprekend
voor de burgerlijke rechtscolleges).

Hij sluit zich aldus aan bij de ste!ling die de
eminente magistraat proc.-gen. Leclercq, in
1921 voor het Hof heeft verdedigd (Bull. en

daar beide eisers haar organen zijn, en
de heropening van de debatten beveelt
wat het bedrag van 561.225 frank betreft
dat de verweerster Lagneau vorderde
wegens de schade die ze geleden heeft
als gevolg van het feit dat de loopbaan
van het slachtoffer afgebroken werd, op
grond dat de gemeenteoverheid die de
openbare weg over de gehele breedte
moest onderhouden om een voldoend
veilig verkeer op die weg mogelijk te
maken, verplicht was om ook ter hoogte
van de brug gepaste maatregelen te
nemen ten einde elk abnormaal en ten
deze zichtbaar gevaar te voorkomen, met
name door een brugleuning aan te
brengen of deze te herstellen; dat, nu de
eisers Hubert en Dautremont geen
enkele, zelfs niet een voorlopige veiligheidsinrichting hebben doen aanbrengen
Pas., 1921, I, 143 [136]). Hij heeft onder meer
gezegd : de omstandigheid dat verweerder op
het ogenblik van zijn ongeoorloofde handeling
een regeringsambt heeft uitgeoefend, betekent
niet dat hij persoonlijk niet meer aansprakelijk is. Geen enkele wet zegt dat een ambtenaar die onwettige handelingen verricht, niet
als particulier aansprakelijk is. Die omstandigheid kan slechts een gevolg hebben : indien
verweerder een regeringsambt uitoefende, kan
de maatschappij of de Staat rechtstl'eeks
aansprakelijk worden verklaard met toepassing van art. 1382 (wat het Hof reeds had
beslist op 5 nov. 1920, Bull. en Pas., 1920, I,
193).
Die zienswijze werd ook op uitstekende wijze
uiteengezet door prof. Goossens in de Revue critique de jurisprudence beige (1958, biz. 39 e.v.).
Hoewel de zaak die aan het Hof was
voorgelegd grondig verschillend was, heeft het
Hof toch reeds aangenomen dat het orgaan
aansprakelijk is jegens de Staat voor de
schade die het hem toebrengt. In het
geval van het arrest van 3 okt. 1955 (Bull.
en Pas., 1956, I, 79) had het orgaan
tijdens de uitoefening van zijn ambt een
ongeval veroorzaakt en het goed van de Staat
beschadigd.
De
Staat
had
vergoeding
gevraagd. De feitenrechter had zulks afgewezen. Het Hof heeft die beslissing vernietigd
omdat het feit dat verweerder, toen hij het
ongeval veroorzaakte, optrad als een orgaan,
niet betekent dat de eis tot schadevergoeding
van de Staat niet ontvankelijk is; dat immers
ieder die schade lijdt, ten gevolge van een
ongeoorloofde handeling, schadevergoeding
mag vorderen van degene door wiens toedoen
de schade is veroorzaakt.
Hoewel het een vordering betrof van de
Staat tegen een orgaan, wegens schade die de
Staat zelf had geleden en niet een regresvordering, kan uit dat arrest worden afgeleid dat
het Hof oordeelt dat de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan bestaat, ook als het
("fie vervoig nota voigende biz.)
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maatregelen hebben getroffen die zij uit
hoofde van hun ambt konden of moesten
nemen; dat ze aldus een ernstige fout
hebben begaan waarvoor ze aansprakelijk zijn wegens onvoorzichtigheid of
verzuim; dat voor de overtreding van de
artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek is vereist dat er een noodzakelijk
oorzakelijk verband bestaat tussen de
schuld en de schade; dat zulks met name
het geval is wanneer uit de gegevens van
de zaak blijkt dat de schade, zoals ze
zich in het concrete geval heeft voorgedaan, zonder die schuld niet zou gebeurd
zijn; dat genoemd gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg aile vormen van
schuld, zowel de zware als de Iichte
schuld, omvat ongeacht of de schade is
veroorzaakt door een feit of door een
verzuim; dat het volstaat dat de schade,
zeals ze zich heeft voorgedaan, een

-------------------1
(Vervolg nota van vorige biz.}
als orgaan handelt. Het Hof heeft in die zin oak
uitspraak gedaan in de arresten van 24 januari
1980 (A.C., 1979-80, nr. 313) en 17 juni 1982.
Het beginsel wordt op een dusdanig algemene wijze geformuleerd dat er geen reden is
om ervan af te wijken wanneer het een schade
betreft die het orgaan aan een derde heeft
toegebracht, nu zowel het orgaan als de
publiekrechtelijke rechtspersoon aansprakehjk
zijn.

De enige vraag die in dat geval kan rijzen,
betreft de bevoegdheid van de correctionele
rechtscolleges ten aanzien van de rechtspersoon die als rechtstreeks aansprakelijke wordt
beschouwd. Dienaangaande moet worden verwezen naar het arrest van 1946, hierboven geciteerd.
In onderhavig geval lijkt het hof van beroep
0

~~\ ~~~Je~~h b:~o~~~ ~~~~a~rS~~ettit~~~~ea~

te doen ten aanzien van de gemeente en het
heeft beslist dat zij rechtstreeks aansprakelijk
is. Die beslissing is dubbelzinnig. Het arrest
beslist immers dat de gemeente Viroinval niet
burgerrechtelijk aansprakelijk is, en stelt haar
in die hoedanigheid buiten de zaak, maar dat

mogelijk gevolg is van het verzuim en
dat die mogelijkheid kon worden voorzien en zich heeft voorgedaan; dat de
voetganger niet naar beneden zou gevallen zijn, indien er over de gehele lengte
van de brug en niet enkel, zeals uit de
foto's blijkt, over de helft ervan een
leuning had gestaan; dat noch de eisers
noch de gemeenteoverheid waarvan ze
de organen zijn, aantonen dat de val van
het slachtoffer ten deze te wijten is aan
een vreemde oorzaak of aan het toedoen
van een derde of het slachtoffer zelf; dat
hij blijkbaar misleid was door de volslagen duisternis; dat hij op de plaats waar
er geen brugleuning was, gestruikeld is
over de board van 10 centimeter hoog,
en 4 meter 50 diep gevallen is, waarbij
hij dodelijk gewond werd; dat ten tijde
van de feiten de eisers, beklaagden, die
respectievelijk burgemeester en schepen
van openbare werken waren, de organen
waren van die gemeente en in die
hoedanigheid van haar niet te scheiden
waren;
dat derhalve
de
eisende
gemeente niet kan geacht worden voor
hen burgerrechtelijk aansprakelijk te
zijn; dat de gemeente immers niet als
aanste!ler aansprakelijk is voor een door
haar personeel in de uitoefening van
haar politieke bevoegdheden verrichte
daad, dus voor haar organen die handelen binnen de perken van hun opdracht;
dat het de gemeente zelf is die door
tussenkomst van hun persoon handelt
en bijgevolg uit eigen hoofde aansprakelijk is; dat de fout die door haar organen
wordt begaan binnen de perken van hun
opdracht, een fout doet ontstaan aan de
zijde van de gemeente en dat haar
aansprakelijkheid van dezelfde aard.
blijft als die van natuurlijke personen;
dat uit de hierboven weergegeven uiteenzetting volgt dat het aan Hubert en
Dautremont verweten feit bewezen is;
dat er grand bestaat om de gemeente en
haar organen te veroordelen tot vergoeding van de aan de burgerlijke partijen
veroorzaakte schade,

terwijl, ...

zij rechtstreeks aansprakelijk is nu beide
vierde onderdeel, het feit dat de
beklaagden haar organen zijn. Strikt genomen gemeente handelt door tussenkomst van

spreekt het arrest geen veroordeling van de

haar organen, de twee eisers, en dat de

gemeente uit. Maar het hof van beroep doet
geen uitspraak over zijn bevoegdheid, noch
over de vordering tegen de gemeente.
Hoe dan ook, het Hof diende dat probleem
met te onderzoeken aangez1en het aan het Hof
met was voorgelegd.
E.K.

gemeente uit eigen hoofde aansprakelijk
is, meebrengt dat aileen de gemeente tot
het betalen van schadeloosstelling mag
worden veroordeeld; he~ arrest derhalve
ten onrechte de twee e1sers veroordeelt
(schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 90, 6' en
9', 148, 150 van de Gemeentewet van

I

-31130 maart 1836, 50, 51 van het decreet van naam optredende Monique Lagneau;
14 december 1789 en 703 van het verwerpt de voorzieningen voor het

Gerechtelijk Wetboek):

overige; veroordeelt iedere eiser in
Wat het eerste, tweede en derde de kosten van zijn voorziening.
onderdeel betreft :
27 oktober 1982 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - GelijkluiOverwegende dat het hof van dende conclusie van de h. Krings, eerste
beroep aldus op grond van een advocaat-generaal - Advocaat : mr.
feitelijke beoordeling van de gege- Houtekier.
vens van de zaak beslist heeft dat
het slachtoffer geen enkele fout had
begaan;
Dat die onderdelen van het middel die tegen die feitelijke beoorde- Nr. 144
ling opkomen, niet ontvankelijk
zijn;
1' KAMER- 28 oktober 1982
W at het vierde onderdeel betreft :
INKOMSTENBELASTINGEN
VENOverwegende dat het arrest vaststelt dat ten tijde van de feiten de NOOTSCHAPSBELASTING - VASTSTELLING
RET TOTAAL BELASTBAAR NETTObeklaagden, die respectievelijk bur- VAN
INKOMEN - WINSTEN - SCHULDVORDERING
gemeester en schepen van openbare OPEISBAAR OP TERMIJN - BEDRAG VAN DE
werken waren van de gemeente WIN ST.
Olloy-sur-Viroin, de organen waren
van die gemeente en dat krachtens Winsten van mjverheids-, handels- en
landbouwbedrijven, als bedoeld in de
de artikelen 1382 en 1383 van het
artt 20 en 21 W.LB. en die bestaan in
Burgerlijk Wetboek die gemeente,
een schuldvordering, zijn in beginsel
thans Viroinval, niet als aansteller
onderworpen aan de inkomstenbelasdoch uit eigen hoofde aansprakelijk
ting voor hun werkelijke waarde in de
is;
loop van het jaar tijdens hetwelk de
schuldvordering is ontstaan; in het
Overwegende dat die aansprakegeval van een zekere schuldvordering,
lijkheid in de regel de persoonlijke
die geen interest oplevert, doch die
aansprakelijkheid van het orgaan
pas op term1jn opeisbaar is, moet de
niet uitsluit en samen met deze
belasting worden vastgesteld op grand
voorkomt;
van de werkelijke waarde van de
schuldvordering, op het moment dat ze
Dat dit onderdeel van het middel
in het vermogen van de belastingfaalt naar recht;
II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering van
de in eigen naam optredende Monique Lagneau :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;

Om die redenen, verleent a~te
van de afstand van de voorz1emngen, in zoverre ze gericht zijn tegenl
de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de in eigen

plichtige komt, namel1jk haar nominale waarde, min het disconto.
(• ETABLISSEMENTS M. DEWILDE • N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. F 582 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1981 door
het 'Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20, inzonderheid 1', 21 en 44 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (koninklijk
besluit van 26 februari 1964),
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haar belastbare resultaten over het jaar
1968 niet mocht berekenen met aftrek
van drie orderbriefjes zonder interest,
met als vervaldag 1969, 1970 en 1971, die
zij in dat jaar had ontvangen, dat zij
derhalve moest worden belast op resultaten berekend op basis van de nominale
waarde van die briefjes, en die beslissing aldus verantwoordt « dat de vervroegde afgifte van de orderbriefjes een
vrij door de schuldenaar toegestane
waarborg was, zonder dat de waarde van
de schuldvordering daardoor echter
werd aangetast, dat ten deze de schuldvordering helemaal niet in waarde was
verminderd, zodat de vermindering
ervan met het disconto niet gerechtvaardigd is, dat de vergoeding geen betrekking had op de verkoop van waren of
van een of ander goed waaraan risico's
verbonden waren voor het intact houden
van de waarde waarover die transactie
ging, dat trouwens de solvabiliteit van de
schuldenaar nooit in het gedrang is
gekomen, dat derhalve de aard zelf van
de schuldvordering niet bepalend was
om ze in de betrokken balans volgens
haar discontowaarde te verminderen »
en, met overneming van de motivering

terwijl een zekere schuldvordering,
doch met tijdsbepaling, enkel een belastbare winst is of enkel in het nettoactief,
dat dient tot vaststelling van de belastbare winst, moet worden opgenomen
voor haar werkelijke waarde, dit wil
zeggen met aftrek van het disconto
indien de schuldvordering geen interest
of slechts een onvolledige interest oplevert, waarbij de solvabiliteit van de
schuldenaar in dat opzicht niet ter zake
dienend is, waaruit volgt dat de gronden
van het arrest niet naar recht verantwoorden waarom het geen rekening
heeft willen houden met het disconto
van de schuldvordering met tijdsbepaling van eiseres :

Overwegende dat het arrest erop
wijst dat eiseres in 1968 een vergoeding van tachtig miljoen frank heeft
gekregen wegens het niet hernieuwen van een contract van alleenverkoop van auto's; dat die vergoeding
echter op 1 februari 1968 slechts
voor een vierde is betaald en dat
eiseres drie orderbriefjes heeft ontvangen ten bedrage van twintig
miljoen frank en te betalen op
1 februari 1969, 1970 en 1971;
Dat het arrest ook vaststelt dat
eiseres, in haar balans van 1968, op
die drie orderbriefjes een disconto
heeft toegepast voor een bedrag van
4.912.421 frank, dat niet wordt ontkend dat de vervroegde afgifte van
die drie orderbriefjes geen aanleiding gaf tot interest omdat de
betaling ervan uitgesteld werd en
dat de solvabiliteit van de schuldenaar nooit in het gedrang is gekomen;
Overwegende dat de winsten van

van de beslissing van de directeur, « dat,
hoewel door de rechtsleer wordt aanbevolen om de te innen waardepapieren bij
het afsluiten van de balans voor hun
huidige waarde op te geven, er echter
blijkbaar in werkelijkheid rekening
moet worden gehouden met de aard
van de schuldvorderingen en met de
gegrondheid van een eventueel disconto,
dat het ten deze gaat om een schuldvordering die binnen welbepaalde termijnen en voor welbepaalde nominale
bedragen moet worden betaald, dat de
vervroegde afgifte van orderbriefjes zonder interest een vrij door de schuldenaar
toegestane waarborg blijkt te zijn, zonder dat de waarde van de schuldvordering daardoor echter wordt aangetast, de in de artikelen 20 en 21 van het
daar de solvabiliteit van die schuldenaar Wetboek van de Inkomstenbelastinniet in het gedrang is gekomen, dat, gen bedoelde nijverheids-, handelszoals voor de schuldvorderingen op de I of landbouwbedrijven, die bestaan
klanten, het feit dat de te innen waarde- II in een sc;huldvordering, i_n beginsel,
papieren een vervaldag hebben geen aan de mkomstenbelastmg ondergrand is om ze volgens hun huidige worpen zijn voor hun werkelijke
discontowaarde te verminderen dat het waarde in de loop van het jaar
bedrag van de vergoeding nett; is vast- ~ijdens hetwelk de schuldvordering
gesteld, zonder enige interest, dat er IS ontstaan;
niets is verkocht, dat de in de reclamatie
Dat, in het geval van een zekere
aangevoerde gelijkstelling met een ver- schuldvordering, die geen interest
koop op afbetaling niet kan worden oplevert, doch die pas op een
aangenomen »,
bepaald tijdstip opeisbaar is, de
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werkelijke waarde van de schuldvordering, op het moment dat ze in
het vermogen van de belastingplichtige komt, namelijk haar nominale
waarde na aftrek van het disconto,
in aanmerking moet worden genamen om de belasting vast te stellen;
Dat het arrest derhalve zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre dit het
belastbaar actief voor het belastingjaar 1968 niet vermindert met het
bedrag van 4.912.421 frank en het
over de kosten uitspraak doet;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
28 oktober 1982- 1" kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen - Verslaggever : de h. Clason Gelijk!uidende
conclusie van de h. Krings, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Parfait en Baltus, Brussel, en De Bruyn.

Nr. 145
1' KAMER -

28 oktober 1982

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - HERNJEUWING VAN DE HUUR OVEREENKOMSTJG ART. 20 VAN DE WET VAN
30 APRIL 1951- TOEPASSJNG VAN DE WETTEN
VAN 30 MAART EN 24 DECEMBER 1976 OP DE
BASISHUURPRJJZEN EN DE PERIODIEKE AANPASSINGEN.

concurrentievermogen van de economie, en van art. 38, § 1, van de wet
van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen, volgt
dat de handelshuurovereenkomst die
tussen partijen is hernieuwd overeenkomstig art. 20 van de wet van 30 april
1951, oak a! is ze onderwozpen aan de
bijzondere regeling waarin deze wet
voorziet, niet buiten de toepassing valt
van de uitzonderingsbepalingen van de
wetten van 30 maart en 24 december
1976 houdende tijdeHjke bepez*ing
van bet door de partijen vastgestelde
bedrag van de basishuuzprijs en van
de door hen overeengekomen periodieke aanpassingen (1).
(• BROUWERIJ CONCORDIA" N.V.
T. DE KONJNCK L. EA.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1981 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 38, §§ 1, 2 en 3,
van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, 5 en 6, § 1, en 7 van de wet van
24 december 1976 betreffende het
behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van
de economie,
doordat, na, op zijn eigen gronden en
met verwijzing naar de niet strijdige
gronden van de eerste rechter, te hebben
vastgesteld dat de verweerders aan eiseres een tot cafe gebruikt pand verhuren
in de rue des Juifs 24, te Bergen; dat de
partijen op 15 juni 1977 voor de Vrederechter te Bergen zijn verschenen en
akte hebben Iaten nemen van hun
akkoord met de hernieuwing van de
huur onder de volgende voorwaarden :
« 1" van a£ 1 mei 1977 is het bedrag van
de huur vastgesteld op 120.000 frank per
jaar, vooraf en driemaandelijks te betalen· dit bedrag wordt per schij£ van vijf
pu~ten ge!ndexeerd op volgende wijze :
basishuurprijs vermenigvuldigd met het
nieuwe indexcijfer en gedeeld door het
------------------

Uit het geheel van de bepalingen van de
artt. 5, 6 en 7 van de wet van 24 dec.
(1) Zie Cass., 3 nov. 1978 (A.C.. 1978-79, 257)
1976 betreffende het behoud van de en de conclusie van adv.-gen. Lenaerts in
tewerkstelling, de koopkracht en het R. W:, 1978-79, kol. 1023 e.v
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onder voorbehoud van de uitzonderingswetten op de handelshuurovereenkomsten; aile andere bepalingen van de
vorige huurovereenkomst worden zonder
meer bevestigd »; dat eiseres zich op
artikel 7 van de uitzonderingswet van
24 december 1976 beroept om de huurprijs, in vergelijking met de huurprijs
van 1976, met 8,5 pet. te verhogen vanaf
1 januari 1977, en met 5 pet. vanaf
1 januari 1978; dat de rechtsvordering
van de verweerders, zoals ze in de loop
van het geding is verhoogd, strekt tot
betaling van 100.000 frank achterstallige
huur, het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, voor recht
verklaart dat de huurprijs van het
onroerend goed is vastgesteld op 120.000
frank per jaar vanaf 1 mei 1977 en
dientengevolge eiseres veroordeelt om
aan de verweerders provisioneel 100.000
frank te betalen, in hoofdzaak op grond
« dat de contractueel overeengekomen
toepassing van de uitzonderingswetten
enkel doelt op de indexering; dat het
bedrag van de hernieuwde huur in feite
normaal blijkt te zijn; dat de wetgever
de partijen bij de hernieuwing van een
handelshuurovereenkomst vrij
heeft
gelaten om de op de hernieuwde huur
toepasselijke basishuurprijs vast te stellen zoals zij verkiezen en deze te
indexeren op basis van het indexcijfer
van de consumptieprijzen, onder voorbehoud dat die indexering van de hernieuwde huur wordt onderworpen aan
de dwingende regels van de uitzonderingswetten op de handelshuurovereenkomsten die cp de litigieuze huur van
toepassing zijn vanaf 1 mei 1977 »,

(artikel 7}; de artikelen 6, § 1, en 7 van
voormelde wet van 24 december 1976
onder meer op de huurovereenkomsten
van voor commerciele doeleinden dienstige onroerende goederen van toepassing zijn krachtens artikel 5 van die wet
dat verwijst naar artikel 38, § 1, van de
wet van 30 maart 1976; ten deze het
akkoord tot hernieuwing van 15 juni
1977 onder de toepassing van die dwingende regel vie!, ongeacht of men het
beschouwt als een verlenging van de
huurovereenkomst in de zin van voormeld artikel 38, § 2, dan wei als een
« nieuwe huurovereenkomst » tussen
dezelfde partijen in de zin van voormeld
artikel 7; hoewel artikel 8 van die wet
van 24 december 1976 betreffende de
huurverhogingen, aangevraagd ingevolge
de toepassing van artikel 6 van de wet
van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, geen betrekking
heeft op de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst, zoals het vonnis erop
wijst, hieruit niet voortvloeit dat de
artikelen 6, § 1, en 7 van die wet van
24 december 1976 niet van toepassing
zouden zijn op een dergelijke hernieuwing, waaruit volgt dat het vonnis aile in
het middel vermelde bepalingen schendt
door, op voormelde gronden, te beslissen
dat de partijen, bij een op 15 juni 1977
overeengekomen hernieuwing van de
handelshuurovereenkomst, op geldige
wijze vrij de op de hernieuwde huur
toepasselijke
basishuurprijs
konden
vaststellen, en dat de dwingende regels
van de artikelen 6, § 1, en 7 van die in
het middel genoemde wet niet van
toepassing waren op die overeenkomst
tot hernieuwing van de handelshuur :

teJWijl, krachtens de artikelen 6, § 1,
en 7 van de in het middel genoemde wet
van 24 december 1976, niettegenstaande
elke contractuele strijdige bepalingen,
het bedrag van de huur betreffende de
overeenkomsten die een aanvang namen
v66r 1 april 1976 voor de periode van
1 januari tot 31 december 1977 niet
hoger mag zijn dan het bedrag zoals het
op 30 november 1976 voortvloeit uit de
bepalingen van de wet van 30 maart 1976
(waarvan sprake is in het middel), verhoogd met 8,5 pet. (artikel 6, § 1, 1");
zulks ook het geval is met het bedrag
van de huur betreffende de overeenkomsten die een aanvang namen vanaf
1 april 1976 indien dat bedrag voortvloeit
uit de toepassing van artikel 38, § 2, of
§ 3, van voormelde wet van 30 maart
1976 (artikel 6, § 1, 2'} of als het gaat
om een nieuwe huurovereenkomst

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat in een geding dat de
partijen v66r het huidige hebben
gevoerd zij, tijdens een verschijning
voor de vrederechter, op 15 juni
1977 akkoord zijn gegaan met
de hernieuwing van de tussen
hen bestaande handelshuurovereenkomst betreffende een tot cafe
gebruikt pand in de rue des
Juifs 24, te Bergen, onder de
voorwaarden 1' dat vanaf 1 mei 1977
het bedrag van de huur is vastgesteld op 120.000 frank per jaar, welk
bedrag per schijf van vijf punten op
volgende wijze wordt gei:ndexeerd :
basishuurprijs vermenigvuldigd met
het nieuwe indexcijfer en gedeeld
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de uitzonderingswetten op de han- van voormelde wet van 30 maart
delshuurovereenkomsten; dat alle 1976;
andere bepalingen van de vorige
huurovereenkomst
zonder meer
Overwegende dat § 2 van dit
worden bevestigd;
artikel bepaalt dat, in geval van
overdracht of van verlenging van de
Dat uit de context van dat vonnis overeenkomsten bedoeld in de eeren uit de stukken waarop het Hof ste paragraaf, geen hoger bedrag als
vermag acht te slaan, ook blijkt dat huurprijs, cijns, canon of vergoeeiseres vanaf 1 mei 1977 de over- ding mag worden overeengekomen
eengekomen huur van 120.000 frank als dit gesteld bij deze paragraaf, en
niet heeft betaald, doch lagere § 3, dat in geval van nieuwe overbedragen die waren berekend val- eenkomst van huur of van bezetting
gens de vroegere huurprijs ver- van de goederen voorzien bij § 1,
hoogd met de percentages die in de elke aanpassing van de basishuuruitzonderingswetten op de huurprij- prijs, -cijns, -canon of -vergoeding
zen zijn vastgesteld;
zonder uitwerking zal blijven geduOverwegende dat de wet van rende de periode van 1 april 1976
24 december 1976 betreffende het tot 31 december 1976;
behoud van de tewerkstelling, de
Overwegende dat voorts, naar luid
koopkracht en het concurrentievermogen van de economie, krachtens van artikel 7 van de wet van
24
december 1976, het bedrag van
artikel 5, dat verwijst naar artikel 38, § 1, van de wet van de huur, canon, cijns of vergoeding
30 maart 1976 betreffende de eco- voortvloeiend uit de bepalingen van
nomische herstelmaatregelen, onder artikel 6 van toepassing blijft van
meer van toepassing is op de onroe- 1 januari tot 31 december 1977, zelfs
rende goederen die vallen onder de wanneer de identiteit van de conwet van 30 april 1951 betreffende de tractanten verandert of wanneer
een
nieuwe
huurovereenkomst
handelshuurovereenkomsten;
wordt gesloten;
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel 6 van voormelde wet
Overwegende dat uit het geheel
van 24 december 1976 volgt dat, van die wetsbepalingen valt af te
niettegenstaande elke wettelijke, leiden dat de handelshuurovereenreglementaire of contractuele strij- komst die tussen partijen is herdige bepaling 1o het bedrag van de nieuwd overeenkomstig artikel 20
huur, de canon, de cijns of de van de wet van 30 april 1951, ook al
vergoeding betreffende de verhuring is ze onderworpen aan de bijzonen overeenkomsten die een aanvang dere regeling waarin die wet voornamen v66r 1 april 1976 voor de ziet, niet buiten de toepassing valt
periode van 1 januari tot 31 decem- van de uitzonderingsbepalingen van
ber 1977 niet hoger mag zijn dan de wetten van 30 maart en
het bedrag zoals het op 30 novem- 24 december 1976 houdende tijdeber 1976 voortvloeit uit de bepalin- lijke beperking van het door de
gen van voornoemde wet van partijen vastgestelde bedrag van de
30 maart 1976, verhoogd met basishuurprijs en van de door hen
8,5 pet.; 2° dat zulks ook het geval is overeengekomen periodieke aanpasmet het bedrag van de huur, de singen; dat de omstandigheid van
canon, de cijns of de vergoeding artikel 8 van de wet van 24 decembetreffende de verhuring en over- ber 1976 uitdrukkelijk het geval
eenkomsten die een aanvang namen regelt van de huurprijsverhoging
vanaf 1 april 1976, wanneer dit na aangevraagd overeenkomstig artidie datum overeengekomen bedrag I kel 6 van de wet betreffende de

I
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geen BEDOELD IN ART. 4 TAALWET GERECHTSZAafbreuk kan doen aan die uitleg- KEN VAN 15 JUNI 1935 - AANVRAAG VAN DE
VERWEERDER
DAT
DE
RECHTSPLEG!NG
ging;
WORDT VOORTGEZET IN EEN ANDERE TAAL
Overwegende dat, derhalve, het DAN DIE VAN DE AKTE TOT INLEIDING vonnis, door te beslissen dat de BEOORDEL!NG DOOR DE RECHTER VAN VERregels van openbare orde van de WEERDERS KENNIS VAN DE VOOR HET OPMAartikelen 6, § 1, en 7 van voormelde KEN VAN DE AKTE TOT INLE!DING
wet van 24 december 1976 niet van GEBRUIKTE TAAL- BEG RIP.
toepassing waren op het bedrag van
de basishuurprijs dat de partijen bij 2° VERWIJZING NA CASSATIE - BURde hernieuwing van de huur hadden GERLIJKE ZAKEN - GEBRUIK DER TALEN IN
vastgesteld en door, dientengevolge, GERECHTSZAKEN - GERECHT VAN EERSTE
eiseres te veroordelen om een provi- AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN HET ARRONsioneel bedrag als achterstallige DISSEMENT BRUSSEL IS GEVESTIGD - WET
huur te betalen, de in het middel VAN 15 JUNI 1935, ART. 4 - VERNIETIGING VAN
EEN VONNIS WAARBIJ DE RECHTER WEIGERT
vermelde wetsbepalingen schendt;
IN TE GAAN OP EEN VRAAG TOT WIJZIGING
Dat het middel gegrond is;
VAN DE TAAL DER RECHTSPLEG!NG - VERWIJZING NAAR HETZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE GERECHT.

Om die redenen, en zonder acht 1' Wanneer voor een gerecht van eerste
te slaan op de memorie van antaanleg, waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd, als
woord die buiten de wettelijke terbedoeld in art. 4 van de wet van
mijn is ingediend, vernietigt het
15 juni 1935, de verweerder vraagt dat
bestreden vonnis; beveelt dat van
de rechtspleging wordt voortgezet in
dit arrest melding zal worden
een andere taal dan vo01· het opmaken
gemaakt op de kant van de vernievan de akte tot inleiding werd
tigde beslissing; veroordeelt de vergebruikt, kan de rechter uit de enkele
weerders in de kosten van de
omstandigheid dat een ander rechtsgememorie van antwoord; houdt het
ding waa1in die verweerder als eiser
optmd, in Jaatstbedoelde taal werd
overige van de kosten aan en zegt
gevoerd, niet wettig afleiden dat de
dat de feitenrechter erover zal
verweerder een voldoende kennis van
beslissen; verwijst de zaak naar de
de taal van de rechtspleging bezit, als
Rechtbank van Eerste Aanleg te
de verweerder in dat andere geding
Charleroi, zitting houdende in hoger
niet het recht had de wijziging van de
beroep.
taal der rechtspleging te vragen (1).
(Art. 4, § 2, tweede lid, Taalwet
28 oktober 1982- 1' kamer- VoorzitGerechtszaken.)
ter : ridder de Schaetzen - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux Gelijkluidende conclusie van de h. 2° Wanneer het Hoi een vonnis vernieKrings, eerste advocaat-generaal
tjgt, waarbij een ander gerecht van
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Houteeerste aanleg dan de vrederechter,
kier.
waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gelegen, weigert in te
gaan op een vraag tot wijziging van de
taal de1· rechtspleging, wordt de zaak
naar hetzelfde, anders samengestelde
gerecht verwezen (2). (Art. 1110,
Nr. 146
Ger.W.)
1' KAMER- 29 oktober 1982
(1) Raadpl. Cass., 6 nov. 1981 (A.C., 1981-82,
BURGERLLJKE
nr. 166).
GERECHT VAN EERSTE AANLEG
ZAKEN WAARVAN DE ZETEL IN HET ARRONDISSE-1
(2) Cass., 14 maar\ 1973 (A.C, 1973, 695) met
MENT BRUSSEL GEVESTIGD IS - GERECHT noot 2.

1° TAALGEBRUIK
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ARREST

(A.R. nr. 3714)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 maart 1982 in
laatste aanleg gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 4 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, inzonderheid § 1, tweede
lid, en § 2, tweede lid,
doordat het vonnis, dat recht spreekt
op de vordering van verweerder, het
verzoek van eiseres tot wijziging van de
taal der rechtspleging verwerpt op grond
" dat eiser (thans verweerder) zich tegen
de taalwijziging verzet en het vonnis van
echtscheiding tussen partijen overlegt
dat in de Nederlandse taal is, ... dat
geheel de echtscheidingsprocedure in
het Nederlands gevoerd werd en verweerster (eiseres tot cas satie), toen eiseres, voldoende Nederlands kende ''•
terwijl uit de stukken van de echtscheidingsprocedure, meer bepaald de
dagvaarding en het echtscheidingsvonnis, waarop de rechtbank noodzakelijkerwijze heeft gesteund om te beslissen
dat geheel de echtscheidingsprocedure
in het Nederlands werd gevoerd, blijkt
dat verweerder ten. tijde van de inleiding
van de echtscheJdmgs~rocedure m een
Vl~amse gemeente (Me1s~) was g~dom1c1heerd, zodat het vonn1s, nu u1t vermelde stukken blijkt dat eiseres krachtens artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet
van 15 juni 1935 wettelijk verplicht
was de echtscheidingsprocedure in het
Nederlands in te stellen en te voeren, op
onwettige wijze de aanvraag van eiseres
tot wijziging van de taal der rechtspleging afwijst (schending van de wettelijke
bepalingen vermeld in het middel), met
het gevolg dat deze onregelmatigheid de
wettigheid van de uitspraak van het
bestreden vonnis op de vordering van
verweerder aantast :

Overwegende dat uit het vonnis
waarbij de echtscheiding is uitgesproken, blijkt dat die procedure
gevoerd werd op een dagvaarding
ten verzoeke van eiseres, betekend
te Meise, derhalve, overeenkomstig
artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, in het
Nederlands, en dat de procedure
werd voortgezet in de taal van de
akte tot inleiding van het geding,
overeenkomstig het derde lid van
het genoemde artikel, dit wil zeggen
bij afwezigheid van een vraag van
de verweerder om de rechtspleging
in de andere taal voort te zetten;
dat eiseres ingevolge de genoemde
wet niet het recht had, als eiseres in
die procedure, de wijziging van de
taal der rechtspleging te vragen;
Overwegende dat het vonnis derhalve uitsluitend uit de taal van de
procedure tot echtscheiding niet
wettig heeft kunnen afleiden dat
eiseres een voldoende kennis van
het Nederlands bezit;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de verniet'gde
beslissing· houdt de kosten
1
'
aap en zegt dat daarover door . de
feltenrechter zal worden beshst;
verwijst de zaak naar dezelfde
rechtbank, anders samengesteld.

I

29 oktober 1982- 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Van Ryn.

Overwegende dat de rechter, blij- Nr. 147
kens de context van het vonnis,
beslist dat eiseres voldoende Neder2' KAMER - 3 november 1982
lands kende, op grond dat de procedure tot echtscheiding, waarbij zij als VOORZIENING IN CASSATIE
eiseres optrad, geheel in het Neder- VORM - STRAFZAKEN - ARREST VAN BUlTENVERVOLGINGSTELLING VAN DE KAMER
lands werd gevoerd;

-318bij eiseres veroordeeld wordt tot
schadevergoeding
en
verwezen
wordt in de kosten van de burgerlijke rechtvordering :
Bij gebreke van betekening aan het
Overwegende dat eiseres in dat
openbaar ministerie is het cassatiebe- opzicht geen enkel middel aanvoert;
VAN INBESCHULDJGINGSTELLING- VOORZIENING VAN DE BURGERLLJKE PARTIJ - GEEN
BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

roep van de burgerlijke partij tegen
het arrest van buitenvervolgingstelling
van de kamer van inbeschuldigingstelling niet ontvankelijk, in zoverre het
gericht is tegen de eigenlijke beslissing van buitenvervolgingstelling en
tegen de veroordeling van de burgerlijke partij in de kosten van de
strafvordering; door het ontbreken van
betekening aan het openbaar ministerie wordt het cassatieberoep niet
onontvankelijk in zoverre het gericht is
tegen de veroordeling van de burgerJijke partij tot schadevergoeding aan de
verdachte en in de kosten van de burgerlijke rechtsvordering. (Impliciet) (1).
(Art. 418 Sv.)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen van eiseres,
welke enkel gericht zijn tegen de
beschikking van buitenvervolgingstelling en geen betrekking hebben
op de ontvankelijkheid van de tegen
die beslissing ingestelde voorziening; verwerpt de voorziening, veroordeelt eiseres in de kosten.
3 november 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Srevens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat : mr. Lonfi!s, Charleroi.

(TOREZ T. BUTALJE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2531)

Nr. 148

HET HOF; - Gelet op het bestre- 1
,
den arrest, op 18 juni 1982 gewezen
2 KAMER- 3 november 1982
door de kamer van inbeschuldi- 1° VERWIJZING VAN EEN RECHTgingstelling van het Hof van Beroep
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAFte Bergen;
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VORI. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen
waarbij verdachte buiten vervolging
wordt gesteld en eiseres veroordeeld
wordt in de kosten van de strafvordering :
·
Overwegende dat uit de stukken
aaro het H 0 f vermag acht te
W
P .
..
.
slaan\ n~et bhJkt dat e1seres haar
voorz1emng heeft ~o~n J:>etekenen
aan het openbaar m1mstene;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is·

I

DERING VAN DE VERVOLGDE MINDERJARIGE
GERICHT TEGEN EEN MAGISTRAAT VAN DE
RECHTBANK WAARBLJ DE ZAAK AANHANGIG
IS GEMAAKT.

2° WRAKING
DURE.

-

STRAFZAKEN -

PROCE-

llo deNiet
onn;ankelijk is he_t; ':'erzoek van
mmderJf!nge tot verw_IJzmg op grr;nd

'

van gewettJgde verdenkmg, dat gerJCht
is tegen de jeugdrechtbank waarbij de
publieke vordering tegen hem aanhangig is gemaakt, en dat berust op feiten
waarbij geenszins die rechtbank, maar
enkel een magistraat in die rechtbank
betrokken is (1). (Artt. 542 e.v. Sv.)

II. In zoverre de voorziening 2' Wraking wordt voorgedragen bij een
ter griffie van het betrokken gerecht
gericht is tegen de beslissing waaringediende akte (2). (Art. 835 Ger.W.)

I

(Impliciet.)
Nota arrest nr. 147 :
(1) De vroegere desbetreffende arresten
hebben geen enkel onderscheid gemaakt; geen
Nota's arrest nr 148
betekening aan het openbaar ministerie impliceerde dat het cassatieberoep van de burger(1) Zie Cass., 2 april 1980 (A.C., 1979-80,
!ijke partij tegen een arrest van buitenverv~l-, nr. 503) en 9 sept. I980 (ibid., 1980-81, nr 18).
gmgstelhng zonder meer met ontvankehJk
(2) Cass., 2 april 1980, vermeld 1n de vonge
was. BiJv. Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 997).
noot.

319Nr. 149

(B ...)
ARREST ( vertaJing)

2' KAMER -

3 november 1982

(A.R. nr. 2603)
HET HOF; - Gelet op het door REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
eiser op 4 oktober 1982 op de griffie
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORvan het Ho£ neergelegde verzoekDELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
schrift;
VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF STELT -

NIET MET

Overwegende dat eiser met dat
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
verzoekschrift de zaak op grond van
gewettigde verdenking wil onttrek- Niet in rechte gemotiveerd is de veroorken aan een rechter in de jeugddelende beslissing op de strafvorderechtbank te Charleroi waarbij de
ring waarin geen melding wordt
tegen eiser wegens misdaden en
gemaakt van een wettelijke bepaling
die een straf stelt op een feit dat een
wanbedrijven ingestelde strafvordemisdrijfoplevert(l). (Art. 97.}
ring aanhangig is gemaakt, en de
zaak wil doen verwijzen naar een
andere jeugdrechter;
MAATSCHAPPIJ DER BELOverwegende dat de aangevoerde (KOVAC T.• NATIONALE
GISCHE SPOORWEGEN)
grieven enkel betrekking hebben op
ARREST
een rechter in de jeugdrechtbank en
niet op het gerecht zelf, zodat het
(A.R. nr. 2472)
verzoek niet kan worden beschouwd
HET HOF; - Gehoord het verals een aanvraag tot verwijzing op
grond van gewettigde verdenking in slag van raadsheer Bosly en op de
conclusie
van de heer Declercq,
de zin van de artikelen 542 en
volgende van het Wetboek van advocaat-generaal;
Strafvordering;
Gelet op het bestreden vonnis, op
Dat, zelfs al zouden de in het 8 juni 1982 in hoger beroep gewezen
verzoekschrift aangevoerde gronden door de Correctionele Rechtbank te
kunnen worden beschouwd als een Brussel;
reden tot wraking van de in de
aanvraag aangewezen rechter, blijI. In zoverre de voorziening
kens de artikelen 835 en volgende gericht is tegen de beslissing op de
van het Gerechtelijk Wetboek, het tegen eiser ingestelde strafvordeHof daarvan geen kennis behoort te
ring:
nemen;

Dat het verzoek niet ontvankelijk
is;

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

Overwegende dat het bestreden
vonnis weliswaar de wetsbepaling
aangeeft waarin de bestanddelen
Om die redenen, verwerpt het van het misdrijf worden vermeld,
verzoek; veroordeelt eiser in de doch geen bepaling aanwijst die
kosten.
daarop een stra£ stelt;
3 november 1982 -

2' kamer -

Dat derhalve het vonnis niet naar

Voorzitter : de h.
Screvens
recht met redenen is omkleed;
Verslaggever : de h. Sace
Gelijklui- 1 - - - - - - - - - - - - - - - dende conclusie van de h. Declercq, ,.

advocaat-generaal.

(1) Cass., 2 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 203).
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II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tegen
eiser :
Overwegende dat die beslissing
geen enkele veroordeling uitspreekt
tegen eiser;
Dat de voorziening geen reden
van bestaan heeft en derhalve niet
ontvankelijk is;

(TROUDI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2606)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 september 1982
gewezen door de commissie tot
bescherming van de maatschappij,
ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Vorst;
Overwegende dat de commissie
1
tot bescherming van de maatschappij, na kennisneming van een vordering tot wederopneming van eiser
Om die redenen, vernietigt het in de psychiatrische afdeling van de
bestreden vonnis, in zoverre het strafinrichting van Vorst, beslist de
uitspraak doet over de tegen eiser zaak voor onbepaalde tijd te verdaingestelde strafvordering; verwerpt gen tot de Correctionele Rechtbank
de voorziening voor het overige; te Brussel vonnis zal hebben gewebeveelt dat van dit arrest melding zen;
zal worden gemaakt op de kant van
Overwegende dat die beslissing
de gedeeltelijk vernietigde beslis- geen einduitspraak is in de zin van
sing; veroordeelt eiser in de helft artikel 416 van het Wetboek van
van de kosten, laat de andere helft Strafvordering en geen uitspraak
ten laste van de Staat; verwijst de doet over een bevoegdheidsgeschil;
aldus beperkte zaak naar de CorrecDat de voorziening te vroeg is
tionele Rechtbank te Nijvel, zitting
ingesteld en mitsdien niet ontvanhoudende in hoger beroep.
kelijk is;
3 november 1982 2' kamer Voorzitter: de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de heer
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 150
2' KAMER - 3 november 1982

VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN STRAFZAKEN BESLISSING
WAARBIJ DE ZAAK TOT EEN LATERE ZITTING
WORDT UITGESTELD.

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de schriftelijke stukken
van eiser die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de
voorziening, verwerpt de voorziening.
3 november 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Sace
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Niet ontvanklijk is het cassatieberoep
v66r de eindbeslissing, tegen een
beslissing van de commissie tot Nr. 15l
bescherming van de maatschappij die,
op een vordering tot wederopneming,
enkel beslist de zaak voor onbepaalde
2" KAMER _ 3 november 1982
tijd te verdagen (1). (Art. 461 Sv.)
----------------11° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE
(1) Zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 520) en
23 dec. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 269).

ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 44 WEN- BEGRIP.

BOU-

-3212° MISDRIJF - WET RUIMTELIJKE ORDEl. In zoverre de voorziening
NING EN STEDEBOUW, ART. 44 - BOUWEN gericht is tegen de bes!issingen Op
ZONDER BOUWVERGUNNING - AFLOPEND de strafvordering ;
MISDRIJF.

Over het eerste middel, ,,

3° STRAF - GELDBOETE - OPDECIEMEN FElTEN VAN V66R 8 JULI 1981 - GELDBOETE
VERMEERDERD MET 590 DECIEMEN- ONWETTIGE STRAF.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST RAMING • EX
AEQUO ET BONO" VAN DE SCHADE - WETTIGHEID- VOORWAARDE.

1o en 2° De overtreding van art. 44 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
die erin bestaat te bouwen zonder
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van de bevoegde
administratieve overheid, is een aflopend misdrijf(1).
3" Niet naar recht verantwoord is het

arrest dat, voor een misdrijf gepleegd
v661· de inwerkingtreding van de wet
van 2 juli 1981, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1981, de
geldboete, waartoe de beklaagde is
veroordeeld, met 590 deciemen verhoogt(2).

4" Raming ex aequo et bono van de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade is wettig wanneer de rechte1·
de 1·eden aangeeft waarom de door een
partij voorgesteld berekening niet kan
worden aangenomen en de onmogeJijkheid vaststelt om het juiste bedrag
anders te bepalen, bij gebrek aan
vaststaande beoordelingsgronden (3).
(Art. 97 Gw.; artt. 1382, 1383 B.W.)

I

(VAN DIST T. NAVEAU, RAMLOT)
ARREST ( vertaling)
(A.R. nr. 2411)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1982 door het
Hof van Bero.ep te Brussel gewezen;

------------------1
( 1) Over bet begrip « bouwen » in de zin van
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 44, zie Cass., 8 april 1974 (A. C., 1974, 863).
(2} Zie Cass., 28 april 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 487), 15 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 42),
19 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 298}.
(3) Cass., 30 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 69).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, tweede
lid, van het Strafwetboek, 1 van de wet
van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten,
gewijzigd bij het enig artikel van de wet
van 25 juni 1975 en bij artikel 36 van de
wet van 2 juli 1981, en 64 van de wet
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw van
29 maart 1962,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres vervolgd werd ter
zake dat « ze een chalet en een afsluiting, beide in hout, heeft gebouwd ...
zonder
voorafgaande
bouwvergunning >> en dat het beroepen vonnis was
gewezen op 29 juni 1981, haar uit dien
hoofde veroordeelt tot een geldboete van
300 frank, die na verhoging met de
wettelijke opdecimes op 18.000 frank
wordt gebracht,
teiWijl het in strijd met de wet
oprichten van een gebouw voltooid is
zodra de bouwwerken gedaan zijn; geen
enkele nieuwe handeling is vastgesteld
sedert de uitspraak van het beroepen
vonnis, dus sedert 29 juni 1981, zodat
noodzakelijkerwijze het misdrijf uiterlijk
op die datum voltooid was; anderzijds,
de opdeciemen van de geldboeten met
toepassing van artikel 36 van de in het
Belgisch Staatsblad van 8 juli 1981
bekendgemaakte wet van 2 juli 1981 van
40 op 60 zijn gebracht; artikel 36 van de
wet van 2 juli 1981, waarbij artikel 1 van
de wet van 5 maart 1952 werd gewijzigd
en waarbij de opdeciemen op 60 werden
gebracht, derhalve overeenkomstig de in
artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek vermelde beginselen niet mocht
worden toegepast op het litigieuze misdrijf, vermits het gepleegd was en definitief voltrokken was v66r de inwerkingtreding van die wet, waaruit volgt dat
het bestreden arrest de aan eiseres
opgelegde geldboete van 300 frank
slechts met de coefficient 40 en niet,
zoals het gedaan heeft, met de coefficient 60 mocht vermenigvuldigen ;
Overwegende dat eiseres enkel
ten laste is gelegd dat ze zonder
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bevoegde bestuurlijke overheid een
houten chalet en een houten afsluiting heeft gebouwd;
Dat de omstandigheid dat de
gevolgen van het misdrijf hebben
voortgeduurd tot de dag waarop
eiseres voor de appelrechter is verschenen, niet ter zake doet, vermits
het strafbare feit voltrokken was op
het ogenblik dat de werken uitgevoerd waren;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat « het gepleegde
misdrijf een voortdurend misdrijf is
en dat (het) toch zeker tot de
debatten voor het hof (van beroep)
heeft voortgeduurd , en door te
beslissen dat de geldboete moet
worden verhoogd met 590 opdeciemen, de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 107 van de
Grondwet, 65 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
gewijzigd bij artikel 21 van de wet van
22 december 1970,
doordat het arrest, na ten laste van
eiseres bewezen te hebben verklaard dat
ze zonder voorafgaande vergunning een
houten chalet en een afsluiting heeft
gebouwd, en na haar uit dien hoofde te
hebben veroordeeld tot een geldboete
van 300 frank · x 60, de afbraak beveelt
van de litigieuze afsluiting en de bergplaats, op grond « dat de gemachtigde
ambtenaar het herstel van de plaats in
de vorige staat vordert »,
terwijl de vordering van het bestuur
van stedebouw tot het afbreken van
bouwwerken die in strijd met de wet
van 29 maart 1962 zijn opgericht, een
administratieve rechtshandeling is die
de hoven en rechtbanken zowel op. hun
externe als op hun interne wettigheid
moeten toetsen vooraleer ze de toepassing ervan bevelen; de hoven en rechtbanken overeenkomstig artikel 107 van
de Grondwet de toepassing van de
rechtshandeling moeten weigeren, indien ze niet regelmatig is; het arrest
derhalve het herstel van de plaats in de
vorige staat door het wegnemen van de .

afsluiting en de chalet niet wettig kan
bevelen als het niet tevens nagaat of de
vordering van de gemachtigde ambtenaar regelmatig was :
Overwegende dat krachtens artikel 65 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wet van
22 december 1970, de gemachtigde
ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen moeten oordelen of er, gelet op de ernst van
het vastgestelde misdrijf, grond
bestaat om het strafgerecht te vorderen het herstel van de plaats in
de vorige staat te bevelen;
Overwegende dat het arrest uitdrukkelijk erop wijst dat
de
gemachtigde ambtenaar het herstel
van de plaats in de vorige staat
vordert »; dat het vermeldt dat « (de
afsluiting) door de wijze waarop ze
gebouwd is ... een vast bouwwerk is
dat als zodanig krachtens de in de
telastlegging aangegeven wetsbepaling onderworpen was aan een voorafgaande (bouw)vergunning , en dat
hetzelfde geldt wat de houten chalet
betreft;
Dat het hof van beroep aldus
heeft onderzocht wat het behoorde
te onderzoeken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan de verweerders een schadevergoeding ten belope van 40.000 frank te
betalen op grond dat de beweerde
schade bij gebrek aan exacte gegevens
niet kan worden berekend en dat de
eerste rechter die schade wat te laag
heeft geschat,
terwijl, eerste onderdeel, het bedrag
van de schade weliswaar in sommige
welbepaalde gevallen « naar billijkheid ,
mag worden geraamd, doch op voorwaarde dat het bestaan zelf van de
schade wordt vastgesteld; het bestreden
arrest ten deze niet vaststelt dat de
verweerders schade hebben geleden; het
meer bepaald het bestaan noch van
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schade vaststelt (geur, belemmering van
het uitzicht op de rijbaan, administratieve beslommeringen ... ); het arrest, nu
het zonder het bestaan van enige schade
vast te stellen enkel beslist dat de
beweerde schade bij gebrek aan exacte
gegevens niet kan worden berekend, niet

het arrest derhalve, nu het enkel beslist
dat de vordering van de verweerders
ontvankelijk en in beginsel gegrond was
en dat hun schade op 40.000 frank kon
worden geraamd, zonder evenwel enig
antwoord te geven op de nauwkeurig
uiteengezette tegenwerpingen van eiseres die het bestaan van de beweerde
naar recht verantwnord is;
schade betwistte, niet antwoordt op die
tweede onderdeel, de rechter de omstandige conclusie; het arrest bijgeschade enkel « naar billijkheid , mag volg niet regelmatig met redenen is
ramen wanneer hij de redenen opgeeft omkleed:
waarom hij de door een de partijen
Over het geheel van het middel :
voorgestelde ramingswijze verwerpt en
waarom hij van oordeel is dat de schade
Overwegende dat het arrest met
enkel « naar billijkheid , mag worden bevestiging van de bestreden beslisgeraamd; de verweerders ten deze nauw- sing vaststelt dat « de door (eiseres)
keurig hebben uiteengezet dat de op de grenslijn van haar grond
schade, waarvan ze gewag maakten,
vijfvoudig was, namelijk het onesthe- aangebrachte afsluiting ( ... ) een
tisch uitzicht van de litigieuze construe- groot ongemak meebrengt voor de
ties, de geur die ervan uitging, de burgerlijke partijen »; dat het aldus
belemmering van het uitzicht op de nauwkeurig het bestaan en de aard
rijbaan, de kopzorgen en de kosten die van de schade aangeeft;
het geschil voor hen had meegebracht,
Overwegende dat het arrest, wat
zij hun schade raamden op 50 frank per het bedrag van de schade betreft,
dag gedurende drie jaar en op 5.000
frank, dat maakt in totaal 59.750 frank; vermeldt dat « de schade bij gebrek
het arrest derhalve, nu het aileen maar aan exacte gegevens niet kan worerop wijst dat de beweerde schade bij den berekend » en op die grond, aan
gebrek aan exacte gegevens niet kon de hand van een feitelijke beoordeworden berekend - wat een !outer ling van de gegevens van de zaak,
formele redengeving is - niet de juiste beslist dat de vergoeding die de
redenen opgeeft waarom het oordeelt eerste rechter te laag had geschat,
dat de door de verweerders omstandig « naar billijkheid » op 40.000 frank
voorgestelde en door eiseres betwiste
wijze van berekenen niet in aanmerking zou worden geraamd;
kon worden genomen; het arrest bijgeDat het arrest aldus naar recht
volg niet naar recht is verantwoord en verantwoord is en regelmatig met
niet regelmatig met redenen is omkleed; redenen is omkleed;
derde onderdeel, eiseres in haar voor
Dat het middel niet kan worden
het hof van beoep regelmatig genomen aangenomen;
conclusie betoogde dat de verweerders
geen enkele schade, en met name geen
esthetische schade had geleden in oorzakelijk verband met de bouw van de
litigieuze afsluiting en de bergplaats;
Om die redenen, vernietigt het
eiseres meer in het bijzonder betoogde bestreden arrest, in zoverre het de
dat zowel de afsluiting als de bergplaats
gebouwd waren in een stijl en een aan eiseres opgelegde geldboete met
materiaal die volkomen in overeenstem- vijfhonderd negentig decimes verming waren met het stedebouwkundig hoogt; verwerpt de voorziening voor
uitzicht van de plaats en dus we! esthe- het overige; beveelt dat van dit
tisch verantwoord waren; ze geen enkele arrest melding zal worden gemaakt
geur verspreidden; de afsluiting het op de kant van de gedeeltelijk
zicht maar op dezelfde wijze heeft vernietigde beslissing; veroordeelt
beperkt als het geval zou zijn geweest eiseres in drie vierde van de kosten
indien eiseres haar grond op volkomen
wettige wijze met groen had afge- en laat een vierde ervan ten laste
schermd en het misdrijf de verweerders van de Staat; verwijst de aldus
niet genoodzaakt had om tal van stappen beperkte zaak naar het Hof van
te doen bij de bestuurlijke instanties; Beroep te Bergen.
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HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- HOGER BEROEP DOOR HET VONNIS ONTVANKELIJK
VERKLAARD,
TERWIJL
NIET
BLIJKT DAT DE APPELRECHTER KENNIS
HEEFT GENOMEN VAN
DE
BESTREDEN
BESLISSING- ONWETIIGE BESLISSING.

De artt, 1043 en 1048 Ger. W: worden
geschonden door de rechter in hager
beroep, die het hager beroep tegen een
beslissing ontvankelijk verklaart, na
melding te hebben gemaakt van
andere beslissingen die door de eerste
rechter na de eerste beslissing zijn
genomen << en van de stukken van de
rechtspleging die b~i deze beslissingen
zijn gevoegd », teJwijl uit het vonnis of
uit enig stuk van de rechtspleging niet
blijkt dat de uitgifte of het eensluidend afschrift van die eerste beslissing
een van die stukken was.
1

(SWEGERYNEN T. R.M.Z.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6538)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 5 mei 1969 en
14 september 1978 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik in
hoger beroep gewezen;

Ove1· het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 616 tot 621, 1043,
1046, 1068, 1069, 1138, 2°, en, voor zoveel
nodig, 720 tot 722 van het Gerechtelijk
Wetboek, 4, (4), van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wethoek, en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis van
5 mei 1969 eisers in hoger beroep tegen
het op verzet gewezen vonnis van
23 november 1951 van de Vrederechter
van Sint-Niklaas ontvankelijk heeft verklaard en doordat het bestreden vonnis
van 14 september 1978 uitspraak heeft
gedaan over het hoger beroep,

terwijl, eerste onderdeel, de rechter in
het vonnis van 5 mei 1969 zich ertoe
beperkt melding te maken van de vonnissen alvorens recht te doen van 21 mei
1953 en 23 mei 1955 « en van de stukken
van de rechtspleging die bij die beslissingen zijn gevoegd », zonder dat uit het
vonnis of uit enig ander stuk van de
rechtspleging waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de eensluidende
uitgifte van het vonnis van 23 november
1951 van de Vrederechter te Sint-Niklaas
tot die stukken behoorde; de rechter in
het vonnis van 5 mei 1969 derhalve niet
naar recht kon oordelen dat het vonnis
van 23 november 1951, waarvan de
kennisneming niet is aangetoond, niet in
laatste aanleg was gewezen (schending
van de artikelen 616 tot 621, 1043, 1046
van het Gerechtelijk Wetboek en 4, (4),
van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en overgangsbepalingen luidens welke de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
over de aanleg toepassing vinden op
zaken die zijn ingeleid v66r de inwerkingtreding van deze bepalingen); het
Hof, hoe dan ook, onmogelijk kan
nagaan of het hager beroep tegen het
beroepen vonnis ontvankelijk is; het
vonnis van 5 mei 1969 derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het vonnis van
14 september 1978 in zijn motivering
uitdrukkelijk vaststelt dat het vonnis
van 23 november 1951, waarvan de
vonnissen van 22 mei en 22 juni 1978
hadden gevraagd dat het bij het dossier
zou worden gevoegd, niet was overgelegd; het vonnis van 14 september 1978,
dat uitspraak doet over het hager beroep
en eiser veroordeelt, hoewel het vaststelt
dat het geen kennis had genomen van
het vonnis dat bepaalt in hoeverre de
zaak bij de rechtbank aanhangig was
met toepassing van de artikelen 1138, 2",
1068 en 1069 van het Gerechtelijk Wethoek, derhalve niet naar recht is verantwoord; de rechtbank, nu zij uitspraak
doet op grond van een onvolledig
rechtsplegingsdossier, de bepalingen van
de artikelen 720, 721 en 722 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt; het Hof,
hoe dan ook, niet kan nagaan of over
niet gevorderde zaken uitspraak is
gedaan, of meer werd toegekend dan er
gevraagd was, in strijd met artikel 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, of het
vonnis van 14 september 1978 op geldige
wijze kennis heeft genomen van de
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te beoordelen of, gelet op deze
bepalingen, tegen de bestreden
beslissing een voorziening kan worden ingesteld, die beslissing moet
kennen op het ogenblik dat hij
uitspraak doet;
I. In zoverre het middel gericht is
Overwegende dat het vonnis van
tegen het vonnis van 5 mei 1969 :
5 mei 1969 enkel melding maakt van
de in hoger beroep gewezen vonnisA. Wat betreft de grond van sen alvorens recht te doen van
niet-ontvankelijkheid, die door ver- 21 mei 1953 en 23 mei 1955 « en van
weerder tegen het middel is opge- de rechtsplegingstukken die bij deze
worpen en hieruit afgeleid dat het beslissingen zijn gevoegd >>, zonder
middel, in zoverre het zegt dat de dat uit het vonnis of uit een rechtsartikelen 616 tot 621 van het plegingstuk blijkt dat de uitgifte of
Gerechtelijk Wetboek zijn geschon- het eensluidend verklaard afschrift
den, bepalingen aanvoert die op de van het vonnis van 23 november
datum van het vonnis niet in wer- 1951 van de Vrederechter te SintNiklaas een van die stukken was;
king waren getreden :
Dat het bestreden vonnis van
Overwegende dat de artikelen 616
tot 621 van het Gerechtelijk Wet- 14 september 1978, hoewel de rechthoek, met toepassing van artikel 5 bank had bevolen het vonnis van
van de wet van 10 oktober 1967, op 23 november 1951 bij het dossier te
1 november 1970 in werking zijn voegen, vaststelt dat genoemd vongetreden, dus na de uitspraak van nis niet is overgelegd;
het bestreden vonnis;
Overwegende dat het vonnis van
Dat het middel, in zoverre het de 5 mei 1969, na de samenvoeging van
schending van de genoemde bepa- de zaken, uitspraak doende over de
lingen aanvoert, niet ontvankelijk ontvankelijkheid van de hogere
beroepen terwijl een van de bestre.is;
den beslissingen ontbreekt, de
artikelen 1043 en 1046 van het
B. Over het middel :
Gerechtelijk Wetboek schendt;
W at het eerste onderdeel betreft :
Dat dit onderdeel van het middel
Overwegende dat ingevolge het gegrond is;
koninklijk besluit van 4 december
1968 de artikelen 1043 en 1046 van
het Gerechtelijk Wetboek op 1 januII. In zoverre het middel gericht
ari 1969 in werking zijn getreden;
dat die bepalingen bijgevolg van is tegen het vonnis van 14 septemtoepassing waren op 5 mei 1969 ber 1978 :
toen het bestreden vonnis werd
Overwegende dat de vernietiging
uitgesproken;
van het vonnis van 5 mei 1969 de
Dat tegen de akkoordvonnissen, nietigheid meebrengt van het vonvolgens genoemd artikel 1043, in de nis van 14 september 1978 dat
regel geen voorziening openstaat daaruit volgt;
voor de gedingvoerende partijen en
Dat het derhalve nutteloos is de
dat volgens genoemd artikel 1046 grond van niet-ontvankelijkheid te
beslissingen of maatregelen van onderzoeken, die verweerder tegen
inwendige aard, alsmede vonnissen het middel opwerpt, in zoverre het
waarbij wordt bevolen dat partijen gericht is tegen laatstgenoemd vonin persoon moeten verschijnen, niet nis, en dat ook het middel zelf niet
vatbaar zijn voor verzet of hoger ten gronde behoeft onderzocht te
worden;
beroep;

grond van het geschil, overeenkomstig
de artikelen 1068 en 1069 van het
Gerechtelijk Wetboek; het vonnis derhalve niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
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gecodrd. wetten op het gerechtelijk
bestreden vonnissen; beveelt dat
akkoord bepaalt enerzijds, in zijn eervan dit arrest melding zal worden
ste 1M, dat de homologatie het
gemaakt op de kant van de vernieakkool'd vel'bindend maakt voor alle
tigde vonnissen; houdt de kosten
schuldeisers, en anderzijds, in zijn
aan en laat de beslissing daaromtweede lid, 2°, dat het geen uitwerking
trent aan de feitenrechter; verwijst
heeft met betrekking tot de schuldvorde zaak naar de Rechtbank van
deringen gewaarborgd door voorrecht,
Eerste Aanleg te Hoei, zitting houbypotheek of pandgeving; in die tekst
wordt geen onderscheid gemaakt tusdende in hager beroep.
4 november 1982 1' kamer VoorzHter : ridder de Schaetzen Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu
Advocaten: mrs. Draps en de Bruyn.

sen de schuldvorderingen die gewaarborgd zijn door een algemeen voorrecht op de roerende goederen en die
welke gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht (1).

3o Art. 451 Kh., dat in geval van faillissement de loop van de rente regelt, is niet
toepasselijk
op
het gerechtelijk
akkoord {2}.
Nr. 153

4o en 5° Noch de artt. 5, 29, tweede lid, 2°,
van de op 25 sept. 1946 gecodrd.
wetten op bet gerechtelijk akkoord,
1' KAMER- 4 november 1982
noch al't. 184 Handelsvennootscbappenwet,
noch art. 451 Kh. worden
1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEgeschonden door bet vonnis dat beslist
MENTSAKKOORD EN GERECHTEdat een schuldvordering die gewaarLIJK AKKOORD - ART. 29 WEITEN OP
borgd is door een algemeen voorrecht
HET GERECHTELIJK AKKOORD DRAAGop de roerende goedel'en, rente blijft
WIJDTE.
opbrengen na de homologatie van een
gerechtelijk akkoord (3).
2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- ART. 29 WEITEN OP HET GERECHTELIJK
AKKOORD - DRAAGWIJDTE.

3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
GERECHTELIJK
AKKOORD - WETBOEK VAN KOOPHANDEL,
ART. 451- NIET TOEPASSELIJKE BEPALING.

1-----------------{1) (2) en {3) Zie Cass., 24 maart 1977, twee
arresten (A.C., 1977, 802) met cone!. van
proc.-gen. Delange, 17 mei 1978 {ibid., 1978,

1092), met concl. van adv.-gen. Lenaerts in
A.C., 1978, 1092, 4 feb. 1980 {ibid., 1980, nr. 339)
en 19 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 48) en
20 okt. 1980 {ibid., 1980-81, nr. 109) en 26 nov.
1981 (ibid., 1981-82, nr. 207) en cone!. van
adv.-gen. Liekendael; zie BAUDUIN, noot onder

4° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE- Rechtbank van Koophandel Luik, 25 maart
MENTSAKKOORD EN GERECHTE- 1974, Jur. comm. Belg., 1976, blz. 581; CLOQUJIT,
LIJK AKKOORD
GERECHTELIJK Les concordats et la faillite, Novelles IV,
AKiWORD - SCHULDVORDERING DIE DOOR
EEN ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE GOEDEREN IS GEWAARBORGD BLIJIT RENTE OPBRENGEN NA DE HOMOLOGATIE VAN HET GERECHTELIJK AKKOORD.

biz. 173, nrs. 588-589, en blz. 265, nr. 902;
CoPPENS,

Examen de jurisprudence, les faillites

et les concordats, R.C.JB., 1974, blz. 369 e.v.,
inz. blz. 477 tot 479, nr. 105; COPPENS en

'T KINT,

«

Examen de jurisprudence, les faillites

et les concordats "• R.C.J.B., 1979, blz 293 e.v.,
inz., biz. 441 tit 443, nr. 107; GERARD, " La regie

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN de l'E!galite entre les creanciers d'une societe
- GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDVORDERING DIE DOOR EEN ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE GOEDEREN IS
<.lEWAARBORGD- BLIJIT RENTE OPBRENGEN
NA DE HOMOLOGATIE VAN HET GERCHTELIJK
AKKOORD.

commerciale en liquidation », R.CJ.B., 1977,
blz. 634 e.v.; Repertoire pratique du droit beige,
vo Concordat preventif de la faillite, blz. 610,
nr. 403; Compl. II, vo Concordat judiciaire,
biz. 333, nr. 486; VANRYN en HEENEN, Principes

de droit commercial, IV, blz. 405, nr. 2907, en
blz. 435-436, nr. 2958.

327(BERTRAND, BOURGES T. CLAEYS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6666)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1981 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5, 29, tweede lid,
2', van de wetten op het gerechtelijk
akkoord, gecoiirdineerd bij het Regentsbesluit van 25 september 1946, 184 van
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit
van 30 november 1935, en 451 van de wet
van 18 april 1851 inzake faillissement,
bankbreuk en uitstel van betaling, dat is
boek III van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, en meer
bepaald met verwijzing naar de motieven van dat vonnis, voor recht verklaart
dat de rente op de aan verweerder
verschuldigde vergoeding wegens beeindiging niet is geschorst vanaf de homologatie van het gerechtelijk akkoord, dat
zij dus verschuldigd is op het bedrag van
669.918 frank vanaf 15 april 1970, datum
van de beeindiging, tot de dag waarop
het Fonds voor de sluiting van de
ondernemingen het bedrag van 495.000
frank heeft betaald en op 178.637 frank
tot de dag waarop rekening en verantwoording is gedaan, en dat die rente
bevoorrecht is zoals de schuldvordering
waarvan zij het accessorium is, op
grond, meer bepaald dat artikel 29 van
de gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord zegt dat het gerechtelijk akkoord geen uitwerking heeft
met betrekking tot schuldvorderingen
gewaarborgd door voorrecht, en dat op
grond van dat artikel dus kan worden
gezegd dat de bevoorrechte schuldvorderingen, in tegenstelling tot de chirografaire, ook na het indienen van het
verzoek rente opbrengen, waarbij de
genoemde rente zelf ook bevoorrecht is,
terwijl het vaststaat dat verweerder
enkel een algemeen voorrecht op de
roerende goederen van de vennootschap
" Manufacture de tissus » kon Iaten
gelden; en terwijl in geval van gerechtelijk akkoord door boedelafstand de
schuldvorderingen die, zoals in dit geval,
enkel door een algemeen voorrecht op
de roerende goederen zijn gewaarborgd,
tot de boedel behoren; met andere
woorden de houders van die schuldvorderingen hun recht moeten uitoefenen

op de goederen die tot het gemeenschappelijk pand behoren, en aan het begmsel
van de gelijkheid zijn onderworpen; dat
beginsel onder meer inhoudt dat de
individuele schuldinvorderingen en de
loop van de rente moeten stopgezet
worden op de dag waarop het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is ingediend, althans van de homologatie ervan;
terwijl, in strijd met de beslissing van
het arrest, artikel 29, tweede lid, 2",
luidens hetwelk het gerechtelijk akkoord
geen uitwerking heeft met betrekking
tot de schuldvorderingen gewaarborgd
door voorrecht, geen afbreuk doet aan
die regel; de genoemde bepaling immers
enkel beoogt de bevoorrechte schuldvorderingen in hun geheel te handhaven, in
strijd met de chirografaire schuldvorderingen, die kunnen verminderd worden; daaruit volgt dat krachtens voornoemd artikel 29, tweede l!d, 2°, de
bevoorrechte schuldeisers enkel ten aanzien van de chirografaire schuldeisers
een voorkeurrecht genieten bij de tegeldemaking van de goederen begrepen in
het gemeenschappelijk pand, maar dat
zij, voor het overige, zoals bij de vereffening van een vennootschap, onderworpen zijn aan het beginsel van gelijkheid;
daaruit volgt dat het arrest, nu het
beslist dat · de loop van de rente van
verweerders schuldvordering rente is
blijven opbrengen, die op haar beurt
bevoorrecht is, na het indienen van het
verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord
en zulks, zogezegd met toepassing van
artikel 29, tweede lid, 2", van de gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord, de zin en de draagwijdte van
genoemd artikel 29, tweede lid, 2", miskent en dus die bepaling schendt, evenals de artikelen 5 van de gecoiirdineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord en,
naar analogie, 134 van de gecoiirdineerde
wetten
op
handelsvennootschappen
waarin het beginsel van de gelijkheid
van de schuldeisers van de gefailleerde
wordt vastgelegd of toegepast :

Overwegende dat, enerzijds, artikel 29 van de op 25 september 1946
gecoordineerde wetten
op
het
gerechtelijk akkoord, in zijn eerste
lid zegt dat de homologatie het
akkoord verbindend maakt voor alle
schuldeisers, en in zijn tweede lid,
2', bepaalt dat het geen uitwerking
heeft met betrekking tot de schuldvorderingen gewaarborgd door voorrecht, hypotheek of pandgeving; dat

-328in die tekst geen onderscheid wordt OF VAN EEN AMBTENAAR - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADMINISTRATIE- VOORWAARgemaakt tussen de schuldvorderinDEN.
gen die gewaarborgd zijn door een
BUITEN
algemeen voorrecht op de roerende 2o AANSPRAKELIJKHEID
goederen en die welke gewaarborgd OVEREENKOMST - ADMINISTRATIEVE
OVERHEID
VERGISSING
BEGAAN
BIJ DE
zijn door een bijzonder voorrecht;
BEOORDEL!NG VAN DE RECHTEN EN VEROverwegende
dat,
anderzijds,
PLICHTINGEN VAN EEN RECHTSONDERHORIGE
geen enkele wettelijke bepaling
OF VAN EEN AMBTENAAR - AANSPRAKELIJKartikel 451 van het Wetboek van
HEID VAN DE ADMINISTRATIE- VOORWAARKoophandel, dat in geval van faillisDEN.
sement de loop van de rente regelt, 3o AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
toepasselijk maakt op het gerechteOVEREENKOMST - ADM!NISTRATIEVE
lijk akkoord, en dat, aangezien het
OVERHEID - VERGISSING BEGAAN BIJ DE
door die twee instituten beoogde
BEOORDEL!NG VAN DE RECHTEN EN VERPL!CHTINGEN VAN EEN RECHTSONDERHORIGE
doe! verschillend is, de uitbreiding
OF
VAN EEN AMBTENAAR- AANSPRAKELIJKvan dat artikel naar analogie van
HEID VAN DE ADMINISTRATIE - VOORWAARhet ene naar het andere niet verDEN.
antwoord is;
BUITEN
Overwegende dat het arrest dus 4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - ADMINISTRATIEVE
door te beslissen, met overname van
OVERHEID - ONJU!STE INLICHTINGEN VERde motieven van het beroepen vonSTREKT DOOR DE ADMINISTRATIE DIE
nis, dat verweerders schuldvordeBELAST IS MET DE TOEPASSING VAN EEN
ring die door een algemeen voorWET OF VAN EEN REGLEMENT - AANSPRArecht op de roerende goederen
KELIJKHEID VAN DE ADMINISTRATIE- VERis gewaarborgd, rente is blijven
EISTEN.
opbrengen na de homologatie van
1" Een vergissing van de administratieve
het gerechtelijk akkoord, de in het
overheid bij de beoordeling van de
middel bedoelde wettelijke bepalinomvang van de rechten of verplichtingen niet schendt;
gen van een rechtsonderhorige of een
ambtenaar is niet noodzakelijk een
Dat het middel naar recht faalt;
quasi-delictuele lout (1). (Artt. 1382,
1383 B.W.)
.
2° Wanneer de vergissing van de admi-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
4 november 1982 1" kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen Verslaggever
mevr.
RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat : mr. De Bruyn.
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nistratieve overheid bij de beoordeling
van de omvang van de rechten of
verplichtingen van een rechtsonderhorige of een ambtenaa1; tot gevolg heeft
dat de administratieve overheid een
beslissing neemt of bekrachtigt die
een grondwettelijke of wettelijke regel
schendt welke haar ertoe verplicht
zich te onthouden of op een welbepaalde manier op te t1·eden, is die
grondwettige of onwettige beslissing
een quasi-delictuele fout, tenzij de
begane vergissing onoverkomelijk is of
tenzij er een andere grand van uitsluiting van aansprakelijkheid bestaat (2).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)

(1) en (2) Zie Cass., 16 dec. 1965 (Bull en
Pas., 1966, I, 513) met cone!. van proc.-gen.
Ganshof van der Meersch, toen eerste
1o AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN adv.-gen., 4 jan. 1973 (A.C., 1973, 452), 19 dec.
OVEREENKOMST - ADMINISTRATIEVE 1980 (ibid., 1980-81, nr. 241) met cone!. van
OVERHEID - VERGISSING BEGAAN BIJ DE proc.-gen. Duman in A.C., 1980-81, biz. 450,
BEOORDELING VAN DE RECHTEN EN VER- 13 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr ....... , J.T., 1982, 772)
PLICHTINGEN VAN EEN RECHTSONDERHORIGE met cone!. O.M., J.T., 1982, 772.
1" KAMER -
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-3293' en 4" Wanneer de vergissing van de
administratieve overheid bij de beoordeling van de omvang van de rechten
of verplichtingen van een rechtsonderhorige of een ambtenaar niet aan de
basis ligt van een beslissing die grondwettelijke of wettelijke regels schendt,
welke de administratie ertoe vezplichten zich te onthouden of op een
welbepaalde manier op te treden, is zij
slechts een lout die de aansprakelijkheid in het gedrang brengt van de
administratieve overheid die onjuiste
inlichtingen geeft over de reglementering of de wetgeving die zij moet
toepassen, wanneer de onjuiste interpretatie zonder voldoende onderzoek
werd gegeven of zonder dat er enige
twzjfel werd uitgedrukt nopens de
voorgestelde oplossing (3). (Artt. 1382,
1383 B.W.)

.

.

(STAD NAMEN T. PIERSOTTE, BELGISCHE STAAT
- MI:'>I. V. :\ATIO:'>IALE OPVOEDING EN FRANSE
CULTUUR; BELGISCHE STAAT
MIN. V. NATIONALE OPVOEDING EN FRANSE CULTUUR T. PIERSOTTE, STAD NAMEN)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nrs. 6605 en 6606)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen, onder de nrs. 6605 en 6606
ingeschreven op de algemene rol,
tegen hetzelfde arrest zijn gericht;
dat zij moeten samengevoegd worden;
I. Wat de voorziening van eiseres
Stad Namen betreft:
Over het eerste middel, afgeleid uit de

(3) Z1e Cass ... 4 Jan. 1973 (A.C., 1973, 452), I schending van de artikelen 1382, 1383
20 JUm 1974 (Ibid.,. 1974, 1162) er1 de cone!. O.M. van het Bmgerlijk Wetboek en 97 van de
7~~: Cass., 13 me1 1982, namehJk m J.T., 1982, Grondwet,

doordat het arrest, niettegenstaande

Voor de aansprakelijkheid van de adminis- het vaststelt dat het koninklijk besluit
tratieve overheid wegens onjuiste inlichtingen van 7 augustus 1973 « vrij dubbelzinnig »
die door haar diensten werden verschaft, zie :
was en pas op 31 augustus 1973, dus

a) naar Belgisch recht : R. DALCQ, " La
responsabilite des pouvoirs publics - Chronique de jurisprudence », R.C.J.B., 1974, nr. 84,
biz. 257-258; J. DELVA, « Overheidsaansprake-

lijkheid en legaliteitstoezicht -

Overzicht

1971-1973 », Tijds. v. Bestuursw., 1975, blz. 195
e.v., blz. 234 en 235; J.-L. FAGNART, noot onder
Cass., 4 jan. 1973, J.T., 1973, blz. 551 e.v.; id.,
« Chronique de jurisprudence : la responsabilite civile 1>, J.T., 1976, biz. 569 e.v., inz. biz. 598;
J. GYSSELS, « De overheidsaansprakelijkheid in
verband met informatie », R. W., 1979-1980,
kol. 1202 e.v.; W. LAMBRECHTS, « Het zorgvuldigbeidsbeginsel in de rechtspraak in w~rband
met de overheidsaansprakelijkheid '~>, R. W.,
1979-1980, kol. 1410 e.v.; G. ScArL~·EUR, , Les
renseignements errones donnes par les agents
des services fiscaux engagent-ils la responsabilite de l'Etat? », R.G.E.N., 1964, nr. 20804; J.
STASSEN, « La respons.abilite de l'Etat du chef
de renseignements errones fournis par ses
services », R.C.J.B., 1974, blz. 339 e.v.; A. VAN
OEVELEN, « Overheidsaansprakelijkheid voor
verkeerde inlichtingen of wegens foutief verzuim informatie te verschaffen », noot onder
Arb. Antwerpen, 2 juni 1977, R.W:, 1977-1978,
kol. 1514 e.v.;

b) ilaar Frans recht : P. DI MALTA, « Les
renseignements administratifs », D., 1964,
chron., blz. 225 e.v.; J. MOREAU, « Responsabilite de Ia puissance publique - Dommages
resultant de diverses fautes de !'administration », 1977 (Juriscla.sseur-contentieux
administratif, fasc. 721), nrs. 91 tot 136.

enkele dagen v66r de betwiste beslissing,
in het Belgisch Staatsblad was bekendgemaakt, eisers, hoofdelijk met de Belgische Staat, toch veroordeelt om aan
verweerder een provisionele vergoeding
van 250.000 frank te betalen en voor het
overige een deskundige aanstelt om
verweerders schade precies te bepalen,
op grond, meer bepaald « dat het in dit
geval vaststaat dat men appellant heeft
voorgehouden dat hij verplicht was zijn
pensioen aan te vragen ... )); dat verweerder dus ten gevolge van een vergissing
vervroegd pensioen heeft aangevraagd;
dat « zijn vergissing te wijten is aan de
onjuiste interpretatie van het koninklijk
besluit door de schooldirectie, door een
onderwijsinspecteur en door de organen
van de vroegere gemeente Jambes ... dat
die aan beide ge!ntimeerde partijen te
wijten reeks vergissingen aan verweerder de schade hebben berokkend »
waarover hij zich beklaagt,
terwijl de vergissing nopens het recht
die door een administratieve overheid is
begaan bij de beoordeling van het recht
op pensioen van een rechtsonderhorige
in se geen fout is in de zin van de
ariikelen 1382 en 1383 van het. Burgerlijk
Wetboek; het feit dat een administratieve overheid aan een harer onderhori-

-330gen een onjuiste juridische inlichting dergelijke ongrondwettige of onwetverschaft enkel een fout is wanneer de tige beslissing, zij slechts een fout is
vergissing te wijten is aan een onvol- die de aansprakelijkheid in het
doend onderzoek;
gedrang brengt van de administraen terwijl het arrest ten deze, door
vast te stellen dat het koninklijk besluit tieve overheid, die onjuiste inlichvan 7 augustus 1973 dubbelzinnig was en tingen geeft over de reglementering
pas onlangs van kracht was geworden, of de wetgeving die zij moet toepasimpliciet maar noodzakelijk heeft aange- sen, wanneer de onjuiste interpretanomen dat eiseres niet nalatig was tie zonder voldoende onderzoek
geweest bij het onderzoek naar de werd gegeven of zonder dat er enige
uitlegging van genoemd koninklijk twijfel werd uitgedrukt nopens de
besluit; het hoe dan ook heeft aangeno- voorgestelde oplossing;
men dat dit besluit verwarrend was;
Overwegende dat het middel het
daaruit volgt dat het arrest niet zonder
tegenstrijdigheid en miskenning van het arrest enkel bekritiseert in zoverre
wettelijk begrip fout, in de zin van de het beslist dat eiseres een fout heeft
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk begaan door aan verweerder onWetboek, heeft kunnen beslissen dat de juiste inlichtingen te verschaffen
door eiseres bij de interpretatie begane nopens de omvang van zijn rechten;
vergissing aan haar zelf te wijten is
Dat het arrest, dat enkel over(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger- weegt, enerzijds, dat « men verweerlijk Wetboek); het arrest althans niet der heeft voorgehouden dat hij
wettig kon beslissen dat de vergissing verplicht was zijn pensioen aan te
van eiseres HOpens het recht een fout vragen », dat verweerder ten gevolge
uitmaakte, zonder vast te stellen dat die
vergissing te wijten was aan een nalatig- van een vergissing zijn vervroegd
heid van eiseres bij de interpretatie van pensioen heeft aangevraagd, dat
het bewuste koninklijk besluit (schen- « verweerders vergissing te wijten is
ding van de artikelen 1302 en 1303 van aan de onjuiste interpretatie van
het Burgerlijk Wetboek) :
het koninklijk besluit door de
schooldirectie, door een onderwijsOverwegende dat de vergissing inspecteur en door de organen van
van de administratieve overheid bij de vroegere gemeente Jambes, dat
de beoordeling van de omvang van die aan eiseres en aan de Belgische
de rechten of verplichtingen van Staat toe te schrijven reeks vergiseen rechtsonderhorige of een amb- singen aan verweerder schade hebtenaar niet noodzakelijk een quasi- ben berokkend en, anderzijds, dat
delictuele fout is;
het koninklijk besluit van 7 augusDat, wanneer een dergelijke ver- tus 1973, dat daags na zijn bekendgissing tot gevolg heeft dat de making van kracht is geworden,
administratieve overheid een beslis- dubbelzinnig was en door een ander
sing neemt of bekrachtigt die koninklijk besluit is vervangen dat
grondwettelijke of wettelijke regels grondig van het eerste verschilt, dat
schendt welke haar ertoe verplich- verweerder die « zich beter had
ten zich te onthouden of op een kunnen voorlichten omtrent zijn
welbepaalde manier op te treden, rechten en verplichtingen dadelijk
die ongrondwettige of onwettige stelling moest nemen midden de
beslissing pas een quasi-delictuele rond hem heersende verwarring »,
fout is wanneer de begane vergis- zonder vast te stellen dat eiseres en
sing niet onoverkomelijk is of er de Belgische Staat niet voldoende
geen andere grond van uitsluiting onderzoekingen
hebben
gedaan
noch twijfel hebben uitgedrukt
van aansprakelijkheid bestaat;
Dat, wanneer de vergissing bij de nopens de voorgestelde oplossing,
beoordeling van de omvang van de zijn beslissing niet naar recht verrechten of verplichtingen van een antwoordt;
rechtsonderhorige of een ambtenaar
Dat het middel dienaangaande
niet aan de basis ligt van een gegrond is;
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van het koninklijk besluit door een
eiser, Belgische Staat :
onderwijsinspecteur,
terwijl
het
Over het middel, afgeleid uit de schen- beschikkend gedeelte van het arrest
ding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerijk Wetboek en 97 van de Grand- en eisers aansprakelijkheid verantwoord blijven door de fout die erin
wet,
doordat het arrest, om eiser, hoofde- bestaat een dubbelzinnige verordelijk met verweerster, jegens verweerder nende tekst op te stellen die daags
te veroordelen tot 80 pet. van de schuld, na zijn bekendmaking in het Belervan uitgaat dat verweerders vergissing gisch Staatsblad van kracht wordt :
« te wijten is aan de onjuiste interpretaOverwegende dat de considerantie van het koninklijk besluit van sen van het arrest, luidens welke
7 augustus 1973 door de schooldirectie,
door een onderwijsinspecteur en door de het koninklijk besluit van 7 augusorganen van de vroegere gemeente Jam- tus 1973 « vrij dubbelzinnig >> was en
bes; dat verweerders vergissing hierdoor daags na zijn bekendmaking in het
is veroorzaakt dat hij op foutieve wijze Belgisch Staatsblad van 31 augustus
is behandeld door de gelntimeerden : 1973 van kracht werd, niet volstaan
administratieve overheden en hierarchi- om de beslissing te verantwoorden
sche meerderen » en dus beslist dat de waarbij eiser aansprakelijk wordt
vergissing van een onderwijsinspecteur, verklaard voor de schade die verorgaan van de Staat, bij de interpretatie
van het koninklijk besluit van 7 au- weerder naar eigen zeggen heeft
gustus 1973 wat eiser betreft een fout geleden;
uitmaakt, zonder de bestanddelen van
Dat het middel
van
nietdie fout te beschrijven,
ontvankelijkheid niet kan aangenoteJWijl de vergissing bij de interpreta- men worden;
tie van de wet, begaan door de overheid
Over het cassatiemiddel :
die ze moet toepassen, op zichzelf geen
Overwegende dat uit het antquasi-delictuele fout is; die vergissing
enkel een fout is waardoor de aanspra- woord op het eerste door de stad
kelijkheid in het gedrang wordt gebracht N amen aangevoerd middel volgt dat
van de overheid, die een rechtsonderho- het door eiser aangevoerde middel
rige op onjuiste wijze inlicht over de gegrond is in zoverre daarin het
omvang van zijn rechten, wanneer de arrest wordt verweten dat zijn
onjuiste interpretatie zonder voldoende beslissing niet naar recht is verantonderzoekingen wordt gegeven of zonder
enige twijfel uit te . drukken aangaande woord;
de voorgestelde oplossing; het arrest dat
zegt dat de vergissing van de administratie bij de uitlegging van het litigieuze
koninklijk besluit een fout is, zonder
vast te stellen of de bestanddelen van
die fout zijn verenigd, zijn veroordeling
van eiser niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) en, bovendien, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Om die redenen, voegt de voorzieningen samen die op de algemene
rol onder de nrs. 6605 en 6606 zijn
ingeschreven; 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
Over het middel van niet- zegt dat de feitenrechter erover zal
ontvankelijkheid dat door de ver- beslissen; verwijst de zaak naar het
weerder Albert Piersotte tegen het Hof van Beroep te Brussel.
cassatiemiddel is opgeworpen en
4 november 1982 1' kamer afgeleid uit het gebrek aan belang, Voorzitter
de
h.
Clason
doordat het middel uitsluitend VerslaggeveJ' : de h. Stranard - Gelijkbetrekking heeft op de fout die Juidende conclusie van de h. Velu, advoe1ser heeft begaan door verweerder caat-generaal - Advocaten : mrs. De
op een dwaalspoor te brengen ten Bruyn, Dassesse en Biitzler
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het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken en
97 van de Grondwet,

doordat het arrest de vordering van
OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
eiseres ongegrond verklaart onder meer
LEVERINGEN, DIENSTEN) wrJ- op grand : " dat uit de overgelegde
ZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE CON- stukken, meer bepaald de brief van
TRAcruELE BEPALINGEN - HERZIENING OF 9 juni 1976 uitgaande van (eiseres), b!ijkt
ONTBINDING VAN DE OPDRACHT- M.B. VAN dat het bestuur door (eiseres), die haar
14 OKT. !964 AANGAANDE DE ADMINISTRA- aangifte van de feiten en omstandigheTIEVE EN TECHNISCHE
CONTRACTUELE den voor het eerst op 28 januari 1974
BEPALINGEN DIE HET ALGEMEEN LASTENKO- deed, niet ten gepasten tijde, zoa]s
HIER VAN DE OVEREENKOMSTEN VAN DE vereist door artike] 16, C, van het
STAAT UITMAKEN, ART. 16, C DRAAG- ministeriee] bes]uit van 14 oktober 1964,
WIJDTE.
van de in 1972 en 1973 bestaande en
Art. 16, C, van het M.B. van 14 okt. 1964 door haar gekende, vanaf mei 1973,
aangaande de administratieve en tech- vaststaande toestand op de hoogte werd
nische contractuele bepalingen die het gebracht en derhalve niet in de gelegenalgemeen Iastenkohier van de overeen- heid werd gesteld het bestaan van de
komsten van de Staat uitmaken, dat abnormale prijsstijging te controleren,
bepaalt dat niet ontvankelijk zijn de de weerslag ervan te bepalen en desgeklachten en verzoeken die steunen op vallend de vereiste maatregelen te
feiten en omstandigheden die door de nemen; ( ... ) dat ingevolge de Iaattijdigaannemer niet te gepasten tijde -en in h~id van het op 28 januari 1974 ingeelk geval niet binnen dertig kalenderda- d1ende verzoek, de door (e1seres) op
gen nadat ze zich voorgedaan hebben artikel 16, B, van het algemeen bestek
aan het bestuur kenbaar gemaakt zijn, van de Staat gestoelde vordering niet
betekent niet dat het verzuim van de gegrond dJent verklaard »,
aannemer om een buitengewone en njet

te voorziene_ prijsstijging die op een
bepaald tiJdstJp . waarneembaar is
geworden, ter kenms van het bestuur te
brengen, uitsluit dat dezelfde aannemer
in verband met hetzelfde werk zich
beroept op een later tot stand gekomen
buitengewone en eveneens niet te voorziene prijsstijging, die hij wei binnen de
gestelde termijn aangeeft (1).
(VANDERLINDEN N.V. T. OPENBAAR CENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE
GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW)
ARREST

(A.R. nr. 3518)
RET HOF· _ Gelet op het bestre'
.
den arrest, op 10 april 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 16, C. van
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 aangaande de administratieve en
technische contractuele bepalingen die

I

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar tweede conclusie in hager beroep,
door verwijzing naar het oordeel van de
eerste rechter op dat stuk, aanvoerde :
" dat het bestuur volkomen op de hoogte
was van de prijsstijgingen, van het
abnormale karakter ervan en van de
schade door de aannemer dienaangaande geleden; (en) trouwens dat het
ten deze niet gaat om feiten of omstandigheden waaraan het bestuur iets zou
hebben kunnen verhe!pen, of die het
bestuur achteraf niet meer zou hebben
kunnen controleren, zodat zelfs, wanneer
men !outer rekening houdt met de ratio
legis van artikel 16, C, zoals hierboven
I uiteengezet en aangenomen door de
rechtspraak, strikt genomen de aann<;mer het bestuur met d1ende te verwJttJgen van deze feiten en omstandigheden
gezien ze door het bestuur gekend
waren )); het arrest, door zich ertoe te
beperken te overwegen dat de aangifte
van 28 januari 1974 van eiseres laattijdig
zou zijn, geen antwoordt verstrekt op
voormeld rege!matig aangevoerd middel
van eiseres (schending van artikel 97
van de Grondwet);

(1) Zie FLAMME, DE GRAND RY en MATHE!,
tweede onderdeel, eiseres in haar
Praktische commentaar bij de reglementering
van de overheidsovereenkomsten, 4e uitg., tweede conclusie in hager beroep, andernrs, 329.1 en 330.1.

maal door verwijzing naar de motJvermg
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« dat het vanzelfsprekend is dat een
onvoorzienbare en abnormale stijging
van de bouwmaterialen een gebeurtenis
is die zich over een zekere tijd uitstrekt;
dat het niet mogelijk is te stellen dat het
feit of de omstandigheden zich op een
bewuste datum hebben voorgedaan, aangezien in feite de aanvraag slechts kan
ingediend worden, en de feiten slechts
kunnen gesignaleerd worden, op het
ogenblik dat het abnormaal karakter
vastgesteld is, ogenblik dat niet gedetermineerd is en ook moeilijk gedetermineerd kan worden; (...) dat de rechtbank
zeer terecht laat opmerken, ... , dat het
laatste lid van artikel 16, C, van het
algemeen lastenkohier slechts kan toepassing krijgen wanneer een feit ingeroepen wordt dat precies is en beperkt
in tijd, zodat op dat ogenblik een
eventuele termijn van dertig dagen kan
beginnen !open, doch dat men het verval
van artikel 16, C, niet kan inroepen
wanneer het ingeroepen feit zich uitstrekt over een ganse periode, en tijdig
wordt kenbaar gemaakt wanneer dit feit
een abnormaal karakter heeft aangenomen (... )(en) dat de ten deze ingeroepen
omstandigheden zich hebben voorgedaan
over een ganse periode, namelijk 1972 en
1973, en dat het abnormaal karakter van
de stijging van bouwmaterialen slechts
kon waargenomen worden en slechts
abnormaal werd na het verloop van een
ganse tijd »; het arrest, na impliciet
maar zeker te hebben vastgesteld dat
« de in 1972 en 1973 bestaande ...
toestand » zich over een onafgebroken
periode uitstrekte, niet alleen in geen
enkele van zijn overwegingen regelmatig
antwoordt op voornoemde middelen,
doch tevens door dubbelzinnigheid in de
motivering is aangetast, door de abnormale prijsstijging als een « vanaf mei
1973 vaststaande toestand » te beschouwen en zulks af te leiden uit de brief
van 9 juni 1976 uitgaande van eiseres,
zonder verdere toelichting, nu uit deze
brief daarentegen blijkt dat de eerste
(minieme) prijsstijging slechts vanaf de
maand maart 1973 waarneembaar was
en de meest ingrijpende prijsstijging
werd genoteerd tussen de maanden
december 1973 en januari 1974 (schending van artikel 97 van de Grondwet);

derde onderdeel, de door artikel 16, C,
van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 voorgeschreven inlichtingsplicht
ten aanzien van het bestuur, in het geval
•an op het ogenblik van het afsluiten
van de overeenkomst onvoorzienbare en

uitzonderlijke omstandigheden die zich
over een onafgebroken periode uitstrekken, door de aannemer (eiseres) kan
worden nagekomen, zolang deze omstandigheden voortduren wanneer, zoals voor
onderhavige prijsstijgingen, hun onvoorzienbaarheid en abnormale aard veeleer
het gevolg is van hun continulteit en dus
slechts na verloop van bepaalde tijd
kunnen worden vastgesteld; ten deze uit
de door het arrest geciteerde brief van
9 juni 1976, uitgaande van eiseres, blijkt
dat in de maand mei 1973 slechts de
derde - sinds de maand maart 1973 · overigens relatief geringe (parameters
0,11976 in mei, 0,08152 in april en 0,01948
in maart) prijsstijging te noteren vie!,
dat dit verschijnsel zich enigszins stabiliseerde in de maanden juli tot
oktober 1973 om evenwel een hoogtepunt
te bereiken tussen de maanden december 1973 (parameter 0,28282) en januari
1974 (parameter 0,33838) en dat, bijgevolg, bezwaarlijk van een sinds mei 1973
vaststaande abnormale prijsstijging kan
worden gewaagd; het arrest, door het
tegendeel te beslissen en hieruit af te
leiden dat het op 28 januari 1974 ingediende verzoek van eiseres laattijdig
was, niet alleen de bewijskracht van
voornoemde brief van 9 juni 1976 heeft
geschonden (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), doch tevens een onwettige
inhoud geeft aan de inlichtingsplicht die
ten deze op eiseres rustle (schending
van artikel 16, C, van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 16, C.
van het algemeen bestek voor werken in opdracht van de Staat
bepaalt dat niet ontvankelijk zijn de
klachten en verzoeken die steunen
op feiten en omstandigheden die
door de aannemer niet te gepasten
tijde - en in elk geval niet binnen
dertig kalenderdagen nadat ze zich
voorgedaan hebben
aan het
bestuur kenbaar gemaakt werden;
dat deze bepaling niet in die zin
kan worden begrepen dat het verzuim van de aannemer om een
buitengewone en niet te voorziene
prijsstijging die op een bepaald
tijdstip waarneembaar is geworden,
ter kennis van het bestuur te brengen, uitsluit dat dezelfde aannemer
in verband met hetzelfde werk zich

-334PRIVATE MILITIES beroept op een later tot stand geko- 3° MISDRIJF men buitengewone en eveneens niet ART. IBIS WET VAN 29 JULI 1934 - OPI'REDEN
IN
HET
OPENBAAR
VAN
PRIVATE PERSONEN
te voorziene prijsstijging, die hij wel
binnen de gestelde termijn aan- IN GROEP DIE HET VOORKOMEN VAN MILITAIRE TROEPEN HEBBEN- BEGRIP.
geeft;
Overwegende dat het arrest, met 4° LEGER- PRIVATE MILITIES- ART. IBIS
betrekking tot de stelling van eiseWET VAN 29 JULI 1934 - OPTREDEN IN HET
res dat buitengewone en niet te OPENBAAR VAN PRIVATE PERSONEN IN
GROEP
DIE HET VOORKOMEN VAN MILITAIRE
voorziene prijsstijgingen zich nog
hadden voorgedaan tot einde 1973, TROEPEN HEBBEN - BEGRIP.
de beslissing dat eiseres het bestuur 5° WAPENS
PRIVATE
MILITIES
in januari 1974 niet meer van enige ART. IBIS WET VAN 29 JULI 1934 - WET VAN
zodanige prijsstijging tijdig op de 3 JAN 1933 - OPI'REDEN IN HET OPENBAAR
hoogte kon brengen, niet wettelijk VAN PRIVATE PERSONEN IN GROEP DIE HET
verantwoordt door de enkele vast- VOORKOMEN VAN MILITAIRE TROEPEN HEBstelling dat « de toestand , reeds BEN - BEGRIP.
vaststond in mei 1973;
6° MILITAIR PRIVATE MILITIES Dat het onderdeel in zoverre ART. IBIS WET VAN 29 JULI 1934 - OPI'REDEN
gegrond is;
IN HET OPENBAAR VAN PRIVATE PERSONEN
IN GROEP DIE HET VOORKOMEN VAN MILITAIRE TROEPEN HEBBEN- BEG RIP.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre dit het 7° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENverzoek van eiseres laattijdig ver- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - VERNIETIGING
klaart; beveelt dat van dit arrest VAN
EEN BESLISSING VAN VRIJSPRAAK melding zal worden gemaakt op de VEROORDELENDE BESLISSING WEGENS FElkant van de gedeeltelijk vernietigde TEN VAN EEN ANDERE TELASTLEGGING beslissing; houdt de kosten aan en MOGELIJKHEID DAT DE RECHTER OP VERWIJzegt dat de feitenrechter daarover ZING ZAL OORDELEN DAT DE FElTEN VAN
zal beslissen; verwijst de aldus BEIDE TELASTLEGGINGEN MET HETZELFDE
beperkte zaak naar het Hof van OPZET ZIJN GEPLEEGD - VERNIETIGING VAN
BEIDE BESLISSINGEN.
Beroep te Antwerpen.
en 2" Art. 1 wet van 29 juli 1934
5 november 1982 - 1" kamer - Voor- 1" waarbij
de private milities verboden
zitter en verslaggever : de h. Janssens,
worden en waarbij de wet van 3 jan.
afdelingsvoorzitter
Andersluidende
1933 op de vervaardiging van, de
conclusie van de h. Janssens de Bisthohaadel in en het dragen van wapenen
ven, advocaat-generaal - Advocaten :
en op de handel in munitie aangevuld
mrs. Biitzler en Delahaye.
wordt, wordt geschonden door bet
aiTest dat in beginsel beslist dat die
wet, met de woorden « organisatie van
private personen,

waarvan het oog-

merk is geweld te gebruiken » slechts
de bestraffing beoogt van elke organiNr. 156

z• KAMER- 9 november 1982
1° MISDRIJF-

PRIVATE MILITIES- ART. I
WET VAN 29 JULI 1934 - ORGANISATIE VAN
PRIVATE PERSONEN WAARVAN HET OOGMERK
IS GEWELD TE GEBRUIKEN - BEGRIP.

2° WAPENS-

PRIVATE MILITIES- ART. I
WET VAN 29 JULI 1934 - ORGANISATIE VAN
PRIVATE PERSONEN WAARVAN HET OOGMERK
IS GEWELD TE GEBRUIKEN- BEGRIP

satie van private personen, waarvan

de « hoofdactiviteit of haast uitsluitende bezigheid » gericht is op het
gebruik van geweld en dat het
« hoofddoel » van de orgaaisatie moet
zijn geweld te plegen (1).
(1) Zie in de voorbereiding van de wet van
29 juli 1934, o.m. Gedr. St., Kamer, zitt.
1933-1934, nrs. 206 en 238, Senaat, 1934,
nr. 184, Pari. Hand., Kamer, 4 juli 1805,
Senaat, 26 juli 1934, biz. 1182.

{Zie vervolg nota volgende biz.)

-335strafvordering jegens Alfons Troch
en Walter Vander Keilen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn
voorziening regelmatig heeft doen
betekenen aan de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

3", 4", 5" en 6" AI't. 1 bis, eerste lid, wet
van 29 juli 1934 waarbij de private
milities verboden worden en waarbij
de wet van 3 jan. 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen
van wapenen en op de handel in
munitie aangevuld wordt, dat in de
ee1·stvermelde wet is ingevoegd bij
al't. 1 wet van 4 mei 1936, wordt
geschonden door het arrest dat, na te
hebben gezegd dat het begrip « optreden met het voorkomen van militaire
troepen » eng te interpreteren is, in de
zin van « geiiniformeerde of op eenvormige wijze geklede of uitgeruste troepen, die als in militaire gelederen of forma tie tuchtvol opstappen op het bevel
van hun ]eiders», beslist dat de elementen voor de toepassing van art. lbis niet
aanwezig zijn, op de enkele grand dat
de gegevens van het dossier niet wijzen
« op de dracht van uniform en of van een
eenvormige kledij ».

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering jegens Michel Voets
en Dirk Van Giel :

Overwegende dat het arrest ten
aanzien van de verweerders bij
verstek is gewezen;
Dat de voorziening die is inge7" Wanneer de beslissing van vrijspraak steld op 15 juni 1982, dit is v66r het
van een telastlegging, op het cassatie- verstrijken van de gewone termijn
beroep van het openbaar ministerie, van verzet, niet ontvankelijk is;
wordt vernietigd en de rechter op
verwijzing zou kunnen oordelen dat de
feiten van die telastlegging alsmede de
C. In zoverre de voorziening
feiten van een andere telastlegging,
waarvoor een veroordeling is uitge- gericht is tegen de beslissing op
sproken, met hetzelfde opzet zijn de strafvordering tegen de andere
gepleegd, geldt de vernietiging voor verweerders :
beide beslissingen (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN
BEROEP TE ANTWERPEN T. ERIKSSON EA.;
BELGISCHE LIGA VOOR DE VERDEDIGING VAN
DE RECHTEN VAN DE MENS T. ERIKSSON)
ARREST

(A.R. nr. 7544)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van het
openbaar ministerie :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
(Vervo/g nota van vorige biz.)
Vgl. J. GoL, 4( Les milices privees en droit
beige >, Ann. de Ia faculte de droit de Liege,
1967, biz. 247 tot 275, inz. biz. 255 tot 260
(2) Zie Cass., 9 mei 1972 (A.C., 1972, 835);
4 nov. 1974 (ibid., 1975, 288) en 24 jan. 1977
(ibid, 1977, 578).

Overwegende dat het arrest de
verweerders vrijspreekt van de hun
ten laste gelegde overtredingen van
de artikelen 1 en Ibis van de wet
van 29 juli 1934 waarbij de private
milities verboden worden; dat het
bovendien de verweerders Armand
Eriksson, Willy Corten, Jozef Gladine, Etienne De. Jonghe, Florent
Mulder, Joost Pyck, Edouard Hermy
en Willy Spinnewyn vrijspreekt van
de
telastle!'!ging
B
(onwettige
wapendracht) in de zaak II (not.
nr. 57427/80) en Roger Spinnewyn,
Cesar Spitaels, Angela De Roovere,
John Spinnewyn, Jim Spinnewyn,
Willy Spinnewyn, Dirk De Quick,
Peter Pieters en Peter Spitaels van
de telastlegging A (opzettelijke slagen)
in
de
zaak
IV
(not.
nr. 24253/80); dat het arrest voorts
de verweerders, behoudens Herwig
Bailleul, Xavier Buisseret en August
Moors, wegens andere telastleggingen veroordeelt;

-3361. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de verweerders worden vrijgesproken van de hun ten laste
gelegde
overtredingen
van
de
artikelen 1 en 1bis van de wet van
29 juli 1934 :

Igeval

wettelijk verantwoord blijft,
ook al stelt het daarenboven ten
overvloede nog vast dat evenmin
gebleken is dat de Vlaamse Militantenorde het aanwenden van geweld
als bijzonderste activiteit zou hebben;
Overwegende dat het hof van
Over het tweede mMdel, afgeleid uit
de schending van artikel 1 van de wet beroep, om de verweerders vrij te
van 29 juli 1934 waarbij de private spreken van de hun ten laste
gelegde overtredingen van artikel 1
milities verboden worden,
I van de wet van 29 juli 1934, oordoordat het Hof van. Beroep te Ant- deelt, eensdeels, « dat de wet de
werpen overweegt dat die wet slechts de bestraffing beoogt van elke organibestraffmg beoogt van elke orgamsatle
.
.
van private personen, waarvan de hoofd- satie van prNate personen, waarvan
activiteit of haast uitsluitende bezigheid de hoofdactiVIteit of haast mtslmgericht is op het gebruik van geweld of tende bezigheid gericht is op het
de voorbereiding van haar !eden hiertoe, gebruik van geweld of de voorbereiwaarvan het hoofddoel is geweld te ding van haar !eden hiertoe >> en dat
plegen of die het aanwenden van geweld << het bewijs dient geleverd te worals bijzonderste activiteit zou hebben,
den van een georganiseerde groep,
terwjjl artikel 1 van voormelde wet waarvan het hoofddoel is geweld te
aan de omschrijving van het oogmerk plegen >>, en anderdeels, dat de
van de verboden private militie of orga- Vlaamse Militantenorde « wel aan te
nisatie van private personen, met name merken valt als een organisatie van
geweld te gebruiken of het Ieger of de private personen >>, doch dat « uit
politie te vervangen, zich met dezer actie de voorliggende gegevens van het
in te Iaten of in hun plaats op te treden, strafdossier noch uit de debatten ter
geen beperkende voorwaarde toevoegt
en de door het hof van beroep aangeno- terechtzitting is gebleken dat de
men beperking van de toepassing van Vlaamse Militantenorde geweldpledat artikel niet in overeenstemming is ging als oogmerk of het aanwenden
met de bedoeling van de wetgever :
van geweld als bijzonderste activiteit zou hebben >>;
Wat
de
grond
van
nietOverwegende dat het middel het
ontvankelijkheid van het middel arrest verwijt te hebben gezegd dat
betreft, door verweerder Armand het begrip « organisatie van de
Eriksson aangevoerd, en hieruit private personen waarvan het oogafgeleid dat het middel gebrek aan merk is geweld te gebruiken >>, dat
belang vertoont :
in artikel 1 van de wet van 29 juli
Overwegende
dat
verweerder 1934 voorkomt, moet worden begrestelt : dat het arrest uit het geheel pen in de zin van elke organisatie
van de feitelijke elementen die het van private personen, waarvan de
aangeeft, uit de voorliggende gege- hoofdactiviteit of haast uitsluitende
vens van het strafdossier en uit de bezigheid gericht is op het gebruik
debatten ter terechtzitting in feite van geweld of de voorbereiding van
en derhalve op onaantastbare wijze haar !eden hiertoe, of van een
afleidt dat niet gebleken is dat de georganiseerde groep, waarvan het
Vlaamse Militantenorde geweldple- hoofddoel is geweld te plegen;
Overwegende dat het niet zeker is
ging als oogmerk zou hebben; dat
het arrest op wettige wijze vaststelt dat het arrest, door te overwegen
dat een van de bestaansvoorwaar- dat niet is gebleken « dat de
den van het misdrijf, namelijk dat Vlaamse Militantenorde geweldplede vereniging de geweldpleging als ging als oogmerk zou hebben >>, aan
oogmerk moet hebben, niet aanwe- die uitdrukking niet de betekenis
zig is; dat het arrest dus in elk heeft willen geven, die door het

I
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middel derhalve niet van belang is werpen oordeelt dat het optreden in het
openbaar van private personen in groep
ontbloot;

Dat
de
grand
van
nietontvankelijkheid moet worden verworpen;
Wat het middel zelf betreft :
Overwegende, enerzijds, dat het
arrest, door in beginsel te oordelen
dat de wet van 29 juli 1934, met de
woorden « organisatie van private
personen, waarvan het oogmerk is
geweld te gebruiken ''• slechts de
bestraffing beoogt van elke organisatie van private personen, waarvan
de " hoofdactiviteit of haast uitsluitende bezigheid » gericht is op het
gebruik van geweld en dat het
« hoofddoel » van de organisatie
moet zijn geweld te plegen, de
toepassing van artikel 1 van voormelde wet doet afhangen van de
vervulling van een beperkende
voorwaarde die in die wetsbepaling
niet voorkomt;

slechts het voorkomen van militaire
troepen kan hebben wanneer het gaat
om geiiniformeerde of op eenvormige
wijze geklede of uitgeruste troepen, die
als in militaire gelederen of formatie
tuchtvol opstappen op het bevel van hun
leiders,

teiWijl de in het openbaar in groep
optredende personen het voorkomen van
militaire troepen kunnen hebben door
de in artikel Ibis van voormelde wet
opgesomde verschillende omstandigheden, met name door de door hen gehouden oefeningen, door de uniform die zij
dragen of door de uitrustingsstukken die
zij dragen :

Overwegende dat artikel 1bis, eerste lid, van de wet van 29 juli 1934
strafbaar stelt het optreden in het
openbaar van private personen in
groep, die hetzij door de door hen
gehouden oefeningen, hetzij door de
uniform of de uitrustingsstukken
die zij dragen, het voorkomen van
militaire troepen hebben;

Dat het arrest derhalve die wetsOverwegende dat het arrest, na te
bepaling schendt;
hebben gezegd dat het begrip
<< optreden met het voorkomen van
Overwegende, anderzijds, dat de militaire troepen » eng te interpreredengeving luidens welke, noch uit teren is in de zin als weergegeven
de gegevens van het strafdossier, in het middel, beslist dat ten deze
noch uit de debatten is gebleken dat de elementen voor de toepassing
de Vlaamse Militantenorde, die het van artikel 1bis niet aanwezig zijn,
arrest aanmerkt als een orga- op de enkele grond dat de gegevens
nisatie
van
private
personen, van het dossier niet wijzen << op de
<< geweldpleging als oogmerk of het
dracht van uniformen of van een
aanwenden van geweld als bijzon- eenvormige kledij »;
derste activiteit zou hebben », het
Hof niet in de mogelijkheid stelt na
Overwegende dat, nu luidens
te gaan of de appelrechters hun voormeld artikel private personen,
beslissing gronden op de vaststel- die in het openbaar optreden in
ling dat het oogmerk van bedoelde groep, het voorkomen van militaire
organisatie niet is geweld te gebrui- troepen kunnen hebben wegens
ken, dan wel op de niet-vervulling andere omstandigheden dan het
van de voormelde onwettige, beper- dragen van een uniform, de appelkende toepassingsvoorwaarde;
rechters met de zoeven vermelde
beperkende redengeving die wetsbeDat het middel gegrond is;
paling schenden;
Dat het middel gegrond is;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel Ibis van de wet
2. In zoverre de voorziening
van 29 juli I934 waarbij de private
milities verboden worden, toegevoegd bij gericht is tegen de beslissing waarde wet van 4 mei I936,
bij de eerder vermelde verweerders

-338worden vrijgesproken van de telastleggingen B in de zaak II en A in de
zaak IV:
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

gelegde
overtredingen
van
de
artikelen 1 en 1bis van de wet van
29 juli 1934; b) de verweerders
sub 1 tot 16, 18, 20, 22, 23 en 25 tot
36 veroordeelt; c) uitspraak doet
over de desbetreffende kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders, behoudens
Michel Voets, Alfons Troch, Dirk
Van Giel en Walter Van der Keilen,
ieder in een negenendertigste van
de kosten; laat de overige kosten
ten laste van de Staat;
II. Ten aanzien van de voorziening van eiseres : verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.

3. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de verweerders wegens andere telastleggingen worden veroordeeld:
Overwegende dat de cassatie van
de beslissing, waarbij de verweerders worden vrijgesproken van de
overtredingen van de artikelen 1 en
1bis van de wet van 29 juli 1934, de
vernietiging meebrengt van de
beslissing waarbij die verweerders
wegens andere telastleggingen worden veroordeeld, daar de rechter op
verwijzing zou kunnen oordelen dat
9 november 1982 2" kamer aile ten laste gelegde feiten met Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorhetzelfde
strafbaar
opzet
zijn zitter - Verslaggever: de h. Vervloetgepleegd;
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal Gryse.

Advocaat : mr. De

II. Op de voorziening van de
Belgische Liga voor de Verdediging
van de Rechten van de Mens :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger- Nr. 157
lijke partij, haar voorziening heeft
doen betekenen aan de verweerder
2" KAMER - 9 november 1982
tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening mitsdien niet 1° RECHTBANKEN STRAFZAKEN
Ontvankelijk is;
KWALIFICATIE VAN MISDRIJVEN - KWALIFICATIE VAN FElTEN IN EEN RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING- VOORLOPIGE KWALIFICATIE
- VERPLICHTING VAN HET VONNISGERECHT
AAN DE FElTEN HUN JUISTE KWALIFICATIE TE
GEVEN.
2° VERJARING - STRAFZAKEN - KWALIOm die redenen :
FICATIE VAN MISDRIJVEN - KWALIFICATIE
I. Ten aanzien van de voorziening VAN FElTEN IN EEN RECHTSTREEKSE DAGvan eiser : ongeacht het eerste, VAARDING- FElTEN VERJAARD VOLGENS DIE
derde en vierde middel, die niet tot KWALIFICATIE- VOORLOPIGE KWALIFICATIE
ruimere casatie kunnen leiden, ver- - VERPLICHTING VOOR HET VONNISGERECHT
nietigt het bestreden arrest in AAN DE FElTEN HUN JUISTE KWALIFICATIE TE
zoverre het, rechtdoende op de GEVEN.
strafvordering : a) de verweerders 3° LEGER- ART. 5. § 1. 1o. K.B. VAN 15 JAN.
sub 1 tot 18, 20, 22, 23 en 25 tot 38 1962 TOT VASTSTELLING VAN HET VERGOEvrijspreekt van de hun ten laste DINGSSTELSEL TOEPASSELLJK OP DE MILITAI-
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REN DIE DIENSTREIZEN VOLBRENGEN IN HET
B!JITENLAND - VERGOEDING VOOR VASTE
DIENST- BEG RIP.
4° MILITAIR ART. 5, § 1, 1°, K.B. VAN
15 JAN. 1962 TOT VASTSTELLING VAN HET
VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELIJK OP DE
MILITAIREN DIE DIENSTREIZEN VOLBRENGEN
IN HET BUITENLAND. - VERGOEDING VOOR
VASTE DIENST- BEGR!P.

5o LEGER -

ART. 5, § 2, 1°, K.B. VAN
15 JAN. 1962 TOT VASTSTELLING VAN HET VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELIJK OP MILITAIREN DIE DIENSTREIZEN VOLBRENGEN IN HET
BUITENLAND - VASTSTELLING VAN DEVERGOEDINGSBEDRAGEN VOOR VASTE DIENSTBEG RIP.

6° MILITAIR ART. 5, § 2, 1°, K.B. VAN
15 JAN. 1962 TOT VASTSTELLING VAN HEr
VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELLJK OP DE
MILITAIREN DIE DIENSTREIZEN VOLBRENGEN
IN HET BUITENLAND - VASTSTELLING VAN
DE VERGOEDINGSBEDRAGEN VOOR VASTE
DIENST - BEGRIP.
7° LEGER K.B. VAN 15 JAN. 1962 TOT
VASTSTELLING VAN HET VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELLJK OP DE MILITAIREN DIE
DIENSTREIZEN VOLBRENGEN IN HET BUITENLAND - CONTROLE DOOR DE MILITAIRE OVERHElD.
8° MILITAIR K.B. VAN 15 JAN. 1962 TOT
VASTSTELLING VAN HET VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELLJK OP MILITAIREN DIE
DIENSTREIZEN VOLBRENGEN IN HET BUITENLAND - CONTROLE DOOR DE MILITAIRE OVER·
HElD.

strafvordering met de nieuwe kwalificatie niet verjaard (1). (Artt. 159, 191
en 212 Sv.)
3o en 4° De vergoeding voor vaste dienst,

waarvan sprake is in art. 5, § 1, 1°, K.B.
van 15 jan. 1962 tot vaststelling van bet
vergoedingsstelsel toepasselijk op de
militairen die dienstreizen volbrengen
in bet buitenland, heeft tot doel de militair te vergoeden voor de kosten ten
gevolge van bet verblijf in bet buitenJand en die vergoeding wordt hem niet
enkel toegekend omdat hij een vaste
dienst in bet buitenland heeft.
5o en 5o Door in de bijlagen bij bet M.B.
van 3 feb, 1975, ter uitvoering van bet
koninklijk besluit van 15 jan. 1962, een
onderscheid te maken tussen de militairen die geen kosteloze huisvesting
genieten, de militairen die kosteloze
huisvesting genieten en de militairen
die kosteloze huisvesting en voeding
genieten, beperkt de minister van
Landsverdediging zich tot de vaststelJing van de vergoedingen overeenkomstig art. 5, § 2, 1o, van bedoeld
koninklijk besluit.
7o en Bo De militaire administratie kan
van de betrokkene eisen dat hij, ten
bewijze dat hij voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op de
vergoeding voor vaste dienst bedoeld in
art. 5, § 1, 1°, van bet K.B. van 15 jan.
1962, een bewijs van de werkelijkheid
van zijn verblijf in bet buitenland overJegt.
(BREPOELS T. BELGISCHE STAAT MIN. V.
LANDSVERDEDIGING; BELGISCHE STAAT - MIN.
V. LANDSVERDEDIGING T. BREPOELS)
ARREST

1' en 2' De rechtstreekse dagvaarding

van de beklaagde geeft aan de feiten
die zij voor het vonnisgerecht brengt
slechts een voorlopige kwalificatie;
indien de feiten, gelet op die kwalificatie, tot de bevoegdheid behoren van
het gerecht waarbij zij zijn aangebracht, moet dit gerecht de bestanddelen van die feiten onderzoeken en,
eventueel, met inachtneming van het
recht van verdediging, de voorlopige
kwalificatie door de juiste definitieve
kwalificatie vervangen, Dat de strafvordering zou zijn verjaard, ingeval
de rechter aan de feiten de in de
dagvaarding vermelde kwalificatie had
gegeven, belet niet dat de rechter aan
die feiten hun juiste en definitieve
kwalificatie moet geven, oak al is de

(A.R. nr. 7201)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1981
door het Militair Gerechtshof gewezen;
I. Op de voorziening van Brepoels, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 21 van de voorafgaande

1-----------------(1) Zie Cass., 16 juni 1970 (A.C., 1970, 976).
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ring, ingevoerd door de wet van 17 april oorspronkelijk ten laste gelegde feiten
1878,
verjaard zijn, om de reden dat de
strafvordering - derhalve ook bet recht
doordat bet Militair Gerechtshof oor- tot herkwalificering - verj aard is,
deelt dat eiser ten onrechte beweert dat
zodat, eerste onderdeel, bet Militair
de hem ten laste gelegde feiten verj aard Gerechtshof, nu bet nagelaten heeft op
zijn daar er geen stuitingsdaad is tussen dit specifiek verweermiddel te antwoor7 juli 1976 en 6 juli 1979, dat de feiten den, de formele motiveringsplicht, opgeten laste van eiser gelegd erin bestaan legd door artikel 97 van de Grondwet,
door middel van strafbare fei ten een miskent;
maandelijkse vergoeding te hebben
tweede
onderdeel,
bet
Militair
bekomen waarop hij geen recht had op
grond van een eerste verklaring op eer Gerechtshof, voor zover bet dit regelmatig
voorgelegd
verweermiddel
zou
hebvan 7 juli 1976 en dit tot en met
augustus 1980, dat bet gaat om een ben beantwoord, de dwingende bepalinvoortdurend misdrijf en dat de termijn gen betreffende de verjaring miskent,
van verj aring slechts vanaf augustus door, ondanks de verjaring van de oor1980 loopt, dat bet feit dat de herkwalifi- spronkelijk ten laste gelegde feiten, deze
catie een onderscheid maakt tussen de alsnog te herkwalificeren (schending van
periode 7 juli 1976 en einde februari artikel 21 van voorafgaande titel van bet
1977, enerzijds, en de periode van Wetboek van Strafvordering) :
1 maart 1977 tot en met augustus 1980,
anderzijds, omdat bet voortgezet misdrijf
Wat het eerste onderdeel betreft :
gepleegd werd door middel van twee
achtereenvolgende valse verklaringen en
Overwegende dat eiser in zijn
documenten, geenszins als gevolg heeft conclusie uitging van het standpunt
dat die oplichting ten nadele van de
Staat niet moet worden beschouwd als dat hem in de dagvaarding ten laste
een voortdurend misdrijf, dat de twee werd gelegd op 7 juli 1976 een
achtereenvolgende verklaringen en bet strafbaar feit, dat geen voortdurend
vals huurcontract, gevoegd aan de misdrijf was, te hebben gepleegd;
tweede verklaring, inderdaad gediend dat hij daaraan de gevolgtrekking
hebben tot bet bekomen van een zelfde verbond dat « dit feit verjaard was »
maandelijkse forfaitaire vergoeding voor en beweerde dat een nieuwe kwalivaste dienst in bet buitenland, waarop ficatie de verjaring niet kan verhineiser geen recht had, en dit wei vanaf
7 juli 1976 tot en met augustus 1980, en deren;
Overwegende dat het arrest die
ten slotte oordeelt dat de feiten, ten laste
van eiser gelegd, derhalve als opeenvol- exceptie verwerpt door, zoals blijkt
gende misdrijven dienen te worden uit de in het middel aangehaalde
beschouwd en dat de verj aring slechts tekst, eisers uitgangspunt te verwerbegint te !open vanaf de beeindiging van pen, een ander uitgangspunt te
de delictueuze toestand, en eiser veroornemen en hieraan een andere
deelt op grond van de geherkwalifigevolgtrekking dan die van eiser te
ceerde telastlegging,
verbinden; dat het arrest zodoende
terwijl eiser in zijn conclusie voor het eisers conclusie beantwoordt;
Militair Gerechtshof aanvoerde dat in de
oorspronkelijke dagvaarding hem ten
Wat het tweede onderdeel belaste was gelegd op 7 juli 1976 een treft :
strafbaar feit te hebben gepleegd, dat de
eerste rechter had dienen vast te stellen
Overwegende dat de feitenrechter
dat dit feit verjaard was, en dat, aange- geen kennis neemt van een kwalifizien de herkwalificering deze verjaring catie, maar van een feit; dat hij de
niet kon verhinderen (niet aileen omdat bestanddelen van het feit en de
de verjaring van openbare orde is, doch omstandigheden die het omringen,
ook omdat, wanneer een misdrijf ver- moet nagaan ten einde aan het feit
jaard is, geen daden van onderzoek en
vervolging meer mogen gesteld worden), zijz: juiste en definitieve kwalifien er geen stuitingsdaad is tussen 7 juli c~t1e te geven, zon~e;r g~bonden te
1976 en 6 juli 1979, de zaak verjaard was; ZIJn aan de kwahficatie die de
geen herkwalificering van een ten laste I dagvaarding eraan geeft;
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verjaring vervallen zou zijn indien
door de rechter aan het ten laste
gelegde feit de kwalificatie werd
gegeven die het had gekregen in de
dagvaarding, de verplichting van de
rechter om aan het feit zijn juiste
definitieve kwalificatie te geven,
niet wegneemt, ook al heeft deze
laatste ten gevolge dat de strafvordering niet als vervallen door verjaring kan worden aangemerkt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
0Fer het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5, § 1, 1', van
het koninklijk besluit van 15 januari
1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die
dienstreizen volbrengen in het buitenland,
doordat het Militair Gerechtshof vaststelt dat hoofdstuk II van voormeld
koninklijk besluit betiteld wordt als
« Vergoedingsstelsel voor de militairen in
vaste dienst bij een Belgische, buitenlandse, internationale of supranationale
instelling », en verdeeld wordt in twee
afdelingen, met name « Vergoeding voor
verblijfkosten » en « Terugbetaling van
reiskosten », en oordeelt dat uit deze
teksten duidelijk blijkt dat de forfaitaire
vergoedingen voor vaste dienst in het
buitenland geen premies voor dienst in
het buitenland zijn, betaalbaar op de
enige voorwaarde dat men een vaste
buitenlandse betrekking heeft, maar
integendeel, dat het gaat om de vergoeding van kosten meegebracht door het
verblijf in het buitenland,
terwijl, noch uit genoemd artikel 5,
noch uit enige andere bepaling van het
koninklijk besluit blijkt dat de door
artikel 5, § 1, 1', bedoelde forfaitaire
vergoeding voor permanente dienst in
het buitenland, onderworpen zou zijn
aan de noodzakelijke huisvesting in het
buitenland; de buitenlandse betrekking
het enig constitutief element, of de
noodzakelijke, doch voldoende voorwaarde uitmaakt voor het recht op de
forfaitaire vergoeding; het recht op de
vergoeding voor vaste dienst bij een
internationale instelling, gevestigd in het
buitenland, bijgevolg niet onderworpen
is aan het vereiste van kosten te hebben
of te moeten dragen voor huisvesting in
het buitenland; het Militair Gerechtshof

derhalve, door in de bestreden beslissing
een toepassingsvoorwaarde toe te voegen
aan de in artikel 5, § 1, 1', van het

koninklijk besluit van 15 januari 1962
vastgestelde
verkrijgingsvoorwaarden
van de vergoeding voor permanente
dienst in het buitenland, meer bepaald
met betrekking tot de verblijfplaats
van de betrokken militair, dit artikel
schendt:
Overwegende dat uit de artikelen 5 tot 11, die hoofdstuk II van
het koninklijk besluit van 15 januari
1962 uitmaken, blijkt dat de vergoeding voor vaste dienst, die bedoeld
is in artikel 5, § 1, 1', als gewijzigd
bij koninklijk besluit van 20 mei
1965, geen vergoeding is die aan de
militair toekomt op de enige voorwaarde dat hij een vaste dienst in het
buitenland heeft; dat die vergoeding, krachtens artikel 5, § 2, r, van
het besluit, wordt vastgesteld met
inachtneming van de levensvoorwaarden van het buitenlands milieu
waarin de belanghebbende militairen « verblijven »; dat uit de he!e
opzet van afdeling 1 (« Vergoeding
voor verblijfkosten ») van hoofdstuk
II blijkt dat de vergoeding moet
dienen om bij te dragen in de
kosten van het verb!ijf van de
mi!itair in het buitenlands milieu;
dat het arrest derhalve een juiste
toepassing van artikel 5, § 1, 1",
maakt door te beslissen dat het gaat
om een vergoeding van kosten meegebracht door het verblijf in het
buitenland;
Dat het middel faalt naar recht;
Owr het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 107 van de Grandwet,

doordat het arrest oordeelt dat uit de
artikelen 5 en 8 van het koninklijk
besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen
volbrengen in het buitenland, blijkt dat
« huisvestingskosten » in die forfaitaire
vergoeding begrepen zijn, en dat de minister dit begrip van huisvestingskosten
geenszins uitgevonden heeft, en besluit
dat de minister dan ook regelmatig vanaf
het eerste uitvoeringsbesluit, en verder in
de daaropvolgende besluiten, bij het vaststellen van het bedrag van de forfaitaire

-342vergoeding, rekening heeft gehouden en
met de levensvoorwaarden in het buitenland, en met de rang van de belanghebbende en met het feit of hij a! dan niet
kosteloos gehuisvest is, wat in die tabellen geconcretiseerd wordt,
terwijl, overeenkomstig artikel 5 van
het koninklijk besluit van 15 januari
1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die
dienstreizen volbrengen in het buitenland, de minister van Landsverdediging
met betrekking tot de vergoeding voor
permanente dienst in het buitenland,
enkel vermocht de bedragen van
bedoelde vergoeding vast te stellen
(rekening houdende met de levensvoorwaarden in de buitenlandse middens
waarin de militairen verblijven); de aan
het ministerieel besluit van 3 februari
1975 - genomen ter uitvoering van het
koninklijk besluit van 15 januari 1962 toegevoegde tabellen deze vergoedingen
vaststellen, respectievelijk voor de militairen die geen kosteloze huisvesting
geniP:ten, voor de militairen die koste-

loze huisvesting genieten en voor de
mili tairen die kosteloze huisvesting en
voeding genieten; de minister van
Landsverdediging in zijn besluit van
3 februari 1975 derhalve zijn bevoegdheid te buiten is gegaan, aangezien hij
niet alleen de bedragen zelf der vergoeding vaststelde, doch tevens de toekenningsmodaliteiten ervan; het ministerieel besluit aldus niet mocht worden
toegepast, nu het strijdig is met de norm
ter uitvoering waarvan het werd genamen; het Militair Gerechtshof derhalve,
nu het dit ministerieel besluit wei als
rechtsgeldig aanvaardt, oordeelt dat de
minister geenszins zijn bevoegdheid te
buiten is gegaan, en dit ministerieel
besluit ten deze ook toepast, artikel 107
van de Grondwet schendt dat verbiedt
toepassing te maken van een lagere
rechtsnorm die onverenigbaar of strijdig
is met een hogere rechtsnorm :
Overwegende dat, luidens artikel 5, § 2, 1', van het koninklijk
besluit van 15 januari 1962, de
verschillende vergoedingsbedragen
voor vaste dienst door de minister
van Landsverdiging op gunstig
advies van de inspecteur van financien, worden vastgesteld « rekening
houdend met de levensvoorwaarden
van
de
buitenlandse
middens
waarin de belanghebbende militairen verblijven »; dat zulks betekent

dat de minister rekening moet houden met de omstandigheden waarin
de militairen in het buitenlands
milieu verblijven;
Overwegende dat de minister,
wanneer
hij
tabellen
vaststelt
onderscheidenlijk voor de militairen
die
geen
kosteloze
huisvesting
genieten, voor de militairen die
kosteloze huisvesting genieten en
voor de militairen die kosteloze
huisvesting en voeding genieten,
niets anders doet dan de vergoedingen vaststellen volgens de norm die
in het koninklijk besluit is gegeven;
dat het arrest derhalve artikel 107
van de Grondwet niet schendt door
met de vastgestelde tabellen rekening te houden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5 van het
koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot
vaststelling van het vergoedingsstelsel
toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, 6
van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 ter uitvoering van voormeld
koninklijk besluit, en 107 van de Grandwet,

doordat het Militair Gerechtshof vaststelt dat de militaire administratie in de
loop van de maand februari 1977 de
verplichting heeft opgelegd de aanvraag
tot het bekomen van het forfait te
hernieuwen met toevoeging van een
kopie van een huurcontract indien de
militair beweert logementskosten in het
buitenland te moeten dragen, dat de
inhoud van deze nota aan aile Belgische
militairen aanwezig te Brunssum door
luitenant-generaal Dewandre op 17 februari 1977 meegedeeld werd met de
vermelding dat de huisvestingskosten
aan de « streek van tewerkstelling » (dit
wil zeggen Nederland) gebonden waren
en dat de huisvestingsvergoeding, zijnde
40 pet. van de totale vergoeding, vanaf
28 februari 1977 niet meer betaald zou
worden aan het personeel dat niet in
Nederland gevestigd is of geen huurcontract kan voorleggen, en oordeelt dat
eiser aldus ten onrechte staande hield
dat de administratie aldus wederrechtelijk, buiten het koninklijk besluit en
buiten de ministeriele besluiten om, een
vierde categorie militairen bijgecreeerd
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huisvestingskosten dragen in Nederland,
dat de militaire administratie hierdoor
geen nieuwe bijkomende verplichtingen
en voorwaarden-, noch een nieuwe categorie militairen in het Ieven heeft geroepen, dat inderdaad uit het koninklijk
besluit van 15 januari 1962 en onder
meer uit de artikelen 5 en 8 duidelijk
blijkt dat de forfaitaire vergoedingen
voor verblijfkosten voor de militairen in
vaste dienst in het buitenland, ten
be lope van vier tiende (later vijf tiende)
de huisvestingskosten ten zetel van de
instelling in het buitenland te dekken,
dat die instructies van de militaire
administratie aldus geen nieuwe voorwaarden, verplichtingen of categorieen
in het Ieven hebben geroepen, maar
alleen een bewijs van die huisvestingskosten in Nederland eisten, en dat
die administratie derhalve volkomen
gegrond was een kopie van het huurcontract
als
bewijs
van
de
huisvestingskosten te eisen, des te meer daar
zij door contacten met de directie van de
douane en accijnzen vernomen had dat
door militairen van het garnizoen
Brunssum veel over en weer naar BelgH~
gependeld werd, wat deed vermoeden
dat vele militairen die in een « verklaring op eer » bevestigd hadden logementskosten te Brunssum te hebben, in
feite niet te Brunssum of omgeving
gehuisvest waren,
terwjjl de administratie, belast met de
uitvoering van de vergoedingsregeling,
de verplichting opgelegd heeft een welbepaalde verklaring af te leggen waarin
de betrokken militairen moesten verklaren of zij a! dan niet huisvestingskosten
droegen in Nederland, wat daarenboven
moest worden gestaafd met de voorlegging van een huurcontract of verklaring
door de verhuurder; de administratie
aldus, zonder wettelijke grondslag, als
het ware een vierde categorie van rechthebbenden ingevoerd heeft, en daardoor
eigenmachtig een tarief heeft vastgesteld
waartoe krachtens het koninklijk besluit
van 15 januari 1962 alleen de minister
van Landsverdediging bevoegd was;
krachtens artikel 5, § 2, 1°, van het
koninklijk besluit van 15 januari 1962
enkel de minister van Landsverdediging
bevoegd is, op gunstig advies van de
inspecteur van financien, de vergoeding
voor vaste dienst in het buitenland te
bepalen, en het ministerieel besluit van
3 februari 1975 slechts drie categorieen
had ingevoerd : de militairen die geen
kosteloze huisvesting genoten, de mili-

tairen die kosteloze huisvesting genoten
en de militairen die kosteloze huisvesting en voeding genoten; de bezoldigingsinstructie van 17 februari 1977 zonder enige wettelijke basis een supplementaire categorie invoert, en, met
andere woorden, aan de in het ministerieel besluit bepaalde uitvoeringsmaatregelen een toepassingsmodaliteit toevoegt,
meer bepaald de noodzakelijkheid in het
buitenland gevestigd te zijn en hiervan
bewijs te brengen; de nota van 18 mei
1981 van de algemene directie personeel
stelt dat in de tabellen, oorspronkelijk
gevoegd bij het ministerieel besluit van
3 februari 1975 ter bepaling van de
vergoeding voor vaste dienst in het
buitenland, een wijziging dient te worden aangebracht in de hoofding; de nota
de bedoelde categorieen gerechtigden,
als volgt indeelt : militairen die logementskosten dragen in het buitenland,
militairen die kosteloos gehuisvest zijn
of geen logementskosten dragen in het
buitenland, en de militairen die kosteloos gehuisvest zijn of geen logementskosten dragen in het buitenland en
tevens kosteloos voeding genieten; de
nota derhalve door het aanbrengen van
nieuwe hoofdingen in feite een wijziging
doorvoert aan het ministerieel besluit,
aangezien nieuwe toepassingsmodaliteiten worden vastgesteld; de militairen die
geen huisvestingskosten dragen in het
buitenland gelijkgesteld worden met de
militairen die gratis huisvesting genieten; deze assimilatie onmogelijk kon
plaatsvinden op grond van het oorspronkelijk ministerieel besluit, dat enkel als
determinerend criterium het a! dan niet
genieten van kosteloze huisvesting (waar
dan ook) in aanmerking nam; derhalve,
nu de administratie, bij de uitwerking
van de betrokken vergoedingsregeling,
voorwaarden met betrekking tot de huisvesting in het buitenland, en het bewijs
ervan, heeft toegevoegd aan de door de
Koning en de minister van Landsverdediging uitgewerkte regeling, deze administratieve regels dan ook onwettig zijn,
het Militair Gerechtshof bijgevolg niet
vermocht te oordelen dat de instructies
der administratie wei wettelijke grandslag hadden, zonder de genoemde
artikelen 5 van het koninklijk besluit en
6 van het ministerieel besluit te schenden, en het Militair Gerechtshof tevens,
door de administratieve regeling toepasselijk te verklaren, artikel 107 van de
Grondwet schendt, nu het toepassing
maakt van administratieve reglementen
die strijdig zijn met het koninklijk en
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van ziJ werden genomen :
inhoud van deze nota aan aile
Belgische militairen aanwezig te
Overwegende dat, voordat aan Brunssum door luitenant-generaal
een militair een vergoeding in de Dewandre op 17 februari 1977
zin van artikel 5, § 1, 1', van het medegedeeld werd met de verkoninklijk besluit van 15 januari melding : a) dat huisvestingskosten
1962 kan worden toegekend, moet aan de "streek van tewerkstelling"
worden nagegaan of die militair aan (het is te zeggen Nederland) gebonde toekenningsvoorwaarden voldoet; den waren; b) dat de huisvestingsdat, nu het besluit het genot van de vergoeding, hetzij 40 pet. van de
vergoeding afhankelijk stelt van het totale vergoeding vanaf 28 februari
verblijf van de militair in het bui- 1977 niet meer zal betaald worden
tenland, de militaire administratie aan het personeel dat niet in Nederbevoegd is om te controleren of de land gevestigd is of geen huurconmilitair wei degelijk in het buiten- tract kan voorleggen »; dat het
land verblijf houdt en in welke arrest er voorts op wijst dat « uit
omstandigheden, om dan, wanneer het koninklijk besluit van 15 januari
een en ander komt vast te staan, 1962, en onder meer uit de artikelen
naar gelang van het geval, de door 5 en 8, duidelijk blijkt dat de
de minister vastgestelde tabellen toe forfaitaire vergoedingen voor verte passen; dat de administratie der- blijfskosten voor de militairen in
halve van de betrokkene mag eisen vaste dienst in het buitenland ten
dat hij, ten bewijze dat hij voldoet belope van vier tiende (later vijf
aan de voorwaarden om aanspraak tiende) de huisvestingskosten ten
te maken op de vergoeding, een zetel van de instelling in het buitenbewijs van de werkelijkheid van land dekken »;
zijn verblijf in het buitenland overOverwegende dat het arrest daarlegt;
uit, voor het geval van eiser, terecht
Overwegende dat aan eiser ver- afleidt dat « die instructies van de
weten werd « maandelijks vanaf militaire administratie aldus geen
1 maart 1977 zich de volle forfai- nieuwe voorwaarden, verplichtingen
taire vergoeding voor vaste dienst te of categorieen in het Ieven geroepen
hebben doen afgeven, ten nadele hebben maar aileen een bewijs van
van de Belgische Staat, ten belope die huisvestingskosten in Nederland
van 804.660 frank door middel van eisten »; dat het arrest zodoende de
een voor vals te houden de dato in het middel vermelde wettelijke
2 maart 1977 gedagtekende verkla- bepalingen en ook artikel 107 van
ring tot het bekomen van een for- de Grondwet niet schendt;
faitaire maandvergoeding voor vaste
Dat het middel niet kan worden
dienst in het buitenland en de aangenomen;
daarmee samenhangende kopie van
En overwegende dat de substaneen eveneens voor vals te houden tiele of op straffe van nietigheid
de dato 2 maart 1977 gedagtekende voorgeschreven rechtsvormen in
huurovereenkomst
met
zekere acht zijn genomen en de beslissing
Smid>>;
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat de militaire administratie
B. In zoverre de voorziening
in de loop van de maand februari gericht is tegen de beslissing op de
1977 de verplichting heeft opgelegd civielrechtelijke vordering van verde aanvraag tot het bekomen van de weerder:
forfait te hernieuwem met toevoeging van een kopie van een huur-, Over het eerste middel, afgeleid uit de
contract indien de militairen bewe- schending van artikel 97 van de Grondren logementskosten in het buiten- I wet,
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verklaring en zijn valse documenten
de beklaagde een vergoeding heeft
bekomen waarop hij geen recht had
ten belope van 804.600 frank >>;

doordat het Militair Gerechtshof in de
bestreden beslissing eiser veroordeelt
om aan de burgerlijke partij de volgens tabel 2a van de betrokken reglementering begrote - genoten vergoedingen terug te betalen, vermeerderd met
de vergoedende interesten vanaf de
datum van uitbetaling van de vergoeding
tot op de dag van het arrest, en de
verwijlsinteresten van dan af, onder
meer op grond van de overweging dat
uit de aan het hof voorgelegde documenten voldoende blijkt dat ingevolge valse
verklaringen en valse documenten de
beklaagde een vergoeding heeft bekomen waarop hij geen recht had;
terwijl eiser in zijn conclusie voor het
Militair Gerechtshof aanvoerde dat hij
in aile geval recht heeft en had op de
vergoeding voorzien in tabel 2b, dat
dienvolgens de schade, door de Belgische Staat geleden, enkel en aileen het
te vee! betaalde kan zijn, dat hiervoor
dan een berekening dient te gebeuren
door de Belgische Staat, en dat bij
afwezigheid hiervan dan ook niets kan
toegekend worden, minstens in afwachting van deze berekening de zaak op
burgerlijk gebied sine die uitgesteld
dient te worden; derhalve, nu het Militair Gerechtshof nalaat te antwoorden
op deze regelmatig bij conclusie door
eiser aan het hof voorgelegde grief of
verweermiddel, het artikel 97 van de
Grondwet schendt, en het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is
omkleed:

Overwegende dat het arrest, noch
met die considerans, noch met enige
andere antwoordt op de conclusie
waarin eiser aanvoerde dat hij << in
aile geval recht had en heeft op de
vergoeding voorzien in tabel 2b; dat
dienvolgens de schade, geleden door
de Belgische Staat, enkel en aileen
in het te vee! betaalde kan
(bestaan) >>;
Dat het middel ontvankelijk en
gegrond is;
II. Op de voorziening van de
Belgische Staat :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn cassatieberoep heeft
doen betekenen aan verweerder; dat
de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
I

Overwegende dat verweerder op- 1
werpt dat het middel, zoals het in
Om die redenen, verwerpt de
de memorie is geformuleerd, nieuw voorziening van de Belgische Staat;
is;
veroordeelt eiser in de kosten van
Overwegende dat het middel niet zijn voorziening; vernietigt het
aanvoert dat het arrest ten onrechte bestreden arrest in zoverre het eiser
geen verrekening heeft gemaakt Brepoels tot betaling van schadevertussen wat aan eiser werd uitge- goeding aan de Belgische Staat en
keerd en wat hem toekwam, maar in kosten van de civielrechtelijke
wei dat op zijn conclusie dienaan- vordering veroordeelt; verwerpt de
gaande niet is geantwoord; dat een voorziening van eiser Brepoels voor
middel dat een gebrek in de motive- het overige; beveelt dat van het
ring aanvoert, niet nieuw kan zijn;
thans gewezen arrest melding zal
Overwegende dat het arrest oor- worden gemaakt op de kant van de
deelt dat << wat betreft de 804.660 gedeeltelijk vernietigde beslissing;
frank weerhouden in de betichting veroordeelt eiser Brepoels in de
sub B ( ...) beklaagde eveneens ten helft van de kosten van zijn vooronrechte aanvoert dat voor de ziening en de Eelgische Staat in de
periode van 1 maart 1977 tot en met overige kosten; verwijst de aldus
augustus 1980 de Belgische Staat beperkte zaak naar het Militair
haar schade niet bewijst; dat op 1 Gerechtshof, anders samengesteld.
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DELSPRAKTIJKEN - WET VAN 14 JULI !971,
ART. 22 - TE KOOP AANBIEDEN OF VERKOPEN
MET VERLIES- BEG RIP.

Art. 22 wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken verbiedt de handelaars de verbruiker een produkt te
koop te bieden of te verkopen voor
een prijs die niet ten minste gelijk is
aan de prijs waazvoor het produkt
werd gefactureerd bij de bevoorrading
of waarvoor het zou worden gefactureerd in geval van herbevoorrading of
die, rekening houdende met deze prijzen evenals met de algemene onkosten, de verkoper slechts een uitzonderlijk beperkte winstmarge oplevert;
voor de toepassing van die wetsbepaling moet aileen de Jaagste van die
twee prijzen in aanmerking worden
genomen (1).
(FORTEMS, MAKRO N.V. T. NATIONALE UNIE VAN
DE MIDDENSTAND)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2380)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 22, 55, 61 van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de
handelspraktijken en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat « de naamloze vennootschap Makro te Alleur, van 2 tot
31 december 1977 aan haar clienteel
(1) Zie de memorie van toelichting hij de
wet van 14 juli 1971.

Kodak EK 6 Instant-toestellen heeft
verkocht voor de prijs van 1.519 frank
plus de B.T.W. van 25 pet. », « welke
toestellen zij had aangekocht, hetzij bij
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Euro voor de eenheidsprijs van 1.470 frank plus B.T.W
(factuur nr. 7711692 van 28 november
1977 voor 150 toestellen), hetzij bij
Kodak Belgie voor de eenheidsprijs van
1.588 frank plus B.T.W. (factuur nr. 16797
van
30
november
1977
voor
6
toestellen) », beslist dat « eiseres aldus
in het eerste geval verkocht met de,
gelet op de algemene kosten, uitzonderlijk beperkte bruto winstmarge van 49
frank of 3,22 percent, en ze in het
tweede geval verkocht met verlies "• en
dat de herbevoorradingsprijs van 1.381
frank, waarvoor de toestellen bij Kodak
Belgie werden aar:gekocht tijdens de
litigieuze periode van het misdrijf, niet
in aanmerking kan worden genomen, op
grond « dat er geen aanleiding bestaat
om bij de beoordeling van de ten laste
gelegde feiten de prijs van 1.381 frank in
aanmerking te nemen die Kodak Belgie
bij de herbevoorrading heeft aangerekend voor 150 toestellen op 27 december
1977, dit is helemaal op het einde van de
litigieuze periode van het misdrijf »,

en doordat het bestreden arrest, na
erop te hebben gewezen dat de eiser
Fortems, directeur van de aankopen bij
eiseres en verantwoordelijke voor de
vaststelling van de prijzen, « verklaart
dat de betwiste prijs voor de " EK 6
Instant " tijdens de maand december
1977 op 1.519 frank plus de B.T.W. van 25
pet. was vastgesteld, omdat voor dat
soort artikelen in het periodiek reclameblad "Makro 25 " van 2 december 1977
een verkoopscampagne was aangekondigd - vermits de maand december nu
eenmaal de maand van de geschenken is
- en vooral omdat, zoals is verklaard
( ... ) de beklaagde op de hoogte was van
het feit dat de firma Kodak de fabricage
van de " EK 6 Instant " toestellen zou
stopzetten en binnen afzienbare tijd een
uitverkoopsopruiming zou houden voor
die toestellen welke op de markt zouden
vervangen worden door de modernere
versie " EK 100 " waaraan - in vergelijking met het vorige model - bepaalde
technische wijzigingen waren aangebracht », en na te hebben vastgesteld dat
« nochtans, naar Fortems zelf verklaart,
(biz. 9), de " EK 6 Instant" door de
naamloze vennootschap
Makro
na
31 december 1977 opnieuw werd verkocht voor de vroegere prijs van 1.680
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leverantieprijs van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Euro, een normale brutowinst van
210 frank of 12,5 pet. oplevert », beslist
dat genoemd « feit aantoont dat de
verkoper na 31 december 1977 niet
verder heeft verkocht met verlies of met
een uitzonderlijk beperkte winstmarge
wegens " de grondige technische wijzigingen" (artikel 23, § 1, e, van de wet
van 14 juli 1971)" en uit dat enkele feit
afleidt " dat hij dus te kwader trouw was
en met voile kennis van zaken handelde
toen hij in de loop van de maand
december 1977, om zijn verkoopsprijs te
drukken, zich beroepen had op de stopzetting van de fabricage van het betrokken toestel; dat hij tijdens die periode
gehandeld heeft in strijd met de
beroepsbelangen van de handelaars die
dat type fototoesteilen verkopen »,

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 22 van de wet betreffende de
handelspraktijken als een verkoop met
verlies wordt beschouwd << iedere verkoop aan een prijs die niet ten minste
gelijk is aan de prijs aan dewelke het
produkt werd gefactureerd bij de
bevoorrading of aan dewelke het zou
gefactureerd worden in geval van
herbevoorrading », en met een verkoop
met verlies wordt gelijkgesteld, iedere
verkoop die, rekening houdend met deze
prijzen evenals met de algemene onkosten, aan de verkoper slechts een
uitzonderlijk
beperkte
winstmarge
oplevert »; uit die bepaling volgt dat in
de twee hier bedoelde gevailen - verkoop met verlies en daarmee gelijkgestelde verkoop - aileen de laagste van
de twee prijzen - bevoorradingsprijs en
herbevoorradingsprijs - in aanmerking
mag worden genomen en dat derhalve
de herbevoorradingsprijs als maatstaf
dient wanneer, zoals ten deze, na de
bevoorrading een prijsdaling optreedt;
waaruit volgt dat het arrest, nu het
weigert de herbevoorradingsprijs in aanmerking te nemen, namelijk de prijs van
1.381 frank waarvoor de toesteilen bij
Kodak Belgie werden aangekocht bij de
herbevoorrading op 27 december 1977 dus tijdens de litigieuze periode van 2
tot 31 december 1977 - op grond dat die
datum « helemaal op het einde van de
litigieuze periode van het misdrijf viel »,
een schending inhoudt van artikel 22
van de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken; de beslissing
althans gegrond 1s op een dubbelzinnige
redengevmg, nu mt de bewoordingen

helemaal op het einde van de litigieuze
periode van het misdrijf » onmogelijk
kan worden opgemaakt of het hof van
beroep heeft geoordeeld dat de herbevoorradingsprijs in de zin van artikel 22
van voormelde wet de prijs moet zijn die
reeds op de eerste dag van de periode
van bet misdrijf, dat is op 2 december
1977, was aangerekend - in welk geval
de beslissing de bewoordingen en de
draagwijdte van artikel 2~ van de wet te
buiten gaat en die wetsbepaling schendt
- dan wei of daarentegen de herbevoorradingsprijs de prijs mag zijn die in de
loop van de periode van het misdrijf << te
koop bieden en verkopen », bij de
herbevoorrading is aangerekend, in welk
geval het hof van beroep niet wettig kon
beslissen dat de herbevoorradingsprijs
die was aangerekend op 27 december
1977, dus tijdens de periode van het
misdrijf, als maatstaf niet in aanmerking
kon worden genomen, en derhalve
artikel 22 van de wet van 14 juli 1977
schendt; de beslissing derhalve ingevolge
die dubbelzinnigheid niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, ...
«

I

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 22 van
de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken de handelaars
verbiedt de verbruiker een produkt
te koop te bieden of te verkopen
voor een prijs die niet ten minste
gelijke is aan de prijs waarvoor het
produkt werd gefactureerd of waarvoor het zou worden gefactureerd in
geval van herbevoorrading of die,
rekening houdend met deze prijzen
evenals met de algemene onkosten,
de verkoper slechts een uitzonderlijk beperkte winstmarge oplevert;
dat de prijs van het te koop aangeboden of verkochte produkt moet
worden beoordeeld, uitgaande van
de prijs die bij de herbevoorrading
zou worden aangerekend, indien die
prijs de laagste is;
Overwegende dat het arrest eiser,
die aangstelde was van de naamloze
vennootschap Makro, veroordeelt
ter zake dat hij tussen 2 december
1977 en 31 december 1977 die verbodsbepaling heeft overtreden door
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te koop te bieden of te verkopen
voor de prijs van 1.519 frank; dat
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het arrest die verkoopsprijs als
onwettig beschouwt op grond van WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET,
de in november 1977 aangerekende
ART. 47 - VERBOD OM EEN MOTORVOERTUIG
bevoorradingsprijzen
van
1.470
TE RESTUREN ALVORENS HET BIJ DEZE BEPALING VOORGESCHREVEN ONDERZOEK TE
frank en 1.588 frank en vermeldt
HEBBEN ONDERGAAN - MOTORVOERTUIGEN
" dat er geen aanleiding bestaat om
BEDOELD IN DIT VERBOD.
bij de beoordeling van de ten late
gelegde feiten, rekening te houden !Jet verbod om een motorvoertuig op een
met de prijs van 1.381 frank die
openbare plaats te besturen alvorens
het onderzoek waarvan sprake in
Kodak Belgie bij de herbevoorraart.
47 Wegverkeerswet te hebben
ding heeft aangerekend voor 150
ondergaan, is toepasselijk op iedere
toestellen op 27 december 1977, dit
bestuurder van een motorvoertuig van
is helemaal op het einde van de
de categorieen bedoeld in art. 2, §§ 1
litigieuze periode van het misdrijf »;
en 2, KB. van 3 mei 1965, met
inbC!grip van de tractoren die dee]
uitmaken van het verrijdbaar JandOverwegende dat het arrest door
bouwmaterieel (1).
de telastlegging bewezen te verklaren zonder de herbevoorradingsprijs
van 27 december 1977 in aanmer(MARON)
king te nemen, ofschoon die prijs
lager was dan de prijzen die voor
ARREST ( vertafing)
het produkt in november 1977
(AR. nr. 2465)
waren aangerekend, een schending
inhoudt van artikel 22 van de wet
HET HOF; -, Gelet op het bestrevan 14 juli 1971;
den vonnis, op 21 mei 1982 in hoger
beroep gewezen door de CorrectwDat dit onderdeel van het middel nele Rechtbank te Verviers;
gegrond is;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde strafvordering:

I

Om die redenen, zonder acht te
1

0

~ :t~~Jd~? ~:'eer~f:t ~~~~~~le~i~:~
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de '
vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster in de helft van de
kosten; laat de overige helft ten
laste van de Staat· verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

A ............... .
B . .............. .
C
Ir; .zoverre _de . v~orziening
ge_ncht IS ,egen de beslrssmg ';VaarbrJ erser wegens ~e telastleggmg 6
veroordeeld wordt ·
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 154, 189, 211 van
het Wetboek van Strafvordering, 97 van
de Grondwet en van het alg~meen
rechtsbegmsel betreffende de beW1JSlast
in strafzaken,
.
doordat de rechtbank kenms heeft
genomen van de conclusie waarin eiser

10 november 1982 _ 2" kamer _ het hem ten laste gelegde feit dat hij
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzit- << op de openbare weg een motorvoertuig
ter _ Verslaggever : de h. Marchal _ heeft bestuurd zonder te zijn geslaagd
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie- voor de door artikel 38, § 3, van het
kendael, advocaat-generaal Advo-1----------------caten :mrs. De Gryse en De Bruyn.
(1) Zie Cass., 29 jum 1976 (A.C., 1976, 1223).
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voorgeschreven onderzoeken die het
vonnis hem had opgelegd .... "• betwistte
en daartoe aanvoerde dat hij ten tijde
van de feiten , een landbouwtractor
bestuurde ... (die) wegens oorsprong en
bouw, op horizontale wegen geen snelheid van meer dan 25 kilometer, kon
bereiken " en dus moest worden
« beschouwd als een voertuig voor traag
vervoer, in de zin van artikel 1.11.1" van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968,
waarvoor de bestuurder niet in het bezit
hoefde te zijn van een rijbewijs overeenkomstig artikel 3, 4", van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 », dat de
rechtbank bij het bestreden vonnis
beslist dat de eerste rechter het ten laste
gelegde feit terecht bewezen heeft verklaard, en eiser uit dien hoofde veroordeelt op grand dat « artikel 3 van het
koninklijk besluit van 1 februari 1977
bepaalt dat van de bij artikel 2 van de
wet van 9 juli 1976 betreffende het
rijbewijs opgelegde verplichtingen zijn
ontslagen de bestuurders van voertuigen
voor traag vervoer, als omschreven in
artikel 1.11 van het koninklijk besluit
van 15 maart 1968; dat beklaagde de
volgende stukken overlegt
1" een
bericht van de automobielinspectie
waaruit blijkt dat de landbouwtractor, in
zoverre hij wegens oorsprong en bouw
niet vlugger kan rijden dan 25 km per
uur' slechts aan een enkele technische
controle onderworpen is, bewijst niets;
2" het schouwingsbewijs van 7 maart
1978 betreffende een landbouwtractor
van het merk John Deere, chassisnummer 157524, bewijst niets; 3" de niet
gedagtekende factuur waarin een tweedehandse tractor John Deere 710 wordt
vermeld voor de prijs van 40.000 frank
bewijst niets; 4o een boekje waarin de
kenmerken worden aangegeven van een
tractor Diesel 510, ofschoon de factuur
betrekking heeft op een andere tractor,
bewijst niets; 5" een afschrift van het
door de Correctionele Rechtbank te Luik
in hoger beroep gewezen vonnis van
4 mei 1981 dat niet vermeldt over welke
tractor het gaat, bewijst niets en bindt
de rechtbank niet »,

op de enkele grond dat hij de aangevoerde feiten niet bewijst; het bestreden
vonnis bijgevolg het misdrijf niet bewezen kon verklaren op de enkele grond
dat uit de door eiser overgelegde stukken niet blijkt dat hij een voertuig voor
traag vervoer bestuurde (schending van
alle in het middel vermelde bepalingen,
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie betoogde dat « de vervolgende partij
diende te bewijzen dat het litigieuze
voertuig wel degelijk een voertuig was
dat niet onder de toepassing vie! van de
wettelijke bepalingen , betreffende het
rijbewijs; het bestreden vonnis niet antwoordt op dat middel en derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

terwijl, eerste onderdeel, de vervolgende partij de verplichting heeft om het
bewijs te leveren van elk bestanddeel
van het misdrijf; het vonnis de wettelijke regels betreffende de bewijslast
miskent wanneer het de beklaagde die
feiten aanvoert welke een bestanddeel
van het m1s.dnjf mtsluiten, veroordeelt

Overwegende dat artikel 47 van
de Wegverkeerswet in algemene
bewoordingen is gesteld; dat het
door dat artikel opgelegde verbod
los van de verplichtingen betreffende het rijbewijs van toepassing
is op iedere bestuurder van een

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser vervolgd
werd ter zake hij in strijd met
artikel 47 van de Wegverkeerswet
een voertuig van een van de in de
beslissing van vervallenverklaring
bedoelde categorieen, namelijk een
landbouwtractor,
heeft bestuurd
zonder de hem bij die beslissing
opgelegde onderzoeken met goed
gevolg te hebben ondergaan;
Overwegende dat de vervallenverklaring van het recht tot sturen en
de voorschriften betreffende het rijbewijs onderworpen zijn aan verschillende wettelijke bepalingen,
namelijk, enerzijds, het koninklijk
besluit van 4 mei 1965 betreffende
de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het
recht om een voertuig met eigen
beweegkracht te besturen, de formaliteiten tot uitvoering ervan en
de examens tot herkrijging van dit
recht en, anderzijds, het koninklijk
besluit van 1 februari 1977 betreffende het rijbewijs;
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van het koninklijk besluit van 3 mei eiser :
Overwegende dat tussen eiser en
1965, met inbegrip van de tractoren
die dee! uitmaken van het verrijd- de naamloze vennootschap Urbaine
baar landbouwmaterieel;
geen geding is aangegaan voor de
Overwegende dat de door eiser feitenrechter en dat het arrest tegen
voor de correctionele rechtbank eiser geen enkele veroordeling uitaangevoerde omstandigheid die in spreekt welke haar ten goede komt;
het middel wordt aangegeven, geen
Dat de voorziening derhalve niet
bestanddeel van het hem ten laste ontvankelijk is·
gelegde misdrijf kon uitsluiten; dat
'
de motivering van het vonnis,
waarin dat verweermiddel wordt
verworpen, geen gevolgen heeft voor
de wettigheid van het bestreden
beschikkende gedeelte;
Om die redenen, verwerpt de
Dat dit onderdeel van het middel voorziening; veroordeelt eiser in de
niet ontvankelijk is bij gebrek aan kosten.
belang;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie betoogde « dat het de taak
was van de vervolgende partij om te
bewijzen dat het litigieuze voertuig
... een voertuig was » waarvoor de
bestuurder niet ontslagen is van de
verplichting om houder te zijn van
een rijbewijs en het bij zich te
hebben;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste onderdee!, het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat eiser een motorvoertuig had bestuurd van een van de in
de beslissing van vervallenverklaring bedoelde categorieen, ofschoon
hij dat recht niet herkregen had,
niet verplicht was te antwoorden op
het aangevoerde verweermiddel;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR - WET VAN 30 APRIL 1951 BETREFFENDE DE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 29 JUNI 1955 UITZETTINGS\'ERGOEDING -- DOEL.

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHlfliR - WET VAN 30 APRIL 1951 BETREFFENDE DE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
GEW. BIJ DE WET VAN 29 JUNI 1955, ARTT. 25.
3°, EN 26 - HUURDER DIE DE HANDELSZAAK,
WAARVAN HIJ EIGENAAR WAS, HEEFT VERVREEMD ALS GEVOLG VAN DE OPZEGGING BEHOUD VAN HET RECHT OP DE UITZETTINGSVERGOEDING BEPAALD BIJ DE VOORMELDE ARTT. 25, ao, EN 26.

1' De Handelshuurwet heeft de bescherming van de handelszaak tot doel; de
uitzettingsvergoeding, zoals zij door
die wet is geregeld, beoogt de huurder
II. In zoverre de voorziening
te vergoeden voor het verlies van de
gericht is tegen de vrijwillig tussenhandelszaak als gevolg van de wtzetgekomen naamloze vennootschap
tmg; m de gevallen waarm de wet oak
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toelaat een rechtsvordering tot het
bekomen van een uitzettingsvergoeding in te stellen, is het nag om de
eigenaar van de handelszaak te behoeden en hem in de mogelijkheid te
stellen voor het verlies van z1jn handelszaak vergoed te worden (1).
2" Wanneer de huurder eigenaar is van
de handelszaak en hij, met toepassin.c;
van de artt. 25, 3o, en 28 Handelshuurwet, recht heeft op drie jaar huur,
eventueel
vermeerderd met een
bedrag, toereikend om de veroorzaakte
schade geheel te vergoeden, omdat de
verhuurder, zonder van een gewichtige
reden te doen blijken, het voornemen
op grand waarvan hij de huurder uit
het goed heeft kunnen zetten, niet ten
uitvoer heeft gebracht binnen zes
maanden, kan hij het recht op uitzettingsvergoeding hebben
behouden
hoewel hij overigens de handelszaak
heeft vervreemd, indien die vervreemding is veroorzaakt door de opzegging.
(KREMERS, HARDY T. • BASS BELGIUM - BROUWERIJEN LAMOT • N.V., VAN WJJNSBERGHE,
SEGERS)
ARREST

(A.R. nr. 3474)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 maart 1981 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135 van bet
Burgerlijk Wetboek, 11, II, eerste lid, 12,
16, I, 1", 25, 3", en 26 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuur, herzien
door de wet van 29 juni 1955,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
bet geschil zijn oorsprong vond in de
opzegging van bet huurceel welke de
eisers, in hun hoedanigheid van kopers,
aan eerste verweerster, hoofdhuurster,
tegen 31 januari 1977 hadden gegeven op
grond van de artikelen 12 en 16, I, 1",
van de wet op de handelshuur en in bet
gebrek aan uitvoering door de eisers van
bet voornemen op grond waarvan zij de
huurster uit bet goed konden zetten, en

dat de oorspronkelijke vordering van
tweede en derde verweerders - die het
kwestieuze handelshuis in onderhuur
hadden genomen van eerste verweerster
- ertoe strekte de betaling van een
uitwinningsvergoeding te bekomen op
grond van artikel 25, 3", van de wet op
de handelshuur, ten laste van de eisers
en eerste verweerster, het vonnis, dat de
stelling van de eisers volgens welke
tweede en derde verweerders geen aanspraak kunnen maken op een uitzettingsvergoeding daar zij bij overeenkomst van 13 december 1976 hun handelsfonds aan de eisers hadden overgedragen, verwerpt, eerste verweerster veroordeelt tot betaling van 372.924 frank in
hoofdsom aan de tweede en derde verweerders, en de eisers de terugbetaling
van dit bedrag aan eerste verweerster
oplegt, en dit niettegenstaande de vaststelling dat de tweede en derde verweerders in overeenkomst van 13 december
1976 aan de eisers hun handelsfonds
hebben afgestaan tegen de prijs van
300.000 frank, op grond : « dat bet recht
op vergoeding op basis van artikel 25, 3°,
van de Handelshuurwet in hoofde van
de huurder ontstaat op bet ogenblik dat
de verhuurder bet voornemen uitgedrukt
in de opzeg niet verwezenlijkt » en « dat
bet in die omstandigheden geen zin
heeft te stellen dat de huurder alleen
aanspraak kan maken op de uitzettingsvergoeding als hij op dat ogenblik nog
eigenaar is van het handelsfonds, gezien
er op het tijdstip dat het recht ontstaat
geen sprake meer kan zijn van een
handelsfonds daar het belangrijkste
bestanddeel ervan, namelijk de clientele,
voor de huurder niet meer bestaat; dat
het voldoende is dat (de tweede en derde
verweerders) eigenaars waren van het
handelsfonds op bet ogenblik dat komt
vast te staan dat de handelshuur een
einde gaat nemen, namelijk op het
ogenblik dat zij kennis hebben gekregen
van de opzeg overeenkomstig artikel 12
van de Handelshuurwet »,

terwijl de wet op de handelshuur de
bescherming van bet handelsfonds tot
enig doe! heeft; de aanvullende uitwinningsvergoeding voorzien bij gebreke
van uitvoering door de koper van het
voornemen op grond waarvan hij de
huurder uit bet goed heeft kunnen
zetten, vergoeding bepaald door de
artikelen 25, 3", en 26 van de Handels(1) Cass., 7 okt. 1971 (A.C., 1972, 138), huurwet, alleen verschuldigd is indien
motieven op blz. 149, tweede kolom; zie Cass., deze uitzetting vanwege de koper het
8 feb. 1968 (ibid., 1968, 756), 4 maart 1971 (ibid., verlies van bet handelsfonds veroorzaakt
1971, 606) en 14 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1223).
heeft; indien de huurder, eigenaar van
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uitzetting door de koper, zijn handelsfonds niet verliest, kan de huurder geen
aanspraak maken op enige uitwinningsvergoeding, inzonderheid op de door de
artikelen 25, 3", en 26 van de Handelshuurwet bepaalde uitwinningsvergoeding
ingeval de koper het voornemen op
grand waarvan hij de uitzetting van de
huurder heeft bekomen, niet ten uitvoer
brengt; ten deze en tweede en derde
verweerders door de uitzetting door de
eisers, laatstgenoemden in hun hoedanigheid van kopers van het handelshuis,
hun handelsfonds niet hebben verloren
vermits de tweede en derde verweerders
dit handelsfonds aan de eisers door de
overeenkomst van 13 december 1976
tegen de prijs van 300.000 frank hebben
overgedragen; het vonnis dat het recht
van de tweede en derde verweerders op
een uitwinningsvergoeding erkent zonder rekening te houden met de gevolgen
van de overeenkomst van 13 december
1976 op grond dat " het voldoende is dat
(de tweede en derde verweerders) eigenaars waren van het handelsfonds op
het ogenblik dat komt vast te staan dat
de handelshuur een einde gaat nemen,
namelijk op het ogenblik dat zij kennis
hebben gekregen van de opzeg overeenkomstig artikel 12 van de Handelshuurwet >>, de gevolgen van de overeenkomst van overdracht van 13 december
1976
miskent (schending van de
artikelen 1134 en 1135 van het Burger lijk
Wetboek) en de artikelen 11, II, eerste
lid, 12, 16, I, 1", 25, 3", en 26 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuur,
zoals herzien door de wet van 29 juni
1955, schendt :
Overwegende dat artikel 25, 3",
van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van
29 juni 1955, het recht op de vergoeding van drie jaar huur, eventueel
vermeerderd met een bedrag toereikend om de veroorzaakte schade
van de huurder volledig te vergoeden, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de verhuurder het voornemen, op grond waarvan hij de
uitzetting kon bekomen, niet ter
uitvoering brengt binnen zes maanden; dat, met toepassing van
artikel 26 dezelfde regel geldt,
indien de uitzetting door de koper
van het goed is geschied;

Overwegende dat de Handelshuurwet de bescherming van de
handelszaak tot doe! heeft; dat de
uitzettingsvergoeding, zoals zij door
de wet is geregeld, beoogt de huurder te vergoeden voor het verlies
van de handelszaak als gevolg van
de uitzetting; dat, in de gevallen
waarin de wet ook niet-eigenaars
van de handelszaak toelaat een
rechtsvordering tot het bekomen
van een uitzettingsvergoeding in te
stellen, het nog is om de rechten
van de eigenaar van de handelszaak
te behoeden en hem in de mogelijkheid te stellen voor het verlies van
zijn handelszaak vergoed te worden;
Overwegende dat de huurder het
recht op uitzettingsvergoeding kan
hebben behouden, hoewel hij overigens de handelszaak heeft vervreemd, wanneer die vervreemding
is veroorzaakt door de opzegging;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu het niet in concreto
vaststelt dat tweede en derde verweerders de handelszaak hebben
vervreemd als gevolg van de opzegging, de artikelen 25, 3", en 26 van
de Handelshuurwet schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
het hoger beroep en de incidentele
beroepen ontvankelijk worden verklaard en eerste verweerster, de
naamloze vennootschap « Bass Belgium - Brouwerijen Lamot », wordt
veroordeeld tot vergoeding aan de
tweede
en derde
verweerders;
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 uitspraak zal doen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, zitting
houdende in hoger beroep.

-
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12 november 1982 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. Boon Gelijkluidende conclusie : de h. Boon Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (2)
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Dassesse, Houtekier.

Over het eerste middel, ...
doordat ...
terwijl, eerste onderdeel ...
tweede onderdeel, ...

Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Wat het eerste onderdeel betreft :
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1° ARBITRAGE ARTT.
GER.W.- DRAAGWIJDTE.

1683

EN

1684

2" GRONDWET -

ART. 3BIS- TAALGEBIEDEN IN BELGIE- DRAAGWIJDTE.

3° TAALGEBRUIK -

ART. 3BIS GW. TAALGEBIEDEN IN BELGIE- DRAAGWIJDTE.

1' Wanneer in

een overeenkomst tot
arbitrage een derde belast is met de
aanwijzing van de scheidslieden Jeggen noch art. 1683, noch art. 1684 van
het Gerechtelijk Wetboek hem de verplichting op de namen van die
scheidslieden mede te delen aan de
part1jen, ook wanneer deze er om
verzoeken.

2' en 3' Noch art. 3bis van de Grondwet

noch enige andere bepaling of enig
beginsel poneert de eentaligheid van
de natuurlijke personen.
(• KONINKLIJKE SPORTING CLUB WKEREN
V.Z.W. T. GRIJZENHOUT)
ARREST

(A.R. nr. 3526)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

------------------1
(2) Het openbaar ministerie was eveneens
van oordeel dat er aanleiding was tot cassatie,
echter op grond dat, nu ten deze de huurder
bet handelsfonds, waarvan hij eigenaar was,
aan de verhuurder had verkocht v66r het

~~~tr!~~en0,Je~~e~~o~sztgJl~ng~J:fm~~~· :~~~~=

vochten, het bestreden arrest niet kon beslissen, zonder schending van de artt. 25, 3''\ en 26
van de Handelshuurwet, dat de verhuurder
was gehouden tot betaling van de bij die
artikelen bepaalde vergoedingen.

Dat in zoverre het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel gericht is tegen
een overbodig motief en derhalve
niet ontvankelijk is bij ·gebrek aan
be lang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schenC.::ng van de artikelen 1683, lid 3,
1684, lid 1, en 1704, !eden 2, f, en 4, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiseres ongegrond verklaart, onder
meer hierom : dat eiseres nog verwijt
aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond, die gelast was met de aanwijzing
van de scheidslieden, deze aanwijzing
niet te hebben bekendgemaakt aan de
partijen, maar deze in de onzekerheid te
hebben gelaten over de identiteit van
degenen die als scheidslieden zouden
optreden; dat eiseres voorhoudt dat, toen
zij verscheen voor het scheidsrechterlijk
college, er vijf !eden van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond, waarvan vier
!eden van de rechtscommissie (die dus
in beginsel aileen in aanmerking konden
komen voor een taak als scheidsrechter)
en een secretaris aanwezig waren, dat
zij in de onzekerheid zou gebleven zijn
nopens de juiste identiteit van degenen
die effectief als scheidsrechter zitting
zouden nemen, dat er in elk geval een
even aantal scheidslieden zou aanwezig
geweest zijn op de zitting waarop werd
gepleit; dat dit verwijt hierop neerkomt
dat de samenstelling van het scheidsrechterlijk college onregelmatig was; dat
dit verwijt had moeten ingeroepen worden door eiseres tijdens de rechtspleging
voor de scheidslieden; dat, daar het niet
werd opgeworpen, dit geen geval van
nietigheid van de scheidsrechterlijke
beslissing kan opleveren; dat het middel
daarenboven in feite faalt, nu geen van
beide part}jen blijkbaar gevraagd heeft
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a<:mdmden wie de scheidslieden zouden
ZlJn, zodat geen rmskennmg van artikel 1683 of 1684 van het Gerechtelijk
Wetboek door eiseres kan worden ingeroepen als staving van een eis tot
nietigverklaring; dat de scheidsrechterlijke beslissing ten slotte door drie
scheidsrechters werd gewezen,
terw1ji, eerste onderdeel, de verplichting om nietigheidsgronden reeds voor
de scheidsrechters zelf in te roepen,
volgens artikel 1704, lid 4, van het
Gerechtelijk Wetboek, slechts geldt voor
een aantal gevallen, waaronder het geval
bedoeld in artikel 1704, lid 2, f _ dat de
samenstelling van het scheidsgerecht
betreft -, doch niet voor onder meer de
gevallen bedoeld in de artikelen 1683,
lid 3, en 1684, lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek - die de kennisgeving van de
1dentiteit van de !eden van een scheidsrechterlijk college betreffen; eiseres zich
voor de gewone rechters onder meer
beriep op het ontbreken van een
bekendmaking van de !eden van de
rechtscommissie van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond, die dee! zouden
ui tmaken van het college van drie
scheidsrechters;

deze

nietigheidsgrond

geen betrekking had op de samenstelling
van het scheidsrechterlijk college, zodat
het arrest, door te beslissen dat het
verwijt van eiseres de samenstelling van
het scheidsrechterlijk college betrof, en
had moeten ingeroepen worden in de
procedure voor het scheidsgerecht, de
artikelen 1683, lid 3, 1684, lid 1, en 1704,
lid 2, f, en lid 4, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
tweede onderdeel, de verplichting voor
de derde, die belast is met de aanwijzing
van de scheidslieden, om de namen van
de scheidslieden aan de partijen mede te
delen, niet afhankelijk is van een voorafgaand verzoek daartoe door een van
die partijen, zodat het arrest, door te
beslissen dat een schending van de
artikelen 1683 of 1684 van het Gerechtelijk Wetboek door eiseres niet kan
worden ingeroepen, op grand dat geen
van de partijen blijkbaar aan de derde,
die de scheidslieden moest aanduiden,
heeft gevraagd wie de scheidsli<iden
zouden zijn, de genoemde artikelen 1683
en 1684, in het bijzonder 1683, lid 3, en
1684, lid 1, schendt :

I

Gerecbtelijk Wetboek de derde
belast met de aanwiJ.zing van d~
.
.
.
.
scbetdsheden, de verphcbtmg oplegt
de namen van deze scbetdsheden
mede te delen aan partijen, ook
wanneer deze er niet (1) om verzoeken;
Dat bet onderdeel faalt naar
recbt;
Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat
bet
arrest
beslist dat de Voetbalbond de
namen van de scbeidslieden niet
boefde bekend te maken aan eiseres; dat, zoals uit bet antwoord op
het tweede onderdeel blijkt, dit
oordeel geen aanleiding geeft tot
cassatie; dat, bij gebrek aan grand

tot vernietiging, de vraag, wanneer
de grond van vernietiging moest
aangevoerd worden, niet meer aan
de orde is;
Dat bet onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1690, lid 1,
1704, lid 2, a, van het Gerechtelijk
Wetboek, 6, lid 1, van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, 3bis en 97 van de
Grondwet, en van de beginselen van een
eerlijk proces en van de eentaligheid
van de natuurlijke personen,
doordat het arrest het hager beroep
van eiseres ongegrond verklaart, onder
meer op grand : dat eiseres voorhoudt
dat, hoewel de scheisrechterlijke beslissing vermeldt dat de rechtspleging in de
Nederlandse taal werd gevoerd, niet
gebleken is dat een van de !eden,
Chardon, de Nederlandse taal machtig
is; dat eiseres niet vermeldt waarom dit
feit van aard zou zijn de nietigverklaring
van de scheidsrechterlijke beslissing te
wettigen; dat geen enkele dwingende
wetsbepaling of wet van openbare orde
bepaalt in welke taal de debatten voor
een scheidsrechterlijk college moeten
gevoerd worden, noch welke de taalvaardigheid moet zijn van de !eden; dat het
eiseres mogelijk was een of meer !eden

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

Wat het tweede onderdeel be(1) Het Hof heeft zich niet uitgesproken over
treft :
het geval waarin de partijen gevraagd hadden
Overwegende dat,
noch
arti- dat de naam van de scheidslieden hun zou workel 1683, noch artikel 1684 van het den medegedeeld.
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rechtspleging; dat, waar zij dit niet deed,
zij bezwaarlijk hierop de eis tot nietigverklaring kan staven; dat overigens uit
geen enkel element van het dossier
gebleken is dat de genoemde Chardon
nederlandsonkundig was; dat het vermoeden juns tantum van onkunde van
het '\ederlands voor in Wallonie geboren
scheidsiieden, dat eiseres meent te
mogen inroepen, geen enkele juridische
grondslag heeft,
terwi]l, eerste onderdeel, artikel 6,
lid 1, van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
:vlens en de Fundamentele Vrijheden,
onder meer bepaalt dat een ieder, bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten
en verplichtingen, recht heeft op een
eerlijke behandeling van zijn zaak door
een rechterlijke instantie; het beginsel
van een eerlijk proces, dat van openbare
orde is, ook geldt in rechtsplegingen
voor een scheidsrechterlijk college; dit
beginsel onder meer inhoudt dat een
geschil wordt behandeld door rechters of
scheidsrechters die met kennis van aile
gegevens van de zaak een beslissing
nemen, hetgeen een kennis van de taal
van de rechtspleging in hoofde van elk
lid van een rechterlijk of scheidsrechterlijk college veronderstelt, zodat het
arrest, door te beslissen dat geen enkele
dwingende wetsbepaling of wet van
openbare orde bepaalt welke de taalvaardigheid moet zijn van de !eden,
schending inhoudt van artikel 6, lid 1,
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, en van het
daarin gehuldigde beginsel van een eerlijk proces;

tweede onderdeel, de wraking van
scheidslieden, toegelaten bij artikel 1690,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek,
slechts mogelijk is indien met zekerheid
vaststaat wie als scheidsman zal optreden; er integendeel geen wraking van
individuele !eden van een scheidsrechterlijk college mogelijk is zolang niet
met zekerheid kan uitgemaakt worden
welke personen van het college zullen
dee! uitmaken; eiseres bij conclusie
onder meer inriep dat de debatten voor
het scheidsrechterlijk college gevoerd
werden voor vijf personen, waaronder
vier !eden van de rechtscommissie van
de Belgische Voetbalbond, en zij pas
kennis kreeg van de officiele samenstelling van het scheidsrechterlijk college,
bestaande uit drie !eden, nadat zij de
scheidsrechterlijke beslissing aangezegd

kreeg, zodat het arrest, door te beslissen
dat -!ret voor eiseres mogelijk was een of
rtleer !eden van het scheidsrechterlijk
;college te wraken tijdens de rechtsple[ging, zonder te antwoorden op het door
eiseres bij conclusie ingeroepen verweer
dat zij tijdens de debatten niet wist hoe
1uiteindelijk het scheidsrechterlijk college zou samengesteld zijn, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet), althans de
mogelijkheid van wraking aanneemt in
een geval waar geen wraking mogelijk
is, en derhalve niet wettelijk verantwoord is (schending van artikel 1690,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, artikel 3bis van de
Grondwet bepaalt dat Belgie vier taalgebieden omvat; iedere staatsburger noodzakelijk woont in een en slechts in een
taalgebied; het geboren worden en
wonen in een eentalig taalgebied in
algemene regel met zich brengt dat de
betrokkene de taal van dit taalgebied
spreekt; de kennis van een tweede
landstaal daarentegen niet vermoed
wordt, doch - in de gevallen waarin die
kennis is vereist - dient bewezen te
worden, zodat het arrest, door te beslissen dat uit geen enkel element van het
dossier gebleken is dat de scheidsman
Chardon nederlandsonkundig was, en
dat het vermoeden juris tantum van
onkunde voor in Wallonie geboren
scheidslieden geen enkele juridische
grondslag heeft, het beginsel schendt
van de eentaligheid van de natuurlijke
personen, zoals dit onder meer voortvloeit uit artikel 3bis van de Grondwet,
en derhalve niet wettelijk verantwoord
is (schending van het beginsel van de
eentaligheid van de natuurlijke personen
en van artikel 3bis van de Grondwet) :

l

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat noch artikel
3bis van de Grondwet noch enige
andere bepaling of enig beginsel de
eentaligheid van de natuurlijke personen poneert;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep oordeelt dat uit geen enkel
element van het dossier gebleken is
dat de bedoelde scheidsman nederlandsonkundig was; dat de onderde-

-356len gericht zijn tegen overbodige (DE WEERDT, VAN LAETHEM T. GEMEENTE
INTERCOMMUNAAL GODSGASTmotieven die immers enkel belang PEPINGEN. HET
HUIS VA!;"DERSTOKKEN)
hebben zo die scheidman nederARREST
landsonkundig was;
(A.R. nr. 3533)
Dat de onderdelen derhalve niet
ontvankelijk zijn;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 maart 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Om die redenen, verwerpt de Rechtbank van Eerste Aanleg te
voorziening; veroordeelt eiseres in Brussel;
de kosten.
Over het middel, afgeleid uit de schen12 november 1982 1" kamer VoorzHter en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

Nr. 162
1" KAMER -

12 november 1982

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
VERKOOP UIT DE HAND VAN HET GEPACHTE
GOED - VERKOOP MET M!SKENNING VAN
HET RECHT VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER
RECHTSVORDER!NG TOT NAASTING EN
INDEPLAATSSTELLING - VERJAR!NG VAN DE
RECHTSVORDERING DOOR VERLOOP VAN
DRIE MAANDEN TE REKENEN VAN DE KENNISGEVING VAN DE VERKOOP - KENN!SGEVING- BEG RIP.

Wanneer art. 51, vierde lid, vervat in
art. I Pachtwet 4 nov. 1969, bepaalt
dat, bij verkoop uit de hand, de
rechtsvordering tot naasting en indeplaatsstelling verjaart « door verloop
van drie maanden te rekenen van de
kennisgeving van deze verkoop aan de
pachter », verwijst het noodzakelijkerwijze naar de kennisgeving van de
ve1-koop, zoals die is geregeld in
art. 48.1, vijfde lid, van dezelfde wet,
dat wil zeggen de kennisgeving die na
het verlijden van de akte van verkoop
wordt gedaan door de instrumenterende ambtenaar, met vermelding van
de prijs en de voorwaarden van de
verkoop (1).
(1) Cass., 18 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 565);
EECKWO,
Pacht en Voorkoop, druk 1970,
nrs. 727 tot 729 en 777; SEVENS en TRAEST in

ding van de artikelen 48.1, 51, vierde lid,
van de wet van 4 november 1969
(artikel I) op de landpacht, die afdeling 3
van hoofdstuk II van titel VIII van boek
III van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt
en, voor zoveel nodig, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het aangevochten vonnis, na
te hebben gesteld dat het feit dat de
verweerders bij aangetekende brieven
van 31 december 1976 aan de eisers
kennis hadden gegeven van de verkoop
van het door deze laatsten gepachte
goed, een kennisgeving in de zin van
artikel 51, vierde lid, van de Pachtwet
van 4 november 1969 uitmaakte en dat
de eiseres tevergeefs Iaten opmerken dat
deze kennisgeving niet voldeed aan de
voorwaarden van artikel 48 van de
Pachtwet, vermits dit artikel de hypothese voorziet waarin de eigenaar van
een gepacht goed dit goed wil verkopen
aan iemand anders dan de pachter,
terwijl artikel 51 van de Pachtwet de
hypothese voorziet waarin de eigenaar
het gepachte goed heeft verkocht met
miskenning van de rechten van voorkoop van de pachter, en, na aldus te
kennen te hebben gegeven dat de kennisgeving
waarvan
sprake
is
in
artikel 41, vierde lid, van de Pachtwet
niet dezelfde is als die geregeld door
artikel 48 van de Pachtwet, stelt, met
toepassing van artikel 51, vierde lid, van
de Pachtwet, dat de vordering tot indeplaatsstelling van de eisers was verjaard
op 30 maart 1977, en om die reden het
vonnis van de eerste rechter, dat de
vordering van de eisers om in de plaats
te worden gesteld van de gemeente
Pepingen, die, met miskenning van hun
recht van voorkoop, het door hen
gepachte goed had gekocht, ongegrond
had verklaard, bevestigt voor zover het
uitspraak deed over deze vordering tot
indeplaatsstelling van de eisers,

Alg. Prakt. Rechtsverz., trefw. Pach~ druk
1978, nr. 226; CwsoN in Rep. Not., dee! VIII,
tervijl, eerste onderdeel, wanneer
Les baux, le bail a ferme et Je droit de
preemption, druk 1978, nrs. 254 en 279.
artikel 51, vierde lid, van de Pachtwet
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geval van verkoop uit de hand de
vordering tot indeplaatsste!ling verjaari
door verloop van drie maanden, te
rekenen van de kennisgeving van deze
verkoop aan de pachter, dit artikel
noodzakelijkerwijze verwijst naar de
kennisgeving van de verkoop, zoals die
is geregeld door ariikel 48.1, vijfde lid,
van de Pachtwet van 4 november 1969,
te weten de kennisgeving die wordt
gedaan door de instrumenterende ambtenaar met vermelding van de prijs en
de voorwaarden van de verkoop; zodat
het aangevochten vonnis, door te stellen
dat het begrip « kennisgeving » van
artikel 51, vierde lid, niet overeenstemt
met de kennisgeving zoals die wordt
geregeld door artikel 48 van de Pachtwet
van 4 november 1969, en een eenvoudig
aangetekend schrijven uitgaande van de
partijen betrokken bij de verkoop van
het gepacht goed, en waardoor de pachter slechts op de hoogte gebracht wordt
van het bestaan van deze verkoop zonder dat hem daarin de prijs of de
verkoopsvoorwaarden worden medegedeeld, een kennisgeving in de zin van
artikel 51, vierde lid, van de Pachtwet
van 4 november 1969 uitmaakt, dit
begrip " kennisgeving », voorkomend in
artikel 51, vierde lid, van de Pachtwet
van 4 november 1969, miskent (schending van de ariikelen 51, vierde lid, en
48.1 van de Pachtwet van 4 november
1969);

en terwijl, subsidiair en volledigheidshalve, tweede onderdeel, voor zover het
aangevochten vonnis, door te stellen dat
het vonnis van de vrederechter wordt
bevestigd in zoverre het uitspraak deed
over de vordering van de eisers, zou
bedoelen dat het niet aileen het beschikkende gedeelte doch ook de motivering
van het vonnis van de eerste rechter zou
overnemen, in elk geval geen antwoord
zou verschaffen op de conclusie van de
eisers en de bewijskracht van deze
conclusie zou miskennen, vermits de
eerste rechter de vordering van de eisers
ongegrond
verklaarde
omdat
het
gepachte goed volgens hem door de
gemeente Pepingen zou zijn gekocht om
te worden bestemd voor doeleinden van
algemeen belang en stelde dat het middel van de eisers, dat dit niet het geval
was, nu de gemeente Pepingen, eens de
grand vrij, daarop een tiental sociale
woningen zou oprichten en deze met
winst zou verkopen, niet kan worden
gevolgd, omdat een gemeente een onteigeningsprocedure om reden van open-

baar nut kan voeren om een paar
hectaren grand te onteigenen om er
sociale woningen op te bouwen en deze
dan met winst verder te verkopen, dit
tenv1jl de eisers in hun conclusie aanvoerden dat niet kon worden gesteld dat
de gemeente Pepingen de grand had
aangekocht om te worden aangewend
voor doeleinden van openbaar belang,
vermits zij, eenmaal de grand vrij, deze,
na verkaveling, met winst zou verkopen
om er woningen op te bouwen, en zij
aldus hadden te kennen gegeven dat de
gemeente er zelf geen woningen zou op
bouwen (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid door de verweerders aangevoerd en hieruit afgeleid
dat het bestreden vonnis de redenen
van de eerste rechter overneemt,
met het gevolg dat : 1' het eerste
onderdeel gericht is tegen een ten
overvloede gegeven considerans, nu
de eerste rechter heeft aangenomen
dat de eisers geen recht van voorkoop hadden, daar de verweerders
de grond tot openbaar nut hebben
aangekocht; 2' het tweede onderdeel
eveneens zonder belang is in
zoverre daarin miskenning van de
bewijskracht van conclusies wordt
aangevoerd, nu de eerste rechter, op
grond van de door hem in aanmerking genomen documenten, heeft
aangenomen dat die verkoop het
algemeen belang dient, ook al zou
verweerster de gronden na verkaveling verkopen :
Overwegende dat het bestreden
vonnis de redenen van de eerste
rechter niet overneemt door de
enkele beslissing : " bevestigt het
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de oorspronkelijke eis »; dat zulks te meer klemt,
nu de rechters in hoger beroep
eigen redenen geven;
Dat die overneming evenmm kan
worden afgeleid uit het gebruik van
het woord << overigens » in een
zinsnede van het beschikkende
gedeelte, luidende : « Stelt vast dat
de oorspronkelijke eis van (de
eisers) overigens verjaard was ... »,

-358nu het tegenovergestelde moet wor12 november 1982 1" kamer den afgeleid uit de considerans : Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soe<< dat de eerste rechter dit (te weten
taert Gelijkluidende conclusie van
de verjaring van de vordering de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal wegens miskenning van het recht Advocaten: mrs. Biitzler en De Gryse.
van voorkoop) ten onrechte niet
heeft vastgesteld, dan wanneer dit
middel reeds voor
hem
was
opgeworpen »; dat tach de eerste
rechter niet behoefde te antwoorden Nr. 163
op het bedoelde verweer, gebaseerd
op de verjaring, indien hij terecht
1" KAMER - 12 november 1982
had aangenomen dat er geen recht
van voorkoop bestond;
BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT
BURGERLIJKE ZAKEN - AUTHENTIEKE AKTE
NOTARIELE AKTE DOORHALINGEN
GEEN VASTSTELLING EN GOEDKEURING GEVOLG.

Dat
de
grand
van
nietontvankelijkheid derhalve niet kan
worden aangenomen;
Over het eerste onderdeel van het
middel zelf :
Overwegende dat, wanneer artikel 51, vierde lid, van de Pachtwet
bepaalt dat, bij verkoop uit de hand,
de vordering tot indeplaatsstelling
verjaart door verloop van drie
maanden, te rekenen van de kennisgeving van deze verkoop aan de
pachter, het noodzakelijkerwijze
verwijst naar de kennisgeving van
de verkoop, zoals die is geregeld in
artikel 48.1, vijfde lid, van dezelfde
wet, dat wil zeggen de kennisgeving
die na het verlijden van de akte van
verkoop wordt gedaan door de
instrumenterende ambtenaar, met
vermelding van de prijs en de
voorwaarden van de verkoop;
Dat het bestreden vonnis, door er
anders over te oordelen, de evengenoemde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Wanneer in een notariele akte woorden worden doorgehaald en de doorhafjng, noch vastgesteld, noch goedgekeurd is, als voorgeschreven bij art. 16
wet van 25 ventose jaar XI tot regeling van het notarisambt, wordt zij,
in principe, als niet bestaande
beschouwd, ook al wordt in art. 16 van
vo01melde wet geen nietigheid van de
doorhaling voorgeschreven; nochtans
kan vaststaan dat de doorhaling
bestond en gewild werd door de partijen op het ogenblik van het verlijden
van de authentieke akte, zodat de
werkelijke authentieke akte precies de
verbeterde akte is; de rechter beoordeelt in feite en dus op onaantastbare
wijze dit « vaststaan » (1).

I

(CLEUSEN M., CLEUSEN A., CROUGHS
T. JANSSENS)
ARREST

(A.R. nr. 3376)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

(1) Zie SCHICKS en VANISTERBEEK, Traite- forOm die redenen, vernietigt het mulaire
de la pratique notariale, dl. I, nr. 20,
bestreden vonnis; beveelt dat van blz. 286; Pandectes belges, v" Acte notarie,
dit arrest melding zal worden nrs. 323 en 379 tot 392bis; Pandectes belges,
Usages corporatifs des notaires, nr. 1732;
gemaakt op de kant van de vernie- VR.P.D.B.,
V Notaire, nr. 1029; BASTINE, Cours de
tigde beslissing; houdt de uitspraak notaria~ blz.
138, nr. 139; RmoEERS, Manuel de
over de kosten aan en zegt dat de droit notarial et de droit fiscal, nrs. 650 en 651;
RUTGEERS
en
AMIAUD,
Commentaire de Ja Joi du
feitenrechter daarover zal beslissen;
vent6se jaar XI, ne. 575 en noot 1; MAsSART
verwijst de zaak naar de Rechtbank 25
Commantaire general de la loi organique d~
van Eerste Aanleg te Leuven, zitting notariat~ nrs. 950 e.v.; DALWz, Repertoire
notal'ial (1957), v" Acte notarie, nr. 163.
houdende in hager beroep.
0

0
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van 25 ventose jaar XI (16 maart 1803)
tot regeling van het notarisambt en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest nietig verklaart de
doorhalingen voorkomend in de akte van
20 september 1965 verleden door notaris
Jose Bijvoet te Borgloon, houdend gift
onder levenden door Marie Catharina
Cleusen aan verweerder, haar echtgenoot, meer bepaald drie woorden en vijf
regels, nietig verklaart de goedkeuring
van deze doorhalingen en nietig verklaart de schrapping en de overschrijving met de woorden « het valle
vruchtgebruik », op de plaats waar die
woorden voorkomen in diezelfde akte,
en voor recht zegt dat kwestieuze akte
zal gelezen worden als volgt : « dame
Cleusen ... verklaart gifte onder levenden
te doen aan haar gezegde echtgenoot ...
van de valle eigendom van alle roerende
en onroerende goederen ... ; indien de
begiftigde overleeft, zal hij de eigendom
en het genot van de goederen hebben ...
indien uit het huwelijk kinderen of
.nakomelingen tot de nalatenschap van
de geefster komen, zal deze gifte verminderd worden eensluidend de wet, tot
een vierde in vollen eigendom en een
vierde in vruchtgebruik of de helft in
vruchtgebruik naar keuze », op grand :
dat de toepasselijke wet van 25 ventose
jaar XI, de artikelen 15 en 16, met
nadruk de nietigheid beperkt tot de
overschrijvingen, verwijzingen en doorhalingen die niet regelmatig werden
aangebracht of goedgekeurd; dat de
doorhaling van de woorden « de eigendom en >> in de zinsnede « indien de
begiftigde overleeft, zal hij (de eigendom
en) het genot van de goederen hebben
vanaf de dag van het overlijden van de
geefster » niet door korttekening van de.
notaris goedgekeurd werd en derhalve
nietig is; dat de woorden « het valle
vruchtgebruik » zichtbaar andere woorden overschrijven - meer bepaald de
woorden « de volle eigendom » volgens de ontleding van de oorspronkelijke plaatsruimte en schikking van de
letters, en volgens de vergelijking met
dezelfde schikking en plaatsruimte in de
andere akte van dezelfde datum waardoor de echtgenoot eenzelfde gift onder
levenden deed aan zijn echtgenote; dat
de omstandigheid dat de oorspronkelijke
tekst niet meer leesbaar is wegens
schrappmg, geenszms wegneemt dat de
onregelmatige en verboden schrapping,
en de onregelmahge en verboden

omschrijving « het valle vruchtgebruik »
nietig zijn; dat de eerste rechter ten
onrechte een tegenstrijdigheid in de
akte als motief voor nietigheid van de
akte zelf weerhoudt, daar door het
weg\·allen van de woorden « het valle
vruchtgebruik >>, zelfs zonder herstel van
de oorspronkelijke woorden, het inzicht
van de erflaatster volkomen uitgedrukt
wordt in de reeds aangehaalde zinsnede
waardoor de begiftigde de eigendom en
het genot van de goederen moet ontvangen; dat alle gekende omstandigheden
en de aard zelf van een wederzijdse
schenking van de ene echtgenoot aan de
andere, onder opschortende voorwaarde
van langstleven, overeenstemmen met de
veronderstelling dat de ene schenking de
oorzaak was van de andere en derhalve
overeenstemmen met het inzicht uitgedrukt in de oorspronkelijke en aldus
herstelde bewoordingen,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
ten onrechte de doorhalingen van de
drie woorden « de eigendom en >> en van
de vijf regels « indien uit ... naar keuze »
nietig verklaart en ook nietig verklaart
de goedkeuring van deze doorhalingen,
omdat deze doorhalingen niet door korttekening door de notaris goedgekeurd
werden en derhalve nietig zijn; echter
ter zake in geval van niet-goedkeuring
van de doorhalingen door de notaris
door de wet slechts een boete aan de
notaris wordt opgelegd en niet in nietigheid van de doorhalingen noch van de
door de partijen en getuigen gegeven
goedkeuring wordt voorzien; nietigheden niet voor uitgebreide interpretatie
vatbaar zijn, zodat het arrest ten
onrechte rekening houdt met de doorgehaalde woorden zelf en de akte met deze
woorden herstelt en ze als bewijs van
het inzicht van de geefster weerhoudt
(schending van de artikelen 15 en 16 van
de wet van 25 ventose jaar XI),
tweede onderdeel, de kwestieuze doorhalingen van de drie woorden en de vijf
regels gekorttekend zijn door de partijen
en de getuigen van de akte en de eisers
uitdrukkelijk in hun conclusie in boger
beroep staande hielden dat deze doorhalingen bij het opstellen van de akte en
in gemeen akkoord van de partijen
gedaan waren; in dergelijke omstandigheden de rechters rekening kunnen
houden met de door de partijen en de
getmgen goedgekeurde doorhalingen en
het arrest, door zich niet uit te spreken
over deze conclus1e, z1jn beslissing niet
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verlijden van de akte ontleedt; dat
het arrest oordeelt dat de overschrijving evenmin met het akkoord
van de partijen en bij het opstellen
van de akte is geschied;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « het inzicht van de
erflaatster
volkomen
uitgedrukt
wordt in de zinsnede waardoor de
begiftigde de eigendom en het genot
van de goederen moet ontvangen >>
en dat « aile gekende omstandigheden en de aard zelf van een wederzijdse schenking van de ene echtgenoot aan de andere ... overeenstemmen met het inzicht uitgedrukt in
de oorspronkelijke en aldus herstelde tekst >>;
Dat het hof van beroep aldus
impliciet doch zeker uitsluit dat de
partijen op het ogenblik van het
verlijden van de onderwerpelijke
akte de betwiste doorhalingen hebben gewild;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;

Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
12 november 1982 1" kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaten
mrs. Houtekier, Van
Ommeslaghe.

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het tweede onderdeel
blijkt, het arrest impliciet maar
zeker beslist dat de doorhalingen Nr. 164
niet met het akkoord van de partijen en bij het opstellen van de
2" KAMER - 16 november 1982
akte aangebracht werden;
Dat het onderdeel feitelijke INKOMSTENBELASTINGEN - BELAS·
grondslag mist;
TINGHEFFING - BEWIJS - FORFAITAIRE AAN·
SLAG - VEREISTE.

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de Het voordeel van een koopman om zijn
winstmarge te berekenen op basis van
beslissing ook laat steunen op de
het forfaitaire taxatiesysteem wordt
considerans dat « zelfs zonder herregelmatig
verw01pen door de rechter
stel van de oorspronkelijke woordie vaststelt dat het door die koopman
den, het inzicht van de erflaatster
toegepaste fodaitaire taxatiesysteem
volkomen uitgedrukt wordt in de
wezenlijk verschilt van het wettelijke
reeds aangehaalde zinsnede waarstelsel, dat die koopman geen boekdoor de begiftigde de eigendom en
houding voert waarin de financiiHe
het genot van de goederen moet
bewegingen van zijn bedrijf met de
vereiste nauwkeurigheid zijn opgenoontvangen >>;
men
en dat, bij ontstentenis van
Dat het onderdeel gericht is tegen
precieze gegevens betreffende het
een
ten
overvloede
gegeven
werkelijk verkoopdebiet en van aile
beschouwing en derhalve bij gebrek
duidelijke inlichtingen betreffende de
aan be!ang niet ontvankelijk is;
commercialisatiekosten, de berekeninWat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede en het derde
onderdeel blijkt dat het arrest well

gen van de koopman als hypothetisch
voorkomen en niet het besluit wettigen dat hij het door hem verhandelde
rund- en varkensvlees met verlies zou
verkopen. (Art. 248, § 1, W.I.B.)
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de artikelen 15 en 16 van de wet van 25
vent6se jaar XI en 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het niet mogelijk is
te weten of de rechters oordelen ofwel
dat zij toch rekening konden houden
met de kwestieuze doorhalingen, alhoewel ze niet gekorttekend waren door de
notaris, ofwel dat deze doorhalingen niet
aangebracht waren bij het opstellen van
de akte en met gemeen akkoord van de
partijen, ofwel dat deze goedkeuring niet
door de partijen zelf en de getuigen
gekorttekend waren; de motivering van
het arrest derhalve onduidelijk, duister
en onvolledig is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, het arrest enerzijds
beslist dat de woorden " het volle
vruchtgebruik » zichtbaar de woorden
" de volle eigendom » overschrijven en
anderzijds dat de oorspronkelijke tekst
niet meer leesbaar is; deze motieven die
de uitgewiste woorden tegelijk als
onzichtbaar en leesbaar bestempelen,
tegenstrijdig en duister zijn (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
vijfde onderdeel, de nietigheid van de
overgeschreven woorden " het volle
vruchtgebruik » ten onrechte weerhouden werd, nu de eisers in hun conclusie

Overwegende dat artikel 16, in de
eerste zin, betreft : overschrijvingen, tussenregels en bijvoegingen in
het lichaam van de akte, welke het
nietig verklaart, en, in de tweede
zin, voorschriften geeft voor regelmatige doorhalingen, bij verzuim
waarvan het enkel in sancties tegen
de notaris voorziet;
Overwegende dat artikel 16 wat
betreft de vorm van de doorhalingEn geen nietigheid voorschrijft,
zodat de rechter op onaantastbare
wijze in feite oordeelt of er een
doorhaling is;
Overwegende dat het onderdeel
uitsluitend de doorhaling betreft;
Overwegende dat, wanneer er een
dom·haling is en ze niet overeenkomstig artikel 16 van de wet van
25 ventose jaar XI tot regeling van
het notarisambt wordt geconstateerd en goedgekeurd, zij in principe als niet bestaande moet worden
beschouwd en derhalve geen deel
uitmaakt van de authentieke akte
en de authentieke inhoud ervan niet
kan aantasten, ook al wordt in
artikel 16 van voormelde wet geen
nietigheid van de doorhaling voorgeschreven;

in hoger beroep staande hielden dat
deze overschrijving door partijen bij het
opstellen van de akte met hun volledig
akkoord was uitgevoerd geworden; in
zulk geval de nietigheid niet weerhouden wordt en het arrest in aile geval, om
zijn beslissing wettelijk te rechtvaardiOverwegende dat nochtans kan
gen, zich daarover had moeten uitspre- vaststaan dat de doorhaling bestond
ken (schending van de artikelen 15, 16 en gewild werd door de partijen op
van de wet van 25 vent6se jaar XI en 97
het ogenblik van het verlijden van
van de Grondwet) :
de authentieke akte, zodat de werWat het eerste onderdeel betreft : kelijke authentieke akte precies de
Overwegende dat artikel 15 van verbeterde akte is; dat de rechter
de wet tot regeling van het nota- over dit " vaststaan » in feite en
risambt voorschriften geeft voor derhalve op onaantstbare wijze oorregelmatige renvooien en bijvoegin- deelt;
gen op de kant en aan de voet van
Overwegende dat het bestreden
de akte en bepaalt dat ze zowel door arrest, dat de niet regelmatig goedde notarissen als door de partijen gekeurde doorhalingen voor niet
moeten worden getekend of gepara- bestaande
houdt
en
zodoende
feerd, op straffe van nietigheid van gewoon de authentieke tekst van de
die renvooien of bijvoegingen; dat
akte in aanmerking neemt, geen
het die nietigheid enkel verbindt
schending van de artikelen 15 en 16
aan de afwezigheid van handtekevan de wet van 25 ventose jaar XI
ning of paraaf en, in geval van inhoudt;
renvooi of bijvoeging aan de voet
van de akte, eveneens aan de afweDat het onderdeel naar recht
faalt;
zigheid van goedkeuring;

362gen van zijn bedrijf opgenomen zijn
en dat, bij ontstentenis van precieze
ARREST
gegevens betreffende het werkelijk
(A.R. nr. 7421)
verkoopdebiet en van aile duidelijke
HET HOF; - Gelet op het bestre- inlichtingen betreffende de comden arrest, op 30 april 1982 gewezen mercialisatiekosten, de berekenindoor het Hof van Beroep te Antwer- gen van eiser als hypothetisch voorkomen en niet het besluit wettigen
pen;
dat hij het door hem verhandelde
rund- en varkensvlees met verlies
Over het derde middel, afgeleid uit de zou verkopen;
schending van artikel 248, g 1, van het
Dat het arrest aldus, zonder
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
schending van de in het middel
doordat het arrest de basisgegevens
voor de berekeningen van eiser als niet vermelde wetsbepaling, de beslissing naar recht verantwoordt;
bewezen beschouwt,
Dat het middel niet kan worden
terwijl de gegevens waarop de forfaitaire taxatie is gebaseerd (namelijk aan- aangenomen;
koop = verkoopvolume en bedrijfslasEn overwegende dat de substanten), erga omnes tegenstelbaar zijn
wegens het kenmerk van openbare orde tiele of op straffe van nietigheid
van de fiscale wetgeving in het voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
algemeen:
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat uit de tekst van
artikel 248, § 1, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen blijkt
dat aileen bij gebreke van bewijsOm die redenen, verwerpt de
krachtige gegevens, geleverd, hetzij
door de belastingplichtige, hetzij voorziening; veroordeelt eiser in de
door de administratie, de bepaling kosten.
van de belastbare winsten of baten
16 november 1982 2' kamer
geschiedt naar de normale winsten Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorof baten van soortgelijke belasting- zitter - Verslaggever : de h. Vervloetplichtigen en dat de administratie, Gelijkluidende conclusie van de h. Balte dien einde, in overleg met de let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
betrokken bedrijfsgroeperingen for- Jean-Marie Van Hille, Gent.
faitaire grondslagen van aanslag
kan vaststellen;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiser, ten betoge dat de Nr. 165
handelsmarge bepaald door het
ministerieel besluit van 27 maart
2' KAMER - 16 november 1982
1975, hem niet in staat stelt behoorlijk zijn brood te verdienen en geen
1°
VOORZIENING
IN CASSATIE
rekening houdt met aile effectief
- STRAFZAKEN BURGERL!JKE
gemaakte
commercialisatiekosten, TERMIJN
RECHTSVORDERING - BEKLAAGDE BIJ VEReen berekening maakt op grand van STEK VEROORDEELD - CASSATIEBEROEP
het forfaitaire taxatiesysteem van VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKEde belastingen; dat het arrest, na te
L!JKHEIDSVEREISTEN.
hebben gezegd « dat dit systeem
gevestigd is op gans andere basis en 2° VOORZIENING IN CASSATIE TERMIJN - STRAFZAKEN BURGERL!JKE
uniformiteit tussen de twee systeRECHTSVORDERING - BEKLAAGDE BIJ VERmen moeilijk verwezenlijkbaar is »,
VEROORDEELD CASSATIEBEROEP
vaststelt dat eiser geen boekhouding STEK
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE
voert waarin met de vereiste nauwBURGERRECHTEL!JK AANSPRAKEL!JKE PARkeurigheid de financiele beweginTIJ- ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.
(THIJS)
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Het cassatieberoep van de burgerlijke aansprakelijke partij en, eventueel,
part1j tegen de beklaagde die jegens tegen de vrijwillig tussengekomen
haar tot schadevergoeding bij verstek partij;
is veroordeeld, is niet ontvankelijk
indien het is ingesteld tijdens de
gewone verzettermijn van de beklaagde (1). (Art. 413, derde lid, Sv.)

2" Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen de beslissing waarbij de
beklaagde bij verstek en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij op
tegenspraak wordt veroordeeld, is niet
ontvankelijk, zowel t.a.v. de ene als
t.a.v. de andere partij, indien het is
ingesteld binnen de gewone verzettermijn van de beklaagde (2). (Art. 413,

derde lid, Sv.)
(VAN CAMP J., VERHAEGEN M., VERHAEGEN M.,
:\IAES J., VAN CAMP 0. T. DE BAERDEMAEKER A.,
TRANSPORT INTERNATIONAL ,. P.V.BA., DE
RAEDT, • DE VERENIGDE MEESTERS • N.V.)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen in het verzoekschrift van de eisers, die geen
betrekking hebbEm op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt de
eisers in de kosten.
16 november 1982 -

2' kamer -

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :

mrs. Simont; P. Goossens, Antwerpen.

ARREST

(A.R. nr. 7451)

Nr. 166

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1982 door het
2' KAMER- 17 november 1982
Hof van Beroep te Antwerpen;
REDENEN
VAN DE VONNISSEN EN
Overwegende dat het arrest, dat
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORde beklaagde De Baerdemaeker en
DELING WEGEN ONOPZETIELIJK DODEN EN
de voor hem civielrechtelijk aanONOPZETIELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONsprakelijke partij veroordeelt tot
DINGEN - BUITEN DE STRAFFEN OP DAT
betaling van schadevergoeding aan
MISDRIJF IN HET STRAFWETBOEK GESTELD,
de eisers, ten aanzien van de
OOK NOG VEROORDELING TOT VERVAL VAN
beklaagde bij verstek is gewezen;
HET RECHT EEN MOTORVOERTUIG TE BESTUREN - OPGAVE VAN DE ARTI. 418, 419 EN 420
Overwegende dat uit een uittrekSW. - WETIELIJK MET REDENEN OMKLEDE
sel uit de registers van de burgerBESLISSING, HOEWEL GEEN VERMELDING
lijke stand van de gemeente MaarVAN DE WETSBEPALING WAARBIJ VERVALkedal blijkt dat de beklaagde op
LENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STU1 januari 1982 overleden is;
BEN WORDT INGESTELD.
Overwegende dat niet blijkt dat
het arrest aan de rechtsopvolgers Naar recht met redenen omkleed is het
arrest tot veroordeling wegens onopvan de beklaagde is betekend; dat
zettelijk doden en onopzettelijk toederhalve voor de rechtsopvolgers
brengen van ve1wondingen dat aannog het rechtsmiddel van verzet
geeft dat de artt. 418, 419 en 420 Sw.
zijn toegepast, zelfs al spreekt het
tegen het arrest openstaat; dat
daBI·Nj vervaJlenverklaring van het
daaruit volgt dat de voorziening, die
recht tot sturen uit, zonder vermelding
is ingesteld voordat de gewone tervan de desbetreffende wetsbepaling
mijn van verzet verstreken is, niet
(1).
ontvankelijk is, ook in zoverre ze
gericht is tegen de civielrechtelijk 1 - - - - - - - - - - - - - - - Notu arrest nr. 166 :

Nota arrest nr. 165 ·
(1) Cass., 25 jan. 1954 met voetnoot R.J.B.
(1) en (2) Cass., 8 jan. 1974 (A.C., 1974, 504) en (Bull. en Pas., 1954, I, 450) en 7 maart 1979
Cass., 4 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr ....... ).
(A.C., 1978-79, 805).

364(TIRTIAUX)
ARREST ( verta}jng)

(A.R. nr. 2512)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

A. Wat de voorziening
Jacques Tirtiaux betreft :

van

1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij het verval wordt vastgesteld van
de strafvordering betreffende de
telastleggingen C tot F:
Overwegende dat de voorziening
r::iet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;

Overwegende dat die wetsbepalingen de bestanddelen aangegeven
van de tegen eiser bewezen verklaarde misdrijven en de straf bepalen die op dat misdrijf staat; dat het
arrest derhalve naar recht met
redenen is omkleed;
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;

B. Wat de voorzieningen betreft
die gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen de eisers ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de eisers geen
bijzonder middel doen gelden;

2. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen
vvaarbij de eiser Tirtiaux wegens de
telastleggingen A en B veroordeeld
wordt :

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
Over het middel, afgeleid uit de schen- in de kosten.
ding van artikel 97 van de Grondwet,
17 november 1982 - 2' kamer doordat het arrest eiser op de tegen
hem wegens onopzettelijk doden en Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitverwondingen ingestelde strafvordering ter - Verslaggever : de h. Poupart met bevestiging van het bestreden von- Gejjjkluidende conclusie van de h. Jansnis veroordeelt tot een enkele gevange- sens de Bisthoven, advocaat-generaal nisstraf van een maand met uitstel Advocaat mr. Simont.
gedurende vijf jaar en tot een geldboete
van tweehonderd frank en hem gedurende twee maanden vervallen verklaart
van het recht tot het besturen van enig
motorvoertuig, zonder de wetsbepaling
aan te wijzen die de grondslag vormt Nr. 167
van de beslissing van vervallenverklaring,
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teJWijl de op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing niet naar
recht met redenen is omkleed wanneer 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
de wettelijke bepaling niet wordt aange- BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BURGERgeven die straffen oplegt voor het feit LIJKE RECHTSVORDERING - INCIDENTEEL
dat geacht wordt het misdrijf op te GESCHIL INZAKE PRE.JUDICIELE AARD VAN
leveren :

EEN VRAAG GEEN GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID IN DE ZIN VAN ART. 416 SV.

Overwegende dat de eiser Jacques
Tirtiaux veroordeeld is wegens 2° VOORZIENING IN CASSATIE
onopzettelijk doden en verwondin- TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
gen; dat het arrest door te verwijzen RECHTSVORDERING - INCIDENTEEL GESCHIL
INZAKE DE PREJUDICIELE AARD VAN EEN
nr.ar de in het beroepen vonnis VRAAG- UITSTEL DOOR HET STRAFGERECHT
aangehaalde
wetsbepalingen
de VAN DE UITSPRAAK TOT DE DEFINITIEVE
artikelen 418, 419 en 420 van het BESLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT Strafwetboek vermeldt;
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP TEGE:-1 DIE

-365BESL!SSING
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 416 - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

(BRITISH CONTINENTAL OFFICE N.V., PAJSSE
T. FEKENNE)

1' Geen geschil inzake bevoegdheid, in

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1982 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2501)

de zin van art. 416 Sv., is het incidenteel geschil voor het strafgerecht over
de al dan niet prejudicHHe aard van de
vraag of het ongeval van de burgerhjke partij een arbeidsongeval dan wei
een ongeval op de weg naar en van
het wez* was (1)
2' Jngevolge al't. 416 Sv. is niet onmiddellijk ontvankelijk het casatieberoep
tegen een vonnis van de correctionele
rechtbank, dat, uitspraak doende over
een incidenteel geschil inzake de al
dan niet prejudicieJe aard van de
vraag of het ongeval van de burgerJijke partij een arbeidsongeval dan wei
een ongeval op de weg naar en van
het werk was, de uitspraak over de
burgerlijke rechtsvordering uitstelt tot
de definitieve beslissing van de
arbeidsrechter aan wie die vraag was
voorgelegd (2).

I. Op de voorziening van de
vrijwillig tussengekomen naamloze
vennootschap « British Continental
Office>> :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
II. Op de voorziening van de
beklaagde Paise :

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat het bestreden
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 vonnis met bevestiging van de
(1) en (2) Zie Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, beroepen beslissing de uitspraak
371) en voetnoot E.K.; 17 feb. 1981 (ibid., 1981,
over de tegen eiser ingestelde burnr. 360).
De politierechter had beslist dat hij de gerlijke rechtsvordering uitstelt tot
uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering een eindbeslissing zal zijn gewezen
tegen de beklaagde zou uitstellen tot de door het arbeidshof;
definitieve beslissing van de arbeidsrechter, op
Dat die beslissing geen eindbegrand dat de vraag of het ongeval van de
burgerlijke partij een arbeidsongeval dan wel slissing is in de zin van artikel 416
een ongeval op de weg naar en van het werk van het Wetboek van Strafvordering
was, aan de bevoegde arbeidsrechter was
overgelegd om erover te beslissen en dat op en geen uitspraak is over een
bevoegdheidsgeschil;
diens uitspraak diende te worden gewacht.
Volgens de voor de correctionele rechtbank
Dat de voorziening te vroeg is
genornen conclusie was de vraag niet van ingesteld en derhalve niet ontvanprejudicii:He aard, omdat art.. 74 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, krachtens hetwelk « de kelijk is;
prejudicHHe geschillen die zich stellen voor de
strafrechter in verband met de interpretatie
van de Arbeidsongevallenwet, door het
arbeidsgerecht worden beslecht "• enkel toepasselijk is op geschillen tussen de arbeidsonOm die redenen, verleent akte
gevallenverzekeraar en de verzekerde, zodat
de correctionele rechtbank bevoegd was om de van de afstand van de voorziening
van eiseres; verwerpt de voorziening
zaak te beslechten.
Inzake dat incidenteel geschil had het van eiser; veroordeelt iedere eiser
bestreden vonnis, met bevestiging van het in de kosten van zijn voorziening.
beroepen vonnis, vastgesteld « dat over de
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvor17 november 1983 2• kamer dermg met kon worden beslist voordat de Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitarbe1dsrecher, bij wie de zaak vooralsnog
Verslaggever : de h. Sace aanhang1g was, zich daarover had uitgespro- ter ken en heeft de beslissing desaangaande van Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de
Bisthoven, advocaat-generaal de eerste rechter m ZIJTI beschikkende
gedeelte bevestlgd.
Advocaat : mrs. Simont en Ansiaux.

366Nr. 168
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RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BESLISSING WAARIN WORDT
VERWEZEN NAAR DE SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ- GEEN CONCLUSIE
IN HET DOSSIER - TOEZICHT DOOR HET HOF
OP DE WETTIGHEID VAN DE BESLISSING
ONMOGELIJK.

Wanneer een beslissing verwijst naar de
schriftelijke conclusie van een partij
en noch in de processen-verbaal van
de terechtzittingen, noch in de inventaris van de gedingstukken gewag
wordt gemaakt van die conclusie en
deze zich evenmin onder de stukken
bevindt, verkeert het Hof in de onmogelijkheid na te gaan of over aile
gedingstukken tegenspraak is gevoerd
(1).

(BALCAEN, HOUTHUYS T. VAN POTTELBERGHE,
CORMAN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2475)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet
en van het algemeen rechtsbeginsel valgens hetwelk, in strafzaken, wanneer
beklaagde de debatten bijwoont, geen
enkel stuk aan de rechters mag worden
voorgelegd zonder dat beklaagde daarvan inzage heeft genomen,

terwijl de processen-verbaal van de
terechtzittingen van 24 maart en 3 mei
1982, waarop de zaak werd behandeld,
niet vermelden dat mr. Delvigne een
schriftelijke conclusie heeft neergelegd,
en de door de griffier van het Hof van
Beroep te Bergen opgemaakte inventaris
van de stukken evenmin gewag maakt
van een dergelijke schriftelijke conclusie, waaruit volgt dat het Hof hieruit
onmogelijk kan opmaken welk stuk in
het ar:rest wordt bedoeld en onmogelijk
kan nagaan of het gaat om een stuk dat
aan de rechters is voorgelegd overeenkomstig het hierboven aangehaalde algemene rechtsbeginsel, zodat de motivering van het arrest en de daarin vervatte
vermeldingen het Hof niet in de mogelijkheid stellen om de beslissing van de
rechters op haar wettigheid te toetsen,
en de motivering dus niet voldoet aan
het vereiste van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat, zoals in het
middel wordt aangegeven, het arrest
vermeldt dat het gewezen is nadat
het hof van beroep « de burgerlijke
partijen heeft gehoord in hun middelen, die zijn uiteengezet door mr.
Delvigne, advocaat bij de balie te
Doornik, (en) inzage heeft genomen
van diens schriftelijke conclusie >>;
Overwegende dat van die conclusie, noch in de processen-verbaal
van de terechtzitting, noch in de
inventaris van de gedingstukken
gewag wordt gemaakt en dat die
conclusie zich niet bevindt onder de
stukken;
Overwegende dat het Hof aldus in
de onmogelijkheid verkeert na te
gaan of over aile gedingstukken
tegenspraak is gevoerd;
Dat het middel gegrond is;

doordat het arrest vermeldt dat het
gewezen is nadat de burgerlijke partijen
zijn gehoord in hun middelen die zijn
uiteengezet door mr. Delvigne, advocaat
bij de balie te Doornik, en dat inzage is
genomen van diens schriftelijke concluOm die redenen, zonder dat er
sie,
grond bestaat tot onderzoek van het

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

(1) Zie Cass., 12 april 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 857) en 5 nov. 1976 (ibid., 1977, 273). De
regel inzake tegenspraak vloeit voort uit het
algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Zie hierover 11: Propos sur le texte de Ia loi et
Jes principes gEmeraux du droit », plecht.
openingsrede van proc.-gen. Ganshof van der
Meersch voor bet Hof van 1 sept. 1970, en
Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1980, nr. 174).

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

-367van de wet van 1 mei 1849 op de
politieen
de
correctionele
rechtbanken :
Overwegende dat het procesverbaal van de op 4 juni 1982 door
het hof van beroep gehouden
terechtzitting waarop de zaak werd
behandeld, aileen door de griffier is
ondertekend;
Overwegende dat naar luid van
artikel 10 van de wet van 1 mei 1849
Nr. 169
de door de artikelen 155 en 189 van
het Wetboek van Strafvordering
2' KAMER - 17 november 1982
voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als door de
VONNISSEN
EN
ARRESTEN
griffier moeten worden onderteSTRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP - PROkend; dat die rechtsvorm, die voorCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING TIJgeschreven is om authenticiteit te
DENS WELKE DE ZAAK IS BEHANDELD. NIET
verlenen
aan het proces-verbaal,
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE
VOORZITTER - ARREST WAARIN NIET ALLE substantieel is;
VEREISTE VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM
Overwegende dat het arrest niet
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE TE vaststelt dat voormelde terechtzitBEWIJZEN - NIETIG ARREST.
ting in het openbaar heeft plaatsgehad en evenmin dat het hof van
Nietig is het auest van een hof van beroep samengesteld was uit de
beroep, indien het proces-verbaal van rechters die het arrest hebben
de terechtzitting tijdens welke de zaak gewezen;
is behandeld, niet is voorzien van de
Dat het arrest nietig is;
handtekening van de voorzitter en in

17 november 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens Gehj"kluidende conclusie : van de h.
Janssens
de
Bisthoven,
advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Bayart.

het arrest niet aile vereiste vaststellinB. In zoverre de voorziening
gen voorkomen om de regelmatigheid
van de procedure te bewijzen (1). gericht is tegen de beslissingen op
(Artt. 155, 189, 190 en 211 Sv.; art. 10 wet de tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
1 mei 1849.)

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen op de strafvordering de vernietiging meebrengt
van de daaruit voorvloeiende beslisARREST ( verta]ing)
sing op de civielrechtelijke vorde(A.R. nr. 2555)
ringen, zelfs als de vernietiging
HET HOF; - Gelet op het bestre- wordt uitgesproken op een ambtsden arrest, op 30 juni 1982 door het halve opgeworpen middel;
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(COLNOT. VIENNE T. CHOUROUQ)

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen de eisers ingestelde strafOm die redenen, ongeacht de
vordering:
door de eisers aangevoerde middelen, die niet kunnen leiden tot
Over het amlftshalve aangevoerde cassatie zonder verwijzing, verniemiddel, afgeleid uit de schending tigt het bestreden arrest; beveelt dat
van de artikelen 97 van de Grand- van dit arrest melding zal worden
wet, 155, 189, 190, 211 van het gemaakt op de kant van de vernieWetboek van Strafvordering en 10 tigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
(1) Cass., 14 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 584). naar het Hof van Beroep te Brussel.
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Dat
de
grand
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;

Nr. 170
1• KAMER -

VOORLOPIGE

in zake verweerder tegen eiser, die
handelde zowel in eigen naam als in
zijn hoedanigheid van wettelijk
beheerder van de goederen van zijn
minderjarige zoon, en dat eiser in
de kosten van beide instanties is
veroordeeld;

18 november 1982
HECHTENIS

VORDERING TOT VERGOEDING GEGROND OP
ART. 27 WET VOORLOPIGE HECHTENIS
ONDERZOEK VAN HAAR GRONDSLAG BEVOEGDHEJD VAN DE RECHTER.

Over het eez:<te middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5.1, d, 5.5 van

het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend
op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 27 van
De rechter die de grondslag moet onder- de wet van 20 april 1874 op de voorlopige
zoeken van een rechtsvorderjng tot hechtenis, gewijzigd bij de wet van
vergoeding, als bedoeld in art. 27 Wet 13 maart 1973, en 97 van de Grondwet,
Voorlopige Hechtenis, kan nagaan of
doordat het bestreden vonnis, op het
een vrijheidsberoving wettig is overeenkomstig de regels van het natio- hoger beroep van verweerder tegen het
vonnis
van de Vredrechter te Fleron van
naal recht of de regels van het internationaal recht; hij stelt zich niet in 3 februari 1981, waarbij 10.000 frank in
de plaats van de jeugdrechter als hij hoofdsom was toegekend als de vergoeonderzoekt of, overeenkomstig art. 53 ding die krachtens de artikelen 5.5 van
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, de het Verdrag tot Bescherming van de
gevangenhouding in een huis van Rechten van de Mens en 27 van de wet
arrest gerechtvaardigd was door de van 20 april 1874 aan eiser verschuldigd
feitelijke onmogelijkheid een particu- was, omdat zijn minderjarige zoonIier of een instelling te vinden die de was omdat zijn minderjarige zoon
minderjarige dadelijk kon opnemen Abderrahman verschillende keren onrechtmatig in een huis van arrest gevan(1).
gen was gehouden, en op het incidenteel
hoger beroep van eiser om het bedrag
(M ... T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. JUSTITJE)
van de daarvoor verschuldigde schadeARREST ( vertaJing)
vergoeding tot 45.000 frank te doen
verhogen, na, met verwijzing naar de
(A.R. nr. 6686)
niet tegenstrijdige gronden van de eerste
HET HOF; - Gelet op het bestre- rechter, te hebben vastgesteld dat aile
.den vonnis, op 10 september 1981 in overgelegde beslissingen, met uitzondehager beroep gewezen door de ring van de beslissing van 17 december
Rechtbank van Eerste Aanleg te 1979 volgens welke de minderjarige de
nacht van 17 op 18 december op de
Luik;
rijkswachtpost meet doorbrengen, beveOver
de
grand
van
niet-ont- len dat de minderjarige geplaatst zal
vankelijkheid die verweerder tegen de worden in het huis van arrest te Luik of
voorziening heeft opgeworpen in zoverre in de gevangenis van Lantin, waarbij
eiser ze in eigen naam heeft opgesteld sommige zeggen dat het voorlopig is of
en hieruit afgeleid dat eiser bij de dat hij van de gedetineerde volwassenen
appelrechter geen enkele vordering in zal worden afgezonderd, en de kabinetseigen naam had ingesteld :
beschikking van de jeugdrechter in
hoger beroep van 3 juni 1980 « de
Overwegende dat uit het bestre- feitelijke onmogelijkheid een particulier
den vonnis blijkt dat het gewezen is of een instelling te vinden die de
minderjarige dadelijk kan opnemen, uit
(1) Zie Cass., 8 feb. 1978 (A. C., 1978, 683).
de omstandigheden van de zaak en
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elementen
van
de
minderjarige » afleidt, dat geen enkele
overgelegde beslissing of uittreksel van
beslissing, behalve voormelde appeibeschikking, die een feitelijke onmogelijkheid in subjectieve elementen meent te
vinden, die feitelijke onmogelijkheid
vaststelt, om alleen het hoofdberoep
gegrond te verklaren en de rechtsvordering van eiser af te wijzen, impliciet
doch zeker heeft geoordeeld dat de
gevangenhoudingen van de minderjarige
zoon van eiser rechtmatig waren bevolen
met het doe! in te grijpen in zijn
opvoeding, overeenkomstig artikel 5.1, d,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, hoofdzakelijk op
grond : " dat " het ingrijpen in de
opvoeding " waarvan sprake is in het
Verdrag van de Rechten van de Mens
niet uitsluit dat, in hopeloze gevallen,
minderjarigen in gevangenissen worden
opgesloten, wat door de bevoegde overheid wordt bevolen, wanneer alle andere
minder strenge pogingen en middelen
om in te grijpen in de opvoeding zijn
mislukt; dat immers de gevangenhouding, in een bijzondere afdeling voor
jongelieden en voor een bij de wet
beperkte korte tijd, opvoedend kan werken door de minderjarige te doen inzien
dat de maatschappij, nadat ze getracht
heeft hem te helpen, beslist heeft zich te
verdedigen; dat die gevangenhouding
kan dienen als overgang naar de strafrechtelijke meerderjarigheid die hij gaat
bereiken en waarin de maatschappij te
zijnen aanzien heel andere maatregelen
zal toepassen dan die welke hij tijdens
zijn minderjarigheid heeft gekend »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 53
van de wet van 8 april 1965, op basis
waarvan de beslissingen zijn genomen
tot plaatsing van de minderjarige zoon
van eiser in een huis van arrest, niet
bepaalt dat die maatregel door de wetgever is vastgesteld om in te grijpen in de
opvoeding van de minderjarige; voorts,
blijkens de vaststellingen van de eerste
rechter, naar wiens niet tegenstrijdige
gronden het bestreden vonnis verwijst,
de jeugdgerechten enkel hebben gezegd,
ofwel dat de plaatsing van de minderjarige in het huis van arrest voorlopig was
bevolen, ofwel dat de minderjarige van
de gedetineerde volwassenen zou worden afgezonderd, zonder dat ze hebben
vastgesteld dat de gevangenhouding was
bevolen met het doe! in te grijpen in de
opvoeding van de minderjarige; het
bestreden vonnis zich niet, zonder over-

schrijding van de bevoegdheden die het
krachtens de artikelen 5.5 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en 27 van de wet van
20 april 1874 heeft, in de plaats van de
wetgever of van de jeugdgerechten kon
stellen om na te gaan of de beslissingen
van die gerechten waren genomen met
het doe! in te grijpen in de opvoeding
van de minderjarige zoon van eiser; nu
de bcslissingen die de gevangenhoudingen van de minderjarige hebben bevolen, niet hebben vastgesteld dat ze
waren genomen met doe! in te grijpen in
zijn opvoeding, het bestreden vonnis
niet, zonder schending van artikel 5.1, d,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, kon beslissen
dat die gevangenhoudingen rechtmatig
waren (schending van alle in het middel
vermelde bepalingen, met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, zelfs in de onderstelling dat het zich in de plaats van de
wetgever of van de jeugdgerechten had
kunnen stellen om na te gaan of de
gevangenhoudingen van de minderjarige
zoon van eiser waren bevolen met het
doe! in te grijpen in zijn opvoeding, het
bestreden vonnis niet, zonder miskenning van het wettelijk begrip " ingrijpen
in de opvoeding », kon oordelen dat het
ingrijpen in de opvoeding niet uitsluit
dat, in hopeloze gevallen, minderjarigen
in gevangenissen worden opgesloten,
door alleen maar vast te stellen dat die
gevangenhoudingen plaatshadden in een
bijzondere afdeling voor jongelieden en
voor een bij de wet beperkte korte tijd,
zonder tevens vast te stellen dat in de
.huizen van arrest in de opvoeding kon
worden ingegrepen; het, derhalve, niet
naar recht is verantwoord (schending
van artikel 5.1, d, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens); het bestreden vonnis bovendien
met geen enkele overweging antwoordt
op de conclusie waarin eiser aanvoerde
dat de tegen zijn zoon genomen detentiemaatregelen niet konden worden
bestempeld als maatregelen om in te
grijpen in de opvoeding, omdat niemand
ven het penitentiair personeel bekwaam
was om als opvoeder op te treden, de
gedetineerde minderjarige met andere
gevangen in contact kwam tijdens overbrengingen, wandelingen of bezoeken,
met name in geen enkel contact met
maatschappelijke werkers was voorzien
gedurende de gevangenhouding van de
minderjarige; het vonnis, bijgevolg, niet
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wet):
dienen als overgang naar de strafrechtelijke meerderjarigheid die hij
Wat het eerste onderdeel betreft : gaat bereiken en waarin de maatOverwegende dat de rechter, die schappij te zijnen aanzien heel
de grondslag moet onderzoeken van andere maatregelen zal toepassen
een rechtsvordering tot vergoeding dan die welke hij tijdens zijn minals bedoeld in artikel 27 van de wet derjarigheid heeft gekend »;
van 20 april 1874 op de voorlopige
Dat het vonnis aldus, zonder mishechtenis, kan nagaan of een vrij- kenning van het wettelijk begrip
heidsberoving wettig is overeen- « ingrijpen in de opvoeding » in de
komstig de regels van het nationaal zin van artikel 5.1 van het Verdrag
recht ofwel de regels van het inter- tot Bescherming van de Rechten
nationaal recht;
van de Mens en de Fundamentele
Dat bij het onderzoek of, ten Vrijheden, antwoordt op de in het
deze, de gevangenhoudingen van de middel vermelde conclusie waarin
minderjarige
rechtmatig
waren eiser aanvoerde dat de tegen zijn
bevolen met het doe! in te grijpen zoon genomen detentiemaatregelen
in zijn opvoeding, het bestreden niet konden worden bestempeld als
vonnis heeft nagegaan hetgeen het maatregelen om in te grijpen in de
mocht doen, of de gevangenhouding opvoeding;
voldeed aan de vereisten van
Dat het middel niet kan worden
artikel 5 van het Verdrag tot aangenomen;
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele VrijOver het tweede middel, afgeleid uit
heden van 4 november 1950, en de schending van de artikelen 5.1, d, en
5.5
van het Europees Verdrag tot
inzonderheid die van § 1 van dat
Bescherming van de Rechten van de
artlkel;
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
Dat aldus, in tegenstelling met ondertekend op 4 november 1950 te
hetgeen in het middel wordt Rome, goedgekeurd bij de weet van
betoogd, de rechter zich niet in de 13 mei 1955, 53 van de wet van 8 april
plaats van de wetgever of van de 1965 betreffende de jeugdbescherming
en 27 van de wet van 20 april 1874 op de
jeugdgerechten heeft gesteld;
voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de
wet van 13 maart 1973,
W at het tweede onderdeel betreft :
doordat het bestreden vonnis, op het
Overwegende dat het vonnis zegt hoger beroep van verweerder tegen het
dat « het ingrijpen in de opvoeding vonnis van de Vrederechter te Fleron
waarvan sprake is in het Verdrag van 3 februari 1981, waarbij 10.000 frank
van de Rechten van de Mens niet in hoofdsom was toegekend als de veruitsluit dat, in hopeloze gevallen, goeding die krachtens de artikelen 5.5
minderjarigen
in gevangenissen van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en 27 van de wet
worden opgesloten, wat door de van 20 april 1874 aan eiser verschuldigd
bevoegde overheid wordt bevolen, was, omdat zijn minderjarige zoon
wanneer aile andere minder strenge Abderrahman
keren
verschillende
pogingen en middelen om in te onrechtmatig in een huis van arrest
grijpen in de opvoeding zijn mis- gevangen was gehouden, en op het
lukt; dat immers de gevangenhou- incidenteel hoger beroep van eiser om
ding, in een bijzondere afdeling het bedrag van de daarvoor verschulvoor jongelieden en voor een bij de digde schadevergoeding tot 45.000 frank
te doen verhogen, na te hebben vastgewet beperkte korte tijd, opvoedend steld, enerzijds, dat eiser betwistte dat
kan werken door de minderjarige te het feitelijk onmogelijk was een particudoen inzien dat de maatschappij, lier of een instelling te vinden die de
nadat ze getracht heeft hem te minderjarige dadelijk kon opnemen en,
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uitzondering van de beschikking van de
jeugdrechter in hoger beroep van 3 juni
1980, geen enkele overgelegde beslissing,
die de plaatsing van de minderjarige in
een huis van arrest had bevolen, die
feitelijke onmogelijkheid vaststelde, om
alleen het hoofdberoep gegrond te verklaren en de rechtsvordering van eiser
af te wijzen, impliciet doch zeker heeft
beslist dat de gevangenhoudingen van de
minderjarige zoon van eiser rechtmatig
waren ten aanzien van artikel 53 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, waarin voor de regelmatigheid van de voorlopige bewaring
van een minderjarige in een huis van
arrest als voorwaarde wordt gesteld dat
net feitelijk onmogelijk is een particulier
of een instelling te vinden die de
minderjarige dadelijk kan opnemen,
hoofdzakelijk op grond : « dat het Hof
van Cassatie (arrest van 8 februari 1978)
de feitenrechter laat oordelen over "de
feitelijke
onmogelijkheid ";
dat
de
rechtscolleges in feitelijke aanleg (Hof
van Beroep te Bergen, 6 januari 1978,
Hof van Beroep te Luik, 16 december
1980) aannemen dat die feitelijke onmogelijkheid niet aileen kan voortvloeien
uit plaatsgebrek, doch ook uit het " ontbreken van aan het geval aangepaste
voorwaarden, onder meer wat de veiligheid betreft "; dat ten deze uit het
dossier blijkt dat het feitelijk onmogelijk
was de minderjarige aan gelijk wie toe
te vertrouwen, daar hij terstond ontsnapte om " misdrijven te plegen " en hij
een belemmering was voor de opvoeding
van zijn metgezellen, waarop die ook
recht hadden, door ze mee te doen
vluchten »,

terwijl, eerste onderdeel, de rechter
die moet oordelen over de feitelijke
onmogelijkheid die bij artikel 53 van de
wet van 8 april 1965 is vereist voor een
rechtmatige beslissing tot bewaring in
een huis van arrest niet de rechter is die
uitspraak doet over de schadeloosstelling
van degene die onrechtmatig is gevangen gehouden, doch de jeugdrechter; het
bestreden vonnis zich niet, zonder overschrijding van de bevoegdheden die het
krachtens de artikelen 5.5 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en 27 van de wet van
20 april 1874, in de plaats van de
jeugdgerechten kon stellen om die feitelijke onmogelijkheid te beoordelen; nu
het bestreden vonnis, met overneming

vim de niet tegenstrijdige gronden van
de eerste rechter, had vastgesteld dat,
met uitzondering van een beslissing van
3 juni 1980, de jeugdgerechten die feitelijke onmogelijkheid niet hadden vastgesteld, het niet, zonder het in het middel
vermeld artikel 53 te schenden, kon
beslissen dat de door die beslissingen
bevolen gevangenhoudingen in overeenstemming waren met die wetsbepaling
en derhalve evenmin kon oordelen dat
ze
rechtmatige
gevangenhoudingen
waren in de zin van artikel 5.1, d, van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens (schending van
aile in het middel vermelde bepalingen); tweede onderdeel, de << feitelijke
onmogelijkheid
als
bedoeld
in
artikel 53 van de wet van 8 april 1965 in
haar gebruikelijke betekenis moet worden genomen, dit wil zeggen dat de
jeugdrechter, niettegenstaande a! zijn
inspanningen, geen particulier of geen
instelling heeft gevonden die de minderjarige feitelijk dadelijk kon opnemen;
bijgevolg het bestreden vonnis, door te
oordelen dat de feitelijke onmogelijkheid
niet aileen kan voortvloeien uit plaatsgebrek, doch ook uit het ontbreken van
aan het geval aangepaste voorwaarden,
onder meer wat de veiligheid betreft, het
wettelijk begrip feitelijke onmogelijkheid miskent; zelfs in de onderstelling
dat het bestreden vonnis zich in de
plaats had kunnen stellen van de jeugdgerechten, het de feitelijke onmogelijkheid, voorgeschreven bij het in het
middel vermeld artikel 53, niet aileen
kon afleiden uit de omstandigheid dat de
minderjarige terstond ontsnapte om
<< misdrijven te plegen » en dat hij een
belemmering was voor de opvoeding van
zijn metgezellen door ze mee te doen
vluchten; nu het bestreden vonnis, met
overneming van de niet tegenstrijdige
gronden van de eerste rechter, voorts
had vastgesteld dat de kabinetsbeschikking van de jeugdrechter in hoger
beroep van 3 juni 1980 de feitelijke
onmogelijkheid afleidde uit « de omstandigheden van de zaak en de persoonlijke
elementen van de minderjarige », het
niet, zonder miskenning van het wettelijk begrip feitelijke onmogelijkheid en,
derhalve, zonder schending van het in
het middel vermeld artikel 53, kon
beslissen dat de door die beslissing
bevolen gevangenhouding in overeenstemming was met die wetsbepaling en
het evenmin kon oordelen dat ze een
rechtmatige gevangenhouding was in de
zin van artikel 5.1, d, van het Verdrag tot
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'\1ens:
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de rechter die
moet nagaan of de vrijheidsberoving
wettig is, zich niet in de plaats van
de jeugdgerechten stelt, als hij
onderzoekt of, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming,
de gevangenhouding in een huis
van arrest gerechtvaardigd was door
de feitelijke onmogelijkheid een
particulier of een instelling te vinden die de minderjarige dadelijk
kon opnemen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door vast te stellen dat " uit
het dossier blijkt dat het feitelijk
onmogelijk was de minderjarige aan•
gelijk wie toe te vertrouwen, daar
hij terstond ontsnapte om " misdrijven te plegen " en hij een belemmering was voor de opvoeding van zijn
metgezellen, waarop die ook recht
hadden, door ze mee te doen
vluchten >>, zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden!
aangenomen;

TWIJFEL DOEN ONTSTAAN NOPENS HET VERVAN
DE
VORMVEREISTEN
OP
VULLEN
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN
BIJ DE ARTT. 43 EN 45 GER.W.

Wanneer het afscbrift van het exploot
van betekening ondertekend is door
de gerechtsdewwaarder die de beteke-ning heeft gedaan, en het adres van
z1jn kantoor vermeldt, doet de omstandigheid, dat op dat afschrift bovendien
de zonder goedkeuring of paraaf doorgehaalde vermelding en handtekening
voorkomen van diezelfde gerechtsdewwaarder die de betekening heeft
gedaan, geen twijfel ontstaan omtrent
het vervullen van de vormvereisten
van de betekening van het exploot, die
op straffe van nietigheid door de
artt. 43 en 45 Ger. W. zijn voorgeschreven (1).
(LXPLO!TATIONS CROSLY N.V. T. STAD LUIK)

(A.R. nr. 6709)

november 1982 1' kamer Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen, voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Charles, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Van Ryn
en Butzler.
18

Nr. 172
1'

KAMER-

19 november 1982

Om die redenen, verwerpt de 1° VORDERING IN RECHTE- RECHTSvoorziening; veroordeelt eiser in de VORDERING- BELANG- BEG RIP.
kosten.
2° VORDERING IN RECHTE - RECHTSVORDER!NG INGESTELD DOOR EEN RECHTS18 november 1982 1' kamer
PERSOON- BELANG
BEG RIP.
Voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen Gelijkluidende conclusie 1" Tenzij de wet anders bepaalt, kan de
van de h. Charles, procureur-generaal rechtsvordering, ingesteld door een
Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick.
natuurlijk of rechtspersoon, niet worden toegelaten indien de eiser geen
persoonlijk en rechtstreeks belang
heeft, d. w.z. een eigen belang; een
algemeen belang is in die zin geen
« eigen belang » (1).
Nr. 171
Nota arrest nr. 171 :

1' KAMER -

BETEKENING

18 november 1982

VAN

EXPLOTEN

BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP EXPLOOT VAN BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - VERMELDINGEN DIE GEEN

(1) Zie Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 649)
en 4 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 82). Zie
RouARD, Traite de droit judiciaire, II, nr. 227.
Nota arrest nr. 172 :
(1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M.

-3732" Het eigen belang van een rechtsper- in kort geding bevoegd is om maatregesoon dat hij moet aantonen om een len te treffen zoals door verweerster
rech tsvordering in te stellen, is aileen gevorderd. Het heeft derhalve de stopdatgene wat zijn bestaan of zijn zetting van de werken voor een termijn
materiiile en morele goederen, inzon- van zes maanden bevolen.
derheid zijn vermogen, eer en goede
Tegen die beslissing doet eiseres een
naam, raakt (2}.
middel gelden dat uit vier onderdelen
bestaat.
(SIPEDIC N.V. T. WERKGROEP VOOR MILIEUVerweerster voert echter een grond
BEHEER BRASSCHAAT)
van niet-ontvankelijkheid aan, met
betoog dat eiseres geen belang meer zou
De h. eerste advocaat-generaal Krings hebben bij de voorziening.
heeft in substantie gezegd :
Het arrest had immers, zoals gezegd,
Eiseres heeft een bouwvergunning het stilleggen van de werken voor een
bekomen om op de gronden gelegen te termijn van zes maanden bevolen. Nu
Brasschaat, in het domein genaamd was, op het ogenblik dat het cassatiebeEikendael, een reeks gebouwen op te roep werd ingesteld, die termijn van zes
richten, overeenkomstig het gewestplan maanden bijna verstreken en zou dit in
<< Antwerpen "·
ieder geval verstreken zijn v66r het Hof
Verweerster is een vereniging zonder uitspraak zou kunnen doen.
winstoogmerk die tot doe! heeft het
Hieruit leidt verweerster af dat eiseres
leefmilieu te Brasschaat te beschermen, geen belang meer heeft, nu de rechter
aldus het arrest.
op verwijzing geen verlenging van de
Verweerster beweert dat het domein oorspronkelijke termijn zou kunnen toeEikendael vrij van bewoning dient te staan en derhalve de wijziging van de
blijven en heeft daarom, enerzijds, een oorspronkelijke uitspraak geen belang
verzoek gericht tot de bevoegde minis- meer kan hebben.
ter, om het goed te doen beschermen,
Het arrest houdt twee beslissingen in :
anderzijds, een vordering ingediend bij .een principiele omtrent de toelaatbaarde Raad van State, ten einde het heid van de vordering van verweerster,
koninklijk besluit tot goedkeuring van en een over de grond van de zaak, t.w.
het gewestplan te doen vernietigen.
over de schorsing van de werkzaamheVerweerster heeft vervolgens een kort den voor de duur van zes maanden.
geding ingesteld met de bedoeling de
Wellicht heeft, wat dit tweede punt
reeds aangevangen werken te doen stop- betreft, het cassatieberoep geen belang
zetten, a! vast tot dat en de minister en meer' nu de. termijn verstreken is.
de Raad van State uitspraak zouden
Maar ten aanzien van de principiele
hebben gedaan.
vraag, die overigens hier aileen wordt
De eerste rechter is op het eerste dee! besproken in het opgeworpen middel,
van de vordering ingegaan. Wat het heeft het cassatieberoep wel zijn belang
tweede dee! betreft, werd de uitspraak behouden. Indien beslist wordt dat de
aangehouden en de zaak naar de alge- vordering van verweerster niet ontvanmene rol verwezen.
kelijk was, kan dit wei gevolgen hebben
In hoger beroep werd vastgesteld dat voor de betrekkingen die naderhand
de vordering geen reden van bestaan tussen partijen nog kunnen ontstaan :
meer had voor zover ze verband hield gerechtskosten moeten nog worden geremet het eerste dee!, nu de minister geld.
uitspraak had gedaan en geweigerd de
De principiele vraag die door het
gronden onder de beschermende land- arrest werd beslecht, en die hier nader
schappen op te nemen.
zal worden behandeld ingevolge de door
Het arrest oordeelde echter voorts dat eiseres ingeroepen grieven, is derhalve
de gehele zaak bij het Hof aanhangig vatbaar voor een rechtsgeldig cassatiebewas en dat dus ook over het tweede dee!' roep.
uitspraak moest worden gedaan.
De grond van niet-ontvankelijkheid
Het arrest heeft vastgesteld dat ver- kan dus niet worden aangenomen.
weerster een belang heeft in de zin van
Over het middel.
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek
Wat het eerste onderdeel aangaat
en heeft tevens beslist dat de voorzitter
Eiseres betoogt dat de overweging van
het arrest dat « verweerster ingevolge

------------------1
(2) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M.

haar statutair doe] zich tot taak heeft
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vrijwaren; dat niet wordt betwist dat het
domein Eikendael ekologisch een zeer
waardevol domein is en dat hieruit voor
verweerster een
voldoende
belang
spruit "• een schending oplevert van
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek
omdat het statutair doe! van verweerster
niet voldoende is om aan haar zijde een
belang in de zin van voormelde bepa!ing
te doen ontstaan.
Mag ik eerst opmerken dat het arrest
aldus met een paar regels over een der
moeilijkste problemen en een beslist
uiterst kiese vraag op het gebied
van het gerechtelijk recht uitspraak
heeft gedaan.
Het confronteert ons immers met de
bepaiing van het begrip belang ten
aanzien van een groepering met rechtspersoonlijkheid die een vordering instelt
om een algemeen belang, dat zij zich tot
doe! heeft gesteld, te doen eerbiedigen.
Het begrip belang is wellicht een der
minst duidelijke van het gerechtelijk
recht.
In het Gerechtelijk Wetboek wordt
bepaald dat het belang een dadelijk en
reeds verkregen belang moet zijn
(art. 18).

men vast dat naar luid van die rechtsleer vier bestaansvoorwaarden van de
rechtsvordering in aanmerking worden
genomen : het recht, het belang, de
hoedanigheid en de bekwaamheid (3).
In die Jeer was het " bestaan » van een
recht
een
volstrekt
onontbeerlijke
voorwaarde voor de rechtsvordering. Er
kon dus geen rechtsvordering worden
ingeleid wanneer de eiser zich niet
mocht of niet kon beroepen op het
bestaan van een recht {4).
Dit nam echter niet weg dat diezelfde
rechtsleer toen reeds aanvaardde dat er
wei rechten kunnen bestaan zonder
rechtsvordering. Dit is o.m. meestal het
geval met de natuurlijke rechten : hier
bestaat wei een recht, doch de titularis
ervan heeft geen rechtsvordering om
zijn recht te doen gelden of te doen
uitvoeren. Dit geldt ook in sommige
gevallen waar verjaring is ingetreden :
het recht blijft bestaan, doch de gedwongen uitvoering ervan is uitgesloten.
Hierdoor komt reeds vast te staan dat
het recht en de rechtsvordering van
elkaar gescheiden blijven.
Nu heeft de meer recente rechtsleer
(5) aangetoond dat het recht en rechtsvordering niet aileen gescheiden blijven,
maar dat er ook rechtsvorderingen kunnen zijn zonder recht. Het meest markante geval is dat van de rechtsvordering van het openbaar ministerie (op
burgerlijk gebied). Het openbaar ministerie beschikt niet over een recht om
bijv. de ontzetting van de ouderlijke
macht te vorderen, doch heeft daartoe
wel de vereiste rechtsvordering.
Een ander voorbeeld, dat ook wordt
· aangehaald, is dat van de vordering tot
nietigverklaring van een akte. In dat
geval zou de eiser zich niet op een recht
hoeven te beroepen, hoewel hij een
rechtsvordering mag uitoefenen.
Het is niet zonder belang erop te
wijzen dat op dit laatste punt in het
bijzonder werd gewezen door publicisten, zoals Hauriou (6), die uitgaan van
de zienswijze dat de vordering wegens

Die bepaling moet echter in verband
worden gebracht met artikel 17' luidens
hetwelk de rechtsvordering niet kan
worden toegelaten indien de eiser geen
hoedanigheid en geen belang heeft om
ze in te dienen.
Uit de aan dit onderwerp gewijde
studies blijkt dat belang en hoedanigheid nauw met elkaar verbonden zijn.
Alvorens echter die twee begrippen
nader te ontleden, meen ik dat het
wenselijk is de bestaansvoorwaarden
van de rechtsvordering te bespreken,
omdat het vraagstuk van het belang en
de weerslag ervan op het instellen van
de vordering sterk onder de invloed
staan van dit aspect van het probleem.
Het spreekt evenwel van zelf dat er
geen sprake van kan zijn dit uiterst
ingewikkeld en overigens fel omstreden l------------------vraagstuk binnen zulk een kort bestek
(3) en (4) GARSONNET en CESAR·BRU, Traite de
vanuit aile oogpunten te bespreken. We proc. civ., 1921, d. I, nr. 356 e.v.; JAPiar, Traite
zullen ons dus beperken tot de aspecten eJem. de proc. civ., 1935, biz. 52, nr. 61; GLASSON
en TISSIER, Tr. proc. civ., 1925, d. I, biz. 426,
ervan die hier ter sprake komen.
nr. 173; JAPiar, nr. 61, blz. 52.

(5) MO'I'ULSKY, Ecrits, 1973, biz. 85 e.v.; VIN·
Encycl. Dalloz proc. civ., V0 Action; TERRE,
Jurisclass. proc. civ. lase., 125, nrs. 4 tot 16.

CENT,

Wanneer men de
auteurs daaromtrent

nu reeds oude
(6) Noot S., 1928, 3, 98; vgl. Solus et Perrot,
raadpleegt, stelt I, nr. 96, blz. 98.

-375machtsoverschrijding aan de zijde van
de eiser geen subjectief recht onderstelt,
en dat de rechtsvordering een objectief
karakter heeft.
Dit objectief karakter zou echter niet
enkel bestaan als het gaat om de
vernietiging van akten van de openbare
overheid, doch eveneens bij de vordering
tot vernietiging van het huwelijk, de
vordering tot ontzetting, de vordering tot
ontzetting uit de ouderlijke macht, de
vordering tot vernietiging van een handelsvennootschap of van een V.Z.W.
(art. 18 van de wet van 17 juni 1921) (7).
In a! die gevallen zou de eiser geen
subjectief recht doen gelden : hij handelt
niet om zijn persoonlijk belang doch
a.h.w. in het algemeen belang.
Terecht heeft Motulsky (8) doen
opmerken dat die gevallen zeer uitzonderlijk zijn en dat in de regel de
rechtsvordering ertoe strekt de subjectieve rechten van de eiser te beschermen
of te doen gelden.
Recente auteurs zoals Solus en Perrot
(9), Terre, Lobin, Vincent, gaan ook uit
van de stelling dat de rechtsvordering in
ieder geval steunt « op het inroepen »
van een voorafgaand subjectief recht,
waarvan de eiser de erkenning of de
uitvoering vordert en waarover de rechter dus uitspraak moet doen. Men merke
op dat in die stelling het bestaan van het
aangevoerde
recht
geen
bestaansvoorwaarde van de rechtsvordering is.
Doch de eiser moet zich ook op een
recht beroepen.
In ons land heeft het vraagstuk geen
aanleiding gegeven tot grondige studies.
Prof. Dabin heeft het probleem behandeld in verband met de vergoeding van
de schade, naar privaat en naar publiek
recht (10) en ook hij komt, in verband
met dit beperkt onderwerp, tot het
besluit dat het aanvoeren van een subjectief recht de onontbeerlijke grondslag
is van een rechtsvordering tot schadevergoeding. Dat standpunt werd eveneens ingenomen door prof. Van Compernolle in zijn proefschirft, « le droit
d'action en justice des groupements ».
Zeer opvallend is trouwens dat die
auteur ook tot de conclusie komt dat

terwijl voor de objectieve geschillen (in
het Frans " Je contentieux objectif ») de
voorwaarde van de miskenning van een
recht niet vereist is, voor « subjectieve
geschillen (contentieux subjectif)
integendeel, het aanvoeren van een dergelijk recht onontbeerlijk blijkt te zijn.
Onder « objectieve geschillen " wordt
o.m. verstaan de vernietiging van een
akte, waarbij niet de erkenning van een
recht wordt gevorderd, doch waarbij
enkel de rechtmatigheid of de wettigheid
van de akte of van een maatregel in het
geding is. Men stelt vast dat men zich
hier hoofdzakelijk beweegt op het vlak
van het administratief recht, hoewel
enkele uitzonderlijke gevallen ook op
het vlak van het privaatrecht kunnen
bestaan.
Hierbij dient te worden aangestipt dat,
voornamelijk in de rechtsleer (11), doch
wellicht ook in de rechtspraak van het
Hof (12), niet enkel het aanvoeren van
een recht, doch ook van een feitelijk
belang als grondslag van de rechtsvordering in aanmerking kan worden genomen.
Die stelling werd vooral in verband
met het aansprakelijkheidsrecht behandeld. Prof. Ronse is o.m. de mening
toegedaan dat niet enkel de schending
van een recht doch ook van een feitelijk
belang in aanmerking dient te worden
genomen. Hij schrijft o.m. " le dommage
est Ia lesion de !'interet que Ia victime
avait a maintenir Ia situation modifiee
par l'acte illicite, ou a Ia realisation de Ia
situation future que l'acte illicite a
empikhee » (13).
In dezelfde zin heeft het Hof arresten
gewezen, o.m. op 2 mei 1955, 4 september 1972 en 19 december 1978 ( dit zijn
althans de laatste ). In de zaak waarin
uw arrest van 4 september 1972 werd
uitgesproken, ging het om een vordering
die was ingesteld door een vereniging
van kloosterlingen. Een van hen kwam
bij een ongeval om het Ieven. Nu was
het slachtoffer gewoon zijn Jeraarswedde
aan de vereniging af te staan. De
vereniging vroeg schadevergoeding aan
de aansprakelijke dader. U hebt toen
beslist « dat de omstandigheid dat de

(7) VAN CoMPERNOJ..LE, Le droit d'action en
justice des groupements, blz. 337, noot 4.

(11) Rev. crit. jur. beige, 1957, biz. 101 e.v.

(8)

MOTUL~h.l',

e.l., biz. 93.

(9) Nr. 121, biz. 196;
lase., 126, nr. 3.
(10) Ann. de

droi~

LoBIN,

(12) Cass., 2 mei 1955 (Bull. en Pas., 1955, I,
950); 4 september 1972 (Bull. en Pas., 1973, I,
Jur. cl. proc. civ. I); 19 december 1978 (Bull. en Pas., 1979, I,
472).

1948, biz. 7 tot 58.

(13) Rev. crit. jur. beige, 1957, biz. 101.

-376genieter van een geoorloofd voordeel
tegen degene die hem d1t !outer mt
welwillendheid toekende, geen rechtsvordering had om hem daartoe te dwingen, niet uitsluit dat, wegens de schade
die voortkomt uit de ontneming van een
dergelijk voordeel door de schuld van
een derde, de benadeelde tegen laatstgenoemde een rechtsvordering tot schadeloosstelling kan instellen, op grand van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wedboek,
zodra het voordeel voor de genieter een
voldoende stabiliteit vertoonde (14) om
zijn schade als zeker te beschouwen ».
De omstandigheid dat het om een
« geoorloofd » voordeel moet gaan, sluit
dus de gevallen uit waarin het voordeel
ongeoorloofd zou zijn, zo bijv. het geval
van de dief die zelf van het voordeel van
het gestolen voorwerp beroofd wordt :
hij kan zich niet beroepen op een
geoorloofd voordeel.
Prof. Dabin (15), die het vraagstuk op
grondige wijze heeft bestudeerd, o.m. in
verband met de zijdelingse schade (dammage par ricochet), oordeelt dat er in dit
geval een sociale band bestaat~ waarvan
de werkelijkheid - psycholog1sch, psysiologisch, sociologisch
het recht
inhoudt die band onaangetast te z1en
blijven. Als die band echter ongeo()rloofd
is, dan kan er ook geen sprake ZlJn van
schadevergoeding.
Diezelfde stelling wordt verdedigd
door prof. Van Compernolle (16) die nl.
schrijft : « avec J. Dabin, nous dirons
ainsi que seule une situation juridique
appuyee sur un droit, s'impose au
respect d'autrui ... » en verder « ce qui
change !'interet en droit, c'est que !'objet
auquel se rapporte !'interet est sien, non
plus du point de Ia jouissance mais du
point de vue de l'appartenance propre au
sujet, et a lui seul en vertu d'une
coaptation ou adequation qui lie cette
chose determinee a ce sujet determine,
d'ou Ia faculte pour le titulaire de
repousser toute mainmise ou entreprise
sur cet objet sien et, au cas de prejudice
consecutif a l'atteinte, d'en poursuivre
la reparation. L' on en revient ainsi a
]a definition traditionnelle du droit
subjectif : Ia ou est !'interet sien, Ia est
le droit et, par voie de consequence, la
protection juridique. Quant a Ia mise en

ceuvre de ce critere d'appartenance, elle
releve du droit positif, c'est-a-dire Ia loi
et a defaut de Ia loi, Ia jurisprudence et
Ia doctrine. A defaut de texte special, ce
seront ainsi les tribunaux qui ... ont a
operer la determination, en fonction du
principe de l'appartenance des droits
subjectifs dont Ia violation donnera lieu
a reparation ».
Prof. Ronse die de zienswijze van prof.
Dabin aanhaalt, oordeelt dat het woord
recht aldus een zeer ruime inhoud heeft
en er in feite met zijn stelling geen
verschil bestaat (17).
Hoe dan ook, dit alles wijst er op dat
niet aileen in de rechtsleer, doch ook in
de rechtspraak de rechtsvordering steeds
stoelt op het inroepen van een persoonJjjke band tussen twee of meer personen
of tussen personen en zaken en dat die
band als een subjectief recht wordt
aangezien.
Per slot van rekening bestaat er dus
geen eigenlijk meningsverschil in verband met de vereiste dat de uitoefening
van een rechtsvordering op het aanvoeren van een recht stoelt, ook niet indien
aan het begrip recht een zeer ruime
inhoud wordt gegeven.
Zoals Solus en Perrot het zeer kernachtig uitdrukken : « Tout plaideur qui
exerce une action en justice doit necessairement se prevaloir d'une situation
juridique concrete, generatrice en sa
faveur d'un droit dont il se pretend
titulaire et dont il entend assurer le
respect de la sanction (18) <<.
Samenvattend blijkt derhalve dat, terwijl substantieel recht en rechtsvordering duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, het bestaan van de rechtsvordering niettemin, in de regel afhankelijk
is van het inroepen van een substantieel
recht, waarvan de erkenning . of de
uitvoering wordt gevraagd. Op d1e regel
zijn er weliswaar uitzonderingen, doch
die houden dan meestal verband met de
objectieve geschillen waarin het privaatrecht slechts een zeer klein aandeel
heeft.
Hieruit volgt dus en dit is van
overwegend belang voor het vraagstuk
dat het Hof heden te behandelen heeft
- dat het aanvoeren van een subjectief
recht een ontvankelijkheidsvoorwaarde
(14) Vgl. R. DALCQ, Rev. cr. jur. beige, 1981, van de vordering is. Als de partij zich
blz. 127, nr. 115.
niet op een subjectief recht beroept, dan

(15) DABIN, Rev. cr. jur. beige, 1957, blz. 8 tot
22, lllZ. 18.
(16) Blz. 381, m de tekst en m noot 3.

(17) RoNSE, Rev. cr. jur. beige, 1957, blz. 110.
(18) SOLUS et PERROT, dl. !, blz. 108, nr 106.

-377verklaart de rechter de vordering niet
ontvankelijk. Daarvoor moet hij zich
niet over de grond van de zaak uitspreken; hij blijft bij het voorafgaand stadium van de ontvankelijkheid.
Is het bestaan van een recht geen
bestaansvoorwaarde van de rechtsvordering, doch wei, in de regel, het aanvoeren ervan, dan is de ontvankelijkheid
van de rechtsvordering bovendien ook
onderworpen aan twee andere vereisten,
bepaald in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, t.w. enerzijds het belang,
anderzijds de hoedanigheid. Zoals verder
moge blijken zijn die twee bestaansvereisten nauw met elkaar verbonden.
Waarin bestaat het belang ? Het
belang is het hetzij materiele, hetzij
morele voordeel, dat eiser met het
instellen van de vordering bedoelt te
verwerven (19).
De wet bepaalt dat het belang een
reeds verkregen en dadelijk belang moet
zijn (art. 18 Ger.W.). Hiermede is het
eventueel belang uitgesloten (20).
Dit punt vergt, in verband met het
probleem dat het Hof thans werd onderworpen, geen nadere uitleg.
De rechtsleer voegt daaraan toe dat
het belang rechtstreeks en persoonlijk
moet zijn.
Wanneer met uitgaat van het bestaan
van een objectief geschil (contentieux
objectif), zoals dat wellicht op het gebied
van het bestuurlijk recht bestaat, dan
moet de eiser, zoals reeds werd beklemtoond, zich niet noodzakelijk beroepen
op een vooraf bestaand subjectief recht.
Hieruit volgt dat het belang dat die eiser
doet gelden, niet noodzakelijk met een
dergelijk recht verbonden is, m.a.w. dat
het belang dan niet noodzakelijk bestaat
in een eigen voordeel voor de eiser, doch
eventueel zou kunnen bestaan in de
bedoeling een algemeen belang te dienen, een algemeen belang dat ook met
eisers belang - zeer ruim opgevat kan samenvallen. Zoals prof. Dabin het
stelt kan het belang dan bestaan in :
" !'interet de pur fait, a savoir !'interet
qu'a le demandeur a l'exercice de
!'action » (21). Het is immers merkwaardig dat prof. Dabin die uitleg in verband
brengt met het geval waarbij de eiser
zich op geen recht beroept.

------------------1
(19) Sows et PERROT, nr. 226, biz. 200.
(20) ld., nr. 229, biz. 204 e.v.

(21) DABIN, Les1on d'interet et lesion de
drOit ann., 1948, blz. 14, noot 1

Dit is nu juist het aanknopingspunt
met hetgeen zoeven werd beklemtoond,
t.w. dat het instellen van een rechtsvordering in het privaatrecht wei moet
gepaard gaan met het aanvoeren van
een subjectief recht.
De auteurs die uitgaan van het standpunt dat het belang een zuiver feitelijk
belang kan en mag zijn, gaan uit van het
standpunt dat het bestaan van een recht
geen ontvankelijkheidsvoorwaarde van
de rechtsvordering uitmaakt en dat het
belang daarom een zuiver feitelijk element is, gescheiden van elk recht.
Zij verliezen echter uit het oog of
begaan de verwarring dat, als het
<< bestaan » van een recht inderdaad met
de grond van de zaak verbonden is, het
<< inroepen van een recht » integendeel
een ontvankelijkheidsvoorwaarde is en
dat derhalve het belang met het ingeroepen recht eng verbonden is.
Het gevaar van de stelling volgens
welke een zuiver feitelijk belang, los van
elk recht, zou volstaan, ligt voor de hand
t.w. dat die thesis veralgemeend wordt.
Prof. Van Compernolle begaat, naar mijn
oordeel, die fout waar hij schrijft :
« Pour en appeler au juge (pour etre
titulaire du droit d'action) il faut, mais if
suffit que je puisse me prevaloir d'un
interet quelconque, meme de pur fait »
(22). Dit is niet altijd waar. Die regel kan
enkel gelden voor zover men te doen
heeft met een objectief geschil.
De regel is integendeel dat de eiser
zich op een recht moet beroepen en in
dat geval wordt het belang opgeleverd
door het persoonlijk voordeel dat de
eiser haalt uit het doen eerbiedigen van
het recht waarop hij zich beroept, eventueel op het uitvoeren ervan.
Solus en Perrot gaan er zelfs van uit
dat in het privaatrecht, de eiser zich
steeds op een recht beroept of moet
beroepen, omdat hij anders geen belang
kan doen gelden (23). Dit zou dus ook
het geval zijn in de vrij uitzonderlijke
gevallen waarin de eiser de vernietiging
mag vragen van een rechtshandeling,
o.m. van een huwelijk. Hoewel die
stelling zich blijkbaar moeilijk laat verantwoorden en overigens door deze
ge!eerde auteurs in verband met dit
vraagstuk niet nader wordt uitgelegd,
(22) YAN COMPERNOLLE, e.J., biz. 383.
(23) Sows en PERROT, dl. I, biz. 106-107
nr 106.
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dat de oplossing dient gezocht via het
vraagstuk van het belang.
Als men zich - zoals Dabin en Van
Compernolle - beperkt tot de beschouwing dat het hier gaat om een feitelijk
belang, d.w.z. een belang bij het instellen van de vordering, dan heeft men
niets anders gezegd dan dat de eiser
zich in dat geval niet moet beroepen op
een eigen recht. Maar die uitleg is niet
aileen onvoldoende maar ook onjuist,
zoals uit het voorgaande blijkt.
In dit geval, zoals in aile andere
zaken, moet de eiser uit het instellen
van de vordering een persoonlijk, materieel dan wei moreel, voordeel kunnen
halen (24). Dit wijst op een persoonlijk
en rechtstreeks belang.
Het betekent dat de eiser, ook wanneer hij de nietigheid van een huwelijk
vordert, bij die vordering een eigen
voordeel moet nastreven; iemand die
helemaal vreemd is aan de echtgenoten,
die niets met hen heeft uit te staan, zou
de nietigheid van hun huwelijk niet
mogen vorderen, ook a! zou het gaan om
een absolute nietigheid, die de openbare
orde raakt (vb. dubhe! huwelijk).

want dat algemeen belang bestaat bij
elke burger.
Als de wet het bestaan van een belang
als vereiste stelt, dan is dat uiteraard
met de bedoeling het instellen van
vorderingen te beperken. In die beperkende zin is het dat de rechtsleer hct
begrip belang heeft uitgelegd. De wet
heeft bepaald dat het belang « reeds
verkregen » en « dadelijk » moet zijn en
de rechtsleer heeft eraan toegevoegd dat
het << rechtstreeks » en « persoonlijk »
moet zijn.
Die vereiste van rechtstreeks en persoonlijk belang wordt echter duidelijk in
het Iicht gesteld wanneer de eiser zich
op een eigen recht beroept. De eiser die
de uitvoering of het eerbiedigen van een
eigen recht vordert, beroept zich uiteraard op een persoonlijk en rechtstreeks
belang. Dit behoeft geen nadere uitleg.
Maar er is geen reden om die vereiste
niet te stellen in de zeldzame gevallen
waarbij de eiser zich niet op een recht
beroept. Ook in die gevallen moet hij
van een rechtstreeks en persoonlijk
belang doen blijken.

Dit komt nog beter tot uiting wanneer
men de andere wettelijke bestaansvoorWie de nietigheid van het huwelijk waarde van de rechtsvordering ondervordert, moet dus van een persoonlijk zoekt, t.w. de hoedanigheid.
belang doen blijken, het moge dan enkel
maar een moreel belang zijn. Overigens
De hoedanigheid is, aldus Solus en
wordt ook door de wet daarop gewezen Perrot (25), de macht om de vordering in
waar die in artikel 184 van het Burger- te stellen. De titularis van een recht
lijk Wetboek bepaalt dat de nietigheid heeft, in de regel, de macht (de hoedakan gevorderd worden door allen die nigheid) om de vordering die met dat
daarbij belang hebben (par tous ceux qui recht verband houdt, in te stellen en hij
y ont interet); dat belang kan maar heeft die macht omdat hij aileen er
enkel bestaan voor zover het aan de persoonlijk en rechtstreeks belang bij
eiser persoonlijk is.
heeft zijn recht te doen gelden. Daarom
Dit aspekt van persoonlijk belang duit wordt weleens gezegd dat de hoedaniger vooral op dat een algemeen belang, heid neerkomt op het persoonlijk en
d.w.z. het belang dat elke burger kan en rechtstreeks belang van de eiser (26).
moet hebben bij de goede werking van
Er bestaat nochtans een verschil tusde instellingen en bij het eerbiedigen en sen die twee elementen van de rechtsdoen eerbiedigen van de wettelijkheid, vordering, omdat het wei mogelijk is dat
niet volstaat. Elke burger van dit land iemand wei een persoonlijk en rechtkan beweren dat hij er belang bij heeft streeks belang heeft maar toch geen
de regel van de monogamie te doen hoedanigheid heeft om de rechtsvordeeerbiedigen. Doch dit algemeen belang is ring uit te oefenen. Dit is het geval bij
niet voldoende om een vordering in te de nietigheid van een huwelijk wegens
stellen tot nietigverklaring van een gebrekkige toestemming : enkel de perbepaald huwelijk. Als een dergelijk alge- soon wiens toestemming onregelmatig is,
meen belang wei zou volstaan, dan l------------------bestond er geen reden om in de tekst
(25) D. 1, biz. 243-244, nr. 262; vgl. Y. LoBIN,
van de wet uitdrukkelijk te bepalen dat
Jurisclasseur lase., 126, 3, en de erin vermelde
de vordering enkel kan ingesteld worden rechtsleer.
Zie ook G. !VERDON DALLOZ, 1952,
« door allen die daarbij belang hebben », chr. XIX, biz. 85; VINCENT DALLOZ, Encycl.,

------------------1 V' action, nr. 82 e.v.
(24) DE PAGE, dl. l, nr. 656, biz. 582 (le uitg.).

(26) I d., biz. 249, nr. 267.
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bezit de hoedanigheid om de vordering I voor de administratieve rechter betreft
in te stellen.
(27). Het zijn twee fundamenteel verschillende instellingen, die dan ook elk
Het blijkt dus dat wanneer de wet- aan eigen regels onderworpen zijn.
gever belang en hoedanigheid als
Dit kwam tot uiting in het arrest van
bestaansvoorwaarden van de rechtsvor- de Raad van State dat gewezen werd op
dering heeft gesteld, hij zulks heeft de vordering van verweerster tegen het
gedaan om de uitoefening van het recht Vlaams Gewest, het arrest nr. 21.384 van
op vordering enigszins te beperken : niet 11 september 1981 (28).
iedereen mag voor de rechter een verdeDe Raad besliste dat wordt aangenoring instellen. Dat recht mag slechts
binnen vrij enge grenzen worden uitge- men dat verenigingen kunnen optreden
oefend. Er mag immers niet uit het oog ter bescherming van het algemeen
worden verloren dat een vordering be lang.
steeds tegen een andere partij worclt
Men kan wellicht aannemen dat die
ingesteld en dat de rechten van die beslissing voor de Raad van State geldt.
andere partij daardoor in het gedrang
Ik kan mij echter bezwaarlijk verenikunnen komen. Een vordering mag dan
gen met de bij het arrest voorkomende
ook niet willekeurig gebeuren.
overweging << dat die beslissing voor om
M.a.w. die bestaansvoorwaarden zijn het even welke rechter geldt "· De Raad
oordeelde
immers dat << de erkenning
in het privaatrechtelijk procesrecht
nauw verbonden met het contradictoir van collectieve belangen, die moeten
karakter van het geding. In de regel worden onderscheiden van de indivispee!t het geding zich af tussen twee dualiseer bare belangen van de !eden van
partijen, die op gelijke voet staan. De een groep, de erkenning heeft meegeene mag de andere niet willekeurig bracht van het recht dat die groep heeft
lastig vallen. Er moet daartoe grond om, door middel van een organisatie die
bestaan, die meestal intuitu personae hem vertegenwoordigt, voor zijn collecmoet worden bepaald. De bestaansvoor- tieve belangen op te komen, meer
waarden van de rechtsvordering, het bepaald ook voor de rechter, indien
aanvoeren van een recht, belang en althans de vertegenwoordigende organihoedanigheid, zijn immers de elementen satie op de bij haar juridische natuur
waaraan een vordering wegens roekeloos passende wijze, in het proces is opgetreden; dat, gegeven een bepaalde procesen tergend geding zal worden getoetst.
bevoegde vereniging, het enige op te
Zo gezien valt het op hoezeer het lassen vraagstuk er dan nog in bestaat
geding in privaat procesrecht verschilt uit te maken of die vereniging wei
van het geding dat voor de Raad van degelijk kwaliteit heeft om voor de door
State kan worden ingesteld, o.m. met het haar verdedigde collectieve belangen op
oog op de vernietiging van een bestuur- te komen, m.a.w. of zij effectief kan
worden beschouwd als een organisatie
lijke beslissing.
die representatief is voor de groep voor
Weliswaar heeft men in dat geval wiens belangen zij wil opkomen "·
meestal te doen met objectieve geschilDat de aldus gestelde regel geldt voor
len, in de betekenis die de rechtsleer ·de rechtsvorderingen die voor de Raad
daaraan geeft. Hier blijft het contradic- van State worden ingesteld, laat ik hier
toir karakter van de rechtspleging op de verder buiten beschouwing, maar dat hij
achtergrond. Hoewel het openbaar meteen ook algemeen van toepassing
bestuur wei als tegenpartij kan worden zou zijn op de vorderingen die overeenbeschouwd, tach is die partij niet te komstig de regels van het privaat provergelijken met de tegenpartij in het cesrecht voor de rechter worden
privaatrechtelijk proces. De procesregels gebracht, kan ik niet aannemen.
zijn overigens verschillend.
Het vraagstuk kan hier niet ten valle
worden behandeld, maa1· ik zou er tach
willen op wijzen dat, gelet op die
aanzienlijke verschillen, er geen sprake
van kan zijn het begrip belang, zoals het
privaatrechtelijk wordt opgevat, te vereenzelvigen met datzelfde begrip als het
de uitoefening van de rechtsvordering

(27) Zie de wens uitgedrukt door prof.
Lindemans in prae-adviezen over de bevoegdheden van organisaties om op te komen voor
de belangen van leden en/of het algemeen
belang - Vereniging voor de vergelijkende
studie van het recht van Belgie en Nederland
(1973, blz. 78).
(28) R. W:, 1981-82, kol. 1876 e.v.
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standpunt dat de twee bestaansvoorwaarden van de rechtsvordering moeten
vastgesteld worden : het belang en de
<< kwaliteit , (hoedanigheid). Maar het
belang is hier zo breed dat er in dat
verband geen beperking meer bestaat
(29). Er is overigens geen sprake van
persoonlijk en rechtstreeks belang; de
verzoekende partij kan zich immers in
dat verband niet op een eigen recht
beroepen. En wat de hoedanigheid
betreft leidt het arrest het bestaan ervan
a£ uit de vaststelling dat de vereniging
representatief is van de groep voor
wiens belangen ze opkomt.
De beslissing van de Raad van State
brengt mij meteen bij het onderzoek van
het vraagstuk dat het Ho£ heden te
beslechten heeft. Dit onderzoek zal aan
de hand van de zoeven besproken beginselen behandeld worden.
Als een vereniging rechtspersoonlijkheid bezit - wat blijkens het bestreden
arrest ten deze het geval blijkt te zijn mag zij uiteraard in rechte optreden,
wanneer zij haar eigen patrimoniale
rechten doet gelden. Hierover bestaat
geen twijfel (30).
AI de auteurs die de kwestie hebben
onderzocht, gaan ervan uit dat het
aanvoeren van een eigen o.m. patrimonieel recht elke twijfel omtrent de ontvankelijkheid wegneemt. Dit bewijst
reeds hoe belangrijk dit aspect van het
vraagstuk is.
Het kan ook zijn dat de rechten van
de !eden van de vereniging in het
gedrang zijn gekomen en dat de vereniging voor die belangen opkomt.
Dit zal het geval zijn wanneer aile
!eden van de vereniging en ook elk lid
afzonderlijk in hun gemeenschappelijke
belangen benadee!d zijn.

Die stelling werd evenwel niet algemeen aanvaard. Prof. Dabin heeft ze op
merkwaardige wijze bekampt (31).
Weliswaar heeft de wet van 31 maart
1898 de beroepsverenigingen gemachtigd
'6m voor de belangen van haar !eden op
te treden. Doch zoals Dabin het terecht
opmerkt, !ijkt dit veeleer op een wettelijk mandaat dan op de vaststelling van
het bestaan van een eigen belang (32).
Soms wordt ook we! aangevoerd dat
een vereniging kan opkomen ter verdediging van de rechten van een harer
!eden. Die stelling wordt evenwel
meestal verworpen, behoudens ingeval
het lid aan de vereniging uitdrukkelijk
opdracht zou hebben gegeven. Dit laatste wijzigt echter volledig het vraagstuk
(33).
In een vierde eventualiteit kan het
zijn dat niet de belangen van de !eden
persoonlijk maar wei aan de doelstellingen waarvoor de vereniging werd opgericht, afbreuk wordt gedaan. Kan in
dergelijk geval de vereniging in rechte
treden?
Ook die vraag wordt door prof. Dabin
aan de hand van een afdoend betoog
negatie£ beantwoord (34). Hij wijst er op
dat in feite de vereniging zomin als haar
!eden nadeel ondergaan en er dus geen
grondslag voor een vordering tot schadevergoeding kan bestaan. Bovendien en dit volgt uit de voorgaande vaststelling - kunnen noch de !eden noch de
vereniging zich op een persoonlijk recht
beroepen. Hun persoonlijke rechten werden niet gekrenkt.
Het vraagstuk wordt bijzonder goed
belicht door de Franse rechtspraak.
Jarenlang heeft het Franse Hof van
Cassatie beslist dat de vordering ingesteld door een vereniging om herstel te
bekomen van de schade die haar werd
toegebracht doordat
afbreuk werd
gedaan aan de doeleinden waarvoor ze
werd opgericht, niet ontvankelijk was
(35).

Men heeft betoogd dat de vereniging
(31) DABIN, Rev. cr., 1958, nr. 19, biz. 262.
in dat geval zelve benadeeld is en dat ze
(32) Zie voor wat betreft het optreden van
dus persoonlijk mag optreden of althans
door de wet zelf bevoegd
voor de collectieve belangen van haar rechtspersonen
verklaard om bepaalde rechtsvorderingen in te
!eden persoonlijk mag optreden.
stellen, LINDEMANS, blz. 82 e.v.; vgl. GLASSON

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

T!SS!ER, dJ. 1, biz. 455, nr. 180.

(29) Vgl. DEBBASCH, Cont. administr., 1975,
biz. 747.

NOLLE,

(30) Sows en PERROT, dl. I, nr. 250, biz. 230;
Y. LoBIN, Juriscl., if proc. civ. fasc. 126, 3,
nr 69; DABIN, Rev. crit. jur. beige, 1958, nr. 11,

biz. 257-258; LINDEMANS, e.!., biz. 80.

(33) LINDEMANS, e.J., biz. 82; VAN CaMPERe.l., blz. 386,
(34) Rev. crit., 1958, nr. 25, biz. 266-267.

(35) Zie o.m. 11 februari 1954, Sem. Jur.,
1954, 7994.
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aangevallen hadden in geschriften,
spreekbeurten, enz.
Toen daartegen kritiek rees, hebben
de hoven van beroep tegen de rechtspraak van het Hof van Cassatie gereageerd, door aan te tonen dat het niet
ging om een afbreuk aan de doeleinden
van de vereniging doch wei aan de eigen
belangen, zowel van a! de !eden als van
de vereniging zelve. Typisch hiervoor is
volgende overweging van een arrest van
het Ho£ van Lyon d.d. 2 november 1951 :
« attendu que dire que tout Resistant est
un criminel et une tres basse fripouille
est dire en meme temps que tout ayant
cause de Resistant est un ayant cause de
criminel et de tres basse fripouille; que
c'est dire egalement que tout groupement d'anciens Resistants est un groupement de criminels et de tres basses
fripouilles et atteindre de la meme fa~on
tout groupement d'ayants cause de
Resistants (36} ».
De grondslag van de redenering is
duidelijk : de aantijging komt neer op
persoonlijke aantijging van elk lid van
de groepering en een inbreuk op de
persoonlijke rechten van de groepering
zelve. De groepering beroept zich op
haar recht haar eergevoel te doen eerbiedigen. Zij beroept zich op een subjectief recht dat haar eigen is. Overigens,
vermits ze met de behartiging van de
belangen van haar !eden is belast, mag
ze ook die belangen doen gelden.
Het zijn dus niet de door de groepering beoogde doeleinden die bier de
grondslag van de redenering vormen,
docb wel eigen patrimoniale rechten,
zowel van de !eden als van de vereniging
(37).
Een ommekeer in de recbtspraak van
bet Franse Ho£ van Cassatie zou waar te
nemen zijn in bet wel bekende arrest Le
Pen (38}. Hier ging het evenwel om een
vereniging « Le Reseau du Souvenir »
die als vereniging van openbaar nut
werd erkend en als burgerlijke partij
schadevergoeding had gevraagd wegens
de publicatie van geschriften die bet
nazi-regime aanprezen. In die zaak oor-

deelde het Ho£ « que cette association
specialement creee pour conserver la
memoire de ceux qui sont morts dans les
camps de concentration et reconnue
cet effet d'utilite publique, subit des lors
un prejudice direct et personnel du fait
de l'apologie des crimes de guerre ... que
la recevabilite de son intervention
decoule de la specialite du but et de
!'objet de sa mission »,

a

Daaruit zou kunnen worden afgeleid
dat het Ho£ ditmaal de krenking van bet
doe! van de vereniging in aanmerking
neemt.
Opgemerkt zij evenwel dat het H<?f
beklemtoont dat het gaat om een veremging waarvan het openbaar nut werd
erkend en dat bovendien de vereniging
een persoonlijk en rechtstreeks nadeel
beeft geleden.
In de zaak Le Pen werd dus wel een
zeer specifiek geval bebandeld.
Ten aanzien van de vraag of bier
werkelijk van een ommekeer in de
rechtspraak sprake is geweest, blijken
de commentatoren Hebraud en Raynaud
eerder terughoudend (39).
In de latere rechtspraak van bet Ho£
van Cassatie vindt men overigens zeer
duidelijk de oorspronkelijke strekking
terug. Ik vermeld o.m. Cass., 9 december
1975 (40) en 8 januari 1976 (41). In beide
zaken heeft bet Hof zeer uitdrukkelijk
bepaald dat een vereniging enkel als
burgerlijke partij kan optreden als ze
bewijst een persoonlijk en rechtstreeks
nadeel te bebben ondergaan. Er wordt
daar dus zeer duidelijk de klemtoon
gelegd op de krenking van een subjectief
recht.
Overigens is in Frankrijk de wetgever
herhaaldelijk opgetreden om bepaalde
categorieen verenigingen het recbt te
verlenen zich als burgerlijke partij op te
stellen, wanneer de algemene belangen
die ze nastreven in het gedrang komen
(zie o.m. verenigingen ter bestrijding
van het racisme, verbruikersverenigingen, verenigingen tegen het proxenetisme, enz.).

In de rechtsleer werd in dit verband
(36) Lyon, 2 november 1951 , Rev. tr. dr. civ., de mening gehuldigd dat het op de weg
1952, b1z. 375; D. 1952, J. 696.
(37) H. en L. MAZEAUD, Rev. tr. dr. civ., 1952, 40~~~b9~EBRAUD en RAYNAUD, Rev. tr., 1971,
b1z. 375; id, 1953, b1z. 334-335; id, 1955,
b1z. 112; 1d., 1955, biz. 317-318.
(40) Caz. Pal., 1976, biz. 395.
(38) Cass. fr. 14 Januan 1971, D. 1971, 101.
(41) D. 1976, 336.
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regelen (42).
Dit alles wijst er op dat ook in een
land waar het vraagstuk zich bij herhaling heeft voorgedaan en aanleiding
heeft gegeven tot een uitgebreide rechtsliteratuur, men zich gehouden heeft aan
de grondregel dat de rechtsvordering
enkel ontvankelijk is wanneer de eiser
zich op een subjectief recht beroept en
bewijst een persoonlijk en rechtstreeks
belang te hebben.
De zaak die ons thans is voorgelegd,
vertoont evenwel een bijzonderheid :
enerzijds heeft de vereniging bij de
Raad van State een verzoek ingediend
tot vernietiging van de door haar afgekeurde beslissingen en anderzijds stelt
ze in dat verband een vordering in voor
de rechter in kort geding, strekkende tot
het bekomen van wat zij een « maatregel
tot bewaring van recht met spoedeisend
karakter >> noemt.
Het merkwaardige van het geval is
dus dat het hier primair om een objectief geschil gaat, waarop a! de regels die
we zoeven hebben beschreven meestal
niet toepasse!ijk zijn (43).
Maar daaraan wordt dan een vordering voor de rechter in kort geding
vastgeknoopt die ditmaal tegen een
bepaalde partij is ingesteld.
Hierbij passen alvast twee opmerkingen:
1" De rechter in kort geding heeft een
zeer ruime bevoegdheid, d.w.z. dat hij
niet enkel in burgerlijke en handelszaken bevoegdheid bezit. Hij kan ook op
bestuurlijk en zelfs op strafrechtelijk
gebied optreden (44).

Ingevolge die twee opmerkingen rijst
dan de vraag of de eiser zich dan niet op
een eigen recht moet beroepen om het
behoud van de bestaande toestand
tegenover een andere partij te vorderen
en of hij hierbij het bewijs niet moet
leveren dat hij bij die vordering een
persoonlijk en rechtstreeks belang
heeft?
Ik kan geen enkele reden vinden die
zou toelaten te beslissen dat van de
regels die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, mag worden
afgeweken, ook a! gaat het hier om een
vordering die nauw verbonden is met
een verzoek tot nietigheid wegens
machtsoverschrijding en om rechtbewarende maatregelen die een voorwerp
hebben dat van het recht zelf te onderscheiden valt (45).
Het arrest heeft zonder meer beslist
dat verweerster ten deze een belang
heeft omdat haar statutair doe! erin
bestaat het leefmilieu te vrijwaren en
het domein Eikendael ecologisch zeer
waardevol is.
Zoals eiseres het in het eerste onderdee! van het middel doet gelden, voldoet
die overweging niet om aan te tonen dat
de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de
rechtsvordering vervuld zijn. Alleszins
verschaft die overweging geen voldoende
grond om te beslissen dat verweerster
ten deze een belang heeft in de zin van
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
d.i. een persoonlijk en rechtstreeks
belang dat op een subjectief recht
be rust.
Ik meen dat het onderdeel derhalve
gegrond is en dat er geen aanleiding
bestaat om de andere onderdelen verder
te m1derzoeken.
Besluit : Cassatie.

Dit wil echter niet zeggen dat hij een
objectief geschil te beslechten heeft. Er
is immers een partij tegen wie de
vordering is gericht en wier belangen
hier kunnen benadeeld worden.
ARREST
2" De vordering strekt ertoe maatrege(A.R. nr. 3375)
len te doen treffen die een spoedeisend
karakter hebben en bedoelen de toeHET HOF; - Gelet op het bestrestand ongewijzigd te houden tot door de den arrest, op 12 maart 1981 door
Raad van State uitspraak is gedaan.
het Hof van Beroep te Antwerpen
------------------------------------lge~ezen;

(42) G. DURRY, Rev. tr., 1974, biz. 611-612; id.,
1975, biz. 555; Cass., 9 december 1975, Gaz.
Gaz.

Palais, 10 juni 1976; 8 januari 1976,
Palais, 10 april 1976; D. 1976, 336.

(43)

DABIN,

(44) St.
biz. 139.

Rev.. cr., 1958, biz. 267-268.

Senaat,

zitt.

1963-1964,

nr.

60,

Over de exceptie van niet-ontvanke!ijkheid van de voorziening,
door ve~eerster opge~orpen en
hieruit afgeleid dat de termijn van
(45) GLASSON en

TISSIER,

dl. l, biz. 442.

-383schorsing van de door eiseres aan- een annulatieberoep door verweerster
gevangen bouwwerken, in het arrest werd ingediend bij de Raad van State
gesteld, verstrijkt op 12 september (... ), procedure die hangend is; dat de
1981, derhalve voordat een uitspraak rechter in kort geding niet heeft te
over de ontvankelijkheid en de
op het cassatieberoep mogelijk is, oordelen
gegrondheid van de procedure hangende
zodat zelfs een vernietiging van het voor de Raad van State, doch dat hij
bestreden arrest wegens onwettig- moet onderzoeken of het ingestelde verheid de rechtspositie van eiseres haal ( ... ) geen rechtsmisbruik is of willevoor de rechter na verwijzing niet keurig en van aile grand ontbloot >>;
zou kunnen verbeteren, en voorts « 3• dat ten deze het verhaal voor de
hieruit dat de gerechtskosten wor- Raad van State ontvankelijk lijkt en op
het eerste gezicht niet willekeurig en
den aangehouden :
van aile grand ontbloot; 4" dat de hoogOverwegende dat de omstandig- dringendheid en de voorlopige gegrondheid dat de schorsingstermijn ver- heid van de gevorderde maatregelen
streken is en noodzakelijk moest wordt bewezen door de geplande werverstrijken alvorens het Hof uit- ken, en het Hof hier verwijst naar de
spraak kon doen op de voorziening, motivering van de eerste rechter, en
niets afdoet aan het belang van deze tot de zijne maakt; 5" dat de
schorsing van de werken voorlopig te
eiseres om, thans reeds en afgezien bepalen
is op zes maanden, vanaf heden,
van enig geding ten principale, de tenzij de Raad van State voordien in
onwettigheid van de bestreden zake zou beslissen »;
beslissing te doen uitspreken om
terwijl, eerste onderdeel, krachtens
vervolgens het gebrek aan titel of artikel
17 van het Gerechtelijk Wetboek
aan rechtsgrond voor de schorsing de rechtsvordering niet kan worden
te doen vaststellen;
toegelaten indien de eiser geen belang
Dat de exceptie niet kan worden heeft om ze in te dienen; de omstandigheid dat verweerster een vereniging
aangenomen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 17, 584 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de vordering van
verweerster ontvankelijk, toelaatbaar en
gegrond verklaart en de schorsing
beveelt van de rooi- en bouwwerkzaamheden in het domein Eikendael gedurende zes maanden, tenzij de Raad van
State voordien zal beslist hebben over
verweersters verzoek tot nietigverklaring
van het gewestplan vastgesteld bij
koninklijk besluit van 3 oktober 1979, op
grand : « 1" dat (verweerster) ingevolge
haar statutair doe! zich tot taak heeft
gesteld het leefmilieu te Brasschaat te
vrijwaren; dat niet wordt betwist dat het
domein Eikendael ecologisch een zeer
waardevol domein is; dat hieruit een
voldoende belang spruit », « 2• dat valgens thans algemeen aanvaarde rechtsleer en rechtspraak de rechter kan
ingrijpen bij onrechtmatige overheidsdaden, ten einde door dringende en voorlopige maatregelen onherroepelijke daden
te vermijden; dat (verweerster) de rechtmatigheid van een overheidsdaad aanvecht, namelijk de regelmatigheid van
het koninklijk besluit houdende vaststelling van het gewestplan Antwerpen; dat

zonder winstoogmerk is die zich statutair tot doe! heeft gesteld het leefmilieu
te Brasschaat te vrijwaren en dat de
vordering betrekking heeft op een valgens het arrest ecologisch zeer waardevol gebied, niet van die aard is dat zij
enig belang in de zin van artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek voor verweerster kan verantwoorden; het belang
bedoeld in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek een rechtstreeks en persoonlijk belang voor de eisende partij
moet zijn, en het vrijwaren van het
leefmilieu geen direkt noch persoonlijk
belang voor de vereniging zonder winstoogmerk uitmaakt; zodat het arrest, door
aileen op grond van het maatschappelijk
doe! van verweerster en de overweging
dat het domein Eikendael ecologisch
zeer waardevol is, te beslissen dat een
« voldoende belang » aanwezig is, scherrding inhoudt van artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
althans geen antwoord geeft op het
verweermiddel van eiseres volgens hetwelk verweerster niet deed blijken van
het krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste belang, en waarbij onder meer werd betoogd : - dat
« het belang verkregen en dadelijk
moest zijn en het begrip belang in

-384concreto (moest) worden beoordeeld; dat
de eerste recher ten onrechte de exceptie van (eiseres) (had) verworpen op
grond van abstracte overwegingen (... );
dat het bestaan van dergelijk belang niet
kon worden afgeleid uit de loutere
omschrijving van een statutair doe!
( ... ) »; - dat « welke ook de beslissing
zou zijn van de minister en/of de Raad
van State, de rechten van (verweerster)
geenszins belnvloed zouden zijn, doch
enkel hun zogenaamde subjectieve
belangen, niet vatbaar voor gerechtelijke
bescherming »;- dat « de bouwtoelating
van eiseres niet het voorwerp van een
verhaal in annulatie bij de Raad van
State uitmaakte; dat, ook indien de
kwestieuze verhalen of een van beide
ingewilligd mochten worden, de bouwtoelating van (eiseres) geldig zou blijven
(... ); dat « de bouwvergunning een zelfstandige administratieve beslissing is,
waarvan het bestaan en de geldigheid
losstaan van het gewestplan en dat na
eventuele annulatie van het gewestplan
(en van de beperkingen) de vergunning
ongeschonden bleef bestaan »; zodat het
arrest, bij gebrek aan antwoord op het
hierboven vermeld middel uit de conclusie, niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

rechterlijk macht onttrekt; dit impliceert
dat de voorzitter ten aanzien van procespartijen slechts een bevoegdheid
heeft in de mate dat er tussen hen een
aanspraak ten gronde bestaat, dit is in
de mate dat de partij die de maatregel
vordert, jegens de partij ten laste van
wie de maatregel gevorderd wordt, over
een in rechte afdwingbaar recht beschikt
of kan beschikken; de voorzitter derhalve niet bevoegd is om zoals ten deze,
aan een partij jegens welke geen aanspraak in rechte wordt ingeroepen noch
geldend gemaakt, een « voorlopige »
maatregel op te leggen; zodat het arrest,
door zich toch bevoegd te achten, niettegenstaande het gebrek aan enige aanspraak jegens eiseres, schending inhoudt
van artikel 584 van het Gerechtelijk
Wetboek:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtsvordering, naar luid van artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek, niet kan
worden toegelaten, indien eiser
geen belang heeft om ze in te
dienen; dat, tenzij de wet anders
bepaalt, de rechtsvordering ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon niet kan worden toegelaten,
derde onderdeel, het arrest geen ant- indien de eiser geen persoonlijk en
woord geeft op het middel van eiseres rechtstreeks belang heeft, dit wil
waarin werd aangevoerd dat, luidens
artikel 584 van het Gerechtelijk Wet- zeggen een eigen belang; dat het
boek, de bevoegdheid van de voorzitter algemeen belang geen
eigen
van de rechtbank van eerste aanleg, belang >> is in die zin;
zitting houdende in kort geding, beperkt
Overwegende
dat
het
eigen
is tot voorlopige maatregelen in materies belang van een rechtspersoon aileen
die ten gronde tot de bevoegdheid van
de gewone rechtbanken behoren, wat datgene is wat zijn bestaan of zijn
veronderstelt dat tussen partijen een materii\le en morele
goederen,
bodemgeschil is ontstaan (... ) vatbaar inzonderheid zijn vermogen, eer en
voor beslechting door de rechtbanken; goede naam, raakt;
dat een dergelijk bodemgeschil hier niet
Dat het enkele feit dat een
aanwezig was; dat verweerster ten
h
f
gronde over geen enkel recht, afdwing- rec tspersoon o
een natuurlijke
baar in rechte, beschikte, zodat er geen persoon een doe! nastreeft, zij het
bodemgeschil was tussen partijen die de een statutair doe!, niet tot gevolg
bevoegdheid van de rechter in kort heeft dat hij een eigen belang tot
geding als gevolg zou hebben, zodat het stand li.eeft gebracht, nu toch een
arrest, door geen antwoord te geven op ieder gelijk welk doe! kan opvatten;
dit verweermiddel, niet regelmatig
0v
d
d
d
gemotiveerd is (schending van artikel 97
erwegen e
at
e
enkele
van de Grondwet);
omstandigheid dat een natuurlijke
en, vierde onderdeel, luidens arti- persoon of rechtspersoon ontvankekel 584 van het Gerechtelijk Wetboek de lijk is verklaard in een nietigheidsvoorzitter van de rechtbank van eerste vordering voor een gerecht waar
aanleg, in gevallen die hij spoedeisend een ander belang dan het hiervoren
acht, bij voorraad uitspraak doet in aile omschrevene voor de toelaatbaarzaken, behalve die welke de wet aan de , heid van de vordering voldoende

-385wordt geacht, niet tot gevolg heeft ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG
dat die persoon enig belang ver- BEVRIJDENDE VERJARING - STUITING
krijgt om een rechtsvordering, zij BEG RIP.
het in kort geding, in te stellen voor 2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENde gerechten van de rechterlijke ERFDIENSTBAARHEID - NIET VOORTDUREN·
macht;
DE ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAAR·
Overwegende dat uit het voren- HElD VAN OVERGANG - BEVRIJDENDE VERJARING
- STUITING BEGRIP.
staande volgt dat het arrest, door de
enkele vaststelling dat verweers~er 1° en 2° De bevn)'dende verjaring van
zich « ingevolge haar statutair doe!
een niet voortdurende erfdienstbaartot taak heeft gesteld het leefmilieu
heid, zodls een erfdienstbaarheid van
te Brasschaat te vrijwaren (en) dat
overgang, wordt gestuit door iedere
uitoefening ervan, onverschillig of die
niet wordt betwist dat het domein
erfdienstbaarheid door de eigenaar
Eikendael ecologisch een zeer waarvan het heersend erf, zijn huurder,
devol domein is >>, de beslissing dat
zijn aangestelde of eenvoudig door een
verweerster bij de vordering tot
derde wordt uitgeoefend; wanneer de
voorlopige schorsing van het werk
bevrijdende verjaring van een erf« een voldoende belang , had, niet
dienstbaarheid van overgang wordt
wettelijk verantwoordt;
gestuit, wordt daarom nog niet de
ve1jaring van een andere erfdienstDat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre het, rechtdoende op het
hoger beroep van eiseres, uitspraak
doet over de vordering van verweerster; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerster
in de kosten van de memorie van
wederantwoord; houdt de overige
kosten aan en zegt dat daarover
door de feitenrechter zal worden
beslist; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
19 november 1982 1' kamer
Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, eerste advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en Van
Ommeslaghe.
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1° ERFDIENSTBAARHEID
VOORTDURENDE

ERFDIENSTBAARHEID

NIET

baarheid van overgang ten bate van
een ander heerstend erf gestuit, ook
wanneer de zate van beide eddienstbaarheden geheel overeenstemt en in
dezelfde alae is gevestigd, zij het zelfs
bij dezelfde clausule van die akte.
(Art. 706 B.W.)
(VERCAMMEN EA. T. OLIVIERS)
ARREST

(A.R. nr. 3510)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 maart 1981 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 706, 708, 709,
1317, 1319, 1320, 1322 en 2244 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank beslist dat de
conventionele erfdienstbaarheid, waarvan het bestaan wordt aangenomen, nog
niet was verjaard, op grond : • ... dat de
ongegrondheid van het door de eiseres
in hager beroep (de eisers) ingeroepen
middel dat het door verweerder in hoger
beroep (verweerder) opgevorderde recht
van wegenis teniet is gegaan door verjaring wegens dertigjarig onbruik resulteert uit hun conclusies zelf, neergelegd
ter griffie op 19 mei 1980, waar zij
stellen dat de duidelijke sporen van een
weg teweeggebracht werden door het
gebruik ervan van wijlen Verlinden Cornee! (rechtsvoorganger van de eisers in
hoger beroep) (de eisers), destijds ook

-386eigenaar van de percelen 8 A en B en
huurder van het perceel nr. 7; als
landbouwer gebruikte hij de uitweg als
volgt aan te duiden op het plan CA-ABBD-DE, dus in de richting van de
Beukheuvel en langs perceel E 6 (eigendom van verweerder in hoger beroep)
(verweerder); ... dat de rechtsvoorganger
van de eisers in hager beroep (de eisers)
dit recht van overgang putte uit dezelfde
vestigingstitel als deze van verweerder
in hager beroep (verweerder); dat niet
kan aangenomen worden dat door dertigjarig onbruik voor een bepaald heersend erf het recht van wegenis zou
tenietgaan door verjaring wanneer
andere heersende erven alsnog of alleszins nog in de laatste dertig jaar van
dezelfde wegenis over het lijdend erf van
de eisers in hager beroep (de eisers)
gebruik hebben gemaakt; dat het
gebruik van de wegenis, gegrond op
dezelfde titel, door of namens de eigenaars van andere heersende erven de
verjaring ook stuit voor de tussenliggende heersende erven welke op hun
beurt voor de verder liggende erven
lijdend erf zijn; dat ook het opeisen van
het recht van wegenis bij dagvaarding
van 19 november 1973 een daad van
stuiting vormt »,

I

toevoegden : " De duidelijke sporen van
een weg zijn teweeggebracht door het
gebruik ervan door wijlen Verlinden
Corneel, destijds eigenaar van de percelen 8 A en B en huurder van het perceel
E 7. Als landbouwer gebruikte hij de
uitweg als volgt aan te duiden op het
plan CA-AB-BD-DE, dus in de richting
Beukheuvel en Jangs perceel E 6. De
eigenaars van het perceel E 6 hebben
zich daartegen nooit verzet. De door de
deskundige gevonden sporen zijn dus
niet veroorzaakt door de eigenaars van
het perceel E 6 », zodat de rechtbank,
door uit dit verweer af te leiden dat de
eisers toegaven dat de weg nog werd
gebruikt door hun rechtsvoorganger,
Corneel Verlinden, minder dan dertig
jaar voor de gedinginleidende dagvaarding, de aan de door de eisers op 19 mei
1980 regelmatig neergelegde aanvullende
conclusie interpreteert op een wijze die
er onverenigbaar mee is, derhalve de
daaraan toekomende bewijskracht miskent, vermits uit de conclusie van 19 mei
1980 geenszins kan worden afgeleid dat
werd toegegeven dat dit gebruik minder
dan dertig jaar voor de gedinginleidende
dagvaarding geschiedde (schending van
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);

I
I

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
tweede onderde.el, luidens artikel 706
hun eerste, regelmatig neergelegde con- van het Bu;gerhJk Wetboek, een erfclusie deden gelden : " Het is nochtans d1enstbaarhe1d temetgaat door het metoverduidelijk dat het nog zichtbaar zijn uitoefenen daarvan gedurende dertig
van een weg helemaal niet uitsluit dat jaar en door artikel 708 van het Burgerdeze gedurende meer dan dertig jaar lijk Wetboek wordt bepaald dat de wijze
niet gebruikt is geweest. Ten andere van gebruik van een erfdienstbaarheid
verklaart de deskundige in zijn verslag verjaart evenals de erfdienstbaarheid
niet dat de weg A-C nog zichtbaar is, zelf en op gelijke marrier, wat inhoudt
doch wei dat "de sporen van een dat de verjaring met betrekking tot elke
vroegere weg duidelijk zichtbaar is" en erfdienstbaarheid afzonderlijk moet worverder " de eerste helft is thans een den beoordeeld, behalve wanneer het erf
graskant, het tweede gedeelte is ingelijfd ten voordele waarvan de erfdienstbaarbij de weide" ( ... ) Integendeel met wat heid
gevestigd
is,
overeenkomstig
de eerste rechter meent te moeten artikel 709 van het Burgerlijk Wetboek,
weerhouden, blijkt uit de vaststellingen aan verscheidene eigenaars onverdeeld
van de deskundige aileen reeds dat er toebehoort; vermits door de rechtbank
thans eigenlijk geen weg meer bestaat, werd vastgesteld dat verweerder een
maar dat slechts de sporen van een beroep kon doen op een conventionele
vroegere weg zichtbaar zijn. In deze erfdienstbaarheid van overgang, impliomstandigheden is het aanbod van de ciet doch zeker door de rechtbank werd
concluanten (de eisers) om te bewijzen aangenomen dat zijn erf heersend is
dat dit traject A-C sedert meer dan Jegens het erf van de eisers en de
dertig jaar in onbruik is, maar a! te vaststelling van de rechtbank dat het erf
pertinent. Immers, volgens artikel 706 van de eisers eveneens geniet van een
van het Burgerlijk Wetboek, gaat een erfdienstbaarheid van overgang ten laste
erfdienstbaarheid teniet door het niet- van het erf van verweerder - overigens,
uitoefenen daarvan gedurende dertig volgens de rechtbank, op dezelfde titel
jaar >>, en zij in hun aanvullende op gegrond - inhoudt dat er twee afzon19 mei 1980 regelmatig neergelegde con- derlijke erfdienstbaarheden bestaan;
clusies in hoger beroep daaraan , zodat de verjaring, nu er geen sprake

-387was van medeiHgendom van het beer- geen uitoefening van de andere
send erf, met betrekking tot elke erf- erfdienstbaarheid is; dat, wanneer
dienstbaarheid van doorgang afzonder- in dat geval de bevrijdende verjalijk diende te worden beoordeeld en de ring van de ene erfdienstbaarheid
rechtbank derhalve niet zonder schending van de artikelen 706, 708, 709 van wordt gestuit, daarom niet de verjahet Burgerlijk Wetboek heeft kunnen ring van de andere wordt gestuit;
beslissen dat het gebruik van de weg,
gegrond op dezelfde titel, door of
Dat daaraan niets afdoet dat de
namens de eigenaars van andere heer- twee erfdienstbaarheden in dezelfde
sende erven de verjaring ook stuit voor akte werden gevestigd, zij het zelfs
de tussenliggende heersende erven, die bij dezelfde clausule van die akte;
op hun beurt voor de verder liggende
erven lijdend erf zijn (schending van de
Overwegende dat de rechtbank op
artikelen 706, 708 en 709 van het Burgergrond van de conclusie van de
lijk Wetboek);
derde onderdeel, een dagvaarding voor eisers oordeelt dat « Verlinden Corhet gerecht, betekend aan hem die men nee!, destijds ook eigenaar van de
wil beletten de verjaring te verkrijgen, percelen 8 A en B en huurder van
slechts de verjaring kan stuiten overeen- het perceel E >>, als landbouwer de
komstig artikel 2244 van het Burgerlijk overgang gebruikte
als volgt
Wetboek mits wordt vastgesteld dat de aan te duiden op het plan
verjaring nog niet was ingetreden op het
ogenblik dat de dagvaarding werd bete- CA-AB-BD-DE, dus in de richting
kend, wat inhoudt dat de aanvangsda- van de Beukheuvel en langs perceel
tum van de verjaring moet worden E 6, eigendom van (verweerder) >>;
bepaald; zodat de rechtbank artikel 2244
van het Burgerlijk Wetboek schendt
Dat de rechtbank niet vaststelt
door te beslissen dat de dagvaarding van dat Corneel Verlinden ook de erf19 november 1973 een daad van stuiting dienstbaarheid van overgang, die
vormt, zonder de datum te bepalen
bestond ten bate van het heersend
waarop de verjaring begon te !open :
erf van de verweerder, uitoefende;
Wat het tweede onderdeel beDat de rechtbank artikel 706 van
treft :
Overwegende dat de bevrijdende het Burgerlijk Wetboek schendt
verjaring van een niet voortdurende door te oordelen dat de bevrijdende
erfdienstbaarheid gestuit wordt door verjaring van de onderwerpelijke
iedere uitoefening ervan, onver- erfdienstbaarheid werd gestuit door
schillig of die erfdienstbaarheid de uitoefening van een andere erfdoor de eigenaar van het heersend dienstbaarheid, ten bate van een
erf, zijn huurder, zijn aangestelde of ander heersend erf;
eenvoudig door een derde wordt
Dat het onderdeel gegrond is;
uitgeoefend;
Overwegende echter dat voor de
stuiting vereist is dat de bedoelde
erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend
en niet een andere erfdienstbaarheid;
Om die redenen, vernietigt het
Dat ook wanneer de zate van een
contractuele erfdienstbaarheid van bestreden vonnis; beveelt dat van
overgang ten bate van het ene dit arrest melding zal worden
heersende erf overeenstemt, al was gemaakt op de kant van de verniehet geheel, met de zate van een tigde beslissing; houdt de kosten
andere erfdienstbaarheid van over- aan en zegt dat de feitenrechter
gang ten bate van een ander heer- erover zal beslissen; verwijst de
send erf, de uitoefening van de ene zaak naar de Rechtbank van Eerste
erfdienstbaarheid over de voor Aanleg te Antwerpen, zetelende in
beide eigendommen benutte zate hoger beroep.

-38819 november 1982 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Andersluidende conclusie (1)
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.
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OVEREENKOMST
BEEINDIGING -

ONTBINDING
BILLIJKHEID

Redenen van billijkheid Ieveren op zichzelf geen wettelijke grand op tot
ontbinding of beeindiging van een
overeenkomst (1). (Art. 1143 B.W.)
(DE STER N.V. T. JANSSEN)
ARREST

I

(A.R. nr. 3514)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Tongeren;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1108, 1128, 1131, 1134, 1147, 1148,
1152, 1184, 1722, 1790, 1795, 1865, 1867,
2003 van het Burgerlijk Wetboek, 29 van

------------------!
Nota arrest nr. 173 :

(1) Het O.M. had tot verwerping van het
cassatieberoep geconcludeerd. Met betrekking
tot het tweede onderdeel van het vierde
roiddel had het geoordeeld dat, nu een erfdienstbaarheid een last is op een erf tot
· gebruik en tot nut van een ander erf (art. 637
B.W.) en de bevrijdende verjaring van een niet
Uroorfdurende erfdienstbaarheid begint te
lopen van de dag dat « men » heeft opgehouden daarvan gebruik te maken (art. 707 B.W.),
elke daad van uitoefening een stuiting is van
bet niet-uitoefenen, zijnde de enige wijze
waarop
de
erfdienstbaarheid
tenietgaat
(art. 706 B.W.), en ten goede komt aan alle
heersende erven ten bate waarvan een erfdienstbaarheid van dezelfde aard is gevestigd
op hetzelfde dienstbare erf.

de wet van 11 juni 1874 houdende titel X
van het eerste boek van het Wetboek
van Koophandel, van het algemeen
rechtsbeginsel,
waarvan
toepassing
wordt gemaakt in de artikelen 1795, 1865
en 2003 van het Burgerlijk Wetboek, dat
een overeenkomst inturtu personae en
voor bepaalde tijd aangegaan, slechts
door het overlijden van een der partijen
kan worden verbroken, en van het
algemeen rechtsbeginsel
res perit
debitori » waarvan toepassing wordt
gemaakt in de artikelen 1722, 1790 en
1867 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank de beslissing
van de eerste rechter, namelijk dat de
overeenkomst van persoonlijke verzekering nr. 6166313, afgesloten op 28 juni
1979, vanaf de eerstvolgende vervaldag
dient te worden verbroken, bevestigt op
grond van de eigen overwegingen : « dat
de eerste rechter terecht wegens de
gegronde redenen van het aangevochten
vonnis, die de rechtbank bijtreedt en
hier voor herhaald worden gehouden, de
hoofdvordering en de tegenvordering
gegrond verklaarde; dat appellante (eiseres) geen nieuwe argumenten aanhaalt
in graad van beroep ten einde de
motivering ten gronde van de vrederechter te ontzenuwen; dat gelntimeerde
(verweerster) financieel in de onmogelijkheid verkeert de afgesloten verzekeringsovereenkomst nr. 6166313 van
28 juni 1979 voort te zetten en een
toestand waarbij premies verschuldigd
blijven zonder enig risico in hoofde van
appellante niet billijk voorkomt » en op
grond van de overwegingen van de
vrederechter, namelijk dat het billijk is
de polisovereenkomst ten laste van verweerster te verbreken vanaf de eerstvolgende vervaldag, rekening houdend met
het feit dat haar echtgenoot haar tijdens
de eerste huwelijksnacht definitief heeft
verlaten, dat zij zonder inkomen is en
slechts kan !even met steungeld door het
O.C.M.W. te Genk toegekend en ten
slotte dat verweerster ingevolge de niet
tijdige betalingen van de premies niet
gerechtigd zal zijn op eventuele uitkeringen vanwege eiseres,

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de
verbreking een wijze van tenietgaan van
overeenkomsten is die voorbehouden is
aan overeenkomsten met opeenvolgende
prestaties, hetzij als gevolg van de
wederzijdse
toestemming
van
alle
betrokken partijen, hetzij als gevolg van
Nota arrest nr. 174:
de eenzijdige wilsuiting van een der
(1) Zie Cass., 31 okt. 1935 (Bull. en Pas., partijen wanneer daartoe een uitdrukke1936, I, 22) en 3 feb. 1950 (ibid., 1950, I, 380).
lijke wetsbepaling bestaat of wanneer
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duur gaat, hetzij als gevolg van het
overlijden, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een partij in
overeenkomsten intui'tu personae en,
anderzijds, overeenkomstig artikel 29
van de wet van 11 juni 1874, houdende
titel X van het eerste hoek van het
Wetboek van Koophandel, de verzekeraar, in geval van faillissement van de
verzekerde, de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen, bij gebreke van
borgstelling door de verzekerde, wat
eveneens bij kennelijk onvermogen
dient te gelden; derhalve een verzekeringsovereenkomst, aangegaan voor een
welbepaalde periode en noodzakelijk een
inituitu personae karakter vertonend,
slechts mits de wederzijdse toestemming
van beide partijen of wegens het overlijden van een hunner kan worden verbroken, zodat de rechtbank, in de mate dat
zij door verweerster met eiseres voor
een bepaalde periode gesloten verzekeringsovereenkomst
heeft
verbroken
omdat haar levensomstandigheden haar
niet meer toelaten de premie te betalen
en de dekking ten gevolge van die
wanbetaling werd geschorst, enerzijds,
artikel 29 van de wet van 11 juni 1874
houdende titel X van het eerste boek
van het Wetboek van Koophandel
schendt alsmede de artikelen 1795, 1865,
2003 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het algemeen rechtsbeginsel wordt
uitgedrukt dat een overeenkomst intuitu
personae en voor bepaalde tijd aangegaan slechts door het overlijden van een
der partijen kan worden verbroken alsmede dit algemeen rechtsbeginsel vermits werd vastgesteld noch dat partijen
het eens waren de overeenkomst te
verbreken, noch dat een van hen was
overleden, anderzijds, de verbindende
kracht van de tussen partijen bestaande
verzekeringsovereenkomst miskent
schending van artikel 134 van het Burgerlijk Wetboek - vermits de vaststellingen van de rechtbank in verband met
een zogenaamde « verbreking , de
beslissing niet wettelijk verantwoorden
·dat de verzekeringsovereenkomst
waarvan het bestaan werd vastgeteld inderdaad door partijen werd verbroken;

billijkheid niet als grond van verbreking
van een regelmatig aangegane overeenkomst heeft erkend, de rechtbank zoals door eiseres overigens werd ingeroepen - niet zonder schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
voornamelijk eerste en tweede lid, heeft
kunnen beslissen, met overname van de
overwegingen van de eerste rechter, dat
het, rekening houdend met de feitelijke
omstandigheden door verweerster ingeroepen, billijk is de verzekeringsovereenkomst te verbreken;
derde onderdeel, volgens artikel 1184,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
in het geval dat een van de beide
partijen in een wederkerig contract haar
verbintenis niet nakomt, de partij jegens
wie de verbintenis niet is uitgevoerd de
keus heeft om ofwel de andere partij te
noodzaken de overeenkomst uit te voeren wanneer de uitvoering mogelijk is,
ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding; eiseres zich in haar akte van
beroep verzette tegen de beeindiging van
de verzekeringsovereenkomst, waarvan
zij integendeel de uitvoering vorderde;
zodat, in de mate dat moet worden
aangenomen dat de rechtbank de litigieuze verzekeringsovereenkomst ten
laste van verweerster ontbindt, zij
artikel 1184, voornamelijk tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek schendt,
vermits zij door die overeenkomst,
ondanks het verzet van eiseres, te ontbinden, ten onrechte heeft geweigerd de
keus in acht te nemen die de wet
voorbehoudt aan de partij jegens wie de
verbintenis van de andere partij foutief
niet is uitgevoerd;

vierde onderdeel, in zaken van uitvoering van overeenkomsten, slechts als
overmacht kan worden beschouwd, de
gebeurtenis die een onoverkomelijk en
onvoorzienbaar beletsel uitmaakt tot
nakoming van de verbintenis en die, wat
haar totstandkoming betreft, aan geen
fout van de schuldenaar is te wijten;
zodat, in de mate dat de rechtbank zou
hebben aangenomen dat de verzekeringsovereenkomst door overmacht teloorging, zij, enerzijds, de artikelen 1134, 1147, 1148, 1722, 1790 en 1867
tweede onderdeel, luidens artikel 134 van het Burgerlijk Wetboek schendt,
van het Burgerlijk Wetboek, aile over- vermits uit de loutere vaststelling dat
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, verweerster, rekening houdend met het
tot wet strekken van de personen die ze feit dat haar echtgenoot haar tijdens de
hebben aangegaan en niet kunnen wor- eerste huwelijksnacht heeft verlaten, dat
den verbroken dan met hun wederzijdse zij zonder inkomen is en slechts kan
toestemming of op gronden door de wet Ieven met steungeld door het O.C.M.W.
erkend; zodat, aangezien de wetgever de 1 te Genk toegekend, financieel in de
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overmacht kon afteiden, vermits die
vaststellingen, afzondertijk of samen
genomen, niet inhouden dat die gebeurtenissen voor verweerster een on over kometijk en onvoorzienbaar betetset waren
tot nakoming van de verbintenis en zij,
wat hun totstandkoming betreft, aan
geen fout van verweerster zijn te wijten,
anderzijds haar beslissing niet regetmatig motiveert, vermits het tegenstrijdig is
het bestaan van overmacht aan te
nemen en de overeenkomst toch ten
taste van verweerster te verbreken
(schending van artiket 97 van de Grandwet); en zodat, vermits wanneer de
verbintenis van een der contractanten
wegens een vreemde oorzaak vervatt,
ook de tegenprestatie, verschutdigd door
de contractant tenietgaat ingevotge de
innige band die tussen de verbintenissen
in het kader van een wederkerige overeenkomst bestaat, de rechtbank, na het
bestaan van overmacht in de persoon
van verweerster te hebben vastgestetd,
niet meer, zonder schending van de
artiketen 1722, 1790 en 1867 van het
Burgerlijk Wetboek en van het atgemeen
rechtsbeginset « res perit deN tori >> zoats
onder meer door voornoemde wetsbepalingen wordt vertotkt, kon beslissen dat
de verzekeringsovereenkomst ten taste
van verweerster diende te worden verbroken;

de hierboven vermetde reden te bestissen dat het onbillijk zou zijn die clausute toe te passen of de daaruit votgende
toestand te handhaven, de voorwaarden
voor het getdig tot stand komen van een
overeenkomst miskent, atsmede de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst, meer bepaatd van de
clausute waardoor de dekking bij nietbetating van de premie kan worden
geschorst en de premies nochtans verschutdigd blijven (schending van de
artiketen 1108, 1128, 1131, 1152 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet);
zesde onderdeel, uit die overwegingen
niet met zekerheid kan worden bepaatd
of de rechtbank oordeett dat de litigieuze verzekeringsovereenkomst tussen
partijen diende te worden verbroken, at
dan niet ten taste van verweerster
diende te worden ontbonden ofwet bij
ontstentenis van oorzaak of van voorwerp nietig diende te worden verktaard,
dan wet of zij van oordeet was dat die
overeenkomst was tetoorgegaan omdat
verweerster haar verbintenissen door
toedoen van overmacht niet meer kon
uitvoeren; zodat de motivering van het
vonnis dubbetzinnig, atthans onnauwkeurig, is en de rechtbank haar beslissing derhatve noch regetmatig motiveert
(schending van artikel 97 van de Grandwet), noch wettelijk verantwoordt, vermits, zoats in de vijf eerste onderdeten
werd aangetoond, elke interpretatie van
het bestreden vonnis op een onwettelijkheid steunt (schending van de
artiketen 1108, 1128, 1131, 1134, 1147,
1148, 1152, 1184, 1722, 1790, 1795, 1865,
1967 en 2003 van het Burgerlijk Wethoek, 29 van de wet van 11 juni 1874
houdende titet X van het eerste boek
van het Wetboek van Kopohandel, van
het atgemeen rechtsbeginsel, waarvan
toepassing wordt gemaakt in de artiketen 1795, 1865 en 2003 van het Burgerlijk
Wetboek, dat een overeenkomst, intuitu
personae en voor bepaatde tijd aangegaan, stechts door het overlijden van een
der partijen kan worden verbroken en
van het algemeen rechtsbeginsel « res
perit debitori "• waarvan in de
artikelen 1722, 1790 en 1867 van het
Burgerlijk Wetboek toepassing wordt
gemaakt}:

vijfde onderdeel, in de mate dat het
bestreden vonnis, door erop te wijzen
dat een toestand waarbij premies verschutdigd btijven zonder enig risico in
hoofde van eiseres niet billijk voorkomt,
moet worden gelnterpreteerd ats beslissende dat de verzekeringsovereenkomst
zonder voorwerp en derhatve nietig was,
die beslissing onwettelijk zou zijn vermits de aan- of afwezigheid van een
oorzaak of van een voorwerp van het
verzekeringscontract bij het stuiten van
de overeenkomst moet worden beoordeetd en de verzekeringsovereenkomst
derhatve niet zonder oorzaak of voorwerp kan zijn, ten gevotge van de
schorsing van dekking waartoe de verzekeraar bij niet-betating van de premie
door de verzekerde gerechtigd is, op
grond van een in de verzekeringspolis
voorkomende ctausute, die hem ook
toestaat betaling te vorderen van de
Wat het tweede onderdeel bepremies vervallen tijdens de schorsing; treft :
zodat de rechtbank na, impliciet doch
zeker, het bestaan van een dergelijke
Overwegende dat aile overeenclausute te hebben vastgestetd, door om1 komsten, die wettig zijn aangegaan,
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steunen, ten aanzien van het bestaan
de partijen tot wet strekken; · dat zij
van de ten Jaste van de beklaagde
niet kunnen worden herroepen dan
gelegde feiten, ongeacht de juridische
met hun wederzijdse toestemming
omschrijving ervan (1). (Algemeen
of op de gronden door de wet
beginsel van het gezag van gewijsde in
erkend; dat zij te goeder trouw en
strafzaken.)
zonder rechtsmisbruik moeten worden uitgevoerd, maar redenen van 2' De strafrechter die oordeelt dat de
twijfel ten gunste van de beklaagde
billijkheid op zichzelf geen wettemoet komen, beslist niet dat er twijfel
lijke grond opleveren tot ontbinding
is aangaande het op de schuldvraag te
of beeindiging van een overeengeven antwoord, maar wei dat de
komst, ten deze een verzekeringsfeiten niet bewezen zijn, gelet op de
overeenkomst;
wettelijke regels omtrent de bewijslast
en de bewijsvoering (2).
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis behalve in zoverre
het hoger beroep ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover
uitspraak zal doen; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt,
zitting houdende in hoger beroep.
19 november 1982 - 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 175
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAFZAKEN - GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
STRAFVORDERING- BEGRIP.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAFZAKEN - GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE
STRAFVORDERING - VRIJSPRAAK VOORDEEL VAN DE TWIJFEL- BEGRJP.

(MOENS T. VAN WERDE)
ARREST

(A.R. nr. 3524)

HET HOF; den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
Hasselt;

Gelet op het bestre30 maart 1981 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen beginsel
van de kracht van het strafrechtelijk
gewijsde op de burgerlijke rechtsvordering, beginsel dat gehu!digd is in de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de vordering van eiser ongegrond verklaart op
grond van de overweging dat hijzelf en
niet verweerder een fout beging die de
aanrijding veroorzaakte,
en doordat de aangevochten beslissing
bepaalt dat eiser zich tevergeefs beriep
op het rechterlijk gewijsde van het
vonnis van 28, lees 20, november 1978,
van de Politierechtbank te Hasselt tot
staving van zijn stelling dat verweerder
voor de burgerlijke rechter niet mocht
voorhouden dat eiser verantwoordelijk
zou zijn voor het ongeval, en het vonnis
meer bepaald overwoog : « Het gezag
van het gerechtelijk gewijsde is beperkt
tot het feit waarover de strafrechter
effectief en noodzakelijl<erwijze heeft
gestatueerd als strafhaar feit en zou
slechts gekrenkt worden zo de burger-

1' Het gezag erga omnes van het
gewijsde op de strafvordering dekt al
Zie Cass., 21 nov. 1980 (A.C., 1980-81,
hetgeen de strafrechter zeker en nood- nr.(1)178).
zakelijk heeft beslist, met inachtneming van de redenen waarop hij de
(2) Zie Cass., 26 feb. 1965 (Bull en Pas.,
beslissing in strafzaken heeft laten 1965, I, 654).
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vonnissen dan datgene waarover de 1320 en 1322 van het Burgerlijk
strafrechter zich uitsprak. Wanneer de Wetboek) :
strafrechter twijfel liet bestaan omtrent
de schuldvraag betreffende het_ feit van
Overwegende dat eiser bij het
de telastleggmg kan de burgerllJke rech- vonnis, op 20 november 1978 geweter echter we! nagaan of een fout (tegen) zen door de Politierechtbank te
de schadeverwekker kan worden (aange- H
.·
k
d
houden) betreffende voornoemd feit. Er
asselt, ':TlJgespro en werd van e
is immers geen contradictie tussen een telastlegg171g
te
Hasselt,.. op
burgerlijk vonnis motiverend dat een 24 Januan 1978, bestuurder ZlJnde
feit werd begaan en een strafvonnis van een voertuig op de openbare
inhoudende dat de strafrechter twijfelde weg, die een kruispunt oprijdt, verof niet wist dat het feit bedreven was »,
zuimd te hebben dub bel voorzichtig
te zijn ten .einde aile ongevallen te
terwijl, eerste onderdeel, overeen- vermijden (artikel 12.2 van het
komstig het algemeen beginsel van (de koninklijk besluit van 1 december
kracht van) het strafrechtelijk gewijsde,
de burgerlijke rechter gehouden is door 1975), zulks op grond van de overde strafrechtelijke vrijspraak van een weging « dat de betichting niet
beklaagde, die een beslissing is waarbij bewezen is; dat de twijfel ten goede
uitgesloten werd dat de beklaagde schul- van betichte dient te komen »;
dig is aan het feit dat hem voor de
Overwegende dat het gezag van
strafrechter ten laste werd gelegd, zelfs
indien hij vrijgesproken werd bij gebrek gewijsde in strafzaken dekt al hetaan voldoende bewijzen of om reden dat geen de strafrechter op de strafvortwijfel de beklaagde moest ten goede dering zeker en noodzakelijk heeft
beslist met inachtneming van de
komen,
redenen waarop hij die beslissing
en terwijl het bestreden vonnis over- noodzakelijk heeft Iaten steunen,
weegt dat eiser voor de aanrijding ver- ten aanzien van het bestaan van
antwoordelijk was en een fout begaan de ten laste van de betrokken
had, bestaande in het plegen van beklaagde gelegde feiten, ongeacht
dezelfde feiten als degene waarvoor hij de juridische omschrijving ervan;
strafrechtelijk vrijgesproken was, en de
aangevochten beslissing hierdoor bijgeOverwegende dat de strafrechter
volg de kracht van voormelde strafrech- die oordeelt dat de twijfel ten guntelijke vrijspraak van 20 november 1978 ste van de beklaagde moet komen,
schendt, zodat de aangevochten beslis- niet beslist dat er twijfel is aansing schending inhoudt van het algemeen beginsel van de kracht van het gaande het op de schuldvraag te
strafrechtelijk gewijsde op de burger- geven antwoord, maar wei dat de
lijke rechtsvordering, beginsel dat gehul- feiten niet bewezen zijn, gelet op de
digd wordt in de artikelen 3 en 4 van de wettelijke regels omtrent de bewijswet van 17 april 1878 houdende vooraf-(last en de bewijsvoering;
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden
vonnis enerzijds, door te oordelen
tweede onderdeel, nu de strafrechte- dat « de strafrechter twijfel liet
lijke vrijspraak van 20 november 1978 bestaan omtrent de schuldvraag »,
met zekerheid stelt dat eiser niet schul- van het vonnis van 20 november
dig is aan het hem ten laste gelegde feit, 1978 een uitlegging geeft die met
het bestreden vonnis aan het vonnis van de bewoordingen daarvan, in hun
strafrechtelijke vrijspraak een draag- onderling verband, niet verenigbaar
wijdte toekent die er niet verenigbaar is·,
mee is, door te overwegen dat eiser wei
een fout begaan had die bestond in
Dat het anderzijds, door althans
hetzelfde feit als dat waarvoor hij
strafrechtelijk was vrijgesproken, zodat impliciet aan te nemen dat de bij de
het bestreden vonnis de bewijskracht burgerlijke rechter aanhangige vorschendt van het vonnis van de Politie- dering steunde op hetzelfde feit als
rechtbank te Hasselt van 20 november dat waarover de politierechter zich
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had uitgesproken, en niettegen-~ (RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DE BUEL)
staande de vrijspraak door de strafARREST
rechter toch te beslissen dat eiser
het feit had gepleegd, het gezag van
(A.R. nr. 3595)
gewijsde
van het vonnis
van
20 november 1978 van de politieHET HOF; - Gelet op het bestrerechter miskent;
den arrest, op 9 november 1978 (2)
door het Arbeidshof te Brussel
Dat het middel gegrond is;
gewezen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en zegt dat de feitenrechter daarover zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Tongeren,
zitting houdende in hoger beroep.
19 november 1982 1" kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat : mr. Simont.

Nr. 176
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WERKLOOSHEID- GERECHTIGDEN
OP WERKWOSHEIDSUITKERING JONGE
WERKNEMERS DIE HUN STUDIES BEEINDIGD
HEBBEN- TERMIJN VAN EEN JAAR TUSSEN
DE BEEINDIGING EN DE AANVRAAG - VERLENGING.

De termijn van een }aar gedurende
welke jonge werknemers, die hun
studies hebben beeindigd, het vereiste
aantal dagen arbeid in Joondienst hebben verricht of als werkzoekende ingeschreven zijn geweest, wordt niet verJengd met het aantal dagen dat zij in
de loop van die periode arbeid
in loondienst hebben verricht (1).
(Art. 124 Werkloosheidsbesluit.)
(1) Zie Cass., 10 maart 1976 (A.C., 1976, 794),
11 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr 359) en 29 sept.
1980 (ibid., 1980-81, nr. 67).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 124, inzonderheid
eerste lid, 2°, en tweede lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de koninklijke
besluiten van 3 oktober 1968 en 29 januari 1974, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat verweerster haar op werkloosheidsuitkering
rechtgevende studies van hoger secundair niveau beeindigde op 30 juni 1972
en dat derhalve de vervaltermijn van
een jaar, bepaald bij artikel 124, eerste
lid, 2°, een aanvang nam op 1 juli 1972,
doch niettemin beslist dat de door verweerster op 29 september 1975 gedane
aanvraag tot het bekomen van werkloosheidsuitkering binnen de wettelijke termijn geschiedde op grond : dat verweerster vanaf 1 februari 1973 tot en met
30 juni 1973 arbeid verrichtte ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst; dat,
ofschoon de tekst van artikel 124 niet
uitdrukkelijk bepaalt dat het tijdvak
tijdens hetwelk arbeid werd gepresteerd
waarvoor afhoudingen voor sociale
zekerheid werden verricht, de vervaltermijn van een jaar met eenzelfde tijdvak
verlengt, zulks impliciet vervat ligt in
het tweede lid van dit artikel, aangezien
in een dergelijke verlenging wei wettelijk wordt voorzien wanneer de betrokkene om redenen van overmacht niet in
staat zou zijn geweest te werken of zich
als werkzoekende te Iaten inschrijven;
dat inderdaad, uit het feit dat het niet
tewerkgesteld zijn, wegens een wettelijk
beletsel, de termijn vermag te verlengen,
a contrario volgt dat een effectieve
tewerkstelling dit ook vermag, binnen
dezelfde perken; dat aldus de termijn
van een jaar verlengd wordt met het
tijdvak van tewerkstelling, zijnde vijf
maanden, en met de periode tijdens
welke verweerster studies van de hogere
cyclus volgde, dus met een totale verlengduur van negenentwintig maanden,
(2) De voorziening werd op 23 februari 1982
ingediend.
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beeindigen van zijn studies een aanvraag om werkloosheidsuitkering moet
doen, luidens artikel 124, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 verlengd wordt met een duur
gelijkwaardig aan die tijdens welke de
betrokkene, ingevolge zijn oproeping of
wederoproeping onder de wapens, zijn
vrijwillige dienstneming bij het Ieger of
door overmacht, niet in staat was zich,
in de loop van de voornoemde periode
van een jaar, gedurende de voorgeschreven tijd als werkzoekende te Iaten
inschrijven of arbeid in loondienst te
verrichten; het arrest derhalve niet kon
beslissen dat de vervaltermijn van een
jaar ook verlengd wordt met de duur
van de periode tijdens welke arbeid in
loondienst wordt verricht (schending van
artikel 124 van het konmklijk besluit
van 20 december 1963) en het arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat artikel 124,
tweede lid, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, in de ten deze toepasselijke tekst, bepaalt dat de erin
vermelde termijn van een jaar
wordt verlengd, onder meer wanneer de betrokkene om redenen van
overmacht niet in staat was gedurende de voorgeschreven tijd arbeid
in loondienst te verrichten, doch
niet dat de bedoelde termijn wordt
verlengd met een duur gelijkwaardig aan die tijdens welke de betrokkene arbeid in loondienst heeft
verricht;

22 november 1982 3' kamer Voorzitter en vez·slaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Simont.
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1° LOON (BESCHERMING,
HEID) - LOONREGELING -

GELIJKVOORDELEN

IN NATURA- WAARDE.

ARBEIDSOVER2° COLLLECTIEVE
EENKOMST - LOONREGELING - VOORDELEN IN NATURA- WAARDE.

1"

en 2" Voor de vaststelling van het door
arbeidsovereenkomsten
collectieve
voorgeschreven minimumloon moet,
onvezminderd de toepassing van art. 6
Wet Bescherming Loon, als regelrekening worden gehouden met de werkelijke waarde van de voordelen in
natura en niet met hun conventioneel
vastgestelde waarde.

(HYPOTHEEK- EN KAPITALISATIEMAATSCHAPIJ
N.V. T. SWARTELE)
ARREST

(A.R. nr. 3565}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 augustus 1981 door
het Arbeidshof te Antwepen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 807 en 1138, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek, van het algeDat het middel gegrond is;
1 meen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken of ambtshalve, in zaken die niet
de openbare orde raken, een betwisting
op te werpen die door de conclusies van
Om die redenen, vernietigt het partijen was uitgesloten, van de artikebestreden arrest; beveelt dat van dit len 7, 13, 27 tot 36 van de collectieve
arrest melding zal worden gemaakt arbeidsovereenkomst van. 21 decen:'b<;r
op de kant van de vernietigde 1971! .gesloten m het natwna~~ par1ta1r
beslissing· gelet op artikel 1017 com1te v~or d~ maatschapp!Jen Wlor
.'
.. ' hypotheca1re lenmgen, sparen en kapitatweede hd, van het GerecJ;tehJk lisatie, algemeen verbindend verklaard
Wetboek, VH?Ordeelt e1ser m de bij koninklijk besluit van 23 maart 1972,
kosten; verwlJSt de zaak naar het 7 13 27 tot 36 van de collectieve
Arbeidshof te Gent.
a~beictsovereenkomst van 22 januari

I
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paritair comite en algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van
15 juni 1973, 7, 13, 27 tot 36 van de
collectieve
arbeidsovereenkomst van
4 juli 1974, gesloten in hetzelfde nationaal paritair comite en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
21 maart 1975,

dus dient te worden vastgesteld dat het
voordeel in natura, binJ1en de wettelijke
perken, begrepen is in het loon »; het
arrest op grond van deze overwegingen
het voordeel in natura dat aan verweerster werd toegekend enkel voor zijn
conventionele waarde, lietzij 2.500 frank
per maand, in rekening brengt bij het
berekenen van de bijpassingen door
eiseres verschuldigd om tot het door de
doordat het arrest beslist « dat uit de in het middel vermelde collectieve
arbeidsovereenkomst van 10 september arbeidsovereenkomsten bepaalde mini1971 (artikel 12) blijkt dat het voordeel mumloon te komen,
voor (verweerster) om gratis woonst,
terwijl, eerste onderdeel, de verplichverwarming en verlichting van het
appartement gelegen op de tweede ver- ting om aan verweerster een minimumdieping, Lange Nieuwstraat 44, te Ant- loon te betalen, vervat in de in het
werpen, te genieten, begrepen is in het middel vermelde bepalingen van de colarbeidsovereenkomsten
van
haar toegekende loon binnen de grenzen lectieve
van artikel 6, § 1, vierde lid, van de wet 21 december 1971, 22 januari 1973 en
4
juli
1974,
gesloten
in
het
nationaal
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; dat paritair comite voor de maatschappijen
ter uitvoering van deze arbeidsovereen- voor hypothecaire leningen, sparen en
komst, blijkens de overgelegde stukken, kapitalisatie, respectievelijk algemeen
gedurende heel de duur van de overeen- verbindend verklaard bij koninklijke
komst 2.500 frank als voordeel in natura besluiten van 23 maart 1972, 15 juni 1973
in het loon werd inberekend; dat dit en 21 maart 1975, een wettelijke verbedrag als dusdanig nooit betwist werd, plichting is, die los staat van de tussen
zodat evident de vermelde 2.500 frank partijen overeengekomen waardering
conventioneel door partijen werden van een voordeel in natura, en die door
beschouwd als integraal dee! uitmakend strafbepalingen gesanctioneerd is en
van het loon tot beloop van de maximaal derhalve van strikte interpretatie is; om
wettelijk toegelaten 2/5; dat er dus met te berekenen of aan de werknemer het
latere schattingen van partijen geen verschuldigd minimumloon, in de zin
rekening dient gehouden te worden; dat van voormelde wettelijke bepalingen,
de rechter zich ter zake dient te houden werd betaald, en welke bijpassingen
aan wat ontegensprekelijk, ingevolge de desgevallend verschuldigd zijn, derhalve
uitvoering, als conventionele waarde van rekening dient te worden gehouden met
het voordeel in natura door de partijen de werkelijke waarde van de aan de
werd overeengekomen en aanvaard; dat werknemer - ten deze huisbewaarder
het feit dat (verweerster) zich in de - toegekende voordelen in natura · dagvaarding en conclusies desbetreffend ten
deze
het
gratis
beschikvergist heeft door te gewagen van 8.500 ken over een woning - met uitsluiting
frank, de realiteit van de overeengeko- van de door partijen conventioneel
men waardebepaling niet aantast; dat bepaalde waarde; het arrest, door te
het gaat om een dwaling van (verweer- beslissen dat, om na te gaan of aan
ster) betreffende de feiten, zodat de door verweerster a! dan niet het minimum(eiseres) beweerde gerechtelijke beken- loon werd betaald en om de verschultenis niet steekhoudend is; dat alleszins digde bijpassingen te berekenen, enkel
de rechter, ingevolge een stellingname rekening dient te worden gehouden met
van (verweerster) die blijkt verkeerd te de conventionele waarde van het aan
zijn, niet kan afstappen van wat er verweerster toegekende voordeel in
tijdens de uitvoering van de overeen- natura, en niet met de werkelijke
komst door partijen werd bedongen en waarde ervan, een onwettige toepassing
uitgevoerd; dat trouwens een advocaat in maakt van de in het middel vermelde
naam van zijn klient geen bekentenis bepalingen die de betaling van een
kan afleggen; dat, zelfs wanneer hij minimumloon opleggen, en derhalve niet
optreedt in zijn hoedanigheid van last- wettig verantwoord is (schending van de
hebber ad litem, hij over een bijzondere artikelen 7, 13, 27, 29 tot 36 van
volmacht moet beschikken om zulks te de collectieve arbeidsovereenkomst van
doen; dat met het oog op de hierna 21 december 1971, algemeen verbindend
volgende berekeningen van de loonbij- verklaard bij koninklijk besluit van
passmg en de verbrekingsvergoeding er 23 maart 1972, 7, 13, 27 tot 36 van
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22 januari 1973, algemeen verbindend op de kant van de gedeeltelijk
verklaard bij koninklijk besluit van vernietigde beslissing; houdt de
15 juni 1973, 7, 12, 13, 27 tot 36 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van kosten aan en zegt dat erover door
4 juli 1974, algemeen verbindend ver- de feitenrechter zal worden beslist;
klaard bij koninklijk besluit van verwijst de aldus beperkte zaak
21 maart 1975);
naar het Arbeidshof te Brussel.
Overwegende dat het middel het
arrest enkel kritiseert in zoverre het
beslist dat, voor de berekening van
het ingevolge de vermelde co!lectieve arbeidsovereenkomsten als
bijpassing verschuldgide loon, rekening moet worden gehouden, wat
het toegekende voordeel in natura
betreft, met de conventioneel vastgestelde waarde en niet met de
werkelijke waarde;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, om te bepalen
of aan een werknemer het minimumloon, voorgeschreven door de
in het middel vermelde collectieve
arbeidsovereenkomsten, wordt toegekend, rekening moet gehouden
worden met de werkelijke waarde
van de voordelen in natura, onverminderd de toepassing van artikel 6
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers;
Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat in dit opzicht enkel
rekening moet worden gehouden
met de conventioneel vastgestelde
waarde van de voordelen in natura;
Dat het aldus zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

22 november 1982 - 3' kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Biitzler.

Nr. 178
3'

KAMER -

22 november 1982

SOCIALE ZEKERHEID GEN BIJDRAGEPLICHT NEDERLAND EN BELGIE.

ZELFSTANDIACTIVITEIT IN

Artikel 3, lid 4, Verdrag van 29 aug. 1947
tussen Belgie en Nederland betreffende de toepassing der wederzijdse
wetgeving op het punt der sociale
verzekering, goedgekeurd bij de wet
van 2 juni 1949, bepaalt welke sociale
zekerheidswetgeving toepasselijk is op
personen die als zelfstandigen werkzaam zijn in beide verdragsluitende
landen, maar vindt geen toepassing op
personen die in het ene land als
zelfstandige en in het andere land als
werknemer werkzaam zijn (1).

(KLEINE. CONVOY-BELGIE P.V.BA. T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER
ZELFSTANDIGEN)
ARREST

(A.R. nr. 3547)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het den arrest, op 5 juni 1981 door het
beslist dat voor de berekening van Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
het als bijpassing verschuldigde
Over het middel, afgeleid uit de schenloon rekening moet worden gehou- ding van artikel 3, lid 4, van het Verdrag
den met de conventioneel vastge- tussen Belgie en Nederland betreffende
stelde waarde van het toegekende de toepassing der wederzijdse wetgeving
voordeel in natura en de heropening
van de debatten over de loonbijpas-j (1) Zie Cass., 1 juni 1981 (A.C., 1980-81,
sing beveelt; beveelt dat van dit nr. 563).

-397op het punt der sociale verzekering,
ondertekend
te
's-Gravenhage
op
29 augustus 1947, goedgekeurd door de
wet van 2 juni 1949, zoals herzien door
de Overeenkomst van 4 november 1957,
goedgekeurd door de wet van 27 april
1960, het enig artikel van voormelde wet
van 2 juni 1949, het enig artikel van
voormelde wet van 27 april 1960 en de
artikelen 2, 3, 6 van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen en 107 van de Grondwet,
doordat het arrest de eiseressen solidair veroordeelt tot betaling aan verweerder van de som van 190.968 frank
op grond : dat artikel 3, lid 4, van het
Verdrag van 29 augustus 1947 het in
de eerste zinsnede enkel heeft over
<< onderdanen die zelfstandigen zijn » en
op geen enkele plaats gewag maakt van
werknemers; dat een voiledige en logische lezing van deze bepaling enkel tot
het besluit kan leiden dat de regeling
aileen geldt voor personen die in beide
Ianden een zelfstandige activiteit hebben; dat de opheffing van de dubbele
verzekeringsplicht slechts mogelijk is in
geval van gelijkaardige bezigheden; dat
de minister van Middenstand in een
nota van 26 juli 1968 terecht stelde dat
men kan gewagen van gelijkaardige
bezigheden, wanneer de in Belgie uitgeoefende zelfstandige activiteit gepaard
gaat met de uitoefening, in het andere
verdragsluitende land, van een bezigheid
die, zo zij eveneens in Belgie was
uitgeoefend geworden, aanleiding zou
gegeven hebben tot toepassing van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967;
dat, aangezien ter zake vaststaat dat
eerste eiseres in Nederland een loontrekkende activiteit had en in Belgie een
zelfstandige beroepsbezigheid, zij geen
beroep kan doen op artikel 3, lid 4, om
te ontsnappen aan de onderwerping in
Belgie aan het sociaal statuut der zelfstandigen,

terwijl, eerste onderdeel, eerste eiseres
die in Nederland woont alwaar ze als
loontrekkende aan de belasting onderworpen is, en die tevens een zelfstandige
activiteit in Belgie uitoefent alwaar ze
ook aan de belasting onderworpen is,
dientengevolge aileen onderworpen is
aan de sociale wetgeving van Nederland,
het land harer woonplaats; zowel loontrekkenden als zelfstandigen onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting en
bij gebrek aan enig onderscheid desaangaande het Belgisch-Nederlandse Verdrag van 29 augustus 1947 de zelfstan-

dige, die als loontrekkende in het land
van zijn woonplaats aan de belasting
onderworpen is, van de litigieuze regeling aangaande de onderworpenheid aan
de sociale wetgeving niet uitsluit (scherrding van artikel 3, lid 4, van het Verdrag
van 29 augustus 1947, het enig artikel
van de wet van 2 juni 1949 en het enig
artikel van de wet van 27 april 1960);
tweede onderdeel, het sociaal statuut
der zelfstandigen, vervat in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, slechts
toepasselijk is op de uitoefening van een
zelfstandige activiteit in Belgie en
geenszins de aard van de activiteit
bepaalt die eerste eiseres moet uitoefenen in Nederland om in Belgie onttrokken te worden aan de dubbele verzekeringsplicht; de op deze bepalingen steunende nota van de minister, die indruist
tegen het Verdrag van 29 augustus 1947,
niet kan toegepast worden (schending
van de artikelen 2, 3 en 6 van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
het enig artikel van de wet van 2 juni
1949, het enig artikel van de wet van
27 april 1960 en de artikelen 3, lid 4, van
het Verdrag van 29 augustus 1947 en 107
van de Grondwet) :

Overwegende dat artikel 3, lid 4,
van het Verdrag van 29 augustus
1947 tussen Belgie en Nederland
betreffende de
toepassing
der
wederzijdse wetgeving op het punt
der sociale verzekering, gewijzigd
door de Overeenkomst van 4 november 1957, bepaalt : << Op de
onderdanen die zelfstandigen zijn,
is de wetgeving van toepassing van
het land in hetwelk zij aan de
inkomstenbelasting
onderworpen
zijn; indien die belasting in twee
Ianden wordt geheven, is slechts
van toepassing de wetgeving van
hetland van de woonplaats »;
Dat, zoals blijkt uit de memorie
van toelichting bij de wet van
27 april 1960 tot goedkeuring van de
overeenkomst van 4 november 1957,
dit artikel bepaalt welke wetgeving
op de zelfstandigen van toepassing
is;
Dat die bepaling de personen
beoogt die als zelfstandige werkzaam zijn in beide verdragsluitende
Ianden en geen toepassing vindt op
personen die in het ene land als
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als werknemer werkzaam zijn;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
22 november 1982 3• kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en Bayart.
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COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST - KOPPELING VAN DE WNEN
AAN HET INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTJEPRIJZEN - REGEL!NG TOEPASSELIJK OP DE
WERKELIJK UITBETAALDE WNEN- TOEPASSING OP TOEGEKENDE WONSVERHOGJNGEN.

Wanneer de uitbetaalde lonen ingevolge
een collectieve arbeidsove1 ·eenkomst
gekoppeld zijn aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen, dienen de
indexaanpassingen te worden toegepast op de werkelijk uitbetaalde Jonen
zonder dat de toegekende Joonsverhogingen die niets te maken hebben met
de evolutie van het indexcijfer, in
mindering mogen worden gebracht( 1).
(BOUWBEDRIJF AMELINCKX N.V.
T. VANDER AVERT)
ARREST

(A.R. nr. 3527)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1981 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
.
.
.
. Over het middel,_afgeleid mt de schendmg van de art1kelen 8, 9 van de
(1) Zie Cass., 19 jan. 1981 (A.C., 1980-81),
nr. 286).

collectieve
arbeidsovereenkomst van
11 mei 1970 gesloten in het aanvullend
nationaal paritair comite voor de bedienden, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 3 augustus 1970, 9,
10, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1972, gesloten in
hetzelfde paritair comite, algemeen verbindend verklaart bij koninklijk besluit
van 13 juni 1972, 13, 14 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 14 december
1973, gesloten in hetzelfde paritair
comite, algemeen verbindend verklaart
bij koninklijk besluit van 19 juli 1974, 9
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 29 maart 1976, gesloten in hetzelfde
paritair comite, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van
29 oktober 1976, 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op
29 april 1977 in hetzelfde paritair comite,
algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 5 januari 1978, en,
voor zoveel nodig, 1 van voormelde
koninklijke besluiten, 1319, 1320, 1322,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 11, 51
van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 97 van
de Grondwet,

doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de hoofdsom van
478.308 frank te betalen als aanpassing
van het loon van verweerder aan de
index van de consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de in het
middel vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten, en het verweer van eiseres
afwijst waarin gesteld werd dat, hoewel
de strikte indexering bepaald door die
collectieve arbeidsovereenkomsten niet
werd toegepast, toch regelmatig loo':~
verhogmgen werden toegekend d1e gehJk
waren_aan en z~lfs hager dan de door de
collectieve arbe1dsovereenkomsten opgelegde indexering, op grond : « dat het
door (eiseres) toegepaste systeem loonsverhogingen omvatte die blijkbaar niets
te maken hadden met de evolutie van
het indexcijfer en dus niet is aangetoond
dat deze verhogingen in de plaats kwamen van de indexering door de C.A.O.
voorgeschreven op aile effectief uitbetaalde Ionen; dat aldus de weddeaanpassing door (eiseres) steeds met vertraging
geschiedde en niet de snel evoluerende
stijging van het indexcijfer volgde; dat
aldus in het jaar 1974 door (eiseres)
tweemaal een weddeaanpassing werd
doorgevoerd en in 1975 slechts eenmaal,
dan wanneer door de C.A.O. respectievelijk in 1974 zevenmaal en m 1975

Il
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de uitbetaalde lonen was voorzien; dat,
waar (eiseres) van mening was dat de
uitgewerkte regeling door (verweerder)
voordeliger was dan die van de C.A.O.,
dit door geen enkel cijfermateriaal werd
aangetoond; dat integendeel de door
(verweerder) bij zijn vordering gevoegde
tabel van werkelijk uitbetaalde lonen,
gesteld tegenover de indexeringen die
ingevolge C.A.O.'s moesten geschieden,
heeft verduidelijkt welke indexaanpassingen hij heeft moeten derven; dat
trouwens de C.A.O. beoogt de koppeling
van de lonen aan de evolutie van de
levensduurte zo getrouw en zo vlug
mogelijk te Iaten geschieden, terwijl de
aanpassing door (eiseres) niet met de
juiste maat en met heel wat vertraging
geschiedde en niet beantwoordde aan de
doelstelling van de C.A.O.; dat de regeling door (eiseres) toegepast, hetzij als
gebruik, hetzij als beding van een individuele arbeidsovereenkomst, hetzij als
bepaling van een arbeidsreglement,
welke strijdig is met de C.A.O. die
verbindend is voor de betrokken partijen, als nietig moet worden afgewezen,
zoals bepaald in artikel 11 van de wet
van 5 december 1968 op de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites; dat de door (eiseres) toegepaste
loonsverhoging niet in de plaats kan
komen van de door de C.A.O. bepaalde
loonindexering, en het verschil tussen de
aanvangswedde in 1972 en de laatste
wedde in 1977 te verklaren is door
leeftijdsaanpassing,
ancienniteit
en
bevordering in het bedrijf »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres stelde
dat haar regeling van loonsverhogingen
voor de werknemers gunstiger was dan
die bepaald in de in het middel vermelde
collectieve arbeidsovereenkomsten, en
dat, overeenkomstig de artikelen 11 en
51 van de wet van 5 december 1968 op
de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comites enkel de met de
collectieve arbeidsovereenkomsten strijdige gebruiken, bedingen van een individuele arbeidsovereenkomst of bepalingen van een arbeidsreglement nietig
zijn; een regeling die voor de werknemer
gunstiger is dan die bepaald in de
collectieve arbeidsovereenkomsten, geen
met de collectieve arbeidsovereenkomst
strijdige regeling is; het arrest derhalve,
door te beslissen dat « de door (eiseres)
toegepaste loonsverhoging niet in de
plaats kan komen van de door de C.A.O.
bepaalde loonindexering en dat de regeling van (eiseres), hetzij als gebruik,

hetzij als bepaling van een arbeidsreglement, welke strijdig is met de collectieve
arbeidsovereenkomst als nietig moet
worden afgewezen », de voormelde
artikelen 11, 51 van de wet van 5 december 1968 en 97 van de Grondwet schendt;

vijfde onderdeel, niet kan worden
aangenomen dat de aan verweerder
regelmatig door eiseres toegekende
loons-« verhogingen » - door het arrest
gekwalificeerd als « loonsverhoging »,
« weddeaanpassing », « regeling van
eiseres >> - , aileen werden toegekend
wegens « leeftijdsaanpassing, ancienniteit en bevordering in het bedrijf >>, doch
integendeel moet worden aangenomen
dat eiseres, zo niet uitsluitend dan toch
gedeeltelijk, bij elke aanpassing voor
ogen heeft gehad de koopkracht van
verweerder te vrijwaren; derhalve de
loonaanpassingen althans niet voor het
geheel als loonsverhogingen beschouwd
kunnen worden; zoals het arrest aangeeft, de bedoeling van de in het middel
vermelde bepalingen van de toepasselijke C.A.O.'s is de koopkracht van de
aan de bedienden uitbetaalde wedden te
vrijwaren en derhalve de loonaanpassingen die door de werkgever toegekend
worden aan de bediende met het doe! de
koopkracht te vrijwaren, zelfs indien zij
niet op de door de diverse in het middel
vermelde C.A.O.'s bepaalde wijze de
wedde aan de mindex van de consumptieprijzen aanpassen, in elk geval in
vermindering moeten worden gebracht
van de op grond van de bedoelde
C.A.O.'s verschuldigde loonaanpassingen;
het arrest derhalve, door niet, althans
niet gedeeltelijk, de door eiseres toegekende loonsverhogingen in mindering te
brengen van de achterstallige indexeringen volgens de bepalingen van de toepasselijke C.A.O.'s, doch door integendeel deze loonaanpassingen nog op te
nemen in de volgens de C.A.O.'s te
indexeren basis, de in het middel vermelde bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomsten en, voor zoveel
nodig, het artikel 1 van de in het middel
vermelde koninklijke besluiten schendt :

Wat het eerste en het vijfde
onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het middel
ingeroepen artikelen van de vermelde algemeen verbindend verklaarde collecieve arbeidsovereenkomsten, benevens de in de overeenkomsten vastgestelde loonscha-
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12°

len, ook de effectief uitbetaalde
MINDER-VALIDEN TEGEMOETwedde van de bedienden, die onder KOMINGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID toepassing van de overeenkomst VASTSTELLING VAN DE ONGESCHIKTHEIDSvallen, aan de evolutie van het GRAAD VOLGENS DE VERWIKKELINGEN indexcijfer van de consumptieprij- BEG RIP.
zen binden;
1' Voor de toepassing van de wetgeving
op de tegemoetkomingen aan de minDat deze bepalingen de toepasder-validen dient de arbeidsongesing van een meer voordelige regeschiktheid te worden bepaald op grand
ling in een individuele arbeidsovervan de Medische Handleiding, zonder
eenkomst niet in de weg staan; dat
rekening te houden met individueel
een regeling in een individuele
professionele, sociale of psychologiovereenkomst evenwel slechts als
sche factoren of met een aantasting
van het economisch potentieel van de
gunstiger kan worden aangemerkt
minder-valide. (Art. 24, § 2, wet 27 juni
voor zover zij hetzelfde voorwerp
1969.)
heeft;
Overwegende dat het arbeidshof 2' Wanneer de Medische Handleiding
bepaalt dat de ongeschiktheidsgraad
vaststelt dat de door eiseres toegevan een aandoening wordt vastgesteld
kende loonsverhogingen « blijkbaar
« volgens de verwikkelingen », dient
niets te maken hadden met de
geen ongeschiktheidsgraad te worden
evolutie van het indexcijfer »;
toegekend, wanneer de aandoening tot
Dat het derhalve wettig beslist
geen verwikkelingen Jeidt. (Medische
dat de door de toepasselijke collec-. Handleiding, nr. 67, goedgekeurd bij
M.B. 19 maart 1959.)
tieve arbeidsovereenkomsten voorgeschreven indexeringen moeten
worden toegepast op de effectief
door eiseres uitbetaalde wedden, (DEWAELE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
SOCIALE VOORZORG)
zonder dat de door haar toegekende
loonsverhogingen in mindering worARREST
den gebracht;
(A.R. nr. 3608)
Dat de onderdelen naar recht
HET HOF; - Gelet op het bestrefalen;
den arrest, op 16 september 1980
1 door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 107
Om die redenen, verwerpt de van
de Grondwet, 1, 2, § 1, 5 en 24, § 2,
voorziening; veroordeelt eiseres in van de wet van 27 juni 1969 betreffende
de kosten.
het toekennen van tegemoetkomingen
22 november 1982 3' kamer voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Simont en Bayart.
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1° MINDER-VALIDEN

TEGEMOETKOMINGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VASTSTELLING- MEDISCHE HANDLE/DING

aan de minder-validen,
doordat het arrest het percentage van
blijvende arbeidsongeschiktheid, dat aan
mevr. Ervijn toegekend wordt voor het
berekenen van de tegemoetkoming,
enkel bepaalt op grond van een baremaal systeem gebaseerd op de zuivere
minder-validiteit bekomen aan de hand
van de Medische Handleiding, in werking gesteld bij ministerieel besluit van
24 maart 1970, op grond : « dat appellant
(thans eiser) terecht stelt dat, uit de
voorbereidende werken van en de terminologie gebruikt in de wet van 27 juni
1969 betreffende het toekennen van
tegemoetkomingen aan de mindervaliden, duidelijk blijkt dat de toekenningen gebeuren in functie van de
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minder-validen; dat appellant echter ten
onrechte vooropstelt dat er maar een
enkele arbeidsongeschiktheid bestaat en
dat het begrip " arbeidsongeschiktheid "
in aile takken van het sociale zekerheidsrecht dezelfde inhoudt heeft; dat
deze vooropstelling van een omnivalent
begrip " arbeidsongeschiktheid" niet
overeenstemt met de juridische werkelijkheid; dat in het kader van de wetgeving inzake de minder-validen de Hoge
Raad voor de Minder-Validen door
artikel 24, § 2, van voormelde wet van
27 juni 1969 de opdracht kreeg tot
opstelling van de Medische Handleiding
tot schatting van de arbeidsongeschiktheden; dat hetzelfde artikel bepaalt dat
deze handleiding door de minister van
Sociale Voorzorg dient goedgekeurd te
worden; dat noch in de wet zelf noch in
de voorbereidende werken werd gesteld
welke criteria in acht dienden genomen
te worden om de blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen; dat nergens wordt
gezegd dat er met individueel professionele, sociale of psychologische factoren
dient rekening gehouden te worden; dat
ook niet wordt vereist dat de blijvende
arbeidsongeschiktheid zou bestaan in
een aantasting van het economisch
potentieel zoals bijvoorbeeld inzake
arbeidsongevallen en beroepsziekten; dat
noch de wetteksten noch de voorbereidende werken enig beletsel hebben
gesteld tegen het instellen van een
baremaal systeem gebaseerd op de zuivere minder-validiteit om de blijvende
arbeidsongeschiktheid te bepalen; dat de
Medische Handleiding dan ook niet in
strijd is met de wet van 27 juni 1969; dat
de argumenten van appellant met
betrekking tot de cumulatieregeling en
het ophouden der tegemoetkomingen op
pensioenleeftijd hieraan niets afdoen,
evenmin als de titel die men aan de
Medische Handleiding heeft gegeven »,

terwijl, eerste onderdeel, zoals eiser
het in conclusie regelmatig voorhield, de
Medische Handleiding, we!ke uitdrukkefijk in haar inleiding gebiedt geen rekening te houden met professionele, sociale en psychologische factoren en enkel de fysische ongeschiktheid wil meten, niet beantwoordt aan de vereisten van de wet van 27 junli 1969 waarbij
aan de Hogere Raad voor MinderValiden wordt opgedragen een handleiding tot schatting van de arbeidsongeschiktheid op te stellen, begrip dat niet
beperkt is tot !outer fysische ongeschiktheden maar oak professionele', sociale

of psychologische factoren en ongeschiktheden omvat; door te beslissen dat de
Medische Handleiding, bekrachtigd door
het ministerieel besluit van 24 maart
1970, bindend is in de zin van artikel 24,
§ 2, van de wet van 27 juni 1969 en op
grand van deze handleiding aileen de
ongeschiktheidsgraad van mevr. Ervijn
te schatten, het arrest het begrip arbeidsongeschiktheid, zoals het gebruikt
wordt in de artikelen 5 en 24, § 2, van de
wet van 27 juni 1969 en ter uitvoering
waarvan de Medische Handleiding werd
bekrachtigd, miskent door te herleiden
tot
het
begrip
zuivere
minder-validiteit », en uit dit begrip
individuele professionele, sociale of psychologische factoren evenals een aantasting van het economisch potentieel uit te
sluiten, en zodoende aan dit begrip een
restrictieve interpretatie geeft welke niet
strookt met de letter en de geest van dE!
wet en bijgevolg ook kracht geeft aan
een uitvoeringsbesluit dat niet overeen-·
stemt met de eisen van de wet (schending van aile wetsbepalingen in het
middel aangeduid met uitzondering van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, nu eiser in conclusie stelde dat de Medische. Handleiding
onwettelijk was omdat ze enkel zuiver
fysische minder-validiteit evalueert, zonder rekening te houden onder andere
met psychlogische en/of psychische factoren, en het arrest, door te overwegen
dat de wet geen beletsel heeft gesteld
tegen het instellen van een baremaal
systeem
gebaseerd op
«
zuivere
minder-validiteit » om de blijvende
arbeidsongeschiktheid te bepalen, niet
duidelijk laat blijken wat door het
aldus aangewende begrip « zuivere
minder-validiteit » gedekt wordt en bijgevolg niet aileen dubbelzinnig is, maar
bovendien niet antwoordt op het middel
van eiser dat de onwettelijkheid van de
litigieuze Medische Handleiding afleidde
uit het feit dat zij enkel « zuivere
fysische onvolwaardigheden » meet, terwijl zij oak met psychische onvolwaardigheden die ermee samenhangen,
diende rekening te houden (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het
middel overgenomen motieven blijkt
dat het arbeidshof zonder dubbelzinnigheid beslist dat de arbeidsongeschiktheid van de minder-validen
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Medische Himdleiding, overeen- nr. 67 van de Medische Handleiding, dat
komstig artikel 24, § 2, van de wet vermeldt « holle voeten volgens verwikvan 27 juni 1969, zonder dat reke- keling 10-20 », derwijze moet gelnterpreworden dat in geval van aanwezigning dient te worden gehouden met teerd
heid van hollevoet zonder verwikkeling
individueel professionele, sociale of het minimum invaliditeitspereentage, ter
psychologische factoren;
zake 10 pet., moet toegekend worden, en
Dat het arrest meteen eisers con- dat, zo er verwikkelingen zijn, en rekening houdend met de ernst ervan, tot
clusie beantwoordt;
20 pet., welke als maximum is aangegeDat het
onderdeel feitelijke ven, kan worden opgeklommen; zodat
grondslag mist;
het arrest, door te oordelen dat de
Wat het eerste onderdeel betreft : holvoetafwijking tot geen ongesehiktheidspercentage aanleiding kan geven
Overwegende
dat,
krachtens omdat
er geen verwikkelingen zijn,
aritkel 24, § 2, van de wet van punt V, vierde lid, en nr. 67 van de
27 juni 1969, de arbeidsongeschikt- Medische Handleiding, in werking
heid van de minder-validen moet gesteld bij ministerieel besluit van
worden geschat op grand van de 24 maart 1970, sehendt :
Medische Handleiding die door de
Overwegende dat de Medische
Hoge Raad voor Minder-Validen is
opgesteld en door de minister van Handleiding onder nr. 67, voor holle
voeten, een arbeidsongeschiktheid
Sociale Voorzorg is goedgekeurd;
van 10 tot 20 pet. « volgens de
Dat de wetgever met « hand- verwikkelingen >> bepaalt;
leiding >> een barema bedoelt, zoals
Dat het arrest beslist, zonder deze
door de Franse tekst wordt bevestigd; dat in een dergelijk medisch bepaling te schenden, dat ten deze
<< de holvoetafwijking geen verwikbarema geen rekening kan worden
gehouden met individueel professio- kelingen geeft zodat er geen aanleinele, sociale of psychologische fac- ding tot bestaat om een ongeschikttoren, noch met een aantasting van heidspercentage toe te kennen >>;
Dat het middel niet kan worden
het economisch potentieel;
Dat het onderdeel naar recht aangenomen;
faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van punt V, vierde lid, en
van nr. 67 van de Medische Handleiding,
toepasselijk gemaakt bij ministerieel
besluit van 24 maart 1970,
doordat het arbeidshof beslist dat er
geen ongeschiktheidspercentage dient te
worden toegekend voor de holvoetafwijking op grond dat : « de holvoetafwijking
geen verwikkelingen geeft, zodat er hier
geen aanleiding toe bestaat om een
ongesehiktheidspereentage toe te kennen »,
terwijl eiser in eonclusie aanvoerde
dat de berekening van het invaliditeitspereentage aan de hand van de
Medische Handleiding foutief was
gebeurd en preeiseerde dat overeenkomstig punt V, vierde lid, van de
handleiding, wanneer de toe te kennen
invaliditeitspereentages « aanwijzend »
zijn bepaald - wat betekent dat voor de
sehatting speelruimte wordt gelaten - ,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
22 november 1982 3' kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en van Heeke.
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-403FENDE MISDRIJVEN DIE VER.JAREN DOOR
VERLOOP VAN EEN TERMIJN VAN MINDER
DAN ZES MAANDEN- CASSATIEBEROEP (!).

2° JACHT -

JACHTWET VAN 28 FEBRUARI
!882 - MISDRIJF VOORZIEN DOOR DE ARIT. I
EN 6 JACHTWET- JACHTFEIT - BEGRIP.

1o De bepaling van art. 25, tweede lid,
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, die voorziet in de
mogelijkheid, wanneer het misdrijf
verjaart door verloop van een termijn
van minder dan zes maanden, de
verjaring te stuiten door daden van
onderzoek of van vervolging, verricht
niet aileen gedurende de eerste termijn, maar ook gedurende elke nieuwe
termijn voortvloeiende uit een stuiting,
maar zonder dat de termijn van de
verjaring aldus kan worden vez'iengd
tot meer dan een jaar, te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is
gepleegd, doet geen afbreuk aan de
regel dat de verjaring van de strafvordering wordt geschorst telkens wanneer een wettelijk beletsel het berechten van die vordering verhindert o.a.
door het cassatieberoep.
(1) Art. 24 van de wet van 17 april 1878
waarin het beginsel van de schorsing van de
verjaring van de strafvordering is neergelegd,
vindt toepassing telkens als er een wettelijk
beletsel is waardoor de beoordeling van de
strafvordering niet kan doorgaan. (Cass., 2 okt.
1933, }Jull. en Pas., 1934, 2.)
.
.D~or een op tegenspraa~ gewezen .eindbe-~
shssu~g over de stra~ordenn~ wordt mteraard
aan die rechtsvordermg een e1nde gemaakt.
Wanneer op het cassatieberoep van onverschillig welke partij een dergelijke contradictoire eindbeslissing door het Hof wordt vernietigd en de zaak naar een andere rechter
verwezen wordt, herleeft de strafvordering
evenwel vanaf het cassatiearrest, in welk geval
de verjaring van de strafvordering opgehouden
heeft te lopen vanaf de uitspraak van de
vernietigde beslissing tot aan de uitspraak van
het Hof. (Cass., 25 sept. 1961, A.C., 1962, 93;
Cass., 5 okt. 1964, Bull. en Pas., 1965, I, 110;
Cass., 27 maart 1979, A.C., 1978-79, 883.)
Nu kan het zijn dat v66r de verjaring aldus
geschorst \'I(Ordt, ze ook reeds gestuit werd. In
dat geval moet voor de berekening van de
verjaringstermijn rekening gehouden worden,
enerzijds, met het nieuwe aanvangspunt dat
door de stuiting is ontstaan, en, anderzijds,
met de duur van de onderbreking van de
verjaring ten gevolge van de schorsing. Aldus
kan het gebeuren dat de verjaring slechts
bereikt wordt na een tijdsverloop dat meer
bedraagt dan het dubbel van de in artt. 21 en

zo

Het jachtfeit in de zin van de wet van
28 feb. 1882 is niet enkel de handeling
waarbij het wild wordt gevangen of
gedood, maar ook de handeling waaz·bij het met dat doel wordt opgespoord
of achtervolgd; de rechtez· kan uit de
vaststelling, dat de beklaagde buiten
de jachttijd met zijn wapen in de
richting van het dier heeft geschoten
om het te treffen, wettig afleiden dat
hij het misdrijf, bepaald door de artt. 1
tot 6 Jachtwet, heeft gepleegd.
(OSTYN)
ARREST

(A.R. nr. 7512)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1982 op
verwijzing door het Hof van Beroep
te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 26 januari 1982;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat artikel 28 van de Jachtwet
bepaalt dat elke rechtsvordering wegens
22 van de wet van 17 april 1878 bepaalde
termijnen. (Zie Cass., 11 maart 1980, A.C.,
1979-80, 856.)
Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld
tegen een beslissing inzake bevoegdheid ontstaat daardoor voor de rechter die van de zaak
kennis heeft genomen een wettig beletsel om
over de zaak zelve uitspraak te doen, zolang
over het bevoegdheidsgeschil niet is beslist. In
dat geval houdt de verjaring niet op te lopen
bij de uitspraak van de beslissing inzake
bevoe~dheid, doch pas ~~j het ~nstellen van het
cassat1eberoep en tot blJ de mtspraak v~n het
Hof. (Cass., 25 sept. 1961, A. C., 1962, 83, Bull.
en Pas., 1962, I, 107.)
In geval van regeling van rechtsgebied, naar
aanleiding van een negatief conflict van jurisdictie, ligt de rechtsgang stil - en is meteen
de verjaring geschorst - vanaf het ogenblik
waarop de beslissing die het bevoegdheidsgeschil doet ontstaan, in kracht van gewijsde is
getreden. De verjaring begint dan pas opnieuw
te !open vanaf de uitspraak tot regeling van
rechtsgebied. (Cass., 2 okt. 1933, Bull. en Pas.,
1934, I, 2; 27 nov. 1950, ibid., 1951, I, 187; 5 nov.
1951, ibid., 1952, I, 113; 13 juli 1953, ibid., 1953,
I, 937; 6 mei 1975, A.C., 1975, 975.)
Bij positief conflict van jurisdictie is de
verjaring van de strafvordering slechts
geschorst vanaf de betekening, aan de partijen, van het arrest houdende bevel tot
mededeling, wat, luidens artikel 531, lid 2, van
het Wetboek van Strafvordering, van rechtswege de berechting van de zaak schorst.

-404verjaring tijdens de cassatieprocedure, welke omstandigheid het Hof
zelf vermag na te gaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

een van de misdrijven bij deze wet
omschreven, verjaart door verloop van
drie maanden, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd;
artikel 25 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de termijn van drie maanden niet mag
verlengd worden tot meer dan een jaar,
te rekenen van de dag waarop het
misdrijf is gepleegd; het arrest vaststelt
dat de strafvordering niet is verjaard,
rekening gehouden met de schorsing
van 9 september 1981 tot 26 januari 1982,
maar niet uitlegt waarop deze data
betrekking hebben, noch waarop het
zich baseert om af te wijken van de
voornoemde wettelijke bepalingen; het
arrest mitsdien gebrekkig of verkeerd is
gemotiveerd en te kort komt aan de
motiveringsverplichting :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 6 van
de wet van 28 februari 1882,
doordat het arrest ten onrechte zegt
dat het wei bewezen is dat de fazanthaan door eiser werd geschoten; het feit
dat eiser in de richting van het dier
heeft geschoten zonder de bedoeling om
het dier te treffen, niet het bewijs Ievert
dat eiser het dier effectief heeft geraakt;
de verbalisant de Groote zelf heeft
vastgesteld dat de fazant geen bloed
noch tekenen van hagelinslag vertoonde;
de fazant in werkelijkheid gevangen en
doodgebeten werd door eisers jachtOverwegende dat, naar luid van hond:

artikel 25, tweede lid, van de wet
van 17 april 1878, wanneer het
misdrijf verjaart door verloop van
een termijn van minder dan zes
maanden, de verjaring van de strafvordering gestuit wordt door de
daden van onderzoek of van vervolging, verricht niet aileen gedurende
de eerste termijn, maar ook gedurende elke nieuwe termijn voortvloeiende uit een stuiting, zonder
dat evenwel de termijn van verjaring aldus kan worden verlengd tot
meer dan een jaar, te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is
gepleegd;
Overwegende dat deze bepaling,
die enkel de stuiting van de verjaring betreft, geen afbreuk doet aan
de regel dat de verjaring van de
strafvordering wordt geschorst telkens wanneer een wettelijk beletsel
het berechten van die vordering
verhindert;
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen « dat de strafvordering
niet verjaard is, rekening houdend
met de schorsing van 9 september
1981 tot 26 januari 1982 "• dit
wettelijk beletsel aangeeft en door
de precieze vermelding van de aanvangs- en einddatum ervan duide-,
lijk doelt op de schorsing van de

Overwegende dat het arrest niet
zegt dat eiser de fazanthaan door
een schot heeft geraakt, maar wel
dat eiser naar het dier heeft geschoten zonder het echter te kunnen
treffen; dat het middel in zoverre op
een verkeerde lezing van het arrest
berust;
Overwegende dat het jachtfeit in
de zin van de wet van 28 februari
1882 niet enkel de handeling is,
waarbij het wild wordt gevangen of
gedood, maar ook de handeling
waarbij het met dat doel wordt
opgespoord en achtervolgd; dat het
arrest uit de vaststelling dat eiser
buiten de jachttijd met zijn wapen
in de richting van het dier heeft
geschoten om het te treffen, wettig
heeft kunnen afleiden dat hij het
misdrijf, bepaald door de artikelen 1
en 6 van de Jachtwet, heeft gepleegd; dat het mitsdien de beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen in acht zijn
genon:en en de. beslissing overeenkomst1g de wet IS gewezen;

-405Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 november 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat : mr. T. De Bouvrie, Gent.
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1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE MlSDRlJVEN FElTEN DIE DE UlTVOERING VAN EEN ZELFDE
STRAFBAAR OPZET ZlJN - AANVANGSPUNT
VAN DE VERJARlNGSTERMlJN LAATST
GEPLEEGD FElT.

2° VERJARING VORDERlNG VANHETHOF.

STRAFZAKEN - STRAFSTUlTING BEVOEGDHEID

3° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- DAAD VAN ONDERZOEK DIE DE
VERJARING STUIT - PROCES-VERBAAL VAN
DE GERECHTELIJKE POLlTlE.

cedurestukken, er zijn waaruit blijkt
dat de verjaring van de strafvordering
is gestuit (2).
3' Een daad van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit, is het
proces-verbaal opgemaakt door de
gerechtelijke politie ingevolge de
schriftelijke opdracht van de procureur des Konings waarbij aan het
openbaar ministerie een fotocopie van
de in beslag genomen bescheiden
wordt toegestuurd, gemeld wordt dat
de vermoedelijk valse originelen ter
griffie werden neergelegd en verslag
wordt uitgebracht nopens de stand van
het ten laste van de beklaagden verrichte opsporingsonderzoek (3).
4' De

daden van onderzoek of van
vervolging ten aanzien van een van de
verdachten stuiten de verjaring van de
strafvordering ten opzichte van de
anderen, wanneer het gaat om hetzelfde feit of om feiten die onderling
verbonden zijn door intrensieke
samenhang; verjaringstuitende daden
hebben immers ten aanzien van de
feiten waarop ze betrekking hebben
hun uitwerking ten opzichte van ieder
die betrokken is in de uit het misdrijf
ontstane strafvordering, welke ook de
door die stuitingsdaden bedoelde personen zijn (4).
(NIJNS}
ARREST

4° VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE VERDACHTEN
- DADEN VAN ONDERZOEK TEN OPZlCHTE
VAN EEN VAN DE VERDACHTEN - STU!TlNG
VAN DE VERJARlNG TEN OPZICHTE VAN DE
ANDEREN- VOORWAARDEN.

1' Wanneer de rechter vaststelt dat verscheidene misdrijven, die aan dezelfde
verjaringstermijn zijn onderworpen,
de uitvoering van eenzelfde misdadig
opzet zijn, neemt de verjaring van de
strafvordering pas een aanvang vanaf
het laatst gepleegd feit,
onder
voorwaarde nochtans dat elk van de
vroegere feiten van het daaropvolgend
feit niet gescheiden is, behoudens
stuiting of schorsing van de verjaring,
door een langere termijn dan de
verjaringstermijn (1).
2' Het Hoi is bevoegd om na te gaan of,

(A.R. nr. 7475)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21 en 22 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat eiser samen met zeven medebeklaagden, onder wie Jozef Breugelmans, bij beschikking van de raadkamer
van 11 mei 1981 werd verwezen naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel :
eiser wegens de feiten sub A2 (valsheden
(2) Zie o.m. Cass., 10 jan. 1978 (A.C., 1978,
549).
(3) Zie Cass., 18 maart 1963 (BulL en Pas., 1
'

onder de regelmatig overgelegde pro- 784).

(1) Cass., 16 jan. 1979 (A.C.,1978-79, 552).

(4) Cass., 12 juni 1950 (A.C., 1950, 624) en
3 mei 1977 (ibid., 1977, 902).
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1 april 1976) en de feiten sub C (oplichtingen gepleegd tussen 30 juli 1975 en
27 juni 1978), Breugelmans wegens de
feiten sub A1 (valsheden in geschrifte)
en sub B (oplichtingen); het arrest eiser
vrijspreekt van de feiten sub B, waarvoor hij samen met Breugelmans wordt
vervolgd, doch hem veroordeelt wegens
de feiten sub A2 en C; het arrest
vaststelt dat alle feiten v66r 31 maart
1977 werden gepleegd en dat de verjaring van de strafvordering ten aanzien
van eiser werd gestuit door het kantschrift van 15 februari 1980; Breugelmans, na bij verstek te zijn veroordeeld,
verzet aantekende en van de verjaring
heeft genoten,

terwijl, eerste onderdeel, het kantschrift van 15 februari 1980 de verjaring
van de strafvordering niet geldig heeft
gestuit; dit in het Frans gestelde kantschrift, dat door de procureur des
Konings naar de gerechtelijke politie
werd gestuurd en waarvan de eerste
twee woorden onleesbaar zijn, luidt :
« ... de se renseigner aupres de toute
personne afin de me faire savoir si
Breugelmans compte revenir en Belgique et dans !'affirmative a quelle date.
En effet mon office ou son affaire ne
peut attendre indefiniment le retour de
!'interesse »; de gerechtelijke politie
vervolgens
een proces-verbaal van
inlichtingen heeft opgemaakt waarin zij
meedeelt dat de belanghebbende vermoedelijk in april of mei, maar niet v66r
Pasen naar Belgie zal terugkeren; alleen
een daad van onderzoek of vervolging de
verjaring stuit; het kantschrift een eenvoudig voorschrift tot nazoeken is; de
procureur des Konings daarin zegt dat
in deze zaak gewacht wordt; niet de
beklaagde maar het openbaar ministerie
moet bewijzen dat de strafvordering niet
verjaard is; elke handeling, uitgaande
van een daartoe bevoegde overheid, met
het doe! bewijzen te verzamelen of de
zaak in staat van behandeling te stellen,
een daad van onderzoek is die de
verjaring van de strafvordering stuit; het
kantschrift, dat enkel beoogde inlichtingen in te winnen nopens de datum van
terugkeer van de beklaagde naar Belgie
en na te gaan of op zijn terugkeer kon
gewacht worde':', g':e~ daad van onderz<;>ek of vervolgmg IS, aan de .h.eklaagde
met wordt gevraagd .naar Belg1e terug te
keren; hem eenvoud1g wordt gevraagd of
hij meent terug te komen, en wanneer;

tweede onderdeel, het kantschrift, dat
uitsluitend betrekking heeft op de medebeklaagde Breugelmans, niet tegenstelbaar is aan eiser; er moet worden
nagegaan : of de door de beklaagden
gepleegde onderscheidene daden zodanig
onderling verbonden zijn dat zij een
geheel uitmaken, of de beklaagden met
een zelfde opzet hebben gehandeld, of
een zelfde materieel feit niet verschillende kwalificaties vereist, of de voorbereidende handelingen en de uitvoeringsvormen niet verschillen; bij de onderscheidene beklaagden een enkel schuldig
gedrag moet aanwezig zijn ook indien zij
meerdere verschillende daden hebben
gesteld; zulks ten deze duidelijk niet het
geval is; beide beklaagden enkel wegens
de telastlegging B samen werden vervolgd; eiser van deze telastlegging werd
vrijgesproken; het vonnis van de eerste
rechter, op dit punt door het arrest
bevestigd, de vrijspraak als volgt
motiveert : « Overwegende dat beklaagde
Nijns op 1 april 1976 het home van
Breugelmans overgenomen heeft als
wanneer
hij
voordien
secretarisbediende was sedert 1972 van laatstgenoemde »; Nijns de hem ten laste
gelegde feiten heeft gepleegd nadat
Breugelmans
zijn
activiteiten
had
gestopt; het ten deze gaat om verschillende feiten ten laste van onderscheidene personen die samen werden vervolgd, echter zonder onderling verband
of intrinsieke samenhang; het arrest met
betrekking tot de feiten sub B zegt dat
eiser met deze telastlegging niets te zien
heeft; het overige een opstapeling is
van verschillende telastleggingen tegen
onderscheidene beklaagden en van verschillende schuldige gedragingen, toe te
schrijven aan onderscheidene personen,
zonder onderling verband; de stuiting
van de verjaring niet plaatsheeft ten
opzichte van afzonderlijke feiten alhoewel zij samen worden vervolgd; het
laatste aan Breugelmans ten laste
gelegde feit op 1 april 1976 is gepleegd;
het vonnis op verzet vaststelt dat de
laatste daad van stuiting op 5 februari
1976 plaatshad; het kantschirft van
15 februari 1980 na de eerste verjaringstermijn is opgemaakt :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de ten laste van eiser
bewezen misdrijven de uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet
en dat de laatste feiten door hem
. . gepleegd op 3 1 maart 1977· dat
Z~Jn
.
'
e1ser oo 1 apnl 1976 het home

I

-407" Ingendael » overnam en tussen
Overwegende mitsdien dat de
30 april 1975 en 31 maart 1977 in strafvordering niet door verjaring
verstandhouding met de medebe- was vervallen op de datum van het
klaagden Dhond, Jacobs, De Koker arrest;
en Vandenwijngaerden, personeelsDat het middel niet kan worden
!eden van dit tehuis, menigvuldige aangenomen;
valsheden in geschrifte heeft geEn overwegende dat de substanpleegd met het doe! van de zieken- tiele of op straffe van nietigheid
fondsen op onregelmati15e wijze voorgeschreven rechtsvormen m
terugbetalmge:r: te.. verkn]ge_n, een acht zijn genom en en de beslissing
systeem waarmt hiJ persoonhJk een overeenkomstig de wet is gewezen·
belangrijk financieel voordeel heeft
gehaald;

I

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de gerechtelijke
politie, ingevolge de schriftelijke
opdracht van 24 november 1978 van
de procureur des Konings te Brussel, op 10 en 12 september 1979
processen-verbaal opmaakte waarbij
zij aan het openbaar ministerie een
fotokopie van de inbeslaggenomen
bescheiden toestuurde, meldde dat
de vermoedelijk valse originelen ter
griffie werden neergelegd en verslag
uitbracht nopens de stand van het
ten laste van de medebeklaagden
verrichte opsporingsonderzoek;

'

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 november 1982 -

2" kamer

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorVerslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Jose Vanderveeren, Brussel.

zitter -

Nr. 183

Overwegende dat zodanige v66r
2" KAMER - 24 november 1982
het verstrijken van de verjaringstermijn door de bevoegde overheid HOGER BEROEP STRAFZAKEN
verrichte handelingen, strekkende HANDHAVING DOOR HET APPELGERECHT VAN
tot het verzamelen van bewijzen en DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROhet in staat van wijzen brengen van KEN STRAF, MAAR INTREKKING VAN HET
de zaak, de verjaring van de straf- UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN
vordering ten aanzien van eiser DE STRAF- EENSTEMMIGHEID VEREIST.
stuiten;
Het appelgerecht kan niet zonder eenstemmigheid het door de eerste rechDat immers de daden van onderter verleende uitstel der tenuitvoerlegzoek of van vervolging ten aanzien
ging van de straf intrekken, zelfs
van een van de beklaagden de
indien het de door die rechter uitverjaring stuiten ten opzichte van
gesproken
straf
handhaaft
(1).
de anderen, wanneer het gaat om· (Art. 21lbis Sv.)
hetzelfde feit of, zoals ten deze, om
feiten die onderling verbonden zijn
(ROMAN)
door in~rinsieke . s:o:menha!lg; dat
(A.R. nr. 2417)
daden die de ver]armg stmten ten
aanzien van de feiten waarop ze
24 november 1982 2" kamer betrekking hebben, ook uitwerking Voorzitter: de h. Screvens, waarnemend
hebben ten opzichte van een ieder voorz1tter -:. Verslaggever : de_ h. Pou.
. .
.
part - Geiijklwdende conclus1e van de
d1~ b.~trokken IS Ill de mt _hetl h. Velu, advocaat-generaal.
m1sdn]f ontstane strafvordermg,
welke ook de door deze stuitingsda- - - - - - - - - - - - - - - - den bedoelde personen mogen zijn;
(1) Cass., 15 feb. 1978 (A.C., 1978, 716).

I

-408tember 1982 gedaan voor de afgevaardigde van de directeur van de
gevangenis te Vorst;
2' KAMER - 24 november 1982
Overwegende dat eiser verklaard
VOORZIENING
IN
CASSATIE
heeft « zich in cassatie te voorzien
STRAFZAKEN BESLISSING WAARTEGEN tegen mevr. de onderzoeksrechter
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD Paulus de Chatelet die het tegen
PROCESHANDELINGEN
BEDOELD
IN
hem aangelegde dossier 72/82 in
ART. 293 SV. - CASSATIEBEROEP NIET TOEGEhanden heeft »; dat uit een bij de
LATEN.
verklaring van het cassatieberoep
De omstandigheid dat de voorzitter van gevoegd en met de hand geschreven
het hof van assisen zich naar het huis stuk blijkt dat het cassatieberoep
van justitie heeft begeven om er de ertoe strekt het door mevr. de
beschuldigde te ondervragen overeenonderzoeksrechter Paulus de Chatekomstig art. 293 Sv., de ondervraging
zelf en het naar aanleiding daarvan let tegen eiser aangelegde dossier
opgemaakte proces-verbaal Jeveren nr. 72/82 te doen verwijzen naar een
geen beslissingen op in de zin van de andere onderzoeksrechter op grand
artt. 608 en 609 Ger. W; daartegen is van gewettigde verdenking;
derhalve geen cassatieberoep toegelaOverwegende dat de verwijzing
ten.
op grand van gewettigde verdenking
moet worden gevorderd bij een met
redenen omkleed en ondertekend
(HELMAN)
verzoekschrift dat ter griffie van het
(A.R. nr. 2617)
Hof moet worden neergelegd; dat
24 november 1982 2' kamer - een dergelijke vordering niet ontVoorzitter : de h. Screvens, waarnemend vankelijk is wanneer ze bij verklavoorzitter - Verslaggever : de h. Mar- ring van cassatieberoep wordt ingechal - Gelijkluidende conclusie van de
steld;
h. Velu, advocaat-generaal.
Nr. 184

Nr. 185
2'

KAMER -

24 november 1982

Om die redenen, gelet op de
artikelen 542 en 545 van het Wethoek van Strafvordering, verwerpt
het cassatieberoep; veroordeelt eiser
in de kosten.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
24 november 1982 2' kamer NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN - Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
voorzitter
Verslaggever
: de h. MarVERZOEKGEWETTIGDE VERDENKING chal - Gelijkluidende conclusie van de
SCHRIFT VAN DE BEKLAAGDE- VORM.
h. Velu,. advocaat-generaal.
De verwijzing van een rechtbank naar
ee~ andere wegens gewettigde verdenking moet door de beklaagde worden
gevorderd bij een met redenen
omkleed en ondertekend verzoek- Nr. 186
schrift, dat ter griffie van het Hof
moet worden neergelegd. (Art. 542 Sv.)
2' KAMER - 24 november 1982
(HEYMANS)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2632)

HET HOF; - Gelet op de verklaring van cassatieberoep, op 23 sep-

1° BEWIJS

STRAFZAKEN GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHR!JFT - OVERTUIGING VAN
DE RECHTER MAG GEGROND ZIJN OP ALLE
REGELMATIG VERKREGEN GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN VRIJELIJK TEGENSPRAAK
HEBBEN KUNNEN VOEREN.

-4092° M!SDRIJF _

PRIVATE MILITIES _ ART. 1
WET VAN 29 JULI 1934 _ ORGANISATIE VAN
PRIVATE PERSONEN WAARVAN HET OOGMERK
IS GEWELD TE GEBRUIKEN - BEGRIP.

(DOSSOGNE, GILSON, CLAUS, MOHAMED E.A.
T. DOSSOGNE E.A.; BELGISCHE LIGA VOOR DE
VERDEDIGING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS T.
DOSSOGNE E.A.)
ARREST ( vertafing)

3° WAPENS-

PRIVATE MILITIES- ART. 1
WET VAN 29 JULI 1934 - ORGANISATIE VAN
PRIVATE PERSONEN WAARVAN HET OOGMERK
IS GEWELD TE GEBRUIKEN - BEGRIP.

(A.R. nr. 2237}

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 1 december 1981 en
27 januari 1982 door het Hof van
RECHTSVORDE- Beroep te Brussel gewezen;

4° BURGERLIJKE
RING - BURGERLIJKE

PARTIJ STELLEN
- ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN- BELANG
BIJ DE BESTRAFFING GEEN VOLDOENDE
RED EN.

I. Op de voorzieningen van Dossogne, Gilson en Claus, beklaagden :
Overwegende dat die voorzieningen enkel gericht zijn tegen de
1" Wanneer de wet in strafzaken geen strafrechtelijke beschikkingen van
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, het op 27 januari 1982 gewezen
mag de rechter zijn overtuiging gran- arrest;
den op aile regelmatig verkregen gegevens waarover de partijen vrijelijk
A. Op de voorziening van
tegenspraak hebben kunnen voeren,
oak al zijn die gegevens of sommige Dossogne:
ervan in het debat gebracht door
Over het eerste middel, afgeleid uit de
burgerlijke partijen wier rechtsvordering achteraf niet ontvankelijk is ver- miskenning van het onder meer in
artikel
6 van het Verdrag tot Bescherklaard(1).
ming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden neergelegde
2" en 3" Naar recht verantwoord is de algemeen rechtsbeginsel van het recht
beslissing waarbij iemand die wordt van verdediging, van het algemeen
vervolgd wegens overtreding van de rechtsbeginsel betreffende het bewijs in
artt. 1 en 2 wet van 29 juli 1934 strafzaken,
van de artiwaarbij de private milities verboden kelen 6, lid schending
2, van het Verdrag tot
worden en waarbij de wet van 3 jan. Bescherming
van de Rechten van de
1933 op de vervaardiging van, de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 8,
handel in en het dragen van wapenen 9,
22, 154, 189, 211 van het Wetboek van
en op de handel in munitie, wordt Strafvordering,
1, 3 van de wet van
veroordeeld op grand dat hij deel 17 april 1878 houdende de voorafgaande
uitmaakt van een organisatie van pri- titel van het Wetboek van Strafvordevate personen waazvan het oogmerk is ring, 7, tweede lid, 9 en 97 van de
geweld te gebruiken, oak al was het Grondwet,
geweld een middel om de politieke
doordat de appelrechters in twee ardoelstemngen van de organisatie te
resten van 1 december 1981 hadden
verwezenlijken (2}.
beslist dat de vordering die de beklaagden, onder wie eiser, hadden ingesteld
4" Voor het strafgerecht kan aileen hij ten einde in limine litis uitspraak te
zich burgerlijke partij stellen die aan- horen doen over de ontvankelijkheid van
toont dat hij persoonlijk door een de tegen hen ingestelde burgerlijke
misdrijf benadeeld is kunnen worden; rechtsvorderingen, gegrond was op
belang hebben bij de bestraffing is grond " dat de wet ,, nergens bepaalt
geen voldoende reden en valt samen dat een particulier die zelf niet het
met het belang van de maatschappij, slachtoffer is van aan een beklaagde
waarvan de bescherming uitsluitend verweten handelingen het recht heeft
aan het openbaar ministerie is opge- om zich burgerlijke partij te stellen naar
dragen (3).
aanleiding van de tegen die beklaagde
ingestelde vervolgingen of a fortiori om
(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen in de door een rechtstreekse dagvaarding die
cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 1982-83, vervolgingen uit te Iokken voor het
vonnisgerecht, dat daardoor het recht
op datum van dit arrest.

------------------1
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en zulks zelf niet verenigbaar is met het
grondbeginsel van publiek recht volgens
hetwelk de verdediging van de openbare
orde in het algemeen een wezenlijk
prerogatief is van de Staat », en die
rechtsvorderingen niet ontvankelijk badden verklaard, althans in zoverre ze
tegen eiser gericht waren; dat het
bestreden arrest vervolgens, om eiser te
veroordelen ter zake dat hij met overtreding van de artikelen 1 en .2 van de. wet
van 29 juli 1934 waarbiJ de pnvate
milities verboden worden, een private
militie of elke andere organisatie van
private personen waarvan het oogmerk
is geweld te gebruiken of het Ieger of de
politie te vervangen, zich met dezer actie
in te Iaten of in hun plaats op te treden,
heeft opgericht of zijn steun eraan heeft
verleend of ervan dee! heeft gemaakt,
vaststelt « dat uit de beoordelingsgegevens die bij de getuigenverhoren zijn
verzameld of aangebracht door hen die
niet het recht hadden om zich burgerlijke partij te stellen en wier burgerlijke
rechtsvordering was afgewezen, alsook
door de beklaagden zelf volgt dat het
" Front de Ia Jeunesse " een feitelijke
vereniging is met een hoofdzakelijk
politiek oogmerk ... die als zodanig ni~t
als een private militie te beschouwen IS
... "• waarna het beslist « dat daarentegen
uit dezelfde beoordelingsgegevens waaronder die waarop door de eerste rechter
in zijn veroordelende beslissing is gewezen ... , genoegzaam blijkt dat sommige
!eden aan die vereniging steun hebben
verleend als " militanten " die zodanig
overtuigd en actief waren dat ze zich
hebben aaneengesloten om de politieke
doelstellingen van het Front. te he!pen
verwezenlijken ... door m1dde! van
geweld »,

terwijl, eerste onderdeel, als een burgerlijke partij in limine litis niet ontvankelijk is verklaard in haar rechtsvordering, de rechter de bewijselementen, de
gegevens ter overtuiging of de beoorde!ingsgegevens die ze in het debat heeft
ingebracht ofschoon ze niet bevoe(:d was
om in het geding op te treden, met ten
grondslag kan leggen aan de beslissing
waarbij beklaagde wordt veroordeeld,
zonder daardoor een schending te
begaan van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende het bewijs in strafzaken
volgens hetwelk de rechter zijn overtuiging enkel mag gronden op de hem
regelmatig voorgelegde gegevens en d<;
bewijslast rust op de vervolgende partiJ
die de rechtsvordering behoort in te

stellen (schending van genoemd algemeen rechtsbeginsel en van de artikelen 6, lid 2, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 8,
9, 22, 154, 189, 211 van het Wetboek van
Strafvordering, 1 en 3 van de wet van
17 april 1878);

tweede onderdeel, << het recht van de
verdediging wordt geeerbiedigd » zoals
te lezen staat in het op 1 december 1981
door de appelrechters gewezen arrest,
wanneer in limine litis beslist wordt een
burgerlijke partij niet toe te Iaten tot het
geding waar haar aanwezigheicj' niet
gerechtvaardigd is en aileen tot gevolg
heeft dat de beklaagde een andere
tegenstrever krijgt dan degenen die
krachtens de wet mogen optreden m de
tegen hem ingestelde vervolgingi:m, de
rechter echter het recht van verdediging
miskent wanneer hij zijn veroordelende
beslissing grondt op bewijselementen,
gegevens ter overtuiging en beoordelingsgegevens welke die partij zelf heeft
ingebracht in het debat waarin ze niet
mocht optreden (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en van de in het middel
vermelde artikelen 1 en 3 van de wet
van 17 april 1878);
derde onderdeel, het althans tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat de
toestand van de beklaagde niet mag
worden verzwaard door de aanwezigheid
in het geding van een partij wier
burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk is verklaard, derhalve recht te
doen op de vordering van de beklaagde
om in limine litis uitspraak te doen over
de ontvankelijkheid van die burgerlijke
rechtsvordering en, anderzijds, na de
rechtsvordering van die partij in limine
litis niet ontvankelijk te hebben verklaard, de veroordeling van de beklaagde
te gronden op bewijselementen, gegevens ter overtuiging of ter beoordeling
die door genoemde burgerlijke partij
zijn voorgelegd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat in strafzaken,
wanneer, zoals ten deze, de wet
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de rechter zijn overtuigi~g
mag gronden op alle regelmat1g
verkregen gegevens waarover de
partijen vrijelijk tegenspraak hebben kunnen voeren;
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wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen het hof van beroep niet
verbieden om zijn strafrechtelijke
beslissing te gronden op de gegevens die door de burgerlijke partijen
v66r
de
niet-ontvankelijkverklaring van hun rechtsvorderingen waren « aangebracht » en
waarover eiser tegenspraak had
kunnen voeren;
Dat het hof van beroep, door zijn
overtuiging met name op die gegevens te gronden, zijn beslissing naar
recht verantwoordt en regelmatig
met redenen omkleedt;
Dat de drie onderdelen van het
middel niet kunnen worden aangenomen;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 2 van
de wet van 29 juli 1934 waarbij de
private milities verboden worden en
waarbij de wet van 3 januari 1933 de
vervaardiging van, de handel in en het
dragen van wapenen en op de handel in
munitie, aangevuld wordt, miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de strafwet strikt moet worden
geinterpreteerd, van
het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende het bewijs in strafzaken,
alsook schending van de artikelen 154,
189, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 10, 11 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 7,
tweede lid, 9, 14, 19, 20 en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, om het
aan eiser ten laste gelegde feit dat hij
een private militie of elke andere organisatie van private personen waarvan
het oogmerk is geweld te gebruiken of
het leger of de politie te vervangen, zich
met dezer actie in te Iaten of in hun
plaats op te treden, heeft opgericht,
daaraan zijn steun heeft verleend of
daarvan dee! heeft uitgemaakt, bewezen
te verklaren en om hem uit dien hoofde
op de strafvordering te veroordelen,
beslist dat het « Front de Ia J eunesse »
een feitelijke vereniging met een hoofdzakelijk politieke strekking en geen
private militie is, waarna het op grond
van beoordelingsgegevens die bij de
getuigenverhoren zijn verzameld of door
de burgerlijke partijen en door de

beklaagden zijn aangebracht, voor bewezen houdt « dat sommige !eden onder
wie (eiser) aan de vereniging steun
hebben verleend als " militanten" die
zodanig overtuigd en actief waren dat ze
zich hebben aaneengesloten om de politieke doelstellingen van het front te
helpen verwezenlijken door gebruik ..
van geweld ... » en eraan toevoegt « dat
de verdediging vergeefs een argument
poogt te vinden in het feit dat sommige
auteurs en een gedeelte van de rechtspraak op grond van een strikt Jetterlijke uitlegging van de wettekst van
oordeel zijn dat het desbetreffende misdrij£ enkel bestaat wanneer het gebruik
van geweld op zich het doe! vormt van
de bedoelde groepering en niet wanneer
het geweld slechts wordt aangewend als
een middel om een ander doe! te bereiken; dat ongetwijfeld die uitlegging verklaart waarom zelden vervolgingen zijn
ingesteld tegen de overtalrijke en misdadige uitingen van geweld van politieke
groeperingen van diverse strekkingen de
laatste jaren; dat het voor de hand ligt
dat het aanvaarden van genoemd onderscheid tussen middel en doe! elke uitwerking ontneemt aan de bedoelde tekst,
terwijl de strekking van een wetsbepaling moet worden beoordeeld in het Iicht
van de behoefte waarin de wetgever
heeft willen voorzien ... en dat de
bestraffing van het geweld op zichzelf
wel degelijk de opzet lijkt te zijn
geweest van de wet op de private
milities »; dat het bestreden arrest ten
slotte beslist « dat hoe dan ook die
vleugel van het Front geen ander eigen
doe] had dan gebruik te maken van
geweld om de acties van het Front te
ondersteunen of te beschermen en dus
wei degelijk een private militie is »,

terwijl, eerste onderdeel, Jaatstvermelde grond dubbelzinnig is en daaruit
niet kan worden opgemaakt of de appelrechters oordeelden dat de !eden van het
« Front de Ia Jeunesse » die binnen de
vereniging een georganiseerde groepering vormden met een eigen hierarchie,
onder toepassing vallen van de wet
omdat hun groepering zich << het gebruik
van geweld » ten doe! stelt en aldus
strafbaar is volgens de strikte interpretatie van de wet dan wel omdat hun
groepering ten doe! heeft << de acties van
het Front te ondersteunen of te
beschermen » door geweld te gebruiken
als een middel daartoe en derhalve
volgens de ruimere interpretatie van de
wet strafbaar is, in welk geval die
groepering « hoe dan ook » strafbaar is,

-412dat wil zeggen welke ook de uitlegging is
die men a an de wettekst geeft (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het bestreden arrest
niet zonder in tegenspraak te vervallen
met de vorige grond volgens welke de
!eden die de groepering samenstellen,
« zich aaneengesloten hebben om de
politieke doelstellingen van het Front te
hebben verwezenlijken ... door middel
van geweld » heeft kunnen beslissen dat
de bedoelde groepering « die geen ander
eigen doe! had dan geweld aan te
wenden om de acties van het Front te
ondersteunen of te beschermen », het
gebruik van geweld in de zin van
artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 tot
doe! had (schending van artikel 97 van
de Grondwet); laatstgenoemde grond, die
op ondubbelzinnige wijze laat uitschi.inen dat de appelrechters van oordeel
waren dat voor de !eden van bedoelde
groepering het geweld slechts een middel was « om de politieke doelstellingen
van het Front te verwezenlijken », blijkens de bewoordingen van het arrest
steunt op de « beoordelingsgegevens die
bij de getuigenverhoren zijn verzameld
of aangebracht zijn door hen die niet het
recht hadden om zich burgerlijke partij
te stellen en wier burgerlijke rechtsvordering was afgewezen, alsook door de
beklaagden zelf ... , waaronder die gegevens waarop door de eerste rechter in
zijn
veroordelende
beslissing
is
gewezen »; het bestreden arrest, nu het
de gegevens van het dossier niet aangeeft op grond waarvan het verklaart dat
die groepering het gebruik van geweld
tot doe! heeft, niet regelmatig met redenen is omkleed en er niet uit kan
worden opgemaakt of het gegrond is op
bewijsgegevens die regelmatig tijdens de
debatten zijn overgelegd en aan de
tegenspraak van de partijen zijn onderworpen, dan we! op andere niet nader
bepaalde gegevens die niet in het debat
zijn gebracht (schending van artikel 97
van de Grondwet, miskenning van het
algeme.efol beginsel van het recht van de
verded1gmg, van het algemeen rechtsbe-~
ginsel betreffende het bewijs in strafzaken en van de art1kelen 154, 189 en 211
van het Wetboek van Strafvordering)·
'
derde onderdeel, de wet van 29 juli
1934 enkel de private milities of andere
organisaties van private personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken,
verbiedt en
geen
verbodsbepaling
inhoudt betreffende de organisaties die
het geweld enkel als middel gebruiken
om een ander doe! te bereiken; het,

arrest, nu het beslist dat bepaalde !eden
van het « Front de Ia J eunesse » onder
wie eiser, zich aaneengesloten hebben
« om de politieke doelstellingen van het
Front te helpen verwezenlijken ... door
middel van geweld » en geweld gebruiken « om de acties van het Front te
ondersteunen of te beschermen , niet
heeft kunnen beslissen dat de door die
!eden gevormde groepering een private
militie was zonder daarbij vast te stellen
dat het geweld het oogmerk was van die
groepering, en het arrest niet zonder
schending van de artikelen 1 en 2 van de
wet van 29 juli 1934, van het algemeen
beginsel dat de strafwet strikt moet
worden gelnterpreteerd, alsook van de
artikelen 10, 11 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en
7, tweede lid, 9, 14, 19 en 20 van de
Grondwet, de bij de wet op de private
mi!i ties gestelde straffen heeft kunnen
opleggen aan die !eden, op grand dat
ook het gebruik van geweld als middel
om een ander doe! te bereiken onder de
strafbepalingen van die wet valt :
Wat het geheel van het middel
betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist « dat het Front de la
Jeunesse weliswaar een feitelijke
vereniging is met een hoofdzakelijk
politieke strekking, ... die als zodanig geen private militie vormt >>,
doch dat « daarentegen ... sommige
!eden van die vereniging ... zich
hebben aaneengesloten om de politieke doelstellingen van het Front te
helpen verwezenlijken ... door middel van geweld », dat het evenwel
releveert dat « hoe dan ook », eiser
zijn medewerking heeft verleend
aan die « vleugel van het Front »
dat geen « ander eigen doe! had dan
gebruik te maken van geweld om
acties van het Front te ondersteunen of te beschermen ,.
'

.

Dat het aldus zonder dubbelzmnigheid of tegenstrijdigheid beslist
dat eiser dee! heeft uitgemaakt van
een organisatie waarvan het doe!
bestond in het gebruiken van
geweld, ook al was het geweld een
middel om de politieke doelstellingen van het « Front de Ia Jeunesse »
te helpen verwezenlijken; dat de
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beslissing aldus regelmatig met
redenen is omkleed en naar recht is bewijs geleverd door het openbaar ministerie of door hem die zich regelmatig
verantwoord;
burgerlijke partij heeft gesteld en die
Dat de drie onderdelen van het bevoegd is om te zamen met de vervolmiddel niet kunnen worden aange- gende partij op te treden, de strafrechter
niet zonder schending van de regel
nomen;
inzake strafrecht volgens welke de twijEn overwegende dat de substan- fel de beklaagde ten goede moet komen
tiele of op straffe van nietigheid en niet zonder miskenning van het
voorgeschreven rechtsvormen in algemeen beginsel van strafrecht volgens
acht zijn genomen en de beslissing hetwelk de vervolgende partij de schuld
overeenkomstig de wet is gewezen; van de beklaagde dient te bewijzen, een

B. Op de voorziening van Gilson :
Wat de eerste twee middelen
betreft, die overeenstemmen met de
twee door Dossogne aangevoerde
middelen:
Overwegende dat uit de antwoorden op die twee middelen die in de
voorziening van Dossogne zijn aangevoerd, blijkt dat geen van de
onderdelen van die middelen kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van de regel inzake strafrecht dat de twijfel de beklaagde ten
goede moet komen, alsook van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het
bewijs in strafzaken en van de
artikelen 154, 189 en 211 van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het arrest, waarbij wordt
beslist dat het misdrijf, bestaande in het
oprichten, steunen of dee! uitmaken van
een private militie of elke andere organisatie van private personen waarvan
het oogmerk is geweld te gebruiken, of
het Ieger of de politie te vervangen, zich
met dezer actie in te Iaten of in hun
plaats op te treden, bewezen is ten laste
van bepaalde !eden van het << Front de Ia
Jeunesse » die konden worden geldentificeerd aan de hand van in beslag
genomen foto's die zijn genomen van het
kamp van Ster-Francorchamps in oktober 1978, eiser wegens dat misdrij£
veroordeelt ondanks het feit dat hij niet
op die foto's staat en dat hij ontkend
heeft dee! te hebben genomen aan het
desbetreffende kamp, en die veroordeling hierop grondt « dat hij nochtans
heeft toegegeven te hebben deelgenomen
aan andere kampen en dat het niet
waarschijnlijk is dat de activiteiten van
dat kamp verschillend waren van die
van oktober 1978 te Ster-Francorchamps »,

beklaagde mag veroordelen op loutere
waarschijnlijkheidsgronden :

Overwegende dat het arrest met
de vermel.ding << dat ... Gilson weliswaar heeft ontkend te hebben dee!
genomen aan het kamp waarop de
in beslag genomen foto's betrekking
hebben, dat hij nochtans heeft toegegeven te hebben deelgenomen
aan andere kampen en dat het niet
waarschijnlijk is dat de activiteiten
van dat kamp verschillend waren
van die van oktober 1978 te
Ster-Francorchamps "• beslist dat de
activiteiten van de kampen waaraan
eiser, naar hij zelf heeft toegegeven,
heeft deelgenomen, niet verschilden
van die te Ster-Francorchamps in
oktober 1978;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
C. Op de voorziening van Claus :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Op de voorzieningen van de
burgerlijke partijen Yamina Mohamed, Gerard Ugaux, Bernard Hermant en Fran!;ois Houtart :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
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aan de partijen tegen wie ze zijn
gericht;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
III. Op de voorziening van de
burgerlijke partij, de Belgische Liga
voor de Verdediging van de Rechten
van de Mens, instelling van openbaar nut:
Overwegende dat eiseres zich
enkel tegen het op 1 december 1981
gewezen arrest nr. 1279/81 in cassatie heeft voorzien;

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen Gaston Dossogne,
Jean Van Campenhout, Michel Pensis, Yves Hugelier, Dimitri Dolgoff,
Marcel
Barbier en Jean-Marie
Paul :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan die partijen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. Op het
voorziening :

overige

van

de

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 63 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
dooz-dat het bestreden arrest de
rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk verklaart, enerzijds op grond dat
ze het bewijs niet Ievert « van de
mogelijkheid dat ze zelf schade heeft
geleden » en « dat daarentegen uit hare
verklaringen volgt dat, wat ze een aantasting van haar persoonlijk belang
noemt, het belang is dat aile burgers
hebben bij de vervolging van de misdrijven en de bestraffing van de daders
ervan, wat precies het maatschappelijk
belang is waarvan de verdediging in
beginsel uitsluitend aan het openbaar
ministerie is opgedragen », en anderzijds
op grond << dat het wegens de aard van
(de) aan de beklaagden ten laste gelegde
misdrijven, namelijk de overtredingen

van de artikelen 1 en 1bis van de wet
van 29 juli 1934 en 12 van de wet van
3 januari 1933, uitgesloten is dat een
bestanddeel ervan zou zijn dat een
particulier of een private rechtspersoon
er het slachtoffer van is »,
terwijl, eerste onderdeel, wegens het
bij zonder doe! dat eiseres zich heeft
gesteld en het bijzonder voorwerp van
haar opdracht waarvoor ze als instelling
van openbaar nut is erkend, de aan
de beklaagden verweten misdrijven de
morele waarden die eiseres wil beveiligen, in gevaar kunnen brengen zodat die
misdrijven haar morele schade kunnen
berokkenen door een persoonlijke en
rechtstreekse aantasting van haar eigen
belang; ten slotte, nu de instelling van
openbaar nut de beveiliging van morele
waarden en niet de verdediging van
collectieve belangen nastreeft, ze als
zodanig een eigen belang heeft dat
onderscheiden is van de persoonlijke
belangen van afzonderlijke !eden van die
instelling en dat voortvloeit uit het
geestelijk oogmerk waartoe ze is opgericht; het belang dat ze heeft bij de
vergoeding van een zodanige schade
verschilt van het belang dat de maatschappij heeft bij de bestraffing van
misdrijven, ook als dat belang daarmee
gelijklopend is (schending van het
geheel van de in het middel vermelde
bepalingen,
met
uitzondering
van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de burgerlijke
rechtsvordering voor het strafgerecht
kan worden gebracht, dat wil zeggen er
sprake kan zijn van door een misdrijf
veroorzaakte schade in de zin van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, zonder dat daartoe vereist is dat
het bestaan van die schade een van de
bestanddelen is van dat misdrijf; het
bestreden arrest derhalve de nietontvankelijkheid van de burgerlijke
rechtsvordering van eiseres niet hieruit
kon afleiden dat er wegens de aard van
de misdrijven geen sprake kon zijn van
een slachtoffer als << bestanddeel ervan »
(schending van de in het middel vermelde bepalingen van de wet van
17 april 1878); in de veronderstelling dat
genoemde grond aldus zou kunnen worden uitgelegd dat de schending van het
verbod op de private milities op zichzelf
enkel een bedreiging kan vormen voor
de openbare rust doch geen oorzaak kan
zijn van schade aan een particulier, het
bestreden arrest dan nog een miskenning inhoudt van het wettelijk begrip
schade dat de aantasting inslUit van de
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mende waarden welke eiseres tot doe! reden is om eiseres ontvankelijk te
heeft te verdedigen, namelijk de rechten verklaren in die burgerlijke rechtsvan de mens die aileen a! door het vordering en << dat er anders over
bestaan van een organisatie die tot doe!
heeft geweld te gebruiken, in gevaar beslissen tot gevolg zou kunnen
worden gebracht (schending bovendien hebben dat gelijk wie zou kunnen
van de artikelen 1382 en 1383 van het tussenkomen in de strafvordering
Burgerlijk Wetboek); die grond althans door burgerlijke rechtsvorderingen
dubbelzinnig is doordat in het ongewisse in te stellen welke in werkelijkheid
blijft of het bestreden arrest beslist dat fictief zijn doch die tot gevolg zo
het voor de ontvankelijkheid van de
burgerlijke rechtsvordering vereist is dat niet ten doel zouden hebben het
de aanwezigheid van een slachtoffer een openbaar ministerie ertoe aan te
bestanddeel is van het misdrijf, dan wei zetten om op te treden of ... het
of
het
oordeelt
dat
de
niet- daartoe te dwingen >>;
ontvankelijkheid van de burgerlijke
Overwegende dat het arrest aldus
rechtsvordering hieruit voortvloeit dat wettig beslist dat eiseres die niet
geen van de bestanddelen van de verwe- kan beweren persoonlijk te zijn
ten misdrijven voor iemand een oorzaak
van schade kon zijn (schending van benadeeld door de misdrijven, over
geen enkele rechtsvordering beartikel 97 van de Grondwet) :
schikt om die misdrijven door de
Wat het eerste onderdeel betreft : rechtbanken te doen bestraffeh,
Overwegende dat krachtens de daar die misdrijven enkel kunnen
artikelen 3 en 4 van de wet van worden vervolgd door het openbaar
17 april 1878, alsook krachtens ministerie of op rechtstreekse dagartikel 63 van het Wetboek van vaarding door hen die persoonlijk
Strafvordering
de
burgerlijke het slachtoffer ervan zijn geweest;
rechtsvordering voor de strafrechter
Dat het eerste onderdeel van het
mag worden ingesteld door een middel niet kan worden aangenoieder die beweert persoonlijk bena- men;
deeld te zijn door het misdrijf
waarvoor de strafvordering is ingeWat het tweede onderdeel besteld, dat wil zeggen door een ieder treft :
die aantoont dat hij door dat misOverwegende dat de beslissing
drijf in zijn persoon, in zijn goede- naar recht is verantwoord door de
ren of in zijn eer is geschaad;
in het antwoord op het eerste
Overwegende dat uit de vermel- onderdeel van het middel weergegedingen van het bestreden arrest ven vermeldingen van het bestreden
volgt dat eiseres niet doet blijken arrest, zodat het tweede onderdeel
van enig recht of enig persoonlijk ervan niet ontvankelijk is bij gebrek
belang waarin ze door de aan de aan belang;
beklaagden ten laste gelegde misdrijven kon zijn geschaad, dat wat
ze een aantasting van haar persoonlijk belang noemt, in werkelijkheid
« het belang is dat alle burgers
hebben bij de vervolging van de
Om die redenen, verwerpt de
misdrijven en de bestraffing van de voorzieningen; veroordeelt de eisers
daders ervan, dat is ... het maat- in de kosten van hun respectieve
schappelijke belang waarvan de ver- voorziening.
dediging in beginsel uitsluitend aan
het openbaar ministerie is op24 november 1982 2' kamer gedragen >>, « dat de omstandigheid Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
voorzitter- Verslaggever: de h. Saced. at e!seres is opgericht als. een Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
mstelh!l~ van openbaar nut d1e de advocaat-generaal Advocaten : mrs.
verded1gmg van morele waarden op, Dassesse en Van Ryn.
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1° VOORLOPIGE

-416dan vierentwintig uur na diens aanhouding, zonder dat er een bevel tot medebrenging was uitgevaardigd :

HECHTENIS

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- GELDIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING NIET
MEER TE BETWISTEN.

2° RECHTEN

VAN

DE

MENS

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN
DE MENS, ART. 5.3 - REDELIJKE TERMIJN BEGRIP.

1" Het onderzoeksgerecht behoeft zich,

wanneer het te beslissen heeft over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, niet meer uit te spreken over de
geldigheid van het bevel tot aanhouding (1). (Art. 5 Wet Voorlopige Hech-

tenis 20 april 1874.)

2" Ingevolge art. 5.3 Europees Verdrag

Rechten van de Mens heeft een ieder
die gearresteerd is of gevangen wordt
gehouden overeenkomstig lid 1, c, van
vorenvermeld artikel het recht binnen
een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid
te worden gesteld; de strekking van
die bepaling is om de verdachte in
vrijheid te stellen zodra de handhaving van de hechtenis niet langez·
redelijk is, en de redelijkheid ezvan
mag niet worden bezien in abstracto,
maar wei in het Jicht van de gegevens
van elk geval afzonderlijk (2).
(HEYMANS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2616)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1982 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het arrest de handhaving van de
hechtenis beveelt ofschoon het bevel tot
aanhouding tegen eiser is verleend meer

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

(1) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 96) en
5 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 343).
(2) Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 477)
met de concl. O.M. in Bull. en Pas., v66r het
arrest van die datum, en Cass., 29 sept. 1982
(A.C., 1982-83, nr. 76).

Overwegende dat de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding
niet meer kan worden betwist wanneer wordt beslist over de handhaving van de voorlopige hechtenis;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat na 6 juni 1982 geen enkele daad
van onderzoek is verricht terwijl eiser
die bekend heeft, krachtens het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
het recht heeft om binnen een redelijke
termijn te worden berecht :

Overwegende dat naar luid van
artikel 5, lid 3, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden een ieder die gearresteerd is
of gevangen wordt gehouden, overeenkomstig lid 1, c, van dit artikel,
« het recht heeft binnen een redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te
worden gesteld >>;
Overwegende dat de strekking
van die bepaling is om de verdachte
in vrijheid te stellen zodra de handhaving van de hechtenis niet Ianger
redelijk is; dat de vraag of de
handhaving van de hechtenis redelijk is niet in· abstracto doch in het
licht van de gegevens van elk geval
afzonderlijk moet worden beantwoord;
Overwegende dat het arrest verklaart dat de hechtenis van eiser
wegens ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden welke de openbare
veiligheid raken, moet worden
gehandhaafd en, met overneming
van de gronden van de beroepen
d
d
beschikking, die omstan ighe en
nauwkeurig omschrijft onder vermelding van de gegevens eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van
eiser;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, in strijd met wat

-417het middel beoogt, er na 6 juni 1982 voorzitter - Verslaggever : de h. Marnog daden van onderzoek werden chal - Gelijkluidende conclusie van de
verricht nodig om de waarheid aan h. Velu, advocaat-generaal.
het Iicht te brengen;
Overwegende dat uit die stukken
niet blijkt dat eiser voor het hof van
beroep een conclusie heeft genomen Nr. 188
waarin hij zou hebben betoogd dat
de onderzoeksverrichtingen een niet
2' KAMER - 24 november 1982
te verantwoorden vertraging hebben
opgelopen of waarin hij gewag zou 1° RAAD VAN STATE - AFDELING WEThebben gemaakt van andere gege- GEVING - ~ HOOGDRINGENDHEID » WAARvens in rechte of in feite waaruit liij
DOOR DE MINISTERS ONTSLAGEN WORDEN
zou hebben afgeleid dat de handha- VAN DE VERPLICHTING OM BEPAALDE VOORving van zijn hechtenis niet Ianger ONTWERPEN TE ONDERWERPEN AAN DE
redelijk is; dat het hof van beroep AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN
bij ontstentenis van een dergelijke STATE - BEOORDELING DOOR DE MINISTERS
conclusie niet verplicht was om de -GRENZEN.
redenen waarom het de invrijheid- 2° RECHTERLIJKE MACHT - , HOOGstelling niet toestond, nader aan te
DRINGENDHEID • WAARDOOR DE MINISTERS
ONTSLAGEN WORDEN VAN DE VERPLICHTING
geven;
OM BEPAALDE VOORONTWERPEN TE ONDEROverwegende dat het arrest met WERPEN
AAN DE AFDELING WETGEVING VAN
de hierboven aangegeven consideDE RAAD VAN STATE - BEVOEGDHEID VAN
ransen naar recht verantwoord is;
DE HOVEN EN RECHTBANKEN OM NA TE
GAAN
OF
HET
WETTEL!JK
BEGRIP
Dat het middel niet kan worden
<.: HOOGDRINGENDHEID » NIET IS MISKEND.
aangenomen;
Over het derde middel, hieruit afgeleid 3° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN
- • HOOGDRINGENDHEID • WAARDOOR DE
dat het onderzoek onregelmatig geschied
BEVOEGDE MINISTER IS ONTSLAGEN VAN DE
is; dat bij eiser een huiszoeking is
VERPLICHTING OM EEN ONTWERP VAN
gebeurd zonder een daartoe strekkend
KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE UITVOEbevel en zonder zijn schriftelijke toeRING VAN EEN GEMEENSCHAPSVERORDENING
stemming; dat de door eiser uitgegeven
TE
ONDERWERPEN AAN HET ADVIES VAN DE
cheques niet zijn ondertekend ne varieAFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN
tur; dat uit het psychiatrisch onderzoek
STATE - MISKENNING VAN HET WETTELIJK
blijkt dat eiser niet aansprakelijk was
BEGRIP ~: HOOGDRINGENDHEID » - BEGRIP.
ten tijde van de feiten en dat hij thans
aansprakelijk is :
4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

Overwegende dat het middel grieven aanvoert die geen verband houden met de bestreden beslissing, en
het derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantie!e of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - VERNIETIGING
VAN EEN BESLISSING VAN VRIJSPRAAK MET
BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGING FElTEN VAN DIE TELASTLEGGING DIE SAMEN
MET DE FElTEN VAN EEN ANDERE TELASTLEGGING WAARVOOR EEN VEROORDELING IS
UITGESPROKEN DOOR DE RECHTER KUNNEN
WORDEN BESCHOUWD ALS VOORTVLOEIENDE
UIT EEN ZELFDE OPZET VERNIETIGING
GELDEND VOOR HEIDE BESLISSINGEN (I).

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

(1) en (2) Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976,
1170) en 12 okt. 1976 (ibid., 1977, 175) en 5 mei
1981 (ibid., 1980-81, nr. 496); vgl. Cass., 21 feb.
1972 (ibid., 1972, 570). Over de jurisprudentie
van de Raad van State, zie NOVELLES, Droit
administratif, dl. VI, Le conseil d'Etat, Brussel,
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(Zie vervolg nota volgende biz.)
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telastlegging waarvoor een veroordeonder voorbehoud van hun politieke
ling
is uitgesproken, door de rechter
verantwoordelijkheid, te oordelen over
kunnen worden beschouwd als voortde « hoogdringendheid " die hen
vloeiende uit een en hetzelfde opzet
ontslaat van de verplichting om de
geldt de vernietiging voor beide beslistekst van voorontwe1pen van wet of
van reglementaire en organieke uitsingen (3).
voeringsbesluiten te onderwerpen aan
het beredeneerd advies van de aideling wetgeving van de Raad van State,
(PROCUREUR DES KON!NGS TE CHARLEROI
tach hebben de hoven en rechtbanken
T. BLAUWAERT)
het recht te onderzoeken of een minister door het advies van de Raad van
ARREST ( vertaling)
State niet te vragen, zijn macht niet
(A.R. nr. 2582)
overschreden of afgewend, met miskenning van het wettelijk begrip
HET HOF; - Gelet op het bestre« hoogdringendheid " (2). (Art. 107
Gw.; art. 3 Wet Raad v. State, coord. den vonnis, op 14 juni 1982 in hoger
12 jan. 1973.)
beroep gewezen door de Correctio-

1' en 2' AI staat het aan de ministers,

3' Onwettig is het vonnis waarbij wordt
beslist dat de bevoegde minister het
wettelijk begrip « hoogdringendheid "
heeft miskend door zich op dat begrip
te beroepen om geen beredeneerd
advies van de afdeling wetgeving van
de Raad van State te vragen over een
antwerp van reglementair koninklijk
besluit houdende uitvoering van een
gemeenschapsverordening, en zulks op
grand aileen dat noch uit de aard van
het koninklijk besluit noch uit de
gemeenschapsverordening zelf bleek
dat de uUvaardiging ervan geboden
was wegens een dringende noodzakelijkheid, dat tussen de afkondiging van
het koninklijk besluit en de afkondiging van de gemeenschapsverordening
negen maanden verstreken zijn en
meer dan twee jaren vooraleer dat
koninklijk besluit in het Be!gisch
Staatsblad werd bekendgemaakt, des
te meer daar genoemd koninklijk
besluit is bekendgemaakt vijftien
dagen na zijn ondertekening, en niet
meer dan twee jaar na die handtekening, zoals in het vonnis verkeerdelijk wordt gezegd.
4° Wanneer, op het cassatieberoep van

het openbaar ministerie, de beslissing
van vrijspraak met betrekking tot een
telastlegging vernietigd wordt en blijkt
dat de feiten van die telastlegging,

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

nele rechtbank te Charleroi;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 107 van de Grondwet, 2, tweede
lid, van de wet van 23 december 1946
houdende instelling van een Raad van
State, en 16 van het koninklijk besluit
van 23 april 1971 houdende uitvoering
van verordening nr. 1463/70 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van
20 juli 1970 betreffende de invoering van
een controleapparaat bij het wegvervoer :

Overwegende dat het vonnis verweerster vrijspreekt van de overtredingen van voormeld koninklijk
besluit van 23 april 1971 op grand
dat genoemd koninklijk besluit nietig is nu het niet aan het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State is
onderworpen en de minister, door
zich op de hoogdringendheid te
beroepen om dat advies niet te
moeten
inwinnen,
het
begrip
« hoogdringendheid " zijn zin ontneemt en de door de wetgever
daaraan verbonden juridische betekenis miskent;
Dat het vonnis die beslissing
grondt op de overwegingen dat
« noch uit de aard zelf van (dat)
koninklijk besluit ... noch uit de

(Vervolg nota van vorige biz.)
1975, nrs. 481 rot 490. W. LAMBRECHTS, « Gelet
op dringende noodzakelijkheid », R . w . , l - - - - - - - - - - - - - - - - - 1980-81, kol. 425 e.v.
(3) Zie Cass., 13 okt. 1953 (Bull. en Pas.,
Art. 3 van de geco6rdineerde wetten op de 19M, I. 113); 21 maart en 9 mei 1972 (A.C.,
Raad van State is gewijzigd bij art. 18 van de 1972, 694 en 835); 4 nov. 1974 (ibid, 1975, 288);
gewone wet op de institutionele hervormingen 24 jan. 1977 (ibid., 1977, 575) en 9 nov. 1982 (A.C.,
1982-83, nr. 156).
van 9 aug, 1980.
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E.E.G.-verordeningen bleek dat de
uitvaardiging ervan geboden was
wegens een dringende noodzakelijkheid, zoals ernstige en dreigende
gevaren; dat het feit dat tussen de
afkondiging van de gemeenschapsverordeningen en de afkondiging
van het koninklijk besluit een termijn van negen maanden verlopen
is alsook de omstandigheid dat
meer dan twee jaren verstreken zijn
vooraleer het in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1973 werd bekendgemaakt, veelzeggend zijn en de Uitvoerende Macht zelfs niet eens een
beroep heeft gedaan op artikel 84
van de wet van 12 juni 1973 »;
Overwegende dat als regel geldt
dat de ministers, onder voorbehoud
van hun politieke verantwoordelijkheid, moeten oordelen over de hoogdringendheid die hen ontslaat van
de verplichting om de tekst van
de ontwerpen van reglementaire
besluiten te onderwerpen aan het
beredeneerd advies van de afdeling
wetgeving van de Raad van State;

negen maanden nadat een gemeenschapsverordening de Lid-Staten
verplicht had om tijdig, na raadpleging van de commissie, de voor de
uitvoering vereiste wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen vast te stellen, volstaan om
het bewijs te leveren dat de
bestuurlijke overheid, bij de beoordeling van de hoogdringendheid,
een machtsoverschrijding of een
machtsafwending heeft begaan;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen op de ten laste gelegde overtredingen van het koninklijk besluit
van 23 april 1971;

Dat nochtans de vernietiging van
die beslissingen leidt tot de vernietiging van de beslissingen waarbij verweerster veroordeeld wordt
wegens de haar ten laste gelegde
overtredingen
van
de
artikelen 81.4.1, 10.1.1' en 10.1.3' van het
Wegverkeersreglement, nu de rechter op verwijzing kan beslissen dat
Overwegende evenwel dat de a! de aan verweerster ten laste
rechters,
om
het
hun
door gelegde misdrijven de uitvoering
artikel 107 van de Grondwet opge- zijn van eenzelfde opzet;
dragen wettigheidstoezicht uit te
oefenen, verplicht zijn te onderzoeken of de minister, door het advies
van de Raad van State niet te
vragen, zijn macht heeft overschreden, ja zelfs heeft afgewend, door
Om die redenen, zonder dat er
het wettelijk begrip hoogdringendgrand bestaat tot onderzoek van het
heid te miskennen;
door eiser voorgedragen middel dat
Overwegende dat ten deze niet is niet kan leiden tot cassatie zonder
gebleken dat op de hoogdringend- verwijzing, vernietigt het bestreden
heid een beroep is gedaan, in strijd vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
met de wet;
kant van de vernietigde beslissing;
laat
de kosten ten laste van de
Dat met name het koninklijk
besluit van 23 april 1971 niet, zoals Staat; verwijst de zaak naar de
het vonnis vermeldt, in het Belgisch Correctionele Rechtbank te Bergen,
Staatsblad van 8 mei 1973 doch in zitting houdend in hager beroep.
dat van 8 mei 1971 is bekendgemaakt; dat n?ch die omstandigheid,
2" kamer _
24 november 1982 _
noch. de h1erboven weerg~geven Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
cons1deransen van het vonms met voorzitter - Verslaggever : de h. Marbetrekking
tot een
koninklijk chal - Gelijkluidende conclusie van de
besluit dat uitgevaardigd werd h. Velu, advocaat-generaal.

I

-420Nr. 189

(PIRSON)
ARREST ( VertaJing)

2"

KAMER ~

24 november 1982

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLITIERECHTBANK ~ TAAK VAN DE RECHTER
VERPLICHTING AAN HET BIJ HEM AANHANGIG
STRAFBAAR
FElT
ZIJN
WETTEL!JKE
OMSCHRIJVING TE GEVEN.
STRAFZAKEN ~
CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLIT!ERECHTBANK ~ BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM EEN MISDRIJF TE VOEGEN BIJ HET
MISDRIJF OMSCHREVEN IN DE AKTE DIE DE
ZAAK BIJ HEM AANHANGIG MAAKT ~ ORENZEN.

2° RECHTBANKEN -

(A.R. nr. 2455)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 mei 1982 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 145 en
182 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat eiseres, bij
beschikking van de raadkamer
waarin verzachtende omstandigheden worden aangenomen, naar de
politierechtbank is verwezen uit
1' De poli tierech tbank of de correctio- hoofde van overtreding van de
nele rechtbank waarbij een strafbaar artikelen 418 en 420 van het Straffeit aanhangig is, is zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep ve1plicht
hieraan zijn wettelijke omschrijving te
geven, met inachtneming van bet
recht van verdediging (1); dam·toe mag
zij de oorspronkeiljke omschrijving
verbeteren, aanvullen of vervangen.
2' Wanneer de rechter uitspraak moet
doen over een feit waaraan bij het
aanbangig maken van de zaak slechts
een OlllSChnjving is gegeven, vermag
hij niet, zonder aanvullende dagvaarding of vrijwiJ]jge verschijning, de
beklaagde te veroordelen uit hoofde
van verscllillende misdrijven, ook als
die misd1ijven, te zamen met het in de
oorspronkehjke telastlegging bedoelde
misdrijf, slechts een enkel strafbaar
feit vormen, waarvoor slechts een
enkele straf wordt uitgesproken (2).

1-----------------om aan het feit een omschrijving te geven
«

die bij de oorspronkelijke wordt gevoegd ».
Maar bet arrest stelt vast dat er m.b.t. bet
nieuwe misdrijf vrijwillige verschijning is
geweest, wat het probleem natuurlijk oplost.
Een noot onder dat arrest verwijst naar een
arrest van 6 feb. 1956 (Bull. en Pas., 1956, I,
589), waarin evenwel enkel wordt beslist dat
een strafbaar feit niet noodzakelijk een enkele
?mschrijving krijgt en dat de rechter bevoegd
1s om aan de beklaagde te vragen zich te
verdedigen m.b.t. de « bijkomende » omschrijvingen die hij opportuun acht; ten deze had
bet hof van beroep de beklaagde gevraagd zicb
« in bijkomende orde » te verdedigen op grond
van een andere omschrijving. Ten slotte wordt
in een arrest van 21 juni 1954 (ibid., 1954, I,
915), waarnaar wordt verwezen onder het
arrest van 6 feb. 1956, enkel gewag gemaakt
van een berbaaldelijk uitgedrukt beginsel : de
omschrijving kan slechts worden gewijzigd
mits bet feit betzelfde blijft en de beklaagde
zich heeft kunnen verdedigen. In dat arrest

------------------1
~~~ch~ij~i;i~b~; h~~ s~i[~~~r;~ d~a~~=:~
) legging had de rechter zelf een nieuwe
AC

(1) Cass., 17 sept. 1980 ( · ·• 1980- 81 • nr. 38 · bescbuldiging doen ontstaan. Wat de rechter
(2) \Vanneer de rechter een veroordeling zelf niet vermag, kan wei gebeuren, hetzij
uitspreekt voor twee misdrijven uit hetzelfde door vrijwillige verschijning, waardoor een
feit, hoewel de zaak slechts onder een bijkomend misdrijf aanhangig wordt gemaakt
omschrijving bij hem aanhangig is gemaakt, bij de rechtbank - vanzelfsprekend in eerste
betekent zulks niet dat hij de omschrijving aanleg - , hetzij door een bijkomende dagverbetert, aanpast, '\tvijzigt of aanvult, maar wel vaarding, wat veelvuldig wordt gedaan in
dat hij de toestand van de beklaagde ver- verkeerszaken, waar het O.M., na contravenzwaart; hij « beslist dat er nog een andere tionalisering van het wanbedrijf, onopzetteschuldigverklaring bestaat »; een dergelijke lijke slagen en verwondingen, rechtstreeks
veroordeling moet derhalve vernietigd worden dagvaardt voor de politierechtbank wegens de
wanneer zij in hoger beroep wordt uitgespro- oyertredingen van het Wegverkeersreglement,
ken, zonder dat het O.M. in hoger beroep is d1e het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid
gegaan (Cass., 9 dec. 1975, A.C, 1976, 444 en uitmak.en. bedoeld .in ~rt. ~18 Sw. Volgens 's
446) of zonder dat de eenparigheid is vastge- Hofs Juns:prud~?tle lS d1e procedure niet
steld (Cass., 6 mei 1974, ibid., 1974, 1000). De onregelma!lg (blJV., Cass., 21 feb. 1978, A.C,
notitie 2' v66r het arrest van 20 sept. 197111978, 732).
(ibid., 1972, 65) zegt dat de rechter bevoegd is
R.D.
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voor het geheel van de misdrijven
slechts een enkele straf uitspreekt
op grand dat die misdrijven te
zamen met de onopzettelijke slagen
of verwondingen slechts een enkel
Overwegende dat uit de stukken strafbaar feit vormen;
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat die dagvaarding
niet is betekend aan eiseres; dat zij
niettemin bij het op 24 februari 1981
bij verstek gewezen vonnis tot een
geldboete van honderd frank werd
Om die redenen, zonder dat er
veroordeeld wegens de vijf in de grand bestaat tot onderzoek van de
dagvaarding opgesomde misdrijven; door eiseres voorgedragen middelen
die, zelfs a! werden ze gegrond
Overwegende dat de correctionele bevonden, niet kunnen leiden tot
rechtbank, op het hager beroep van ruimere cassatie, vernietigt het
het openbaar ministerie, heeft vast- bestreden vonnis in zoverre het
gesteld dat de dagvaarding van eise- uitspraak doet over de tegen eiseres
res om voor de eerste rechter te ingestelde strafvordering; beveelt
verschijnen een onregelmatigheid dat van dit arrest melding zal worbevatte, waarna ze de zaak aan zich den gemaakt op de kant van de
heeft getrokken en eiseres bij wege gedeeltelijk vernietigde beslissing;
van een nieuwe beslissing tot een laat de kosten ten laste van de
enkele geldboete van vijftig frank Staat; verwijst de aldus beperkte
heeft veroordeeld wegens onopzette- zaak naar de Correctionele Rechtlijke slagen of verwondingen alsook bank te Namen, zitting houdende in
wegens de vier overtredingen van hager beroep.
het Wegverkeersreglement;
wetboek; dat benevens dit feit in de
dagvaarding nog vier overtredingen
van het Wegverkeersreglement aan
eiseres ten laste werden gelegd;

Overwegende dat de appelrechter
ten onrechte heeft beslist de zaak
aan zich te trekken; dat immers,
wanneer de eerste rechter ten
gevolge van een beslissing over de
zaak zelf zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend, de appelrechter
slechts uitspraak doet op grand van
de devolutieve werking van het
hager beroep;

24 november 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delvaux, Dinant.
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1' KAMER- 25 november 1982
Overwegende dat het vonnisgerecht in correctionele of in politieBEWIJS
- BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE
zaken aan het ten laste gelegde feit
EEN COMMERCJELE VERPLICHTJNG de juiste kwalificatie moet geven en MET
DATUM - BEWIJS JEGENS DERDEN - BEWIJSdaartoe, met eerbiediging van het MIDDELEN.
recht van verdediging, de oorspronkelijke kwalificatie moet verbeteren, De datum van een akte waarin een
commercieJe verplichting voorkomt,
aanvullen of vervangen; dat het
wordt jegens derden door aile middeevenwel, wanneer het uitspraak
Jen van recht bewezen; de rechter kan
moet doen over een feit waaraan
zijn oveduiging Jaten steunen op verslechts een kwalificatie gegeven is,
moedens en onder meer, gelet op de
beklaagde niet mag veroordelen uit
omstandigheden van de zaak, aannehoofde van verschillende misdrijven
men dat de akte bewijs oplevert van
zonder aanvullende dagvaarding of I de daarin voorkomende datum.

I

-422(• BROUWERIJ HAACHT, N.V. T.' BROUWERIJ DE
LA CHASSE ROYALE , N.V., ' BROUWERIJ
ARTOIS • N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6670)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 oktober 1981 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134 van het Burgerlijk Wethoek over het gerechtelijk contract en 16
van de wet op de handelshuurovereenkomsten van 30 april 1951, en ook uit de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de hoven en rechtbanken
enkel uitspraak mogen doen op de
conclusie van de partijen, doordat de
bestreden beslissing zegt dat de Brouwerij Artois een recht van vruchtgebruik of
gebruik op het litigieuze pand bezit,
krachtens hetwelk zij bevoegd is om de
aanvraag tot hernieuwing van eiseres te
verwerpen,

terwijl de Brouwerij Artois, in tegenstelling tot hetgeen in de bestreden
beslissing wordt gezegd, ingevolge het
proces-verbaal van 21 januari 1977 van
de vergadering van de raad van bestuur
van de naamloze vennootschap Brasserie
de Ia Chasse Royale geen zakelijk recht,
vruchtgebruik of recht van gebruik heeft
kunnen verkrijgen waardoor zij de hernieuwing van de huur kon weigeren en
de Brouwerij Artois bovendien nooit
heeft aangevoerd dat zij een dergelijk
zakelijk recht had verworven, maar de
bestreden beslissing haar een dergelijk
recht uit eigen beweging heeft toegekend:

Overwegende dat het vonnis, om
te beslissen dat de tweede verweerster bevoegd was om aan eiseres
kennis te geven van de weigering
van huurhernieuwing, verklaart dat
men om te verhuren « niet noodzakelijk eigenaar behoeft te zijn, maar
een recht van vruchtgebruik of
h
d
k
t
gebruik op d e ver uur e zaa moe
bezitten "• en vaststelt dat « dit
recht van de naamloze vennootschap Brouwerij Artois blijkt uit het
proces-verbaal van de vergadering
van 21 januari 1977 van de raad van
bestuur van de naamloze vennoot-1

schap Brasserie de la Chasse
Royale, volgens hetwelk de raad van
bestuur van de naamloze vennootschap Brouwerij Artois haar verzocht, als vastgoedmakelaar, het
bewuste pand aan te kopen, ... met
dien verstande dat de naamloze
vennootschap Brouwerij Artois in
eigen naam zal instaan voor het
beheren van het pand, het regelen
van het genot ervan en de vaststelling daarvan ten aanzien van alle
bewoners »; dat het vonnis daaraan
toevoegt dat de beslissing van de
eerste rechter dus terecht is genamen;
Overwegende dat uit die vermeldingen niet volgt dat het vonnis
oordeelt dat het gebruiksrecht van
de tweede verweerster een zakelijk
recht was;
Dat het weliswaar gewag maakt
van de gebruiksrecht als een gevolg
van het recht van vruchtgebruik
maar, onder aanhaling van uittreksels uit het proces-verbaal van voornoemde raad van bestuur, verduidelijkt waaruit dat gebruiksrecht
voortvloeit en waarin het in dit
geval bestaat;
Dat daaruit volgt dat het door de
tweede
verweerster
verworven
recht, naar het oordeel van de
rechtbank, het recht was om over
het genot van het pand te beschikken, zoals in het door de bestreden
beslissing bevestigde beroepen vonnis uitdrukkelijk was verklaard, en
zoals de eerste twee verweersters in
hun conclusie uitdrukkelijk hebben
betoogd;
Dat het middel op een onjuiste
uitlegging van het vonnis berust en
dus feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1 van de wet
van 16 december 1851 houdende herziening der wet over de hypotheken, dat is
titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis ambtshalve heeft erkend dat verweerster, de
Brouwerij Artois, een recht van vruchtgebruik of gebruik bezit op het litigieuze
pand ingevolge een proces-verbaal van
de vergadering van 21 januari 1977 van

-423de raad van bestuur van de Brasserie de bestuur van de tweede verweerster, met
Ia Chasse Royale waarbij haar de hoeda- dien verstande dat de tweede verweernigheid is verleend om de hernieuwing ster in eigen naam zal instaan voor het
beheren van het pand, het regelen van
te weigeren,
terwijl het instrumentum dat aan de het genot ervan, en de vaststelling
daarvan
ten aanzien van aile bewoners,
Brouwerij Artois het zakelijk recht van
vruchtgebruik of gebruik verleent enkel en dat artikel 1328 van het Burgerlijk
ten aanzie:h van derden, zoals eiseres, Wetboek niet van toepassing is aangekon worden aangevoerd wanneer het zien het geschil handelszaken betreft en
was overgeschreven, wat in het bestre- de vaste datum uit de handelsboeken
blijkt,
den vonnis niet wordt gezegd :
te1wijl het proces-verbaal van een
Overwegende dat het middel, raad van bestuur niet behoort tot
wegens het antwoord op het eerste de boekhouding van een handelaar,
middel, bij gebrek aan belang niet gevormd door de boeken, registers en
boekhoudkundige documenten, die de
ontvankelijk is;
handelaars krachtens de wet moeten
Over bet derde middel, afgeleid uit de bijhouden en aileen die boekhouding
de handelaar die ze aanvoert als
schending van de artikelen 1328, 1329, door
1330 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 21, bewijsmidde! mag gehanteerd worden :
22 van de wet van 15 december 1872, dat
Overwegende dat de artikelen 20,
is boek 1 van het Wetboek van Koop- 21 en 22 van het Wetboek van
handel, titel III, gewijzigd bij artikel 18
van de wet van 17 juli 1975, 4, 5, 6, 7, 8 Koophandel, gewijzigd bij de wet
van 17 juli 1975 betreffende de
en 10 van de wet van 17 juli 1975,
doordat het bestreden vonnis om, met boekhouding en de jaarrekening
bevestiging van het beroepen vonnis, van de ondernemingen, weliswaar
afwijzend te beschikken op de hoofdvor- het bewijs van handelsdaden tusdering van eiseres die ertoe strekte voor sen kooplieden regelen, zoals dat
recht te doen zeggen dat zij de hernieu- kan blijken uit boeken, registers
wing heeft bekomen van de hoofdhuur- en boekhoudkundige documenten,
overeenkomst betreffende het gedeelte maar voor het overige geen afbreuk
dat voor handelsdoeleinden werd aange- doen aan de toepassing van de
wend van het pand gelegen te Welkenraedt, place des Combattants 2, voor een beginselen betreffende het bewijs in
periode van negen jaar vanaf 1 juni 1978 handelszaken;
en dat, bijgevolg, de onderhuurders de
Overwegende dat de datum van
hernieuwing van een onderhuurovereen- een akte waarin een commerciiHe
komst voor dezelfde periode hebben verplichting voorkomt, jegens derbekomen, en zonder acht te slaan op de den door alle middelen van recht
regelmatig voor de rechter in hager
beroep genomen conclusie, waarin eise- kan worden bewezen; dat de rechter
res aanvoerde dat het proces-verbaal zijn overtuiging mag laten steunen
van de raad van bestuur van 21 januari op vermoedens en onder meer, gelet
1977 van de eerste verweerster een op de bestanddelen van de zaak,
eenzijdige akte was zonder vaste datum mag aannemen dat de akte bewijs
en die niet kan tegengeworpen worden oplevert van de daarin voorkomende
aan derden, inzonderheid aan eiseres die datum;
een vroegere huurovereenkomst bezit
Overwegende dat, bijgevolg, het
ingevolge een geregistreerde akte, beslist
dat men om te verhuren slechts een vonnis, dat zegt dat de rechten en
recht van gebruik op de gehuurde zaak verplichtingen van de tweede vermoet hebben, dat dit recht van de weerster met betrekking tot het
tweede verweerster volgt uit het proces- genot van het pand voortvloeien uit
verbaal van de vergadering van 21 janu- het proces-verbaal van 21 januari
ari 1977 van de raad van bestuur van de
eerste verweerster, luidens hetwelk de 1977 van de raad van bestuur van
raad van bestuur van de tweede ver- de naamloze vennootschap Brasseweerster haar verzocht om, als vastgoed- rie de la Chasse Royale en beslist
makelaar, onder meer, het betwiste pand dat artikel 1328 van het Burgerlijk
aan te kopen op grond van het besluit Wetboek niet toepasselijk is, aangevan 14 januari 1977 van de raad van zien
het
geschil
handelszaken
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handelsboeken blijkt, de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
.
Dat het m1ddel naar recht faalt;
Over bet vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, met
bevestiging van het beroepen vonnis,
voor recht zegt dat eiseres het commercieel gedeelte van het pand aan de place '
des Combattants 2, te Welkenraedt,
vanaf 31 mei 1978 in goede staat ter
beschikking van de tweede verweerster
moet stellen en, voor zoveel nodig, haar
uitzetting beveelt;
terwijl eiseres in haar regelmatige
conclusie voor de appelrechter aanvoerde « dat, hoe dan ook en zelfs
wanneer de weigering van huurhernieuwing van de gelntimeerde Brouwerij
Artois door het appelgerecht geldig zou
worden verklaard, wat haast ondenkbaar
is, dit gerecht thans de uitzetting van
appellante (thans eiseres) en haar
onderhuurders niet kan bevelen »; de
verhuurder immers, wegens de onaantastbare weigering van de Brouwerij
Artois ( artikel 16-IV van de wet van
30 april 1951), aan de huurder een
vergoeding wegens uitzetting moet uitkeren, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel
te vergoeden; bovendien artikel 27 van
dezelfde wet bepaalt dat zolang de
verhuurder de vergoeding wegens uitzetting waarop hij recht heeft, of het
gedeelte van die vergoeding dat niet
ernstig betwist wordt, niet heeft ontvangen, hij het goed in gebruik kan houden
totdat de vergoeding geheel betaald is,
zonder enige huur verschuldigd te zijn;
de eerste twee gelntimeerden (thans
verweersters) in boger beroep ten
onrechte hun tegen appellante of haar
onderhuurders gerichte vordering tot
uitzetting handhaven onder aanvoering
dat geen enkele vergoeding werd gevorderd; de artikelen 16 en 27 van de wet
van 30 april 1951 geenszins bepalen dat
in rechte of op een andere wijze een
vergoeding moet gevorderd zijn opdat de
huurder het goed in gebruik zou kunnen
houden totdat die vergoeding wordt
betaald » en zij in het dispositief van
haar conclusie vroeg dat het beroepen
vonnis zou worden gewijzigd en « dat
afwijzend zou worden beschikt op de,

tegenvordering van de eerste en tweede
gelntimeerde, die ertoe strekt te doen
zeggen dat de weigering tot hernieuwing
geldig was en dat appellante en haar
onderhuurders dus het pand tegen
31 mei 1978 moesten verlaten en desnoods konden uitgezet worden; althans
te beslissen dat hoe dan ook en zelfs
wanneer de weigering tot huurhernieuwing van de Brouwerij Artois geldig zou
worden verklaard, wat haast ondenkbaar
is, die vordering tot uitzetting niet
gegrond is in zoverre de twee eerste
gelntimeerden de vergoeding of het
gedeelte ervan dat niet kon worden
betwist, zijnde drie jaar huur, bepaald in
artikel 16-IV van de wet van 30 april
1951, niet hebben betaald of aangeboden
te betalen >>; en terwijl het vonnis dat
verweer niet beantwoordt en dus niet
regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat de
tweede verweerster op 31 mei 1978,
bij tegenvordering, van de huurder
en zijn onderhuurders de teruggave
van het voor de handel bestemde
gedeelte van het pand heeft gevorderd;
Overwegende dat het vonnis, door
te zeggen dat de consorten DuboisThoma, nu zij geen andere rechten
hebben dan de vorige onderhuurders die hun huur hebben overgedragen, en niet zijn opgetreden
binnen dertig dagen na het afwijzend antwoord van de elgenaar,
zonder vergoeding kunnen uitgezet
worden, met betrekking tot de verweerders Slock-Kessels en NyssenBong, de in het middel weergegeven
conclusie beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Dat het vonnis voor het overige,
met betrekking tot eiseres, de
genoemde conclusie niet beantwoordt;
in
zoverre
Dat het
middel
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, 111 zoverre het
uilspraak doet over de tegenvorde-
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ring van de tweede verweerster
tegen eiseres en over de kosten van
die rechtsvordering en in zoverre
het, binnen die perken, zegt dat het
vonnis aan de verweerders DuboisThoma kan worden tegengeworpen;
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 Luik, zitting houdende in hager beroep.

ding van de artikelen 6, 1102, 1108, 1126,
1127, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1158,
1159, 1162, 1163, 1165, 1315, 1316, 1319,
1320, 1322, 1337, 1341, 1582, 1583, 1589,
1709, 1713, 1984, 1998 van het Burgerlijk
Wetboek, 53, 54, 61, 63bis van de wetten
op de handelsvennootschappen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935, 1, 3 van de auteurswet van 22 maart 1886, 1 van het
koninklijk besluit nr. 91 van 23 januari
1935 houdende regeling van de maatregelen betreffende de bescherming van
de nijverheidstekeningen en -modellen
en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest vaststelt dat Jules
Wabbes, ontwerper van meubelen en
elementen voor binnenhuisinrichting, op
13 augustus 1957 met een wooninrichter
de naamloze vennootschap « Mobilier
universe! » had opgericht, met de aldus
omschreven bedoeling : « Meubelmodellen op de markt brengen en verkopen
die speciaal door Jules Wabbes zijn
ontworpen of uitgekozen, het vervaardigen van de modellen en het meubilair
zal uitsluitend gebeuren door de personenvennootschap met beperkte aanspraNr. 191
kelijkheid Les Mobiliers Creyel; dat op
9 september 1959 tussen Jules Wabbes,
in naarn en voor rekening van de
1' KAMER- 25 november 1982
naamloze vennootschap Mobilier univerOVEREENKOMST _ BURGERLIJK WET- sel, en Armand Nandancee een overeenkomst is gesloten waarin de respectieve
BOEK, ART. 1132- OORZAAK- GELDIGHEIDSrechten van de partijen werden geregeld
VEREISTE VAN DE OVEREENKOMST - OORen dat de vennootschap luidens dezelfde
ZAAK NIET UITGEDRUKT - GELDIGE OVERovereenkomst ... benevens haar bezittinEENKOMST.
gen bestaande uit de fabriek en de
De oorzaak van een overeenkomst is in goederen van de " Mobilier universe!"
de regel een vereiste voor haar geldig- alle vertegenwoordigingen voor Europa
heid; niettemin is de overeenkomst kreeg die persoonlijk bezit waren van
geldig, hoewel de oorzaak ervan niet is de heer Wabbes en aile modellen
uitgedrukt; de feitenrechter moet, J. Wabbes »; dat het arrest vervolgens
wanneer de oorzaak in de overeen- voor recht zegt « dat, ingevolge de
komst niet is uitgedrukt, nagaan of er overeenkomst van 9 september 1959, aile
niettemin een oorzaak is en die bepa- modellen van meubels en meubilair die
door J.J. Wabbes ontworpen waren aan
Jen (1). (Artt. 1131 en 1132 B.W.)
de naamloze vennootschap Bergwood,
(PAQUAY T .• BERGWOOD , N.V.)
nieuwe benaming van de naamloze vennootschap Mobilier universe!, zijn afgeARREST ( vertaling)
staan, haar toebehoren en zonder haar
(A.R. nr. 6683)
I toestemming niet mogen verveelvoudigd
worden )), en bijgevolg, de deponeringen
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de modellen 1 tot 2, 16 tot 45 en 57
den arrest, op 2 oktober 1981 door door Marie Paquay, te weten de Belgihet Hof van Beroep te Brussel sche deponering van 7 juni 1974 met
gewezen;
nummer 18.295/146 Brussel en de internationale deponering van 12 juni 1974
met nummer 58.877 nietig verklaart,
(1) Zie DE PAGE, Traite, d. II, nrs. 480, 481 en verweerster toestaat het schrappen van
482.
de genoemde deponeringen te vragen en

25 november 1982 1" kamer Voorzitter : de h. Closon, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Ansiaux en VanRyn.
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afwijst die welke, enerzijds, strekken tot
vergoeding van de aantasting van de
morele rechten van J.J. Wabbes en,
anderzijds, tot teruggave van een
« Gerard Philipe >> tafel, op grond dat de
roerende rechten van de auteur van een
werk, zoals de door J.J. Wabbes ontworpen modellen, op dat ogenblik vatbaar
waren voor overdracht en konden overgaan, overeenkomstig de regels van het
Burgerlijk Wetboek, zonder vormvereiste
noch tussen de partijen, noch ten aanzien van derden, " dat artikel 9 van de
door Wabbes en Nandancee ondertekende overeenkomst van 9 september
1959 vaststelt dat de naamloze vennootschap Mobilier universe! ... benevens
haar bezittingen, aile vertegenwoordigingen voor Europa die aan eerstgenoemde
persoonlijk toebehoorden, en de Wabbes-modellen krijgt, waaruit dus geen
enkele beperking blijkt tot een eventueel
recht van exploitatie, verveelvoudiging of
verspreiding », dat de overeenkomst van
9 september 1959 " de eigendomstitel is
van aile modeilen waarop de naamloze
vennootschap
Bergwood
aanspraak
maakt en die thans in het geding zijn >>
en ten slotte " dat ge!ntimeerde (thans
eiseres) tevergeefs opwerpt dat de overdracht van de auteursrechten hoe dan
ook nietig is omdat er geen tegenprestatie is, wat een essentieel bestanddeel
van de vervreemding is; ... dat de
oorzaak van de overdracht ten deze niet
de betaling van een prijs was maar het
bekomen van pecuniaire voordelen door
de stijging van het zakencijfer van de
onderneming, waarbij die voordelen in
belangrijke mate rechtstreeks of onrechtstreeks aan Jules Wabbes zouden
ten goede komen >>,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is te overwegen, zoals in het
arrest, enerzijds, dat luidens de overeenkomst van 9 september 1959 " was
beslist dat de onderneming ... de J. Wabbes-modellen zou krijgen >>, wat het
bestaan van een akkoord over of een na
de overeenkomst te realiseren overdracht van de genoemde modellen impliceert en, anderzijds, dat in de genoemde
overeenkomst van 9 september 1959
" wordt vastgesteld dat de naamloze
vennootschap Mobilier universe! ... benevens haar bezittingen ... de Wabbesmodellen krijgt >>, wat een inbreng of'
overdracht impli~~ert van de genoemde
modellen d1e voor of samen met del
overeenkomst is gebeurd; die tegenstrij-

digheid van de motieven een schending
van artikel 97 van de Grondwet uitmaakt;

tweede onderdeel, het arrest, door te
zeggen dat in artikel 9 van de overeenkomst van 9 september 1959 " wordt
vastgesteld dat de naamloze vennootschap Mobilier universe! ... benevens
haar bezittingen ... de Wabbes-modeilen
krijgt >> en door vervolgens te beslissen
dat die overeenkomst aldus de eigendomstitel vormt van aile modeilen
waarop verweerster aanspraak maakt, in
het onzekere laat of het oordeelt dat de
overeenkomst van 9 september 1959 die
het vermeldt, een titel van erkenning is
waarin een oorspronkelijke tussen Jules
Wabbes en de vennootschap Mobilier
universe! tot stand gekomen akte is
weergegeven en die betrekking heeft op
de overdracht van de Wabbes-modeilen,
dan wei of die overeenkomst de oorspronkelijke titel is van een dergelijke
overdrachtsovereenkomst; die dubbelzinnigheid in de motivering, waardoor het
Hof de wettigheid van het arrest niet
kan nagaan, een schending vormt van
artikel 97 van de Grondwet;
derde onderdeel, de regels van het
bewijs in burgerlijke zaken die toepasselijk zijn op de overdracht en de overgang van modellen, zoals die ontworpen
door Jules Wabbes, het bewijs door
geschrift voorschrijven voor aile zaken
waarvan de waarde meer dan 3.000 frank
bedraagt; het bestaan van een titel van
erkenning niet wegneemt dat de oorspronkelijke titel moet overgelegd worden tenzij die verloren is gegaan; het
arrest, nu het niet vaststelt dat de
oorspronkelijke titel van de overdracht
door Jules Wabbes aan de vennootschap
Mobilier universe! van zijn modellen is
verloren gegaan en dat die overdracht
zaken betrof waarvan de waarde minder
dan 3.000 frank bedroeg, niet kon steunen op de overeenkomst van 9 september 1959 als zijnde een titel van erkenning van die overdracht, om te beslissen
dat de genoemde modellen aan de vennootschap Mobilier universe! waren
overgedragen en dat die overeenkomst
aldus de eigendomstitel was van de
vennootschap Bergwood, zonder schending van de artikelen 1315, 1316, 1337,
1341 van het Burgerlijk Wetboek, 3 van
de Auteurswet van 22 maart 1886 en 1
van het koninklijk besluit nr. 91 van
29 januari 1935 betreffende de beschermmg van de nijverheidstekeningen en
-modellen;
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slechts uitwerking hebben tussen de
partijen en derden niet benadelen; hij
die een juridische akte sluit in naam en
voor rekening van een andere persoon
optreedt als gemachtigde van laatstgenoemde, die aileen verbonden is, terwijl
de gemachtigde in de genoemde akte
een derde blijft ten aanzien van de
medecontractant van zijn lastgever; het
arrest, nu het vaststelt dat de overeenkomst van 9 september 1959 ondertekend was door Armand Nandancee en
door « Jules Wabbes die optrad in naam
en voor rekening van de naamloze
vennootschap Mobilier universe! », dat
wil zeggen als gemachtigde of orgaan
van laatstgenoemde, niet naar recht kon
beslissen dat de overeenkomst van
9 september 1959 inhield dat Jules
Wabbes aile door hem ontworpen modellen van meubels en voorwerpen aan
verweerster heeft overgedragen zonder
de gevolgen, de verbindende kracht en
het betrekkelijk karakter van de
genoemde overeenkomst te miskennen
(schending van de artikelen 1134, 1135
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek),
noch de gevolgen van het optreden van
J. Wabbes in de genoemde overeenkomst
als gemachtigde van de naamloze vennootschap Mobilier universe! (schending
bovendien van de artikelen 1984 en 1998
van het Burgerlijk Wetboek) of als
orgaan van die vennootschap (schending
van de artikelen 53, 54 en 61 van de
wetten op de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935);

die onder bescherming van het auteursrecht vallen, uitsluitend de vermogensrechtelijke bestanddelen werden overgedragen die de partijen konden beogen,
dat wil zeggen datgene wat overeenstemt
met de normale activiteit van de vennootschap zonder vervreemding van de
eigendom; het ontbreken van een uitdrukkelijke beperking in de bewoordingen van een dergelijke overeenkomst
niet het besluit wettigt dat de houder
van het recht op een globale wijze en
zonder voorbehoud al zijn rechten, met
inbegrip van de eigendom ervan, heeft
overgedragen; een rechtspersoon enkel
juridisch handelingsbekwaam is binnen
de perken van zijn maatschappelijk doe!;
wanneer, zoals het arrest vaststelt, Jules
Wabbes, ontwerper, zaken deed met de
naamloze vennootschap Mobilier universe!, die voor doe! heeft de door hem
« ontworpen » modellen te verspreiden
en te verkopen, de volgende bewoordingen uit de overeenkomst van 9 september 1959 « ••• de naamloze vennootschap
Mobilier universe!
krijgt
de
Wabbes-modellen » (alsmede voor de
door hem « uitgekozen » modellen de
bewoordingen « ••• aile vertegenwoordigingen krijgt die de heer Wabbes persoonlijk in zijn bezit had ») niet kunnen
betekenen dat « daaruit volgt dat een
eventueel recht van exploitatie, verveelvoudiging of verspreiding op geen enkele
wijze wordt beperkt of begrensd », en
het arrest, op grond van die uitlegging,
niet kon beslissen dat die overeenkomst
dus voor verweerster de eigendomstitel
was van de litigieuze modellen, zonder
schending van de artikelen 1, 3 van de
Auteurswet van 22 maart 1886, 1 van het
koninklijk besluit nr. 91 van 29 januari
1935 houdende regeling van de maatregelen betreffende de bescherming van
de nijverheidstekeningen en -modellen,
1108, 1126, 1127, 1130, 1134, 1135, 1158,
1159, 1162, 1163, 1582, 1583, 1589, 1709,
1713 van het Burgerlijk Wetboek, 54 en
63bis van de wetten op de handelsvennootschappen;

vijfde onderdeel, het recht op het
model, dat onder het auteursrecht valt,
wat zijn vermogensrechtelijk aspect
betreft, een recht tot verveelvoudiging
inhoudt alsmede het recht de verveelvoudiging toe te staan, ongeacht de vorm
van het voorwerp dat de materiele
verwezenlijking is van de schepping van
de auteur; de draagwijdte van elke
overeenkomst over de rechten op modellen, zoals de litigieuze modellen ontworpen door Jules Wabbes, die door de
zesde onderdeel, eiseres, tot staving
wetgeving op het auteursrecht zijn van haar stelling dat de zinsnede uit de
beschermd, op beperkende wijze in het overeenkomst van 9 september 1959
voordeel van de houder van het recht en « krijgt benevens zijn bezittingen ... de
tegen hem die bedongen heeft, wordt Wabbes-modellen » begrepen moest woruitgelegd; de houder van het recht, die den in de zin van een concessie, dat wil
ervan aan een derde afstand doet, alles zeggen niet met het oog op het verwerbehoudt wat hij niet uitdrukkelijk heeft ven van het eigendomsrecht op het
overgedragen; zoals eiseres in haar con- model, maar wel van de exclusiviteit van
clusie van hoger beroep betoogde, in een het recht van verveelvoudiging en
overeenkomst tussen de schepper en een gebruik van de modellen, erop wees,
handelsvennootschap aangaande werken 1 enerzijds, dat artikel 11 van de overeen-
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dat « het royalty-aandeel van de heer
Wabbes op elke aanvraag uit het buitenland om meubels te vervaardigen, in
gemeenschappelijk overleg bij de ondertekening van de overeenkomst zal worden vastgelegd », terwijl « wijlen Wabbes
geen aandeel zou ontvangen indien hij
geen eigenaar van de modellen was
gebleven en de vennootschap daarover
voor het buitenland werkelijk had kunnen beschikken », en, anderzijds, dat de
overeenkomst van 23 juni 1969, in
zoverre daarin is bepaald dat, wat
betreft aile meubelen die vanaf de
datum van deze overeenkomst ontworpen en verspreid zijn, de « naamloze
vennootschap Mobilier universe! exclusief eigenaar wordt van de genoemde
meubelen en dat zij verplicht is de
uitkeringen aan de heer Wabbes en later
aan zijn erfgenamen te betalen », aantoont dat verweerster op dat ogenblik
helemaal geen aanspraak maakte op een
eigendomsrecht op aile bestaande en
toekomstige modellen wegens de zogezegde overdracht op 9 september 1959
van aile rechten op bestaande en toekomstige modellen, doch integendeel
aanbood de toekomstige modellen van
hem te kopen tegen betaling van een
gespreide prijs die betaalbaar is gedurende de hele tijd dat het overgedragen
model wordt geproduceerd; het arrest,
door voor recht te zeggen dat de eigendom van aile bestaande en toekomstige
modellen van meubels en meubilair,
ingevolge de overeenkomst van 9 september 1959, aan verweerster was overgedragen zonder te antwoorden op de
voormelde middelen uit de conclusie van
eiseres, artikel 97 van de Grondwet
schendt;

zevende onderdeel, de overeenkomst
waarbij een partij aan een andere rechten op modellen overdraagt een wederkerige overeenkomst is die enkel geldig
is wanneer de contractanten zich over
en weder jegens elkaar verbinden en er
een bepaald voorwerp is als inhoud van
de verbintenis van beide partijen en een
geoorloofde oorzaak van hun wederkerige verbintenissen; in de wederkerige
overeenkomsten de oorzaak van de verbintenis van beide partijen de verbintenis is die door de andere partij is
aangegaan; de overeenkomst van 9 september 1959, die volgens het arrest de
titel is van de overdracht van de modellen door Jules Wabbes aan de genoemde
vennootschap, welke overeenkomst is
gesloten tussen Armand Nandancee en

Jules Wabbes, die in naam en voor
rekening van de vennootschap Mobilier
universe! optreedt, geen verbintenis
bevat van de vennootschap jegens Jules
Wabbes, ook niet, zoals het arrest het
uitdrukkelijk vaststelt, onder de vorm
van de betaling van een prijs, doch wei
onder de vorm << van geldelijke voordelen voortvloeiende uit de stijging van het
zakencijfer van de vennootschap >> waarvan het arrest veronderstelt dat zij
rechtstreeks of onrechtstreeks aan Jules
Wabbes ten goede moet komen; in die
overeenkomst enkel wederkerige verbintenissen voorkomen tussen de contracterende partijen in die overeenkomst, te
weten Armand Nandancee en de naamloze vennootschap Mobilier universe!;
het arrest bijgevolg, door te oordelen,
dat « de oorzaak van de overdracht ten
deze niet de betaling van een prijs was,
maar het bekomen van geldelijke voordelen voortvloeiend uit de stijging van
het zakencijfer van de vennootschap,
welke voordelen in aanzienlijke mate
rechtstreeks of onrechtstreeks aan Jules
Wabbes zouden ten goede komen »,
zulks ter verwerping van de stelling van
eiseres dat de overdracht van de rechten
op modellen, door Jules Wabbes aan de
naamloze vennootschap Mobilier universe!, die zogezegd vervat was in de
overeenkomst van 9 september 1959,
quod non, hoe dan ook nietig was bij
gebrek aan tegenprestatie van de overnemer, de genoemde vennootschap, aan
de overdrager, Jules Wabbes, aan de
voornoemde overeenkomst van 9 september 1959 een draagwijdte geeft die
onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan, en dus haar bewijskracht miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
het voorwerp, de gevolgen en de verbindende kracht van de genoemde overeenkomst miskent. nu het als oorzaak van
de overdracht ·door Jules -wabbes een
tegenprestatie in aanmerking neemt
waartoe de overnemer, de naamloze
vennootschap Mobilier universe!, zich
geenszins had verbonden (schending van
de artikelen 1108, 1126, 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek) evenals het
beginsel van het betrekKelijk karakter
van die overeenkomst (schending van
artikel 1165 van het Burgerlijk Wethoek); het arrest bijgevolg, nu er geen
voorwerp is als inhoud voor de verbintenis van de vennootschap jegens Jules
Wabbes en als oorzaak van de door
laatstgenoemde gedane overdracht, de
artikelen 6, 1102, 1108, 1126, 1129, 1130

-429en 1131 van het Burgerlijk Wetboek rechtsvoorganger; dat zij aldus toeschendt:
gaf dat Wabbes, door zijn handteke-

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, weliswaar, bij de uiteenzetting van de
feitelijke gegevens van het geschil
zegt dat in de overeenkomst van
9 september 1959 is beslist dat
verweerster benevens haar bezittingen, bestaande uit de bezittingen
van de Mobilier universe!, aile vertegenwoordigingen voor Europa
« zou krijgen » die de heer Wabbes
(rechtsvoorganger van eiseres) persoonlijk bezat en ook de J. Wabbes-modellen, maar bij ontleding
van de draagwijdte van dat beding
de eigen bewoordingen ervan overneemt en overweegt dat in artikel 9
van de overeenkomst wordt bepaald
dat de naamloze vennootschap
Mobilier universe!, benevens haar
bezittingen,
de J. Wabbesmodellen krijgt;
Dat beide uitspraken niet tegenstrijdig zijn;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overvvegende dat het arrest, door
te beslissen dat de overeenkomst
van 9 september 1959 de eigendomstitel vormt van aile modellen
waarop
verweerster
aanspraak
maakt, op ondubbelzinnige wijze
oordeelt dat zij de oorspronkelijke
titel van de overdracht is;
Dat de eerste twee onderdelen
van het middel feitelijke grondslag
missen;
Wat het derde onderdeel beti:eft:
Overwegende dat dit onderdeel
van het middel wegens het antwoor<;l, op het tweede onderdeel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie enkel de draagwijdte van
de overeenkomst van 9 september
1959 had betwist, welke volgens
haar eerder begrepen moest worden
als een concessie en niet als een
eigendomsoverdracht vanwege haar

ning, het gebruik van zijn werken
in concessie had gegeven doch niet
de hoedanigheid betwistte waarin
Wabbes de overeenkomst had
ondertekend;
Dat het middel waarin die hoedanigheid wordt aangevoerd, niet
gegrond is op een bepaling die van
openbare orde of dwingend is;
Dat het middel nieuw is en dus
niet ontvankelijk;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze de zin en de
draagwijdte van een overeenkomst
beoordeelt mits hij de bewoordingen
ervan niet miskent;
Overwegende dat het arrest, zonder kritiek wat dat betreft, erop
wijst dat auteursrechten roerende
rechten zijn die geheel of gedeeltelijk vatbaar zijn voor overdracht en
kunnen overgaan overeenkomstig
de regels van het burgerlijk recht,
de draagwijdte van artikel 9 van de
overeenkomst analyseert en beslist
dat de uitdrukking << de Wabbesmodellen krijgt >> geen ruimte laat
voor enige begrenzing of beperking
van een eventueel recht van exploitatie, verveelvoudiging of verspreiding, waardoor het aldus beslist dat
de bewoordingen van de overeenkomst duidelijk zijn en elke beperking van verweersters eigendomsrecht op de modellen uitsluiten;
Dat het arrest door die uitlegging
geen van de in het middel bedoelde
wetsbepalingen schendt;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, enerzijds, erop wijst dat de uitdrukking << de naamloze vennootschap
Mobilier
universe!
krijgt
de
Wabbes-modellen >> geen ruimte laat
voor enige begrenzing of beperking
van een eventueel recht van exploitatie, verveelvoudiging of verspreiding, en dat, evenwel, uitdrukkelijk

-430een voordeel was voorzien voor de eiseres, die in naam en voor rekerechtsvoorganger met betrekking tot ning van de vennootschap optrad,
de royalties die hij zou ontvangen en Armand Nandancee een overeenop elke aanvraag tot vervaardiging komst is gesloten waarbij de respecvan meubels voor het buitenland; tieve rechten van de partijen werdat die twee vaststellingen samen den geregeld; dat de geldschieter in
impliceren dat het aan Wabbes toe- ruil voor zijn geldinbreng een
gekende « voordeel >>, naar het gedeelte ontving van de aandelen
oordeel van het hof van beroep, van de maatschappij, waarvan het
geen aantasting vormt van het aan kapitaal werd verhoogd, tot bestuurde naamloze vennootschap Mobilier der werd benoemd, terwijl de vehuniverse! overgedragen eigendoms- nootschap meer bepaald, benevens
recht;
haar bezittingen bestaande uit de
Overwegende dat het arrest, fabriek en het geheel van de Mobianderzijds, zegt dat de overeen- lier universe!, de door Wabbes ontkomst van 23 juni 1969 waardoor de worpen modellen kreeg;
vennootschap zich ertoe verbindt
Dat het arrest vervolgens, ter
uitkeringen te betalen voor de meu- verwerping van de argumentatie
bels, die vanaf het tot stand komen van eiseres, volgens welke de overdie overeenkomst zijn ontworpen en dracht van de rechten van de ontverspreid, een « nieuw akkoord is >> : werper nietig is aangezien er geen
dat daaruit volgt dat het hof van tegenprestatie is vanwege de venberoep de overeenkomst van 23 juni nootschap ten voordele van Wabbes,
1969 niet doet afhangen van die van zegt « dat uit de tekst en de opzet
9 september 1959; dat de verme!din- van de overeenkomsten blijkt dat de
gen van het arrest de in het middel oorzaak van de overdracht ten deze
overgenomen conclusie van eiseres niet de betaling van een prijs was,
beantwoorden;
maar het verkrijgen van geldelijke
Dat dit onderdeel van het middel voordelen voortvloeiend uit de stijging van het zakencijfer van de
feitelijke grondslag mist;
vennootschap, welke voordelen in
onderdeel een niet geringe mate rechtstreeks
Wat
het
zevende
of onrechtstreeks aan Jules Wabbes
betreft :
Overwegende dat de oorzaak van zouden ten goede komen >>;
Dat het arrest, door op dat geheel
een overeenkomst in de regel een
voorwaarde voor haar geldigheid is; van overwegingen en vaststellingen
dat krachtens artikel 1132 van het te steunen, waaruit volgt dat het
Burgerlijk Wetboek de overeen- arrest de oorzaak van de overdracht
komst niettemin geldig is, hoewel bepaalt, de genoemde overeenkomst
de oorzaak ervan niet is uitgedrukt; niet uitlegt op een wijze die onverDat de feitenrechter, wanmo'er de enigbaar is met de inhoud en de
oorzaak in de overeenkomst niet is draagwijdte ervan, noch het vooruitgedrukt, moet na~;:aan of er niet- werp, noch de gevolgen en de vertemin een oorzaak IS en die bepa- bindende kracht ervan, zowel tussen
de partijen als ten aanzien van
len;
Overwegende dat het arrest erop derden, miskent;
Dat dit onderdeel van het middel
wijst dat de rechtsvoorganger van
eiseres, ontwerper van meubels en niet kan worden aangenomen;
van binnenhuisinrichting, in 1957 de
vennootschap Mobilier universe!
had opgericht, en in 1959 een geldschieter had gevonden die in de
vennootschap nieuw kapitaal had
Om die redenen, verwerpt het
ingebracht; dat op 9 september 1959 cassatieberoep; veroordeelt eiseres
tussen de rechtsvoorganger van in de kosten.

-431Over het middel, afgeleid uit de schen1' kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Clason, ding van de artikelen 18B, 39, eerste en
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende tweede lid, 43D van het ministerieel
conclusie van de h. Ballet, advocaat- besluit van 14 oktober 1964 aangaande
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
en Delahaye.
lastenkohier van de overeenkomsten van
de Staat uimaken, 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek,
25 november 1982 -
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN,
DIENSTEN)
RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING
VAN BOETEN WEGENS VERTRAGING - TERMIJN- AANVANG.

In

zake overheidsopdrachten moet
iedere rechtsvordering, die steunt op
feiten of omstandigheden voorgevallen
tijdens de waarborgperiode of die
betrekking heeft op boeten wegens
vertraging, op straffe van verval worden ingesteld ten Jaatste een jaar na
het verstrijken van de waarborgpe-.
riode bepaald bij art. 16, ]itt. D, 2o,
ME. 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
het
algemeen
bepalingen
die
« lastenkohier » van de Staat uitmaken; de waarborgtennijn is elm jaar,
als ter zake geen termijn bepaald is in
het « lastenkohier , en hij Joopt met
ingang van de datum waarop de voorlopige goedkeuring wordt verleend; de
omstandigheid dat de definitieve keuring v66r die datum is geschied, kan,
bij ontstentenis van een wettelijke
bepaling in die zin, geen beperking
vormen van het recht de zaak bij de
rechtbanken aanhangig te maken,
zoals dat is vastgelegd in de artt. 16,
litt. D, 2", lOB, 39, eerste en tweede
lid, en 43C van voornoemd ME.

doordat het arrest de beslissing van de
eerste rec hter wijzigt en zegt dat de
rechtsvordering van verweerster tot
teruggave van boeten wegens vertraging
ontvankelijk is, op grond : dat « de
rechtsvordering
betreffende
boeten
wegens vertraging moet worden ingesteld ten laatste een jaar na het verstrijken van de waarborgperiode, zoals
bepaald bij artikel 16, li ttera D, 2"
(artikel 18, littera B); dat, bij ontstentenis
van een bijzondere contractuele bepaling,
de waarborgtermijn voor werk een jaar
is vanaf de voorlopige oplevering
(artikel 43); dat die in dit geval op 3 juli
1975 is gebeurd, zodat de waarborgtermijn op 3 juli 1976 is verstreken en appellante tot 3 juli 1977 mocht dagvaarden; dat
daaruit volgt dat het tweede punt van de
vordering tijdig is ingesteld »,

terwijl artikel 18B van voornoemd
ministerieel besluit van 14 oktober 1964
bepaalt dat iedere rechtsvordering betreffende boeten wegens vertraging op straffe
van verval moet worden ingesteld
ten laatste een jaar na het verstrijken
van de waarborgperiode, zoals die is bepaald bij artikel 16, littera D, 2°;
artikel 43C, waarnaar artikel 16,
littera D, 2", verwijst, zegt dat de waarborgtermijn een jaar is, zo ter zake geen
termijn bepaald is in het bijzonder
lastenkohier; ten deze de voorlopige
oplevering van de werken op 3 juli 1975
is gebeurd en de definitieve keuring op
20 november 1975; de definitieve keuring, ofschoon zij minder dan een jaar
na de voorlopige oplevering is gebeurd,
toch de waarborgperiode noodzakelijk
heeft beeindigd; uit de artikelen 39 en
43D van het ministerieel besluit immers
(BELG. STAAT- MIN. V. OPENBARE WERKEN
volgt dat de definitieve keuring ten doel
T. , NESTOR FEYENS EN ZONEN • N.V.)
of toch zeker ten gevolg heeft dat
de waarborgperiode wordt beeindigd;
ARREST ( vertaling)
artikel 39 aldus bepaalt dat de aannemer
(A.R. nr. 6677)
verantwoordelijk is voor aile werken van
zijn aanneming « tot de definitieve
HET HOF; - Gelet op het bestre- goedkeuring • van de gezamenlijke werden arrest, op 23 juni 1981 door het ken, terwijl artikel 43D zegt dat de
Hof van Beroep te Brussel gewezen; definitieve keuring gebeurt • bij het

-432Overwegende dat aldus de termijn
waarbinnen de rechtsvorderingen
betreffende boeten wegens vertraging op straffe van verval moeten
worden ingesteld, begint te !open bij
het verstrijken van de termijn van
een jaar te rekenen van de voorlopige oplevering waarbij de omstand. h 'd d t d ' d f' 't'
k
·
Jg eJ . a
e e Ill! ~eve eunn~
voor d1e datum is gebeurd, biJ
ontstentenis van een wettelijke
bepaling in die zin, geen beperking
kan vormen van het recht de zaak
bij de rechtbanken aanhangig te
maken, zoals dat in vorengenoemde
teksten is vastgelegd;
Overwegende dat bijgevolg het
arrest, dat vaststelt dat er tussen
partiJ'en geen kortere waarborgtermijn is overeengekomen dan de
termijn van een jaar bepaald bij het
ministerieel besluit van 14 oktober
1964 en dat de voorlopige oplevering
op 3 juli 1975 is gebeurd, en beslist
dat de rechtsvordering van verweerb
ster tot teruggave van
oeten
wegens vertraging, aangezien zij
v66r 3 juli 1977 is ingesteld, ontvankelijk is, de in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

»;I

verstrijken van de waarborgtermijn
daaruit volgt dat :
eerste onderdt:el, het arrest, niet zonder miskenning van de wettelijke
begrippen « definitieve keuring >> en
« waarborgperwde "• kon beshssen dat
ten deze de. waarborgterm!Jn p~s op
3 JUh 1976 1s verstreken, terw1Jl het
verder zegt dat de defm1t!eve keurmg op
20 juli 1975 is gebeurd (schending van de
artikelen 18B 39 eerste en tweede lid,
43D van het mlnisterieel besluit van
14 oktober 1964, 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, bijgevolg de termijn
van een jaar voor het instellen van
de rechtsvordering betreffende boeten
wegens vertraging, bepaald bij genoemd
artlkel 18, op 20 november 1976 is
verstreken, aangezien de waarborgperiode waarvan sprake in voormeld
artikel 18B was verstreken op 20 november 1975, dat is bij de definitieve keuring
van de werken; waaruit volgt dat het
arrest, niet zonder schending van
artikel HW van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964, kon beslissen dat
de rechtsvordering van verweerster,
ingesteld op 2 december 1976, dit is meer
dan een jaar na het verstrijken van de
waarborgperiode, niet te laat was ingesteld en bijgevolg die rechtsvordering
ontvankelijk verklaren (schending van
artikel 18B van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964) :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 18 van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964, iedere
rechtsvordering die steunt op feiten
of omstandigheden die plaatsvinden
gedurende de waarborgperiode, of
die betrekking heeft op boeten
wegens vertraging, op straffe van
verval ingesteld moet worden ten
laatste .een jaar na het verstrijken
van
de waarborgperiode
zoals
bepaald bij artikel 16, littera D, 2";

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.
25 november 1982 1" kamer Voorzitter : de h. Closon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van de h. Ballet, advocaat-generaal
Advocaat: mr. DeBruyn.

Overwegende dat dit artikel en
artikel 43C van hetzelfde besluit,
waarnaar het verwijst, zeggen dat
de waarborgtermijn een jaar is, zo Nr. 193
ter zake geen termijn bepaald is in
het lastenkohier, en dat artikel 43D
1" KAMER- 25 november 1982
bepaalt dat de waarborgtermijn
loopt met ingang van de datum WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEwaarop de voorlopige goedkeuring
MENT DEC. 1975, ART. 15.2 - OVERTREDING wordt verleend;
BESTANDDELEN.

-433De verplichting te vertragen en eventueel te stoppen om doorgang te
verlenen aan een tegemoetkomend
voertuig veronderstelt dat de bestuurder door een hindernis of door de
aanwezigheid van andere weggebruikers bij het kruisen niet zover naar
1·echts kan uitwijken dat er in de
breedte voldoende ruimte is tussen
zijn voertuig en het voertuig dat hij
gaat kruisen; niet naar recht verantwoord is de beslissing die een bestuurder veroordeelt wegens overtreding
van art. 15.2 Wegverkeersreglement
dec. 1975, zonder vast te stellen dat
beide voertuigen geen plaats hadden
om te kruisen.
(• NATIONALE WAARBORG • N.V.
T. • BELGIE INDUSTRIE • N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6672)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1981
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 15.2, inzonderheid
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter,
eiseres veroordeelt om aan verweerster
het bedrag van 75.390 frank, vermeerderd met de rente en de kosten, te
betalen op grond dat : « Jean-Pierre
Denis naar het midden van de rijbaan
was uitgeweken om een rechts van de
rijbaan gestationeerd voertuig te ontwijken; dat hij daarbij aan het tegemoetkomend voertuig voorrang moest verlenen
met toepassing van artikel 15.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975;
dat hij in dit geval het door Andre
Albert bestuurde voertuig had zien aankomen en tijdig voorrang had kunnen
verlenen »; en op grond « dat aldus
vaststaat dat Andre Albert geen enkele
fout heeft begaan; dat de overwegingen
van (eiseres) nopens de stand en de
snelheid van de voertuigen dus niet ter
zake dienend zijn »,
terwijl, eerste onderdeel, de verplichting van artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement te vertragen en even-

tueel te stoppen om een tegemoetkomend voertuig doorgang te verlenen,
veronderstelt dat de bestuurder, door
een hindernis of door de aanwezigheid
van andere weggebruikers, bij het kruisen niet naar rechts kan uitwijken
zodanig dat er voldoende afstand blijft
tussen zijn voertuig en het voertuig dat
hij gaat kruisen, zodat het arrest, dat
beslist dat de verzekerde van eiseres
voorrang moest verlenen aan het tegemoetkomend voertuig, zonder vast te
stellen dat beide voertuigen geen plaats
hadden om te kruisen op de beschikbare
ruimte tussen de linkerrand van de
rijbaan en het gestationeerde voertuig,
artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement schendt;
tweede onderdeel, eiseres bij conclusie
betoogde « dat de rijbaan blijkbaar
7 meter breed is; dat Monthuy's voertuig
1,50 meter breed is; dat er 5,50 meter
overblijft voor het kruisen van Denis,
verzekerde van (eiseres) die Monthuy
ontwijkt, en Andre die uit tegenovergestelde richting komt gereden; dat een
beschikbare ruimte van 5,50 meter ruimschoots volstaat om te kruisen en dat de
bepaling van artikel 15.2, tweede lid,
(belemmering van het doorrijden) in dit
geval niet moet worden toegepast »,
zodat het arrest, dat die passage uit de
conclusie van eiseres niet beantwoordt,
niet met redenen is omkleed als vereist
bij artikel 97 van de Grondwet :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de verplichting
van artikel 15.2, tweede lid, van het
Wegverkeersreglement te vertragen
en eventueel te stoppen om doorgang te verlenen aan het tegemoetkomend voertuig, veronderstelt dat
de bestuurder door een hindernis of
door de aanwezigheid van andere
weggebruikers bij het kruisen niet
naar rechts kan uitwijken zodanig
dat er in de breedte voldoende
ruimte is tussen zijn voertuig en het
voertuig dat hij gaat kruisen;
Overwegende dat het arrest, door
enkel te zeggen dat de verzekerde
van eiseres voorrang moest verlenen aan de weggebruiker die uit
tegenovergestelde richting kwam
gereden, met toepassing van artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement, zonder vast te stellen dat
beide voertuigen geen plaats had-

-434wordt derhalve geschonden door het
arrest dat een Jegaat nietig verklaart
omdat het eens anders zaak betreft,
enkel op grand van de overweging dat
de onverdeeldheid tussen de erflater
en zijn medeeigenaars op de dag van
het overlijden nag bestond (1).

den om te kruisen op de beschikbare ruimte tussen de linkerrand
van de rijbaan en het gestationeerde voertuig, de veroordeling
van eiseres, wegens het niet in acht
nemen, door haar verzekerde, van
de
verplichting
van
genoemd
artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement, niet naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

(KERSTENS E. T. DE BRABANDERE A. EA.)
ARREST

(A.R. nr. 3471)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 december 1980
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Luik.
25 november 1982 1' kamer Voorzitte1· : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever : de h. Closon,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Ballet, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Butzler.
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1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
- LEGAAT VAN EENS ANDERS ZAAK - NIE·
TIGHEID - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1021
-BEGRIP.

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
- LEGAAT VAN EEN ONVERDEELDE ZAAK WETIIGHEID - VEREISTEN.

1• en 2" Het Jegaat van een zaak waarop

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 883, 1021, 1423
(oud, zoals dit bestond v66r de wijziging
ingevoerd door de wet van 14 juli 1976)
van het Burgerlijk Wetboek en, voor
zoveel nodig, 1424 (nieuw) van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit ingevoerd
werd door de wet van 14 juli 1976, 1138,
3", van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke eis tot afgifte van de legaten van
onroerende goederen, aan eiseres gelegateerd door Van Roey Maria en Van
Roey Louisa, afwijst op grond : « dat uit
de termen zelf van de testamentaire
beschikkingen van de erflaters Van
Roey Maria en Van Roey Ludovica,
alwaar gesteld is " al de grond palende
aan het schoolhuis ", het gebruikte
woord " al" uitwijst dat het de werkelijke bedoeling van de testatrices is
geweest de " geheelheid " van die onroerende goederen, dewelke zij slechts in
onverdeeldheid bezaten met hun broers,
aan (de verweerders) te legateren; dat
aangenomen wordt dat het vermaken
aan een derde, die geen erfgenaam is,
van de geheelheid van een zaak die nog
onverdeeld is tussen de erfgenamen en
de testatrices op de dag van hun overlijden, nietig is bij toepassing van
artikel 1021 van het Burgerlijk Wetboek,
als zijnde het vermaken van een anders
zaak; dat in deze des te meer in deze zin
client beslist te worden wijl uit de
gebruikte bewoordingen van de testatrices, geplaatst in het algemeen kader van
de feitelijke gegevens die aan het hof
-----------------

de erflater slechts een onverdeeld
recht heeft, is niet noodzakelijk een
Jegaat van eens anders zaak, dat
ingevolge art. 1021 B. W. nietig is,
aangezien die zaak, bij het uit onverdeeldheid treden, volledig in de kavel
van de erflater of van de nalatenschap
(ll Zie Cass., 10 april 1981 (A.C., 1980-81,
kan vallen; de genoemde wetsbepaling nr. 462).

-435hieruit afgeleid dat het onderdeel
zonder belang is, nu de beslissing
wettelijk is verantwoord door de
considerans van het arrest, volgens
welke « niet kan aangenomen worden dat de testatrices " het inzicht "
zouden gehad hebben aan hun erfgenamen een last op te leggen om
datgene af te geven waarover ze
mochten en konden beschikken »:
terwjjJ, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, een legaat waarbij
Overwegende dat bedoelde conside erflater een goed vermaakt, dat dee! derans uitsluitend dient tot staving
uitmaakt van een onverdeeldheid en van de beslissing volgens welke de
waarin hij slechts een aandeel heeft, en bedoeling van de testatrices is
waarvan niet kan aangenomen worden, geweest het geheel als legaat aan
zoals het arrest beslist, dat het beperkt eiseres te doen toekomen en niet
blijft tot het onverdeeld dee! of de
onverdeelde rechten in deze onverdeelde een aandeel als legaat en het ovezaak, slechts dan een legaat van ander- rige als last van de nalatenschapmans
zaak
is,
nietig
krachtens pen; dat die considerans vreemd is
artikel 1021 van het Burgerlijk Wetboek, aan de beslissing volgens welke het
indien dit goed bij de verdeling niet de legaat van het geheel nietig is als
erfgenamen van de erflater ten goede legaat van een anders zaak;
komt; zodat het arrest, door te beslissen
Dat
de
grond
van
nietdat nietig zijn de legaten, gemaakt aan
een derde, van de geheelheid van onroe- ontvankelijkheid niet kan worden
rende goederen die nog onverdeeld aangenomen;

werden voorgelegd, niet kan aangenomen worden dat het inzicht van de
testatrices zich zou beperkt hebben tot
het enkel vermaken van hun onverdeeld
dee! of onverdeelde rechten in deze
onverdeelde zaak, noch dat zij het
inzicht zouden gehad hebben aan hun
erfgenamen een last op te leggen om
datgene a£ te geven waarover ze machten en konden beschikken "•

waren tussen de erfgenamen en de
testatrices op de dag van hun overlijden,
als zijnde het vermaken van andermans
zaken, als dusdanig niet vaststelt dat het
gaat om andermans zaken en dus de
nietigheidsgrond van artikel 1021 van
het Burgerlijk Wetboek, evenals het
c.eclaratoir karakter van verdeling vastgesteld in artikel 883 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; althans berust op
tegenstrijdige motieven, nu de vaststelling dat de gelegateerde goederen op de
dag van het overlijden in onverdeeldheid
zijn tussen de testatrices en hun erfgenamen, wat inhoudt dat deze goederen
na overlijden van de testatrices aan hun
erfgenamen worden of kunnen worden
toebedeeld, strijdig is met de gevolgtrekking dat deze goederen als andermans
zaken moeten worden beschouwd, of
althans
deze
gevolgtrekking
niet
schraagt, zodat het arrest niet naar
voldoening van recht gemotiveerd is
(schending van artikelen 883, 1021 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);

derde onderdeel, ...

Wat het tweede
treft :
Over de grond
vankelijkheid, door
tegen het onderdeel

onderdeel bevan niet-ontde verweerders
opgeworpen en

Wat het onderdeel zelf betreft :
Overwegende dat artikel 1021 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat,
wanneer de erflater een anders
zaak vermaakt heeft, het legaat
nietig is, onverschillig of de erflater
al dan niet geweten heeft dat de
zaak hem niet toebehoorde;
Overwegende echter dat, wanneer
de erflater een onverdeeld recht op
de vermaakte zaak bezit met het
gevolg dat deze zaak hem of zijn
nalatenschap, bij het uit onverdeeldheid treden, in haar geheel
eventueel kan worden toebedeeld,
het legaat van die zaak niet noodzakelijk nietig is; dat het immers op
de zaak draagt voor zover de erflater of zijn nalatenschap daarop
recht zal hebben;
Overwegende dat het arrest, dat
vaststelt dat de onverdeeldheid tussen de erflaters en de medeeigenaars op de dag van haar overlijden
nog bestond, niet zonder schending
van genoemde wetsbepaling op die
grond heeft kunnen beslissen dat
het legaat nietig was als zijnde het
vermaken van eens anders zaak;

-436Dat het
gegrond is;

onderdeel

in

zoverre Hof van beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1181 en 1186
van het Burgerlijk Wetboek,

Om die redenen, en ongeacht de
overige onderdelen, die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het uitspraak doet over de
vordering van eiseres tot afgifte van
de legaten van onroerende goederen, vermaakt door Van Roey Maria
en Van Roey Louisa, en 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 Hof van
Beroep te Brussel.
26 november 1982 1' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Delahaye en Bayart.
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BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST SCHULDENAAR
DIE
BEWEERT
BEVRIJD TE ZIJN.

Wanneer de schuldeiser het bestaan van
zijn schuldvordezing bewijst, moet de
schuldenaar die beweert bevrijd te
zijn het feit bewijzen dat het tenietgaan van zijn verbintenis zou hebben
teweeggebracht (1). (Art. 1315 B.W.)
(• NEW STYLE DRESS • P.V.BA. T. MR. SEVENS J.)
ARREST

(A.R. nr. 3489)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1981 door het

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

(1) Zie Cass., 18 feb. 1926 (Bull en Pas.,
1926, I, 255), 13 jan. 1949 (ibid., 1949, I, 30) en
19 dec. 1963 (ibid., 1964, I, 416).

doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat eiseres bij vonnis van
23 mei 1977 van de Rechtbank van
Koophandel te Gent werd veroordeeld
om aan verweerster een hoofdsom van
621.370 frank te betalen « mits afgifte
door deze laatste aan eiseres van welbepaalde goederen die verweerster daartoe
binnen de maand na de betekening van
het vonnis diende ter beschikking te
stellen », wat betekent dat eiseres valgens het aangevochten arrest slechts
gehouden was de 621.730 frank aan
verweerster te betalen op voorwaarde
dat deze laatste welbepaalde goederen
aan eiseres had afgegeven en deze met
het oog op de afgifte binnen een maand
na de betekening van het vonnis ter
beschikking van eiseres had gesteld, en
na te hebben vastgesteld dat dit vonnis
van de rechtbank van koophandel op dit
,punt werd bevestigd door het Hof van
Beroep te Gent, niettemin het hager
beroep van eiseres tegen het bevelschrift
van 18 december 1980 van de Beslagrechter te Hasselt als ongegrond afwijst
en dientengevolge dit bevelschrift, dat de
vordering van eiseres om opheffing te
bekomen van een roerend beslag, gelegd
ter uitvoering van de eerder vermelde
veroordeling van eiseres door de Recht~
bank van Koophandel te Gent, ongegrond had verklaard, bevestigt, op grand
dat eiseres ten onrechte stelde dat
verweerster moest bewijzen dat de goederen we! degelijk te harer beschikking
waren binnen een maand na de betekening van het vonnis van de Rechtbank
van Koophandel te Gent, vermits het
aan eiseres was een tekortkoming van
verweerster in haar verplichting van
terbeschikkingstelling of afgifte van de
goederen te bewijzen,
terwijl, volgens artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, hij die de uitvoering
van een verbintenis vordert het bestaan
daarvan moet bewijzen en, nu, krachtens
de vaststellingen van het aangevochten
arrest, eiseres slechts verplicht was de
hoofdsom van 621.370 frank aan verweerster te betalen op voorwaarde dat
deze laatste eerst binnen een maand na
de betekening van het vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Gent
welbepaalde goederen ter beschikking
van eiseres had gesteld en deze aan
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bestond indien verweerster de eerder
weergegeven voorwaarde had vervuld,
d\t aangevochten arrest niet, zonder de
in het middel vermelde wetsbepalingen
te schenden, vermocht het hoger beroep
van eiseres ongegrond te verklaren en
het bevelschrift van de beslagrechter te
bevestigen, welk bevelschrift de vordering van eiseres strekkende tot opheffing van een roerend beslag gelegd door
verweerster ter uitvoering van de valgens verweerster krachtens het vonnis
van de Rechtbank van Koophandel te
Gent aan de zijde van eiseres bestaande
verplichting haar een hoofdsom van
621.370 frank te betalen, verwerpt op
grond dat tiseres diende te bewijzen dat
verweerster aan de eerder weergegeven
voorwaarde niet had voldaan en niet
verweerster behoefde te bewijzen dat zij
aan deze voorwaarde wei had voldaan
(schending ..,.an artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest de
inhoud van het vonnis van 23 mei
1977 van de Rechtbank van Koophandel te Gent weergeeft als volgt :
« ... (eiseres) wordt veroordeeld tot
betaling van 445.570 frank + 85.800
frank + 90.000 frank, mits afgifte
door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Redy
van de goederen vermeld op de
facturen
en de goederen ... ;
gezegd wordt voor recht dat de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Redy deze goederen binnen de maand na de betekening van het vonnis dient ter
.beschikking te stellen van (eiseres),
die ze moet ophalen op de zetel
van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Redy en
dit tegen contante betaling >>; dat
het arrest verder, zonder wegens
miskenning van de bewijskracht te'
worden aangevcichten, het voorrhelde vonnis interpreteert als
volgt : « dat (eiseres) veroordeeld
wordt welbepaalde bedragen te
betalen, mits afgifte door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redy van welbepaalde goederen wanneer appellante
deze komt ophalen op de zetel van

de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid Redy
tegen contante betaling; de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redy zal daartoe binnen de maand na de betekening van
het vonnis genoemde goederen ter
beschikking stellen ... ten onrechte
stelt (eiseres) dat (verweerster) de
goederen moest aanbieden ... >>;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het van de inhoud van het
genoemde vonnis van de rechtbank
van koophandel en van het bestreden arrest een andere voorstelling
geeft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, luidens artikei 1315 van het Burgerlijk Wethoek, hij die. de uitvoering van een
verbintenis vordert, het bestaan
daarvan moet bewijzen en, omgekeerd, hij die beweert bevrijd te
zijn, het bewijs moet leveren van de
betaling of van het feit dat het
tenietgaan van zijn verbintenis
heeft teweeggebracht; dat, luidens
artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, iedere partij het bewijs
moet leveren van de feiten die · zij
aanvoert;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder het bewijs van
het bestaan van zijn schuldvordering leverde door het overleggen
van het genoemde vonnis van de
rechtbank van koophandel, dat de
veroordeling van eiseres tot betaling
van de litigieuze geldsommen inhield; dat het arrest voorts oordeelt
dat eiseres aan die betaling slechts
kan ontsnappen mits zij het bewijs
!evert dat verweerster de litigieuze
goederen niet ter beschikking heeft
gesteld, toen eiseres die tegen contante betaling kwam ophalen binnen een maand na de betekening
van het meergenoemde vonnis;
Dat het arrest aldus aan eiseres
het bewijs oplegt van het feit dat
het tenietgaan van haar verbintenis
zou hebben teweeggebracht en derhalve artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;

-438mentsrechtbank vernietigt wegens
Dat het middel niet kan worden
miskenning van een regel inzake
aangenomen;
bevoegdheid (2). (Impliciete oplossing.)

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

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TEN GENT
IN ZAKE MR. DEMETS)
ARREST

(A.R. nr. 3716)

26 november 1982 1• kamer HET HOF; - Gelet op de bestreVoorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitden beschikking, op 7 juni 1982
ter - Verslaggever : de h. Soetaert Gehjkluidende conclusie van de h. door de Arrondissementsrechtbank
Advo- te Gent gewezep;
Declercq, advocaat-generaal caat: mr. Butzler.
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 633 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de beschikking oordeelt dat
ter zake van het litigieuze derdenbeslag
Nr. 196
I de beslagrechter van het arrondissement
Brussel bevoegd is, op grond dat de
1• KAMER - 26 november 1982
woonplaats van de beslagene in dat
arrondissement is gevestigd;
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
terwijl, volgens het genoemde wetsarBDRGERLIJKE ZAKEN- BEWAREND BESLAG
tikel, de vorderingen inzake bewarende
ONDER DERDEN - PLAATSELIJKE BEVOEGDbeslagen uitsluitend gebracht worden
HEID.
voor de rechter van de plaats van het
beslag, tenzij de wet anders bepaalt; de
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG plaats van het beslag in een procedure
BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETvan bewarend beslag onder derden de
BOEK, ART. 660, EERSTE LID - BEPALING VAN
woonplaats of de bedrijfszetel is van de
TOEPASSING OP HET HOF VAN CASSATIE
WANNEER HET EEN VONNIS VAN DE ARRON- derde-beslagene, zodat, nu de derdebeslagene ter zake gevestigd is te Gent,
DISSEMENTSRECHTBANK VERNIETIGT.
aileen de beslagrechter te Gent bevoegd
1" De vordering inzake bewarende besla- is om van het geschil kennis te nemen :
gen moeten worden gebracht voor de
rechter van de plaats van het beslag,
Overwegende dat, luidens art.w. de plaats waar het exploot, overeenkomstig art. 1445 B. W., aan de tikel 633 van het Gerechtelijk Wetderde-beslagene wordt betekend, ofwel boek, de vorderingen inzake bewade plaats waar de kennisgeving, rende beslagen en middelen tot
bepaald bij art. 1449 B. W., door de tenuitvoerlegging
uitsluitend gederde-beslagene wordt ontvangen (1). bracht worden voor de rechter
(Art. 633 Ger.W.)
van d e p Iaats van h et b eslag, tenzij

2" Art. 660, eerste lid, Ger. W. is toepasse- de wet anders bepaalt;
Jijk op het Hoi van Cassatie wanneer
Overwegende dat uit de wetsbehet een vonnis van de arrondissepalingen betreffende het bewarend
beslag, inzonderheid de artike(1) Zie A. FETIWEIS, « Droit judiciaire prive », len 1449, 1450, 1451 en 1457 van
dl. I, 19805, biz. 160; G. DE LEVAL, < La
Saissie-arret », blz. 27 tot 30; K. BAERT, hetzelfde wetboek blijkt dat het
Algemene beginselen van bewarend beslag, in derdenbesdlag gelegd wordt door
Bibliotheek van Gerechtelijk Rech~ dl. VII, betekening van het beslagexploot of
Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, door kennisgeving van de beschik1980, blz. 289-290; J. BEIRENS, « Het hangijzer :
territoriale bevoegdheid inzake beslag onder king die het beslag toelaat aan de

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

derden, in R.W., 1981-82, kol. 1035 tot 1038. Z i e l - - - - - - - - - - - - - - - - - met betrekking tot de oude regel van art. 567
Wetboek burgerlijke rechtsvordering : Cass.,
(2) Cass., 27 maart 1981 (A.C., 1980-81,
29 okt. 1970 (A.C., 1971, 198).
nr. 433).

-439derde-beslagene en dat het daarna tussen de partijen definitief uitschakelt en aldus een bestendig karakter
aangezegd wordt aan de beslagene;
vertoont " dat onverenigbaar is met de
Dat de plaats van het beslag bevoegdheid van de voorzitter van de
derhalve de plaats is waar het rechtbank in kort geding. (Artt. 1319,
exploot aan de derde-beslagene 1320 en 1322 B.W.)
wordt betekend of de kennisgeving
wordt ontvangen; dat geen enkele
(• BOELWERF • N.V. T. CAP E.A.)
wet anders bepaalt;
Dat het middel gegrond is;
ARREST
(A.R. nr. 3531)

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beschikking; 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
daarover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de beslagrechter in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent.
26 november 1982 -

1" kamer

Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitVerslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.

ter -

Declercq, advocaat-generaal.
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BEWIJS -

BEWJJS DOOR GESCHRIIT
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - MISKENNING VAN DE BEWJJSKRACHT VAN EEN AKTE
-BEGRIP.

Wanneer een dagvaarding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg in kort geding strekt om voor
recht te doen zeggen « dat de gedaagden of hun vertegenwoordigers onmiddellijk hun actie, in gelijk welke vorm,
en waarbij zij het personeel "van een
bepaalde onderneming " beletten zijn
werk "op een bepaalde wert" normaal
te verrichten, dienen te staken »,
wordt de bewijskracht van die akte
miskend door de beslissing, die de
dagvaarding derwijze uitlegt dat bet
gevorderde verbod « elke syndicale
actie van dezelfde aard in het conflict

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1981 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat mr. De Bruyn,
advocaat bij het Hof, door akte ter
griffie neergelegd op 10 februari
1982, verklaart zich voor eiseres te
stellen in vervanging van mr. De
Baeck, die zijn bediening heeft
neergelegd :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 584, eerste
lid, en 1039, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de verweerders, in hun
hoedanigheid van vakbondsafgevaardigden in de onderneming van eiseres
begin juni 1980 een actie ondernamen,
waardoor zij de werkneemsters van de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid Electro-Power beletten hun schoonmaakwerk in de kantoren van eiseres uit te voeren omdat aan
deze werkneemsters door hun werkgever
(personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Electro-Power) een
geringer loon zou uitbetaald worden dan
aan de schoonmaaksters in dienst van
eiseres, voor recht zegt en beslist dat de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in kort geding, zich onbevoegd
had dienen te verklaren om kennis te
nemen van de inleidende vordering van
eiseres, welke vordering ertoe strekte de
verweerders of hun vertegenwoordigers
« te zien of te horen bevelen als naar
recht dat zij of hun vertegenwoordigers
onmiddellijk hun actie, onder gelijk
welke vorm, en waarbij zij het personeel
van de firma personenvennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
ElectroPower beletten hun werk op de naamloze vennootschap Boelwerf te Temse
normaal te verrichten, dienen te

-440staken », zulks op grand
dat de
verweerders deze actie voeren om de
tewerkstelling van het onderhoudspersoneel van eiseres te beveiligen tegen
tewerkstelling van vreemd personeel aan
lager loon; dat dit geding aldus twee
rechtsbeginselen tegenover elkaar stelt,
zijnde de arbeidsvrijheid van dit vreemd
onderhoudspersoneel enerzijds, en het
recht tot syndicale actie van de eigen
werknemers van eiseres anderzijds; dat
de door eiseres gevraagde beslissing er
klaarblijkelijk niet toe strekt een
<< voorlopige » oplossing te doen geven
aan de ontstane betwisting, doch elke
collectieve actie uit te sluiten tegen de
tewerkstelling van personen, in dienst
van de personenvennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid
ElectroPower (of van een andere derde persoon), binnen de onderneming van eiseres; dat het geschil aldus de grand van
de zaak raakt, meer bepaald het a! dan
niet bestaan van het recht van de
werknemers van eiseres om - op grand
van bepaalde afs!/raken (onder andere
van 27 maart 1973) door de verweerders
als verbindend beschouwd, en door eiseres niet verbindend geacht, - zich te
verzetten tegen de tewerkstelling van
vreemde werknemers binnen de onderneming van eiseres, tegen andere voorwaarden dan degene welke binnen deze
onderneming gelden; dat een dergelijke
beslissing buiten de bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, zetelende in kart geding, valt,
wat des te meer klemt, omdat het
gevorderd verbod elke syndicale actie
van dezelfde aard in voormeld conflict
tussen partijen uitschakelt, en aldus een
bestendig karakter vertoont,

personeel van voornoemde onderneming;
de inleidende vordering van eiseres
ertoe strekte aan deze feitelijkheid een
einde te stellen, en de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, zetelende
in kart geding, bevoegd is om van deze
vordering kennis te nemen, zodat het
arrest de bevoegdheid van deze magisstraat niet wettelijk kon ontkennen ,op
grand van de overweging dat de door
eiseres gevraagde beslissing er klaarblijkelijk niet toe strekte een << voorlopige ,
oplossing te doen geven aan de ontstane
betwisting, doch elke collectieve actie uit
te sluiten tegen de tewerkstelling van
personen, in dienst van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Electro-Power (of van een andere
derde persoon), binnen de onderneming
van
eiseres
(schending
van
de
artikelen 584, eerste lid, en 1039, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, het arrest de
bevoegdheid van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, zetelende
in kart geding, evenmin wettelijk kon
afwijzen om de reden dat het door
eiseres gevorderd verbod << elke syndicale actie van dezelfde aard in voormeld
conflict tussen partijen definitief uitschakelt en aldus een bestendig karakter
vertoont », aangezien, zoals in het eerste
onderdeel van het middel werd aangetoond, voornoemde syndicale actie van
de verweerders zonder enige twijfel een
feitelijkheid uitmaakt die kennelijk
tegen het recht indruist, en de inleidende vordering van eiseres ertoe
strekte aan deze feitelijkheid een einde
te stellen, van welke vordering de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, zetelende in kart geding,
terwijl, eerste onderdeel, de syndicale bevoegd is om kennis te nemen (schenactie die door de verweerders werd ding van artikel 584, eerste lid, en 1039,
ondernomen, waardoor zij de werkneem- eerste lid, van het Gerechtelijk Wetsters van de personenvennootschap met boek), en het arrest bovendien in voorbeperkte
aansprakelijkheid
Electro- melde overweging aan de inleidende
Power beletten hun schoonmaakwerk in dagvaarding van eiseres een uitlegging
de kantoren van eiseres te verrichten, geeft die onverenigbaar is met de
ongetwijfeld een feitelijkheid uitmaakt bewoordingen ervan, nu de daarin
die kennelijk tegen het recht indruist en gebruikte termen << onder gelijk welke
aan eiseres ernstige schade toebrengt, vorm >> betrekking hebben op de wijze
aangezien deze actie klaarblijkelijk en waarop de verweerders hun actie onderzonder enige twijfel een onwettelijke en nemen of zouden ondernemen, en niet
onduldbare schending betekent van het op het a! dan niet bestendig karakter
subjectief recht van eiseres, om op grand van het door eiseres gevorderde verbod,
van een vrij aangegane overeenkomst zodat de bewijskracht van deze inleimet een andere onderneming (ten deze dende dagvaarding door het arrest misde personenvennootschap met beperkte kend
werd
(schending
van
de
aansprakelijkheid Electro-Power), haar artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
kantoren te Iaten reinigen door het I Burgerlijk Wetboek);

-441het geschil ten
gronde ten deze de vraag betreft of er
tussen eiseres enerzijds en de vertegenwoordigers van de werknemers in de
onderneming van eiseres anderzijds, al
dan niet een verbindende overeenkomst
bestaat omtrent welke werken eiseres in
onderaanneming mag Iaten uitvoeren,
evenals de vraag of de werknemers van
deze onderaannemer dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten kunnen genieten
als degene die binnen de onderneming
van eiseres gelden, zodat het arrest de
bevoegdheid van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, zetelende
in kort geding, ten deze niet wettelijk
kon afwijzen om de reden dat het
geschil de grond van de zaak zou raken,
aangezien de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelende in
kort geding, door te bevelen dat de
verweerders hun actie dienen te staken
waardoor zij de schoonmaaksters van de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Electro-Power bel etten hun werk in de kantoren van eiseres
normaal te verrichten, geen uitspraak
zou doen over de grond van het geschil,
zoals hierboven omschreven, vermits de
arbeidsrechtbank dan nog zijn volledige
beoordelingsbevoegdheid behoudt om te
beslissen of er al dan niet verbindende
afspraken bestonden tussen eiseres,
enerzijds, en de vertegenwoordigers van
de werknemers in haar onderneming,
anderzijds, om geen personeel in onderaanneming in het bedrijf van eiseres te
Iaten werken tegen lagere lonen dan
degenen die binnen het bedrijf van
eiseres
gelden
(schending
van
artikel 584, eerste lid, en 1039, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek):
derde

onderdeel,

Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat het door eiseres
gevorderd verbod elke syndicale
actie van dezelfde aard in het conflict tussen partijen « definitief ,
uitschakelt en aldus een « bestendig
karakter » vertoont, van voormelde
dagvaarding een interpretatie geeft
die ermede onverenigbaar is en
zodoende de bewijskracht ervan
miskent;
Dat het onderdeel in zoverre
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het hoger beroep wordt toegelaten;
beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat erover door de feitenrechter
zal worden beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
26 november 1982 -

1• kamer -

Vo01ozitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Sury - Gelijkluidende conclusie van
deh. Declerq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Houtekier.

Nr. 198

Wat het tweede onderdeel be3• KAMER - 29 november 1982
treft :
Overwegende dat eiseres in haar 1° EUROPESE GEMEENSCHAPPENdagvaarding voor de voorzitter van SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE
de rechtbank vroeg de « gedaagden WERKNEMERS- VERORDENING NR. 3 VAN DE
of hun vertegenwoordigers te zien RAAD VAN DE E.E.G. INZAKE DE SOCIALE
en te horen bevelen als naar recht ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS
dat zij of hun vertegenwoordigers -ART. 10, EERSTE LID - DRAAGWIJDTE.
onmiddellijk hun actie, onder gelijk
welke vorm, en waarbij zij het 2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN personeel van de firma personenBEGINSEL VAN DE TERRITORIALITEIT VAN
vennootschap met beperkte aanDE UITKERINGEN BEPAALD BIJ ART. 70, § 1,
sprakelijkheid Elector-Power beletVAN DE WET VAN 9 AUG. 1963 - BEGINSEL
ten zijn werk op de naamloze venNIET TOEPASSELIJK OP MIGRERENDE WERKnootschap Boelwerf te Temse norNEMERS BEDOELD BIJ ART. 10, EERSTE LID,
maal te verrichten, dienen te
VERORDENING NR. 3 VAN DE RAAD VAN DE
staken »;
E.E.G.

-4421" en 2" Art. 10, eerste lid, van de
verordening nr. 3 van de Raad van de
E.E.G. staat niet toe dat de verzekeringsinstelling, in de zin van de
Z.l. V.-wet van 9 aug. 1963, toepassing
maakt van het in art. 70, § 1, van de
genoemde wet neergelegde beginsel
van de territorialiteit van de prestaties.
(CAMERA T. R.I.Z.I.V., NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 5960)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1977
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 6 april 1981;
Gelet op het arrest, op 10 juni
1982 door het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van de
wet van 2 december 1957 houdende
onder meer goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, ondertekend op 25 maart 1975 te Rome, 4, § 1, 5,
51, 145 van het Verdrag, 10, eerste lid,
van de op 25 september 1958 door de
Raad van de Europese Economische
Gemeenschap vastgestelde verordening
nr. 3 inzake de sociale zekerheid van
migrerende werknemers, 6, eerste en
tweede lid, 83 van de op 3 december 1958
door die Raad vastgestelde verordening
nr. 4 strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van voormelde
verordening nr. 3, 47 en 70, § 1, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op het middel waarin eiseres had aangevoerd dat, daar zij vanaf 6 januari 1966
was uitgesloten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en niet wist hoe zij
haar rechten moest doen gelden om
daarvoor opnieuw in aanmerking te
komen, zij op 31 januari 1966 een
invaliditeitspensioen aanvroeg om haar
uit voornoemde wet van 9 augustus 1963
voortvloeiende rechten te vrijwaren, en

doordat het arrest die beslissing hierop
doet steunen dat, krachtens artikel 6,
eerste en tweede lid, van voormelde
verordening nr. 4, in de BelgischItaliaanse betrekkingen van toepassing
bleven de bepalingen van de Administratieve Schikking van 20 oktober 1950
welke betrekking hebben op de werknemers die tijdelijk verblijven in een ander
land dan dat van de aansluiting; dat
eiseres zich op 31 januari 1966 nog
bevond binnen de termijn van dertig
dagen waarvan sprake is in artikel 75
van voormelde wet van 9 augustus 1963,
welke termijn was ingegaan op 6 januari
1966; dat eiseres ingevolge de uitsluitingsbeslissing echter niet meer verkeerde in een toestand waarin de wijze
van aangifte van ongeschiktheid door de
Administratieve Schikking wordt geregeld; dat zij derhalve onderworpen was
aan de bepalingen van de Belgische
wetgeving, en dat zij krachtens die
bepalingen, zo zij van oordeel was niet
in staat te zijn arbeid te verrichten, die
nieuwe ongeschiktheid aan de adviserend geneesheer van haar Belgisch verzekeringsorgaan moest aangeven alvorens een invaliditeitspensioen aan te
vragen, en hierop dat, zelfs als moest
worden aangenomen dat die aanvraag
gold als een aangifte van ongeschiktheid,
hieruit niettemin zou volgen dat eiseres,
krachtens het in artikel 70, § 1, van de
wet van 9 augustus 1963 neergelegde
territorialiteitsbeginsel inzake verzorging, geen aanspraak kon maken op de
uitkeringen,

terwijl, eerste onderdeel, nu, zoals
het arrest beslist, de bepalingen van
de Belgisch-Italiaanse Administratieve
Schikking van 20 oktober 1950 niet meer
van toepassing waren op eiseres, krachtens artikel 6, eerste en tweede lid, van
voormelde verordening nr. 4, niet meer
kon worden afgeweken van de regel van
artikel 83 van dezelfde verordening,
zodat, niettegenstaande de bepalingen
van artikel 47 van voormelde wet van
9 augustus 1963, volgens welke eiseres
de adviserend geneesheer van haar verzekeringsinstelling had moeten kennis
geven van haar ongeschiktheid, de aanvraag om een invaliditeitspensioen die
eiseres op 31 januari 1966 bij het
Italiaans orgaan voor sociale zekerheid
had ingediend, en de aangifte van ongeschiktheid die een dergelijke aanvraag
met zich bracht, golden als een aangifte
van ongeschiktheid bij de bevoegde Belgische autoriteit, en hieruit volgt dat het
arrest het verbindend karakter miskent
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dat door de artikelen 1 van de wet van
2 december 1957, 4, § 1, 5, 51 en 145 van
het Verdrag van 25 maart 1957 aan die
verordening nr. 4 wordt toegekend;
trveede onderdeel, de bepalingen van
artikel 10, eerste lid, van voormelde
verordening nr. 3. niet toestaan dat op
eiseres toepassing wordt gemaakt van
het
territorialiteitsbeginsel
waarvan
sprake is in artikel 70, § 1, van voormelde wet van 9 augustus 1963, waaruit
volgt dat het arrest het verbindend
karakter miskent dat door de artikelen 1
van de wet ·van 2 december 1957, 4, § 1,
5, 51 en 145 van het Verdrag van
25 maart 1957 aan die verordening nr. 3
wordt toegekend :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het anest blijkt, enerzijds, dat eiseres, die in Belgie
uitkeringen van ziekteverzekering
genoot, op grond van de Belgische
wetgeving en van een BelgischItaliaanse Administratieve Schikking, die van toepassing was gebleven krachtens de E.E.G.-verordeningen nrs. 3 en 4 inzake de sociale
zekerheid van migrerende werknemers, toestemming had gektegen om
van 15 november 1965 tot 14 december 1965 in Italie te verblijven ten
einde zich daar te Iaten verzorgen;
dat zij na het verstrijken van die termijn in Italie is gebleven en dat zij
na een controle door het Italiaans
instituut voor ziekteverzekering van
5 januari 1966 in staat geacht werd de
arbeid te hervatten en, bijgevolg,
naar Belgie terug te keren; dat zij
tegen die beslissing geen bezwaar
heeft ingediend, doch dat zij op
31 januari 1966 een aanvraag om een
invaliditeitspensioen heeft ingediend
die, volgens haar, gold als een nieuwe
aangifte van arbeidsongeschiktheid,
en dat zij die aanvraag tot de
bevoegde Italiaanse autoriteit heeft
gericht;
Overwegende dat het arrest
beslist dat eiseres op 31 januari
1966 nog onder de Belgische verzekering vie!, dat zij niet meer verkeerde in een toestand waarin de
wijze van aangifte van ongeschiktheld door de Belgisch-Italiaanse

Administratieve Schikking wordt
geregeld en dat zij verplicht was
haar nieuwe arbeidsongeschiktheid
bij haar Belgisch verzekeringsorgaan aan te geven;
Overwegende dat het middel
betoogt dat, krachtens artikel 83 van
de verordening nr. 4 inzake de
sociale zekerheid van migrerende
werknemers, de enige bepaling die
in dit opzicht wordt aangevoerd, de
aanvraag om een invaliditeitspensioen die eiseres bij het Italiaans
orgaan voor sociale. zekerheid had
ingediend, en de aangifte van ongeschiktheid die een dergelijke aanvraag met zich bracht, golden als
een aangifte van ongeschiktheid bij
de bevoegde Belgische autoriteit;
Overwegende dat, anderzijds, uit
de vaststellingen van het arrest
blijl!:t dat eiseres op het moment
Vl.\n de aanvraag, ook a! zou deze
gelden als een aangifte van arbeidsongeschiktheid, in Italie verbleef in
strijd met de bepalingen van de
Belgische wetgeving en van de
Belgisch-ltaliaanse Administratieve
Schikking;
Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, in zijn arrest van 10 juni
1982, in verband met de eerste twee
vragen die zijn gesteld in het arrest
van 6 april 1981, heeft beslist, enerzijds, dat artikel 83 van verordening
nr. 4 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap van
3 december 1958 moet worden uitgelegd in die zin dat het indienen van
een verzoek bij een autoriteit,
instelling of orgaan van een andere
Lid-Staat dan de Staat die de uitkering moet doen, dezelfde rechtskracht heeft also£ deze aanvraag
rechtstreeks w:as ingediend bij de
bevoegde instanties van laatstgenoemde Staat en, anderzijds, dat
het feit dat de betrokkene naar de
wetgeving van de betrokken LidStaat onrechtmatig is verbleven in
de Staat waar zij het verzoek heeft
gedaan, niet ijfdoet aan het feit
dat de indiening van dit verzoek
dezelfde rechtskracht heeft als ware

-444het rechtstreeks ingediend bij de de beslissing van het Italiaans rijksbevoegde instantie van de Staat van instituut voor ziekteverzekering
herkomst;
regelmatig is; beveelt dat van dit
Wat het tweede onderdeel be- arrest melding zal worden gemaakt
op
de kant van de gedeeltelijk
treft :
Overwegende dat het arrest vast- vernietigde beslissing; gelet op
stelt dat eiseres, tijdens een verblijf artikel 1017, tweede lid, van het
in Italie, Belgische uitkeringen Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
wegens ziekte genoot op grond de eerste verweerder in de kosten;
van voormelde Belgisch-Italiaanse verwijst de aldus beperkte zaak
Administratieve Schikking en dat naar het Arbeidshof te Bergen.
zij daarvan is uitgesloten na een
29 november 1982 3" kamer overeenkomstig die Schikking in Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorItalie uitgevoerde geneeskundige zitter - Verslaggever : de h. Mahillon controle volgens welke zij in staat Gelijkluidende conclusie van de h.
was de arbeid op 6 januari 1966 te Krings, eerste advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Bayart en Houtekier.
hervatten;
Overwegende dat eiseres aanvoert
dat artikel 10, eerste lid, van de op
25 september 1958 door de Raad van
de Europese Economische Gemeenschap vastgestelde verordening nr. 3 Nr. 199
inzake de sociale zekerheid van
migrerende werknemers niet toe3" KAMER - 29 november 1982
staat dat op haar toepassing wordt
gemaakt van het in artikel 70, § 1,
EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
van de wet van 9 augustus 1963
SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE
neergelegde beginsel van territo- WERKNEMERS
- INVALIDITEITSPENSIOEN rialiteit van de prestaties;
VERORDENING NR. 4 VAN DE RAAD VAN 3 DEC.
Overwegende dat het Hof van 1958 - ART. 34 - DRAAGWIJDTE.
Justitie van de Europese Gemeenformulier, bedoeld in art. 34 van de
schappen, in voormeld arrest; in Het
verordening nr. 4 strekkende tot uitverband met de derde vraag die is
voering en aanvulling van de bepalingesteld in het arrest van 6 april · gen van de verordening nr. 3 inzake
de sociale zekerheid van migrerende
1981, heeft beslist dat artikel 10,
werknemers, kan later door nadere
eerste lid, van verordening nr. 3
gegevens worden aangevuid of toegevan de Raad van de Europese
Iicht,
ook indien die gegevens niet zijn
Economische Gemeenschap moet
worden uitgelegd in die zin dat het ingekleed als een rectilicatie van het
voordien toegezonden formulier.
de verzekeringsinstelling van de
Staat van herkomst niet is toege(R.I.Z.I.V. T. KNOELLER)
staan op de invaliditeitsuitkeringen
het territorialiteitsbeginsel waarARREST ( vertaJing)
naar de nationale rechter verwijst,
(A.R. nr. 6119)
toe te passen;
Dat elk onderdeel van het middel
HET HOF; - Gelet op het bestregegrond is;
den arrest, op 2 april 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 6 april 1981;
Gelet op het arrest, op 11 maart
Om die redenen, vernietigt het 1982 door het Hof van Justitie
bestreden arrest, behalve voor zover van de Europese Gemeenschappen
het beslist dat de kennisgeving van gewezen;-

-445Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 27, 1", 28, 1°,
a, 33 van verordening nr. 3 van 25 september 1958 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake
de sociale zekerheid van migrerende
werknemers, 2, 13, 1°, 30, 31, 32, 33, 34
van verordening nr. 4 van 3 december
1958 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap strekkende
tot uitvoering en aanvulling yan de
bepalingen van verordening nr. 3 inzake
sociale zekerheid van migrerende werknemers, 45, 66, § 1, 68, 75 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekteen
invaliditeitsverzekering,
gewijzigd bij de wetten van 24 december
1963, 27 juni 1969, 18 april 1970, 5 juli
1971 en 20 juli 1971, en 204 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 29 juni 1967,
22 oktober 1967, 12 november 1970 en
3 september 1971,
doordat het arrest beslist dat verweerder vanaf 1 december 1967 recht heeft
op een invaliditeitsrente ten laste van
eiser, op grand dat eiser betoogt dat
artikel 75 van de wet van 9 augustus
1963 zich verzet tegen de toekenning van
de Belgische rente, daar, volgens het
formulier E 26, waarin de gegevens over
het verloop van de verzekering in Duitsland vermeld staan, verweerder na
18 augustus 1967 niet meer verplicht
verzekerd was; dat er echter op moet
worden gewezen dat, volgens artikel 45,
§ 1, van de wet van 9 augustus 1963,
recht hebben op de uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid de werknemers
in gecontroleerde werkloosheid, hetgeen
van 19 augustus 1967 tot 1 december
1967 het geval was met verweerder; dat,
nu het « Landesversicherungsanstalt
Rheinprovinz
»
verweerder
vanaf
1 december 1967 en niet vanaf 18 augustus 1967 een rente heeft toegekend, het
stilzwijgend heeft aangenomen dat het
tijdvak gedurende hetwelk verweerder
werkloosheidsuitkeringen ontving gelijk
te stellen was met een tijdvak gedurende
hetwelk hij de hoedanigheid van verplicht verzekerde had; dat er, volgens
artikel 75 van de wet van 9 augustus
1963, geen onderbreking is geweest; dat
geen enkele wet voorschrijft dat de
vervulling van de voorwaarden voor de
verkrijging van een rente per se door

het formulier E 26 moet worden bewezen; dat dit formulier eigenlijk moet
dienen als informatie die later kan
worden aangevuld of verduidelijkt,
terwijl, eerste onderdeel, het formulier
E 26, dat ertoe strekt de tijdvakken van
verzekering en de daarmee gelijkgestelde tijdvakken te bewijzen, niet vermeldde dat het tijdvak van 19 augustus
1967 tot 1 december 1967 in aanmerking
was genomen bij de samenstelling van
de tijdvakken van verzekering of daarmee gelijkgestelde tijdvakken; het
«
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz » dat formulier niet heeft gewijzigd en eiser derhalve met dat tijdvak
geen rekening kon houden bij de samenstelling van de tijdvakken van verzekering of daarmee gelijkgestelde tijdvakken, niettegenstaande het feit dat de
Duitse verzekeraar in brieven dat tijdvak
als een naar Duits recht met verzekering
gelijkgesteld tijdvak zou erkend hebben
(schending van de artikelen 27, 1o, 28, 1o.
a, 33 van verordening nr. 3, 2, 13, 1°, 30, 31,
32, 33 en 34 van verordening nr. 4);
tweede onderdeel, eiser het tijdvak
van 19 augustus 1967 tot 1 december
1967, dat niet vermeld stond op het
formulier E 26, niet kon aanrekenen als
een gelijkgesteld tijdvak; verweerder
derhalve niet kan doen blijken van een
wachttijd van honderd twintig arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen
v66r 1 december 1967 (schending van de
artikelen 27, 1°, 28, 1°, a, van verordening
nr. 3, 13 van verordeing nr. 4, 45, 66, § 1,
68, 75 van de wet van 9 augustus 1963 en
204 van het koninklijk besluit van
4 november 1963) :

Over beide onderdelen samen :
Overwegende dat het arrest, bij
de vaststelling van het invaliditeitspensioen « prorata temporis » dat
aan verweerder verschuldigd is voor
de arbeid die hij van 1928 tot 1938
in Belgie heeft verricht, beslist dat
er niet aileen rekening dient te
worden gehouden met de vaststellingen in het formulier E 26 als
bedoeld in de artikelen 33 van
verordening nr. 3 van 25 september
1958 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap inzake
de sociale zekerheid van migrerende werknemers en 34 van verordening nr. 4 van 3 december 1958
van die Raad strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalin-

-446doordat het arrest beslist dat verweer-

gen van verordening nr. 3, doch dat
dit formulier, dat als inlichting
geldt, achteraf kan worden aangevuld of verduidelijkt;

Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, in
zijn
arrest van
11 maart 1982, in verband met de
vraag die is gesteld in het arrest
van 6 april 1981, heeft beslist dat
« het formulier bedoeld in artikel 34
van verordening nr. 4 van de Raad
van 3 december 1958 later door
nadere gegevens kan worden aangevuld of toegelicht, ook indien die
gegevens niet zijn ingekleed als een
rectificatie van het voordien toegezonden formulier »;
Dat daaruit volgt dat het arrest,
"d k
9
d oor h et tiJ
va van 1 augustus
1967 tot 1 december 1967 in aanmerking te nemen op grond van de
inlichtingen die na de overlegging
van het formulier E 26, door de
bevoegde Duitse autoriteit zijn verstrekt de in het middel vermelde
bepa!i'ngen niet schendt;
Dat het middel naar recht faalt;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7, 48, 2°,
51 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
ondertekend op 25 maart 1957 te Rome
en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, 6, 128 van de Grondwet, 11 van
het Burgerlijk Wetboek, 8, 12, 28, 1°, a,
van verordening nr. 3 van 25 september
1958 van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap inzake de
sociale zekerheid van migrerende werknemers, 30, lo en 2°, van verordening
nr. 4 van 3 december 1958 van de Raad
van de Europese Economische Gemeenschap strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van verordening nr. 3 inzake de sociale zekerheid
van migrerende werknemers, 1, 2 en 8
van het koninklijk besluit van 31 december 1963 houdende verordening op de
uitkeringen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de
verordeningen van 19 oktober 1970,
2 februari 1972 en 20 september 1972, en
van het algemeen gemeenschapsrechtsbeginsel inzake het verbod van discriminatie,

der vanaf 1 december 1967 recht heeft
op een invaliditeitsrente ten laste van
eiser, op grond dat het recht van verweerder aanvangt op 1 december 1967,
dit is de dag waarop zijn arbeidsongeschiktheid voor het eerst naar Belgisch
recht kan worden vastgesteld, en niet de
dag van de aanvraag,
terwijl, eerste onderdeel, de verordeningen nrs. 3 en 4 niet bepalen vanaf
welke dag de aanvraag, die verweerder
op 4 december 1967 bij de Duitse
verzekeraar heeft ingediend, effect zal
sorteren ten aanzien van de bij eiser
ingediende aanvraag; dat eiser, derhalve,
het Belgische recht moet toepassen om
vast te stellen wanneer de aan verweerder uitgekeerde « prorata »-rente aanvangt (schending van de artikelen 28, 1",
a, van verordening nr. 3 en 30, 1o en 2",
van verordening nr. 4);
tweede onderdeel, het recht op de
uitkeringen wegens ongeschiktheid, naar
Belgisch recht, ingaat -door de toezending door de gerechtigde van een
geneeskundig getuigschrift uiterlijk de
tweede kalenderdag na de aanvang van
zijn ongeschiktheid; de ongeschiktheid
van verweerder was begonnen op
18 augustus 1967, zodat zijn op 4 december 1967 bij de Duitse verzekeraar ingediende pensioenaanvraag zijn rechten
niet kon doen ingaan vanaf 1 december
1967 doch pas vanaf 4 december 1967, dit
is de dag van de aanvraag (schending van
de artikelen 1, 2 en 8 van het koninklijk
besluit van 31 december 1963);
derde onderdeel, de beslissing de aan
verweerder uitgekeerde rente te doen
aanvangen op de dag zelf waarop zijn
ongeschiktheid voor het eerst naar Belgisch recht is vastgesteld, dit is
op 1 december 1967, niettegenstaande
achteraf en te laat een aanvraag is
ingediend, het beginsel van de gelijke
behandeling van de vreemdelingen en
van de eigen onderdanen en het beginsel
inzake het verbod van discriminatie
miskent; immers het recht van de Belgen op een uitkering, onder dezelfde
voorwaarden, pas op 4 december 1967
zou ingaan (schending van de artikelen 7, 48, 2°, 51 van het Verdrag, 8, 12
van verordening nr. 3, 6, 128 van de
Grondwet en 11 van het Burgerlijk
Wetboek en van ·het algemeen gemeenschapsrechtsbeginsel inzake het verbod
van discriminatie):

!

Overwegende dat het middel
betoogt dat verweerder de aanvraag

-447om uitkeringen wegens invaliditeit Nr. 201
op 4 december 1967 heeft ingediend;
Overwegende dat noch het arrest,
2' KAMER - 30 november 1982
noch het vonnis waarnaar het arrest
verwijst, vaststellen op welke datum DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
RECHT VAN ANTWOORD- OVERTREDING VAN
die aanvraag is ingediend;
ART. 4 WET 23 JUNI 1961 BETREFFENDE HET
Dat het onderzoek van het middel RECHT TOT ANTWOORD - UITGEVER STRAFhet Hof ertoe zou verplichten feite- BAAR MET DE BJJ ART. 5 VAN VOORMELDE
lijke gegevens na te gaan; dat het WET BEPAALDE STRAFFEN - UITGEVER daartoe niet bevoegd is;
BEG RIP.
Dat het middel niet ontvankelijk De uitgever die krachtens art. 5 wet
is;
23 juni 1961 betreffende het recht tot
antwoord strafbaar is wanneer hij het
antwoord, waarvan de inlassing wettig
wordt gevorderd, niet opneemt, is, in
de zin van die bepaling, de met naam
Om die redenen, verwerpt de
genoemde persoon die in het periodiek
voorziening; veroordeelt eiser in de
geschrift als uitgever is aangeduid.
kosten.
29 november 1982 3' kamer
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Clason Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, eerste advocaat-generaal
Advocaat: mr. Houtekier.

(SCHOETERS, • DE MORGEN • S.V. T. WUJS)
ARREST

(A.R. nr. 7430)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

I. Op de voorziening van Marcellus Schoeters :

Nr. 200

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

3' KAMER - 29 november 1982

DIENSTPLICHT

MILITIERECHTSCOLLEGES HERKEURINGSRAAD DIENSTPLICHTJGE DIE TOT STAVING VAN ZIJN AANOver het middel, afgeleid uit de scherrVRAAG OM VRIJSTELLING OF VOORWPIGE ding van de artikelen 5 van de wet van
AFKEURING MEDJSCHE ATTESTEN HEhFT 23 juni 1961 betreffende het recht tot
OVERGELEGD OVER ANDERE LICHAAMSGE- antwoord en 97 van de Grondwet,
BREKEN OF ZIEKTEN - BESLISSING AAN DE
doordat het arrest de telastlegging ten
HAND WAARVAN HET HOF NIET KAN NAGAAN
OF DE HERKEURINGSRAAD OVER IEDERE aanzien van eiser bewezen acht, onder
GROND VAN DE AANVRAAG UJTSPRAAK meer op grand dat « luidens artikel 5
HEEFT GEDAAN - NIET REGELMATJG MET van de wet van 23 juni 1961 uitdrukkelijk en aileen de uitgever, in casu de
REDENEN OMKLEDE BESLJSSJNG (1).

heer Schoeters, strafrechtelijk aansprakelijk (is), er ( ... ) in zijnen hoofde
daartoe geen persoonlijke positieve handeling bewezen (hoeft) te worden, even(A.R. nr. M 323 F)
min ( ... ) de gewone regelen inzake de
deelneming van toepassing (zijn) ( ...)(en)
29 november 1982 3' kamer een
protocol dat zou afgesloten zijn
Voorzitter : de h. Clason, afdelingsvoortussen de rechtstreeks gedaagde en derzitter - Verslaggever : de h. Bosly
Gelijkluidende conclusie van de h. den (... )de dwingende bepalingen van de
strafwet niet (kan) wijzigen »,
Duchatelet, advocaat-generaal.
(V ... G ... C...)

(1)

Cass.,

19

nov.

1979 (A.C., 1979-80,

nr.

185).

terwijl, eerste onderdeel, eiser uitdrukkelijk bij conclusie had aangevoerd

-448dat hem geen enkele penale verantwoordelijkheid treft, nu hij !outer de verantwoordelijke uitgever in de zin van
artikel 299 van het Strafwetboek is, dit
wil zeggen degene die met naam en
domicilie op elk drukwerk dient te
worden vermeld, wat hem echter niet
verantwoordelijk maakt voor wat er
desgevallend verkeerd zou gaan; dat zijn
verantwoordelijkheid een verwijzingsverantwoordelijkheid is, zoals ook blijkt
uit artikel 300 van het Strafwetboek; dat
hij niet de normaal aansprakelijke persoon (dit is de uitgever in de zin van
artikel 5 van de wet van 23 juni 1961) is,
namelijk diegene die in de praktijk het
antwoord ontvangt en beoordeelt en
onrechtmatig weigert te publiceren, of
diegene die de lijn van het blad bepaalt,
de artikelen inlast of weigert en de
redactionele lijn van het blad definieert
of nog diegene die beslist over het a!
dan niet inlassen van artikelen in de
publikatie, en het arrest zich derhalve
geenszins ertoe kon beperken te overwegen dat luidens voormeld artikel 5 aileen
de uitgever strafrechtelijk aansprakelijk
is - hetgeen eiser nooit betwistte - dat
dit in casu eiser zou zijn, dat er daartoe
te zijnen opzichte geen persoonlijke
~ositieve handeling hoeft te worden
?ewezen en evenmin de gewone regels
mzake de deelneming van toepassing
zijn, zonder te antwoorden op voormeld
verweer (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, slechts strafbaar is
als uitgever in de zin van artikel 5 van
de wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord, de persoon die in de
praktijk de beslissingsbevoegdheid bezit
over het a! dan niet inlassen van het ten
kantore van het periodiek geschrift ingediende antwoord of die, met andere
woorden, zoals door eiser in zijn conclusie aangevoerd, de redactionele lijn van
het blad· definieert en onrechtmatig, in
strijd met de bepalingen van de wet van
23 juni 1961, weigert een regelmatig
ingediend antwoord te publiceren, zodat
het hof van beroep, dat door eisers
conclusie uitdrukkelijk was verzocht de
feitelijke gegevens van de zaak hieraan
te toetsen, het wettelijk begrip uitgever
in de zin van voormeld artikel 5 schendt
door zich ter zake tot voormelde motieven te beperken (schending van artikel 5
van de wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht tot antwoord) en aldus in elk
geval de door het Hof uit te oefenen
wettigheidscontrole op dit begrip onmo-

gelijk maakt (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
oordeelt : « Luidens artikel 5 van de
wet van 23 juni 1961 (is) uitdrukkelijk en aileen de uitgever, in casu de
heer Schoeters, strafrechtelijk aansprakelijk. Er hoeft in zijnen hoofde
daartoe geen persoonlijke positieve
handeling bewezen te worden.
Evenmin zijn de gewone regelen
inzake de deelneming van toepassing. Een protocol dat zou afgesloten zijn tussen de rechtstreekse
gedaagde (Schoeters) en derden kan
de dwingende bepalingen van de
strafwet niet wijzigen »;
Dat het arrest zodoende aan het
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet voldoet;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 5 van de
wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord de uitgever straft
die het antwoord, waarvan de inlassing wettig wordt gevorderd, niet
opneemt zoals de wet voorschrijft;
dat artikel 6 luidt : « Bij gebreke
van aanduiding van de naam van de
uitgever in het periodiek geschrift
wordt de drukker, behoudens het
tegenbewijs, verondersteld de uitgever te zijn >>;
Dat uit de junctie van beide
artikelen blijkt dat de met naam
genoemde persoon, die in het periodiek geschrift als uitgever wordt
aangeduid, de in artikel 5 van de
wet bedoelde strafrechtelijk verantwoordelijke uitgever is, zoals het
arrest ten deze ten aanzien van
eiser beslist;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiille of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
geen onwettigheid bevat die eiser
kan grieven;

-449B. In zoverre de voorziening ONBEKENDE WERD INGESTELD - ONDERgericht is tegen de beslissing op de ZOEK AFGESLOTEN MET EEN BESCHIKKING
BUITENVERVOLGINGSTELLING
civielrechtelijke vordering van ver- VAN
RECHTSVORDERING NIET ONTVANKELIJK.
weerder:
partij die beweert benadeeld te zijn
Overwegende dat eiser geen bij- Een
door een misdrijf is niet ontvankelijk
zonder middel aanvoert;
om degene die zij als dader beschouwt

II. Op de voorziening van de
coiiperatieve
vennootschap
De
Morgen:
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op
de vordering van het openbaar
ministerie :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

van het misdrijf, waa1van zij de vergoeding vordert, rechtstreeks voor de
politierechtbank of de correctionele
rechtbank te dagvaarden, wanneer
voor het feit dat ten grondslag ligt aan
de dagvaarding een onderzoek tegen
onbekende werd ingesteld dat werd
afgesloten met een beschikking van
buitenvervolgingstelling (1). (Art. 246

Sv.)
(MARTENS C., MARTENS L., GEENENS
T. NOTERMAN, DECONINCK,
• EUROPESE LLOYD , N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7491)

RET HOF; - Gelet op het bestreB. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op den vonnis, op 28 mei 1982 in hoger
de civielrechtelijke vordering van beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
verweerder :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
I. Op de voorziening van Christian Martens :
Om die redenen, verwerpt de
A. In zoverre de voorziening
voorzieningen; veroordeelt de eisers gericht is tegen de beslissing op de
in de kosten.
strafvordering :
30 november 1982 2" kamer 1. tegen eiser :
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Overwegende dat het vonnis vastGelijkluidende conclusie van de h. Tille- stelt dat de hem ten laste gelegde
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : feiten vervallen zijn door verjaring
mrs. Biitzler en De Gryse.

en de kosten van die vordering ten
laste laat van de Staat;
Overwegende dat eiser er geen
belang bij heeft tegen die beslissing
cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Nr. 202

2' KAMER - 30 november 1982
BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING

(1) Zie Cass., 15 juni 1964 (Bull. en Pas.,

STRAFZAKEN RECHTSTREEKSE DAG- 1964, I, 1101) en 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226)
VAARDING VOOR DE POLITIERECHTBANK OF en de noot 3; D'HAENENS, Belgisch StrafprocesDE CORRECTIONELE RECHTBANK DAG- rech~ dee! II, druk 1980, biz. 100; zie oak Cass.,
VAARDING GEGROND OP EEN MISDRIJF recht, dee! II, druk 1980, biz. 100; zie oak Cass.,
EEN
ONDERZOEK
TEGEN
EEN 7 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 18).
WAARVOOR

-4502. tegen verweerder Roland Noterman:
Overwegende dat eiser, medebeklaagde, geen hoedanigheid heeft
om tegen zodanige beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de verweerders Roland Noterman en de naamloze vennootschap
Europese Lloyd :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 4 van de
wet van 17 april 18'78 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 172, 174, 202 en 210 van
het Wetboek van Strafvordering en van
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat de strafvordering ten
aanzien van eiser vervallen was door
verjaring, op civielrechtelijk gebied,
enerzijds, eiser veroordeelt tot betaling
aan verweerder Roland Noterman van
56.680 frank en aan verweerder Roger
Deconinck van 19.310 frank en, anderzijds, de door eiser tegen de verweerders
Noterman en naamloze vennootschap
Europese Lloyd ingestelde vordering tot
schadevergoeding verwerpt op grond
« dat het feit B in hoofde van eiser
Martens ten genoege van recht bewezen
is; dat daarentegen de telastleggingen E,
F en G in hoofde van Noterman niet
bewezen zijn; dat blijkt dat in de
rechtstreekse dagvaarding Noterman
niet in verdenking werd gesteld wegens
inbreuk op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, zodat de eis in de
rechtstreekse dagvaarding, voor zover
hij strekt tot vergoeding van schade
negens onopzettelijk leed, onontvanke.ijk is; dat de strafvordering wat betreft
:le inbreuken op de wet betreffende de
>olitie over het wegverkeer in hoofde
•an Noterman echter verjaard is >>,
terwijl, eerste onderdeel, in de rechttreekse dagvaarding die namens eiser
>ij exploot van 23 februari 1982 aan
erweerder is betekend (stukken 17 en
8 van het dossier) aan deze laatste
nder de betichting H het misdrij£

bepaald door de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, met name het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, werd ten laste gelegd en zijn
veroordeling voor dit feit werd gevorderd
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de Politierechtbank
van Oudenaarde in haar beroepen vonnis van 29 maart 1982 kennis had
genomen van de civielrechtelijke vordering van eiser, gestoeld op de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en strekkend tot veroordeling van
verweerders tot een provisioneel schadebedrag van 100.000 frank met aanstelling
van een wetsgeneesheer om eiser te
onderzoeken; de politierechtbank die
vordering had verworpen bij gebrek aan
causaal verband tussen de aan verweerder ten laste gelegde feiten en de
schade; de vordering door het door eiser
tegen dit vonnis ingestelde boger beroep
bij de correctionele rechtbank aanhangig
was zodat de rechtbank de vordering ten
onrechte als niet ontvankelijk verwerpt
(schending van de artikelen 4 van de wet
van 17 april 1878, 172, 174, 202 en 210
van het Wetboek van Strafvordering en
1068 van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, het vonnis, door de
door eiser op grond van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek tegen de
verweerders ingestelde civielrechtelijke
vordering niet te onderzoeken, zijn recht
van verdediging miskent (schending van
het algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat het openbaar
ministerie naar aanleiding van een
verkeersongeval dat aan eiser Christian Martens kwetsuren veroorzaakte, een gerechtelijk onderzoek
tegen onbekende had gevorderd; dat
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Oudenaarde
bij beschikking van 17 februari
1981, eensdeels, heeft beslist dat er
geen aanleiding was tot vervolging
van wie ook wegens onopzettelijke
slagen of verwondingen aan Christian Martens, en anderdeels, Christian Martens wegens overtreding
van de artikelen 21 van de Wegver-"
keerswet (telastlegging A),
9.3
(telastlegging B) en 11.1 (telastlegging C) van het Wegverkeersreglement, en verweerder Roland Noterman wegens overtreding van ar-

-451tikel 34, 1•, van de Wegverkeerswet strafvordering, wat de verkeersover(telastlegging D) naar de Politie- tredingen betreft, vervallen is door
rechtbank te Oudenaarde heeft ver- verjaring; dat het vonnis, op civielrechtelijk gebied, de telastlegging B
wezen;
Overwegende dat Christian Mar- bewezen verklaart ten laste van
tens bij rechtstreekse dagvaarding Christian Martens en, voor het ovevan 23 februari 1982 Roland Noter- rige, het beroepen vonnis bevestigt
man voor de politierechtbank heeft met de wijzigingen dat, enerzijds,
gedagvaard wegens hem onopzette- Christian Martens, de voor hem
lijk toegebrachte slagen of verwon- civielrechtelijk aansprakelijke pardingen en samenhangende overtre- tijen, de verweerders Luc Martens
dingen van het Wegverkeersregle- en Lydia Geenens, en zijn vrijwilment; dat hij voor de politierecht- lig tussengekomen verzekeraar, de
bank zijn burgerlijke rechtsvorde- naamloze vennootschap Utrecht,
ring desaangaande tegen Roland solidair worden veroordeeld tot het
Noterman heeft uitgebreid tot de betalen van schadevergoeding aan
naamloze vennootschap Europese Roland Noterman en Roger DecoLloyd, verzekeraar van Noterman, ninck, en anderzijds, de door Chrisdie vrijwillig was tussengekomen; tian Martens tegen Roland Noterdat de politierechtbank, na voeging man en de naamloze vennootschap
van beide zaken, bij vonnis van Europese Lloyd ingestelde civiel29 maart 1982 op strafrechtelijk rechtelijke vordering wegens onopgebied Christian Martens veroor- zettelijke slagen of verwondingen
deelde wegens de telastleggingen A niet ontvankelijk wordt verklaard
en C en hem vrijsprak van de op grond « dat blijkt dat in de
telastlegging B, Roland Noterman rechtstreekse dagvaarding Noterveroordeelde wegens de telastleg- man niet in verdenking werd
ging D en hem vrijsprak van de gesteld wegens inbreuk op de
hem in rechtstreekse dagvaarding artikelen 418 en 420 van het
ten laste gelegde misdrijven; dat, op Strafwetboek >>;
Overwegende dat het middel
civielrechtelijk gebied, de politierechtbank bij voormeld vonnis enkel opkomt tegen de beslissing
waarbij
de correctionele rechtbank
besliste dat het niet was bewezen
dat de telastleggingen tegen Chris- de civielrechtelijke vordering van
tian Martens en Roland Noterman eiser tegen Roland Noterman en de
in causaal verband stonden met de naamloze vennootschap Europese
schade geleden door de respectieve Lloyd wegens onopzettelijke slagen
burgerlijke partijen, zich " onbe- of verwondingen, op de voormelde
voegd " verklaarde om van de eisen grond niet ontvankelijk verklaart;
van de burgerlijke partijen kennis
Overwegende dat, wanneer het
te nemen en « derhalve de eis der onderzoeksgerecht bij de afsluiting
diverse burgerlijke partijen als van het gerechtelijk strafonderzoek
ongegrond » afwees, onder meer de heeft beslist dat er geen aanleiding
vordering van Christian Martens is om wegens een bepaald misdrijf
wegens onopzettelijke slagen of ver- tegen wie ook vervolgingen in te
wondingen tegen Roland Noterman stellen, de benadeelde niet meer
en de naamloze vennootschap Euro- vermag, door een rechtstreekse dagpese Lloyd;
vaarding op grond van hetzelfde
Overwegende dat het bestreden feit, een rechtsvordering tot herstel
vonnis, op de hogere beroepen van, van de schade bij het vonnisgerecht
onder meer, Christian Martens, in te stellen;
Overwegende dat de civielrechteRoland Noterman, Roger Deconinck
en van het openbaar ministerie lijke vordering van eiser wegens
tegen Christian Martens wat betreft onopzettelijke slagen of verwondinde telastlegging B, vaststelt dat de gen steunt op het feit waarvoor de
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vervolgingstelling door de raadka- civielrechtelijk aansprakelijke parmer is verleend; dat dientengevolge tijen, hun cassatieberoep hebben
noch de politierechtbank noch de doen betekenen aan de partijen
correctionele rechtbank bevoegd tegen wie het gericht is;
waren om van die vordering kennis
Dat de voorziening derhalve niet
te nemen;
ontvankelijk is;
Dat het middel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;

C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen van de
Om die redenen, verwerpt de
verweerders Roland Noterman en voorzieningen; veroordeelt de eisers
Roger Deconinck tegen eiser :
in de kosten van hun respectieve
Overwegende dat eiser geen mid- voorziening.
del aanvoert;
30 november 1982 2' kamer II. Op de voorziening van Luc
Martens en Lydia Geenens :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot volledige schadevergoec;ling.
142

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Verkeersongeval
Vaststellingen en overwe- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade geleden door de eigenaar van een
gingen waaruit regelmatig kan worden afgeverongelukt voertuig - Schade veroorzaakt
leid dater geen fout is.
237
door de samenlopende fouten van de bestuurder en van een andere persoon - S(;hadelijAansprakelijkheid buiten overeenkomst
dende ·eigenaar noch bestuurder van het voerSportwedstrijd - Schadevervvekkende hantuig noch burgerrechtelijk aansprakelijke.
deling van een speler - Aansprakelijkheid voor die bestuurder - Recht op volledige verVoorwaarden.
275
goeding van de schade.
203

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Verkeersongeval - Beslissing waarbij aileen Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de samenlopende
de getroffene aansprakelijk wordt verklaard
fouten van verscheidene personen - Ieder
voor de door hem bij een ongeval geleden
van hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot volschade - Geen vaststelling waaruit kan worledige schadevergoeding.
203
den afgeleid dat de schade zich zou hebben
voorgedaan zonder de fout die ten laste van
de beklaagde is vastgesteld - Beslissing niet
naar recht verantwoord.
66 Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever Gezagsverhouding van ondergeschiktheid van
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
de aangestelde - Begrip.
203
Schade veroorzaakt door de respectieve fouten van verscheidene personen - Ieder van
hen is t.a.v. de gelaedeerde gehouden tot volledige vergoeding van de schade.
25 Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van een rechtspersoon Rechtstreekse aansprakelijkheid wegens een
fout van zijn organen - Rechtstreekse aanAansprakelijkheid buiten overeenkomst
sprakelijkheid
sluit de aansprakelijkheid van
Schade veroorzaakt door de respectieve foudie organen niet uit.
307
ten van verscheidene personen -- Ieder van
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Administratieve overheid
Vergissing
begaan bij de beoordeling van de rechten en
verplichtingen van een rechtsonderhorige of
van een ambtenaar - Aansprakelijkheid van
,le administratie - Voorwaarden.
328

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Administratieve overheid
Vergissing
begaan bij de beoordeling van de rechten en
verplichtingen van een rechtsonderhorige of
van een ambtenaar - Aansprakelijkheid van
de administratie - Voorwaarden.
328

gemeen recht, door de derde, aansprakelijk
voor het ongeval - Lijfrente met toepassing
van de Arbeidsongevallenwet verschuldigd
wegens de door het slachtoffer opgelopen blij~
vende arbeidsongeschiktheid - Vergoeding
van dezelfde schade - Gevolg.
264

Arbeidsongeval
Bepalingen inzake de verjaring van de rechts
vordering tot betaling van de vergoeding Bepalingen van openbare orde.
12

Arbeidsongeval
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Administratieve overheid
Verg~ssing
begaan bij de beoordeling van de rechten en
verplichtingen van een rechtsonderhorige of
van een ambtenaar - Aansprakelijkheid van
de administratie - Voorwaarden.
328

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Administratieve overheid - Onjuiste inlich- ·
tingen verstrekt door de administratie die
belast is met de toepassing van een wet of van
een reglement - Aansprakelijkheid van de
administratie - Vereisten.
328

Basisloon - Loongrens - Indexaanpassing.
141

Arbeidsongeval
Lijfrente verschuldigd aan het slachtoffer van
een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid - Schadeloosstelling wegens
vermindering of verlies van de waarde op de
arbeidsmarkt van het slachtoffer, verschul·
digd ingevolge het gemeen recht door de
derde, aansprakelijk voor het ongeval - Vergoeding van dezelfde schade - Gevolg.
264

Arbeidsongeval
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip.

149

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Rechtsvordering tot betaling van de vergoedi ngen - Verj aring - Arbeidsongeschiktheid - Opeenvolgende periodes van arbeidsongeschiktheid - Verjaringstermijn - Aan~
vang.
179

Raming van de schade - Gebeurtenissen die,
na de fout hebben plaatsgehad en op de fout.
en op de schade zelf geen betrekking hebben Arbeidsongeval
Regresvordering
- Gegevens waarmee geen rekening wordt
Grens.
gehouden bij de raming van de te vergoeden
schade - Begrip.
21

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Raming « ex aequo et bono » van de schade Wettigheid - Voorwaarde.
320

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Materii:He schade ten gevolge van blijvende
arbeidsongeschiktheid Raming van de
schade.
264

van

de

verzekeraar

264

Arbeidsongeval
Verjaring van de rechtsvordering tot betaling
van de vergoeding - Stuiting - Brief
Vereiste.
12

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger - Wet van 30 juli
1963, artt. 4 tot 8 - Commissieloon - Draagwijdte van die wetsbepalingen.
292

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schadeloosstelling wegens vermindering of
verlies van de waarde op de arbeidsmarkt van,
het slachtoffer verschuldigd, ingevolge het·

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst - Arbeidsongeschiktheid van meer
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Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke za~en - Verhaalsvordering van
een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn - Terugvordering van de kosten van
maatschappelijke dienstverlening ten laste
van de onderhoudsplichtigen van de begun~
stigde - Bevoegdheid.
89

politierechtbank ter zake van onopzettelijke
slagen of verwondingen, zonder verzachtende
omstandigheden aan te nemen, en van overtredingen van de Wegverkeerswet - Onbevoegdheid van de politierechtbank.
62

Bewijs
Algemene begrippen
Art. 1315 B.W. - Begrip.

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Fout van de bestuursoverheid - Fout waardoor een subjectief
recht wordt geschonden - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de rechter in kart
geding.- Voorwaarden.
277

Bewijslast
51

Bewijs
Burgerlijke zaken - Akte met een commerciEHe verplichting - Datum - Bewijs jegens
derden - Bewijsmiddelen.
421

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bewarend beslag onder
derden- Plaatselijke bevoegdheid.
438

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast naar die beweert bevrijd te zijn.

Schulde436

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 660, eerste lid - Bepaling van toepassing
op het Hof van Cassatie wanneer het een vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt.
438

Bevoegdheid en ·aanleg
Bevoegdl)eid - Strafzaken - Wegverkeer Vluchtmisdrijf - Gepleegd naar aanleiding
van een ongeval dat voor een ander slagen,
verwondingen of de dood ten gevolge had Onbevoegdheid van de politierechtbank. 211

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Burgerlijke
rechtsvordering - Incidenteel geschil inzake
prejudicHHe aard van een vraag - Geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van art. 416
~

~

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strflfzaken - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
40

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
40

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Verwijzing
door de raadkamer van een verdachte naar de

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Familiale verzekering voor burgerrechtelijke a:ansprakelijkheid - Beslissing die dekking uitsluit voor
de schade veroorzaakt tijdens een twist waarvan het kind van de ondertekenaar de aanstichter is - Geen miskenning van de bewijskracht van de verzekeringspolis - Begrip. 74

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Uitlegging verenigbaar met de zin en
de strekking van een clausule van een verzekeringspolis - Geen miskenning van de
bewijskracht van die clausule.
152

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Miskenning van de bewijskracht van
een akte - Begrip.
439

Bewijs
Strafzaken
Ministerieel besluit van
27 maart 1975 houdende bepaling van de verbruikersprijs van rund- en varkensvlees Aanvoering door de beklaagde van omstandigheden waardoor de toepassing van dat
ministerieel besluit is uitgesloten, gelet op de
bepalingen van het gemeenschapsrecht Vaststelling in de beslissing dat de beklaagde
tot staving van zijn aanspraak geen enkel
gegeven aanvoert om ze geloofwaardig te
maken - Wettigheid.
120

-3dim ·zes maanden - Ontbincling van de overeenkomst door de werkgever - Vergoeding
van de werknemer - Berekening - In aanmerking te nemen loon.
16

Berusting
Burgerlijke zaken - Spontane uitvoering van
een rechterlijke beslissing.
279

Beschetming van de maatschappij
Arbeidsovereenkomst
Opzeggingsvergoeding van de werknemer Berekening - Lopend loon- Begrip.
14

Art. 9 Wet Bescherming Maatschappij
Draagwijdte.
116

Bescherming van de maatschappij
Arbeidsovereenkomst
Bediende met een jaarlijks loon van meer dan
250.000 frank - Opzeggingstermijn vastgesteld door de rechter - Omstandigheden waar-,
mee rekening kan worden gehouden.
14.

Bescherming van de maatschappij

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger
Vergoeding
wegens uitwinning - Interest rechtens verschuldigd.
257

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Wei 28 juni
1966 - Niet toepasselijk op ondernemingen
zonder economisch doel.
286

Arbitrage
Art!. 1683 en 1684 Ger.W. - Draagwijdte.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Samenstelling - Advocaat, lid
van de commissie - Niet aangewezen - Nietigheid van de beslissing.
213

Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij tot wederopneming van
een op proef in vrijheid gestelde gelnterneerde - Wettigheid- Voorwaarde.
306

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij de wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde
gelnterneerde wordt gelast - Wettigheid Voorwaarden.
296

353

Beslag

B
Benelux
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijke
bepali~gen bij de Benelux-Overeenkomst'
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, art. 3, § 1
82
- Houder van het voertuig - Be grip.

Benelux
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
Uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel Vraag van uitleg - Geval waarin het Hof van
Cassatie niet verplicht is zich, bij wege van
prejudiciCle vraag, voor uitleg tot het Beneluxhof te wenden.
82

Uitvoerend beslag - Betaling van vervallen
schulden door de gefailleerde na de staking
van betaling en v66r het vonnis van faillietverldaring - Niet tegenwerpelijk aan de hoedel - Wetboek van Koophandel, art. 446 Betaling van derde verkregen ten gevolge van
een uitvoerend beslag - Betaling door de
schuldenaar.
6

Betaiing
Schuld die in een geldsom bestaat - Betaling
per cheque.
127

Betekening van exploten
Burgerlijke zaken Cassatieberoep
Exploot van betekening van de bestreden beslissing - Vermeldingen die geen twijfel doen
ontstaan nopens het vervullen van de vormvereisten op straffe van nietigheid voorgeschreven bij de artt. 43 en 45 Ger.W.
372

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Kart geding- Urgentie.
51
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Bewijs

Strafzaken Vermoedens Feitelijke
beoordeling door de rechter - Onaantastbare
beoordeling.
142

l

c

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Authentieke akte - Notari€De akte - Doorhalingen - Geen vaststelling en goedkeuring
- Gevolg.
358

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de bestreden beslissing - Bevoegdheid
van het Hof ze te verbeteren.
125

Bewijs

Cassatie

Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Overtuiging van de rechter mag gegrond zijn op alle
regelmatig verkregen gegevens waarover partijen vrijelijk tegenspraak hebben kunnen
voeren.
408

Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Vonnis tot veroordeling van een
beklaagde die reeds vroeger wegens hetzelfde
feit is veroordeeld - Vernietiging zonder verwijzing.
192

Bewijs

Cassatie

Bewijs door geschrift - Strafzaken - Miskenning van de bewijskracht van een procesverbaal
Begrip.
273

Bewijs
Overspel _ Bewijsmiddelen - Vermoedens.
142

Burgerlijke rechtsvordering
Schade ten gevolge van een misdrijf - Misdrijven « onopzettelijk doden }>en (( onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen »
- Misdrijven die tevens schade aan goederen
hebben veroorzaakt - Rechtsvordering tot
vergoeding van de schade aan goederen tegen
dezelfde beklaagde wettig aanhangig gemaakt
bij de strafrechter
Rechtsvordering
gegrond op die misdrijven.
203

I

Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Vonnis tot veroordeling van een
beklaagde tot een enkele straf wegens een
misdrijf waarvoor hij reeds was veroordeeld
en wegens een ander misdrijf - Vernietiging,
zonder verwijzing, van de beslissing waarbij
het eerste misdrijf bewezen is verklaard. · 192

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal·- Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Vonnis waarbij uitstel niet rechtsgeldig wordt verleend - Vernietiging en verwijzing.
194

Cassatie
Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij stellen - Ontvankelijkheidsvereisten - Belang bij de bestraffing
geen voldoende reden.
408

Burgerlijke rechtsvordering
Strafzaken Rechtstreekse dagvaarding
voor de politierechtbank of de correctionele
rechtbank - Dagvaarding gegrond op een
misdrijf waarvoor een onderzoek tegen een
onbekende werd ingesteld Onderzoek
afgesloten met een beschikking van buitenvervolgingstelling - Rechtsvordering niet
ontvankelijk.
449

Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Veroordeling ten laste van een ·
overledene- Vernietiging zonder verwijzing.
195

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Vonnis waarbij een partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard vcor
de betaling van een geldboete ten laste van de
beklaagde -- Veroordeling' niet naar recht
verantwoord - Vernietiging z:ollder verwijzing.
196

-6Cassatie
Strafzaken
Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Veroordeling wegens een verjaard
misdrijf- Vernietiging zonder verwijzing.
196

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Veroordeling van de beklaagde
wegens overtreding van het Wegverkeersreglement, en wegens vluchtmisdrijf, o.a. tot
vervallenverklaring van het recht tot sturen
- Gebruik van voertuigen voor bedrijfsdoeleinden van vervallenverklaring uitgesloten
- Vernietiging van de volledige veroordeling
en verwijzing.
197

Cassatie
Strafzaken - Voorziening door de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie ter terechtzitting ingesteld - Cassatie beperkt tot het
belang van de wet en zonder verwijzing.
272

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep van het openbaar ministerie
- Vernietiging van een beslissing van vrijspraak - Veroordelende beslissing wegens
feiten van een andere telastlegging - Mogelijkheid dat de rechter op verwijzing zal oordelen dat de feiten van beide telastleggingen
met hetzelfde opzet zijn gepleegd - Vernietiging van beide beslissingen.
334

Cassatie
Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Vonnis van de politierechtbank tot
veroordeling van de beklaagde tot een straf
die het wettelijke maximum te hoven gaat Vernietiging met verwijzing.
199

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering,
art. 441 - Strafvordering vervallen wegens
betaling van een geldsom - Veroordelend
vonnis- Vernietiging zonder verwijzing: 201

Cassatie
Strafzaken - Voorziening in cassatie van de
procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering, art. 441 - Vonnis van de correctionele
rechtbank waarbij een beklaagde wordt
veroordeeld wegens een feit waarvoor een
onderzoek is ingesteld, zonder dat de procedure door het onderzoeksgerecht was geregeld- Vernietiging en verwijzing.
201

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging
van een beslissing - Gevolg t.a.v. de beslissing die eruit voortvloeit.
292

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Veroordelend vonms - Onwettige beslissing waarbij uitstel
W\lrdt \'C'rleend- Volledige vernietiging. 194

Omvang - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep van het openbaar ministerie
- Vernietiging van een beslissing van vrijspraak met betrekking tot een telastlegging
- Feiten van die telastlegging die samen met
de feiten van een andere telastlegging waarvoor een veroordeling is uitgesproken door de
rechter kunnen worden beschouwd als voortvloeiende uit een zelfde opzet - Vernietiging

geldend voor beide bes!issingen.

417

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing waarbij de eiser
alleen aansprakelijk wordt verklaard voor de
gevolgen van een ongeval - Vernietiging op
grand dat uit de constateringen van de beslissing niet kan worden afgeleid dat de schade
zich ook zou hebben voorgedaan zonder de
fout welke ten laste van de verweerder is vastgesteld - Omvang van de vernietiging.
66

Cassatie
l_;mvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen,- Burgerlijke rechtsvorderingen
tegen de beklaagde en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aangenomen Eindbeslising op een van de rechtsvorderingen en geen eindbeslissing op de andere Voorziening van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Mstand van de voorziening tegen de niet definitieve beslissing,
zonder berusting - Vernietiging van de eindbeslissing - Beslissingen op dezelfde onwetiigheid gegrond- Vernietiging bren~ de vernietiging mee van de tweede beslissing.
112

-7Cassatie
Omvang - Strafzaken - Bu.rgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de beslissing op
de strafvordering tegen een beklaagde - Vernietiging van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering welke de beklaagde had
ingesteld tegen een medebeklaagde en welke
ongegrond werd verklaard- Voorwaarde. 294

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten - Niet
ontvankelijk middel.
23

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel waardoor schending
van een wettelijke bepaling wordt aangevoerd, zonder te preciseren waarin die schending bestaat- Niet ontvankelijk middel. 116

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit
schending van niet in werking getreden wettelijke bepalingen.
223

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel dat op een verkeerde uitlegging van de bestreden beslissing
berust - Middel dat feitelijke grondslag mist.
237

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Recht van verdediging - Middel afgeleid uit de weigering van een nieuw
deskundigenonderzoek voor de rechter Nieuw middel.
116

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorder.ing Nieuw middel - Begrip.
203

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Nieuw middel - Begrip.
203

I

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatieberoep van de dader van een ongeval,
aansprakelijk verklaard en veroordeeld tot
volledige vergoeding van de schade - Cassatieberoep gericht tegen de getroffene - Middel dat enkel betrekking heeft op de beslissing betreffende de niet-aansprakelijkheid
van een derde - Middel zonder belang
Niet ontvankelijk middel.
25

(;assatiemiddelen
Strafzaken - Middel afgeleid uit miskenning
van de bewijskracht van een conclusie Rechter die. over het bij conclusie voorgedragen middel uitspraak heeft gedaan zoals hij
zulks had moeten doen indien hij de aangegeven miskenning niet had begaan - Middel
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
42

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel hieruit afgeleid dat het
misdrijf verschoonbaar was - Straf naar
recht verantwoord, oak al was het middel
gegrond - Niet ontvankelijk middel.
68

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Middel dat,
zelfs indien het gegrond is, geen cassatie kan
meebrengen- Niet ontvankelijk middel. 116

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Straf verantwoord.
185

Cheque
Schuld die in een geldsom bestaat - Betaling
per cheque - Tijdstip van betaling is dat
wanneer het bedrag van de schuldvordering
ter beschikking van de schuldeiser wordt gesteld en niet wanneer de cheque aan de bankier van de schuldeiser wordt overhandigd.
127

Collectieve arbeidsovereenkomst
Loonregeling - Voordelen in natura
Waarde.
394

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Midd~l dat voor .eiser
zonder belang is geworden wegens de beslis- Collectieve arbeidsovereenkomst
Koppeling van de lonen aan het indexcijfer
sing van het Hof over een ander middel Niet ontvankelijk middel.
237 , van de consumptieprijzen -~ Regelin~ toepas-
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selijk op de werkelijk uitbetaalde lonen Toepassing op toegekende loonsverhogingen.
398

D

vraag om vrijstelling of voorlopige afkeuring,
medische attesten heeft overgelegd over'
andere lichaamsgebreken of ziekten - Beslis-.
sing aan de hand waarvan het hof niet kan
nagaan of de herkeuringsraad over iedere
grond van de aanvraag uitspraak heeft
gedaan Niet regelmatig met redenen
omklede bes!issing.
44 7

Dieren
Dierenbescherming - Wet 2 juli 1975, art. 2,
1° - Verzorging - Onthouden - Misdrijf 214
Moree! bestanddeel.

Deelneming aan misdrijven
Noodzakelijke deelneming aan een misdrijf
- Vaststelling van gegevens die wijzen op
zodanige deelneming - Veroordeling naar
recht verantwoord.
185

Douane en accijnzen
Strafvordering

Dading- Begrip.

261

Drukpers (Politie over de)
Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grand - Kostwinner - Bedrijfsinkomen van
de dienstplichtige - In aanmerking te nemen
inkomen.
11

Recht van antwool'd - Overtreding van art. 4
wet 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord - Uitgever strafbaar met de bij art. 5
van voormelde wet bepaalde straffen - Uitgever - Begrip.
44 7'

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Voorwaarden van
art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet, voor het verlenen van uitstel of vrijlating van dienst niet
vervuld - Geen verwij:iing door de militieraad naar de Hoge Militieraad wegens speciale omstandigheden - Geen bevoegdheid
van de Hoge Militieraad om uitspraak te doen
over zodanige omstandigheden.
18

E

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Dienstplicht
Militiegerechten - Dienstplichtwet, art. 28,
§ 4 - Toepassingsgebied.
59

Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Respectieve bijdrage van de uit de echt
gescheiden echtgenoten in het onderhoud en
de opvoeding van de kinderen - Overeenkomst - Gevolgen ten aanzien van de bijdrage van elk van beide ouders.
221

Dienstplicht
Herkeuringsraad- Redengeving.

230

Erfdienstbaarheid
Dienstplicht
Herkeuringsraad - Redengeving - Keuring
in het buitenland - VerwijZing naar de
ondergane keuring.
230

Dienstplicht
',
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Militierechtscolleges '7--- Herkeuringsraad
Dienstplichtige dl:aJ;do -staying van zijn aan-

Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Erf-.
dienstbaarheid van overgang - Bevrijdende
verjaring - Stuiting- Begrip.
385

Europese Gemeenschappen
Verdrag tot oprichting van de Europese Eco·
nomische Gemeenschap
Verordening
nr. 121/67 van de Raad van 13 juni 1967 hou-

-9dende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector varkensvlees en verordening nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968
houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees - Nationale regeling van de verbruikersprijs van
rund- en varkensvlees - Eenzijdige vaststelling van een maximum handelsmarge Verenigbaar met de bepalingen van het
gemeenschapsrecht- Vereisten.
120

Europese Gemeenschappen
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
Verordening
nr. 121/67 van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der
mar1den in de sector varkensvlees en verordening nr. 805/68 van de raad van 27 juni 1968
houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees - N ationale regeling van de verbruikersprijs van
rund- en varkensvlees - Eenzijdige vaststelling van een maximum handelsmarge Verenigbaar met de bepalingen van het
gemeenschapsrecht - Vereisten - Ministerieel besluit van 27 maart 1975 houdende
bepaling van de verbruikersprijs van rund- en
varkensvlees - Het door dat besluit ingevoerde systeem verzet zich niet tegen de
inaanmerkingneming van alle door de kleinhandelaar gemaakte kosten en van zijn billijke beloning.
120

Europese Gemeenschappen
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177 - Uitlegging van het Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap
Zaak aanhangig bij het Hof van Cassatie Vraag om uitlegging - Geval waarin het Hof
van Cassatie zich niet bij wijze van prejudicii:.He vraag om uitlegging tot het Hof van Justitie van de E.E.G. behoeft te wenden.
120

Europese Gemeenschappen
E.E.G.-Verdrag - · Prejudicieel geschil Vraag over de uitlegging van verordening
nr. 1408/71.van de Raad betre!fende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen
op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich
binnen de gemeenschap verplaatsen - Vraag
opgeworpen in een bij het Hof van Cassatie
aqnhangige zaak - Hof van Cassatie in de
regel ertoe gehouden de zaak bij het Hof van.
Justitie van de Europese Gemeenschappen
aanhangig te maken.
254

Europese Gemeenschappen
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
Prejudicieel geschil - Vraag over de uitlegging van het Verdrag - Geschil opgeworpen in een voor het
Hof van Cassatie hangende zaak - Geval
waarin het Hof van Cassatie niet gehouden is
zich te wenden tot het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen om uitlegging te
bekomen.
254

Europese Gemeenschappen
Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Invaliditeitspensioen - Verordening
nr. 4 van de Raad van 3 dec. 1958 - Art. 34 Draagwijdte.
444

Europese Gemeenschappen
Sociale zekerheid - Werkloosheid - Migrerend werknemer die in een Lid-Staat aanspraak heeft op werkloosheidsuitkering, na
erkenning van zijn arbeidsgeschiktheid door
de bevoegde instanties van die Lid-Staat Behoud van bet recht op werkloosheidsuitkering, ofschoon de werknemer in een andere
Lid-Staat een volgens de gemeenschapsrechtelijke regels inzake samenstelling en pro
rata-berekening vastge~teld invaliditeitspensioen ontvangt.
254

Europese Gemeenschappen
Sociale zekerheid van migrerende werknemers- Verordening nr. 3 van de Raad van de
E.E.G. inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers - Art. 10, eerste lid Draagwijdte.
441

F

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Vonnis tot ambtshalve faillietverklaring Geen verzet van de gefailleerde
Hoger
beroep niet ontvankelijk.
93

-

10

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk aldword
Vennootschap die een akkoord heeft verkregen en die tegenover een verzekeraar tegelijk
een Schuld en een schuldvordering heeft Nauwe samenhang tussen schuld en schuldvordering - Vereisten voor schuldvergelijking - Onaantastbare beoordeling door de
fei tenrech ter.
3

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Betalingen door de schuldenaar voor vervallen schulden, bedoeld in art. 446 Kh., kunnen
niet aan de boedel worden tegengeworpen Beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter.
6

Faillissement, faillissementsakkoord en
gemchtelijk akkoord
Betaling van vervallen schulden door de
gefailleerde na de staking van betaling en
v66r het vonnis van faillietverklaring - Niet
tegenwerpelijk aan de boedel - Wetboek van
Koophandel, art. 446 - Betaling van derde
verkregen ten gevolge van een uitvoerend
beSlag - Betaling door de schulde.J?.aar.
6

G
Geneeskunst
Medisch schooltoezicht - Koninklijk besluit
van 12 old. 1964 - Bepalingen betreffende de
proef op tuberculinegevoeligheid en de radiografische onderzoeken - Regeling niet in·
strijd met art. 8 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.
47

Geneesknnst
Medisch schooltoezicht - Koninklijk besluit
van 12 olct. 1964 - Koninklijk besluit wettig·
genomen op grand van de wet van 21 maart
1964.
47

Gromlwet
Art. 3bis - Taalgebleden in Belgi€ - Draagwijdte.
353

Grondwet
Artikel 6 - Gelijkheid voor de wet - Begrip.
120

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Vernictiging of ontbinding van het gerechtelijk akkoord - Niet noodzakelijk aanleiding
tot faillietverklaring.
93

Grondwet

Faillissement, faillissementsakkoOl·d en
gerechlelijk akkoord

Grondwet

Gerechtelijk akkoord - Schuldvordering die
door een algemeen voorrecht op de. roerende
goederen is gewaarborgd .- Blijft rente
opbrengen na de homologatie van het gerechtelijk akkoord.
326

Senator
Recht op vergoeding van onkosten
- Artikel 57 Gw. - Begrip.
226

Artikel 107
Besluiten en verordenlngen
waarop de vordering is gegrOnd - Wettigheid
- Toetsing door de rechterlijke macht VVenselijkheid - Geen toezicht van de rech±erlijke macht.
47

FaiHissement, faillissememoakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gerechtelijk akkoord - WetbOek van Koophandel, art. 451 - Niet toepasselijke bepaling.
.
32\l

Faillissement, faillissementsakkoord en.
gerechtelijk akkoord
Art. 29 wetten op het gerechtelijk akkoord Draagwijdte.
326

H
Herziemng
Veroordeling door het militair gerecht- Her·ziening aangevraagd d_oor de. minister van
Justitie - Verwijzing voor onderzoek naar
een hof van beroep.
65

-11
Hof van assisen
Procedure van inbeschuldigingstelling - Termijnen van de artt. 217 en 219 Sv. - Niet op
siraffe van nietigheid voorgeschreven termijnen.
160

Hoger beroep
Strafzaken - Uitgifte van het beroepen vonnis - Begrip.
25

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Hoger beroep door het
vonnis ontvankelijk verklaard, terWijl niet
blijkt dat de appelrechter kennis heeft genamen van de bestreden beslissing - Onwettige
beslissing.
324

Arrest dat de bij verstek uitgesproken veroordeling handhaaft - Eenparigheid van stemmen vereist- Vermelding van art.2llbisWetboek van Strafvordering maar eenparigheid
niet vastgesteld - 1_ 'nwettige veroordeling. 45

Hoger beroep
Strafzaken - Eenparigheid - Beroepen vonnis dat de internering van de beklaagde
beveelt - Hof van beroep dat een gevangenisstraf uitspreekt - Eenparigheid van stemmen vereist- Vermelding van art. 211bisSw.
maar eenparigheid niet vastgesteld - Onwettige veroordeling.
46

Hoger beroep
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering,
art. 2llbis- Eenstemmigheid- Vaststelling
door de appelrechter.
150-·

Hoger beroep
Burgerlijke zaken Tegenvordering Tegenvordering voor het eerst in hager
beroep ingesteld - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
55

Hoger beroep
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen het openbaar ministerie niet in
hager beroep is gekomen - Beslissing op het
hager beroep van het openbaar mi~isterie en
van de beklaagde tegen het vonnis op verzet
- Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf - Onwettigheid.
272

Hoger beroep

Hoger beroep
Strafzaken - Correctionele rechtbank die in
hager beroep uitspraak doet - Vonnis houdende vaststelling van de eenparigheid in een
geval waarin ze niet is vereist - Geen nietigheid.
157

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigli.eid - Wijziging
door de correctionele rechtbank van een vrijsprekend vonnis van de politierechtbank Eenstemmigheid vereist.
294

Hoger beroep

Strafzaken - Eenstemmigheid - VeroordeStrafzaken - Strafvordering en burgerlijke
!ing door de po!itierechtbank tot twee geldrechtsvorderingen - Devolutieve kracht van
boeten, t.w. van vijfentwintig en van vijftig
het hager beroep - Beklaagde veroordeeld
frank - Vervanging door de correctionele
wegens het besturen, op de openbare weg,
rechtbank, in hager beroep, van die straffen
van een niet verzekerd motorrijtuig en
door een enkele geldboete van vijfenzeventig
wegens onopzettelijke slagen of verwondinfrank - Eenstemmigheid vereist.
302
gen, en op de burgerlijke rechtsvorderingen
- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
in solidum ~et de beklaagde veroordeeld op
de burgerlijke rechtsvorderingen - Hoger Hoger beroep
Strafzaken - Handhaving door het appelgeberoep aileen van het Gemeenschappelijk
recht van de door de eerste rechter uitgesproMotorwaarborgfonds - Gevolgen.
112
ken straf, maar intrekking van het uitstel van
de tenuitvoerlegging van de straf - Eenstemmigheid vereist.
407

Hoger beroep
Strafzaken Eenparigheid Hof van
beroep - Verstekarrest dat de veroordeling
door de eerste rechter bij eenparigheid heeft
verzwaard - Verzet van de beklaagde -;-

Huur van goederen
Algemene begrippen - Burger!ijk Wetboek,
art. 1722 - Toepassingsvereisten.
86

-12Huur van goederen

Huur van goederen
Algemene begrippen - Wet van 27 dec. 1977
tot regeling voor 1978 van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen, art. 2, § 1 - Bepaling toepasselijk niettegenstaande enige daarmee
strijdige overeenkomst.
163

Handelshuur - Wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955 - Uitzettingsvergoeding - Doe!.
350

Huur van goederen
Huur van goederen
Landpacht - Begrip.

126

Huur van goederen
Pacht Onderpacht zonder schriftelijke
toestemming van de verpachter - Geldigheid
- Gevolgen.
9

Handelshuur - Wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, gew.
bij de wet van 29 juni 1955, artt. 25, 3°, en 26 Huurder die de handelszaak, waarvan hij
eigenaar was, heeft vervreemd als gevolg van
de opzegging - Behoud van het recht op de
uitzettingsvergoeding bepaald bij de voormelde artt. 25, 3°, en 26.
350

Huur van goederen
Pacht - Verkoop uit de hand van het
gepachte goed - Verkoop met miskenning
van het recht van voorkoop van de pachter Rechtsvordering tot naasting en indeplaatsstelling - Verjaring van de rechtsvordering
door verloop van drie maanden te rekenen
van de kennisgeving van de verkoop - Kennisgeving - Be grip.·
356

I

Inkomstenbelastingen
Huur van goederen
Handelshuurovereenkomst - Goederen die
deel uitmaken van het openbaar domein Goederen die niet in huur kunnen worden
gegeven.
1

Personenbelasting - Belastbare winsten van
een
handelsonderneming
Bedragen
gebruikt voor de uitbreiding van de onderneming - Begrip.
217

Inkomstenbelastingen
Huur van goederen
Handelshuur - Hernieuwing van de huur
overeenkomstig art. 20 van de wet van 30 april
1951 Toepassing van de wetten van
30 maart en 24 december 1976 op de basishuurprijzen en de periodieke aanpassingen.
313

Huur van goederen
Handelshuur - Duur - Berekening.

246

Huur van goederen
Handelshuur - Huurhernieuwing - Weigering de huur te hernieuwen volgens de rechter ongegrond - Recht van de verhuurder
andere voorwaarden voor te st.ellen oi zich te
beroepen op het aanbod van een derde - Termijn - Aanvang.
233

Personenbelasting Berekening van de
aanslag - Aftrek wegens gezinslasten -Wet·boek van de Inkomstenbelastingen, art. 82, § 1
- « Gezin >> - Begrip.
·
78

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het totaal belastbaar netto-inkomen - Winsten - Schuldvordering opeisbaar op termijn
- Bedrag van de winst.
311

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing aanslag- Vereiste.

Bewijs

Forfaitaire
361

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Bewij s - Vermoedens. 79

13Interesten

Koophandel, koopman

Moratoire interest - Burgerlijke zaken Handelsvertegenwoordiger
Vergoeding
wegens uitw-inning - Vergoeding die rechtens interest opbrengt.
257

Handelspraktijken - Wet van 14 juli 1971,
art. 22 - Te koop aanbieden of verkopen met
verlies - Begrip.
346

Kort geding
Bevoegdheid van de rechter in kort geding Rechter in kort geding mag de rechten van de
partijen onderzoeken maar mag geen maatregelen bevelen waardoor de partijen op een
definitieve en onherroepelijke wijze worden
geschaad.
51

J

Jacht
Jachtwet, art. 2bis, § 1 -

Jacht met het
geweer Minimumoppervlakte van een
jachtterrein- Begrip.
110

L

Jacht
Jachtwet van 28 februari 1882 - Misdrijf
voorzien door de artt. 1 en 6 Jachtwet Jachtfeit- Begrip.
402

Lastgeving
Bankier met opdracht voor zijn client een
rechtshandeling te verrichten - Bankier lasthebber van de client- Gevolgen.
127

Jeugdbescherming
Jeugdbeschermingswet,
wijdte.

art. 38

-

Draag158

Leger
Private milities - Art. 1 bis wet van 29 juli
1934 - Optreden in het openbaar van private
personen in groep die het voorkomen van
militaire troepen hebben - Begrip.
334

K
Leger

Koop
Overdracht van schuldvordering Overdracht mag derden niet schaden - Derden Begrip.
244

Koop
Overdracht van schuldvordering
Rechten
reeds geheel uitgeoefend door de overdrager
- Rechten niet begrepen in de overdracht.
246

Art. 5, § 2, I', K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk
op militairen die dienstreizen volbrengen in
het buitenland - Vaststelling van de vergoedingsbedragen voor vaste dienst- Begrip.
338

Leger
K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststelling van het
vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland - Controle door de militaire overheid.
338

-14
Leger
Art. 5, § 1, 1", K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk
op de militairen die dienstreizen volbrengen
in het buitenland
Vergoeding voor vaste
dienst - Begrip.
338

Loon (bescherming, gelijkheid)
Loonregeling Waarde.

Voordelen in natura

394

in het buitenland - Vaststelling van de ver·
goedingsbedragen voor vaste dienst
Begrip.
338

Militair
K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststelling van het
vergoedingsstelsel toepasselijk op militairen
die dienstreizen volbrengen in het buitenland
- Centrale door de militaire overheid.
338

Minder-validen
Sociale reclassering
Rijksfonds voor
S6ciale Reclassering van de Minder-Validen
- Tegemoetkoming in de kosten van farmaceutische produkten- Voorwaarde.
135

M

l\:'laatschappelijk welzijn
Verhaalsvordering - Terugvordering van de
kosten van maatschappelijke dienstverlening
ten laste van de onderhoudsplichtigen van de
begunstigde - Begrip.
89

Minder-validen
Aanvullende tegemoetkoming - Bedrag Verschil tussen het bedrag van de gewone
tegemoetkoming of de bijzondere tegemoetkoming waarop een minder-valide recht zou
hebben en het bedrag van het rustpensioen
van de echtgenoot van die minder-valide Begrip.
172

Minder-validen
Maatschappelijk welzijn
Terugvorderingsrecht - Terugvordering van
de kosten van maatschappelijke dienstverle~
ning ten laste van de onderhoudsplichtigen
van de begunstigde - Begrip.
89

Tegemoetkomingen - . ArbeidsongeSChiktheid - Vaststelling van de ongeschiktheidsgraad volgens de verwikkelingen - Begrip.
400

Minder-validen
Militair
Private milities - Art. Ibis wet van 29 juli
1934 - Optreden in het openbaar van private
personen in groep die het voorkomen van
militaire troepen hebben - Begrip.
334

n'lilitair
Art. 5, § 1, 1", K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk
op de militairen die dienstreizen volbrengen
in het buitenland. - Vergoeding voor vaste
dienst - Begrip.
338

Militair
Art. 5, § 2, 1", K.B. van 15 jan. 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk
op de militairen die dienstreizen volbrengen

Tegemoetkomingen
heid - Vaststelling ding.

ArbeidsongeschiktMedische Handlei400

Misdrijf
Private milities - Art. 1 wet van 29 juli 1934
- Organisatie van private personen waarvan
het oogmerk is geweld te gebruiken Begrip.
408

Misdrijf
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 44 - Bouwen zonder bouwvergunning Aflopend misdrijf.
320

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond - Dwaling - Goede
trouw - Geen rechtvaardigingsgrond.
37

15Misdrijf

Onderwijs

Rechtvaardigingsgrond Bewijs.

Morele dwang 156

Misdrijf

Universitair onderwijs - Eijksuniversiteiten
- Onderwijzend personeel - Gewoon hoogleraar en buitengewoon hoogleraar - Ambt
uitgeoefend door een senator.
226

Private milities - Art. 1 wet van 29 juli 1934

- Organisatie van private personen waarvan
het oogmerk is geweld te gebruiken Begrip.
334

Onderwijs
Universitair onderwijs - Vrije universitaire
instellingen - Personeelsstatuut - Draagwijdte.
223

Misdrijf
Private milities - Art. lbis wet van 29 juli
1934 - Optreden in het openbaar van private
personen in groep die het voorkomen van
militaire troepen hebben - Begrip.
334

N

Onderzoek in strafzaken
Beslissing van buitenvervolgingstelling
Heropening van bet onderzoek - Wetboek
van Strafvordering, artt. 246, 24 7 en 243
Toepassingsgebied.
30

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden
Sportwedstrijd - Schadevervvekkende handeling van een speler - Aansprakelijkheid Voorwaardcn.
275

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken Tegenvordering Tegenvordering voor het eerst in hager
beroep ingesteld - Onvankelijkheid - Voor~
waarden.
55

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de vordering - Gerechtelijk Wetboek,
art. 807 - Uitbreiding of wijziging op grand
van een feit of handeling in de dagvaarding
aangevoerd- Begrip.
99

Onsplitsbaarheid
Vordering tot vernietiging van een gerechtelijk akkoord en vordering tot faillietverklaring- Geen onsplitsbaarheid.
93

Openbaar domein
Goederen die deel uitmaken van het openbaar
domein - Goederen die niet in huur kunnen
worden gegeven.
1

Nieuwe vordering
Uitbreiding of wijziging van de bij de rechter
aanhangige vordering - Gerechtelijk Wethoek, art. 807- Voorwaarde.
176

0

Openbare instelling
Regie der Gebouwen - Aanvullend personeel
- Bijzondere uitkeringen - Bevoegdheid
van de Regie.
137

Openbare orde
Arbeidsongeval
Arbeidsongevallenwet
10 april 1971 - Bepalingen inzake de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van
de vergoeding - Bepalingen van openbare
orde.
12

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Burgerlijke zaken - Noodzaak of wenselijkheid van een onderzoeksmaatregel - Onaantastbare beoordeling.
171

Oplichting
Listige kunstgrepen- Begrip.

135

-16
Oplichting
Bestanddelen - Begrip.

304

Ouderlijke macht
Bevoegdheid van de rechter in kart geding in
spoedeisende
gevallen,
niettegenstaande
art. 373 B.W.
51

contractuele bepalingen die bet algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, art. 16, C- Draagwijdte. 332

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Rechtsvordering tot terugbetaling van boeten
wegens vertt·aging - Termijn - Aanvang.
431

Overeenkomst
Burgerlijk Wetboek, art. 1132 - Oorzaak Geldigheidsvereiste van de overeenkomst Oorzaak niet uitgedrukt - Geldige overeenkomst.
425

Overspel
Bewijs - Bewijsmiddelen - Vermoedens.
142

Overeenlmmst
Uitlegging- Burgerlijk Wetboek, art. 1162 Twijfel - Geen twijfel - Gevolg.
86

p
Overeenkomst
Uitlegging door de feitenrechter - Uitlegging
waarbij de bewijskracht van de akten niet
wordt miskend - Onaantastbare uitlegging.
283

Parlementaire onschendbaarheid
Daad van vervolging - Begrip.

185

Overeenkomst
Wederkerig contract - Handelshuur - Partij
voert haar verbintenis niet uit - Andere partij verkiest de uitvoering bij ekwivalent -

Uitvoering in natura voor dezelfde periode
door die keuze uitgesloten.
246

R

Overeenkomst
Ontbinding- Beeindiging- Billijkheid

388

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Opdracht van werken - Contractuele uitsluiting van herziening van de prijzen van materialen - Ministerieel besluit van 14 okt. 1964,
art. 13, B, en 16, B, 1o- Draagwijdte.
219

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Wijziging van de voorwaarden van de contractuele bepalingen - Herziening of ontbinding
van de opdracht - M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische

Raad van State
Afdeling wetgeving - (< Hoogdringendheid »
waardoor de ministers ontslagen worden van
de verplichting om bepaalde· voorontwerpen
te onderwerpen aan de afdeling wetgeving
van de Raad van State - Beoordeling door de
ministers - Grenzen.
417

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de
rechter om de door de partijen voorgedragen
redenen ambtshalve aan te vullen - Grenzen.
131

-17Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Toepassing door de
rechter van een vreemde rechtsbepaling Recht van verdediging.
281

Rechtbanken
Strafzaken - Wijziging van de kwalificatie Diefstal en heling - Onaantastbare beoordeling van de feitenrechter- Grenzen.
181

Rechten van de Mens
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
art. 6, lid 1 - Draagwijdte.
30

Rechten van de Mens
Wetboek van Strafvordering, artt. 246, 247 en
248
Bepalingen niet strijdig met de art. 6,
lid 1, Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
30

Rechtbanken
Strafzaken - Bevoegdheden van het vonnisgerecht - Wijziging van de kwalificatie Vaststelling dat het ten laste gelegde feit hetzelfde is als het feit dat de grondslag van de
vervolging is - Onaantastbare vaststelling Grenzen.
181

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 8 - Recht op eerbiediging van het
priv€:-leven Geneeskunst Medisch
schooltoezicht Koninklijk besluit van
12 okt. 1964 - Bepalingen betreffende de
proef op tuberculinegevoeligheid en de radiografische onderzoeken.
47

Rechtbanken
Strafzaken - Correctionele rechtbank of politierechtbank - Verplichting van de rechter
aan het bij hem aanhangig strafbaar feit zijn
wettelijke kwalificatie te geven.
181

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek
gevorderd - Procedure niet door het onderzoeksgerecht geregeld - Rechtstreekse dagvaarding- Niet ontvankelijk.
201

Rechtbanken
Strafzaken - Kwalificatie van misdrijven Kwalificatie van feiten in een rechtstreekse
dagvaarding - Voorlopige kwalificatie Verplichting van het vonnisgerecht aan de feiten hun juiste kwalificatie te geven.
338

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art.6.3.c - Recht op bijstand van een raadsman naar keuze - Beklaagde door zijn eigen
toedoen niet bijgestaan door een raadsman Geen schending van het Verdrag.
119

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Cassatieberoep - Rechtspleging Verbod een memorie van wederantwoord in
te dienen wanneer geen middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep werd
opgeworpen - Niet onverenigbaar met het
vereiste van een eerlijk proces.
237

Rechten van de Mens
Rechtbanken
Strafzaken- Correctionele rechtbank of politierechtbank - Bevoegdheid van de rechter
om een misdrijf te voegen bij het misdrijf
omschreven in de akte die de zaak bij hem
aanhangig maakt - Grenzen.
420

Rechtbanken
Strafzaken - Correctionele rechtbank of politierechtbank - Taak van de rechter : verplichting aan het bij hem aanhangig strafbaar
feit zijn wettelijke omschrijving te geven. 420

Handhaving van de voorlopige hechtenis
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 5.3 - Redelijke termijn - Begrip.
416

Recht van verdediging
Strafzaken - Appelrechter bevestigt zonder
enige beperking de beslissing van de eerste
rechter maar maakt in het inleidende
gedeelte van zijn beslissing geen gewag van
het door de eerste rechter verleende uitstel Geen miskenning van het recht van verdediging.
68

-18
Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Uitspraak door de recht~
bank van koophandel, inzake gerechtelijk,
akkoord, na een enkel verslag van de rechter-'
commisaris over de ontvankelijkheid van het
verzoek en over de toestand van de schuldenaar - Geen miskenning van het recht van
verdediging voor het hof van beroep.
93

de vervolging - Eindheslissing over die feiten Feiten, zelfs van dezelfde aard,
gepleegd na de eindbeslissing over de vroegere feiten - Geen rechterlijk gewijsde wat
de nieuwe feiten betreft.
116

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Diefstal - Vrijspraak wegens
gebrek aan bewijs - Draagwijdte.
133

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek om een bijkomende
onderzoeksmaatregel - Weigering door de
rechter.
116

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van gewijsde op de strafvordering - Omvang.
133

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Verwerping van een verzoek om tegenverhoor - Geen miskenning
van het recht van verdediging.
171

Recht van verdediging
Vordering in rechte - Toepassing door de
rechter van een vreemde rechtsbepaling. 281

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Vervolging wegens strafbare
feiten van v66r een eindbeslissing - Vaststel·
ling van de rechter dat die feiten uit dezelfde
opzet voortvloeien als die welke tot de beslissing hebben geleid - Strafvordering betref.
fende de aan de rechter voorgelegde strafbare
feiten vervallen ten gevolge van het rechterlijk gewijsde- Gevolg.
150

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Ten laste
gelegd feit dat op het tijdstip dat het werd
gepleegd een misdrijf uitmaakte - Nieuwe
wet ten tijde van de uitspraak van het vonnis
- Misdrijfomschrijving van het feit en straffen gewijzigd door de nieuwe wet - Eerbiediging van het recht van verdediging- Begrip.
297

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde op de
strafvordering - Begrip.
167

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde op de
strafvordering - Omvang.
167

Recht van verdediging
Strafzaken - Beslissing waarin wordt verwezen naar de schriftelijke conclusie van een
partij - Geen conclusie in het dossier - Toezicht door het Hof op de wettigheid van de
beslissing onmogelijk.
366

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het strafrechtelijk
gewijsde op burgerlijk gebied - Signaleren
van een voertuig - Vrijspraak gegrond op
twijfel - Later burgerlijk geding - Verwerping van de vordering op grand alleen dat niet
is bewezen dat het voertuig was verlicht Miskenning van het gezag van gewijsde.
76

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken- Correctionele of politiezaken Rechterlijk gewijsde beperkt tot de feiten van

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde op de
strafvordering - Begrip.
391

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Gezag van het gewijsde op de
strafvordering - Vrijspraak - Voordeel van
de twijfel - Begrip.
391

Rechterlijke macht
Grondwet, art. 107 - Besluiten
ningen waarop de vordering is
Wettigheid - Toetsing door de
macht - Wenselijkheid - Geen
de rechterlijke macht.

en verordegegrond rechterlijke
toezicht van
47
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Toetsing van de wettigheid of onwettigheid
van een beslissing van het bestuur waaruit
schade voortvloeit - Omvang van de toetsingsbevoegdheid.
99

' Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Hof van beroep - Arrest niet
gewezen door drie raadsheren, met inbegrip
van de voorzitter - Nietige beslissing.
252

Rechtsbeginselen (Aigemene)
Rechterlijke macht
Toetsing van de wettigheid of onwettigheid
van een beslissing van het bestuur waaruit
schade voortvloeit - Schending van een recht
ten gevolge van machtsoverschrijding door de
bestuursoverheid - Bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken.
99

Strafzaken - Tweede veroordeling wegens
hetzelfde feit - Schending van het algemeen
rechtsbeginsel « non bis in idem )}.
192

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken
Begrip.

-

Tegenstrijdige

redenen
24

Rechterlijke macht
Vordering tot schadevergoeding wegens
schending van een recht door de bestuursoverheid - Bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken.
99

Rechterlijke macht
Gepastheid van een handeling van de bestuursoverheid - Geen tOezicht van de rechterlijke macht.
277

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tegenstrijdige redenen- Begrip.
29

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Feitenrechter die tot staving
van zijn beslissing vaste rechtspraak en
rechtsleer aanvoert met opgave van de redenen waarom hij zich daarbij aansluit - Geen
algemene en als regel geldende beslissing. 30

Rechterlijke macht
Onrechtmatige schending van een burgerlijk
recht door de bestuursoverheid- Voorkomen
of herstellen van die schending - Bevoegdheid van de rechterlijke macht.
277

Rechterlijke macht
Hoogdringendheid )} waardoor de ministers
ontslagen worden van de verplichting om
bepaalde voorontwerpen te onderwerpen aan
de afdeling wetgeving van de Raad van State
- Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken
om na te gaan of het wettelijk begrip « hoogdringendheid » niet is miskend.
417

«

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het gerecht - Openbaar
ministerie - Arrest en proces-verbaal van de
terechtzitting waarin wordt vermeld dat een
lid van het openbaar ministerie is gehoord in
zijn verslag en vorderingen - Proces-verbaal
van de terechtzitting waarin de aanwezigheid,
op dezelfde terechtzitting, van een ander lid
van het openbaar ministerie wordt vermeld Die vermeldi.ng impliceert met dat die tweede
magistraat in de zaak verslag heeft uitgebracht.
33

Redenen van de vonnissen en arresten
Dienstplicht - Herkeuringsraad - Redenge·
ving.
23C

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken Begrip.

Tegenstrijdige motieven 249

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling wegen onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van
verwondingen - Buiten de straffen op dat
misdrijf in het Strafwetboek gesteld, ook nog
veroordeling tot verval van het recht een
motorvoertuig te besturen - Opgave van de
artt. 418, 419 en 420 Sw. - Wettelijk met redenen omklede beslissing, hoewel geen vermelding van de wetsbepaling waarbij vervallenverklaring van het recht tot sturen wordt
ingesteld.
363

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigverklaring - Beslissing waar in de fe1 ten bewe-
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zen verklaard worden en de bestanddelen van
het misdrijf worden aangegeven - Geen
conclusie
Regelmatig met redenen
omklede beslissing.
23

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Geen vermelding van een wettelijke
bepaling die een straf stelt - Niet met redenen omklede beslissing.
319

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Impliciet antwoord
Met redenen omklede beslissing.
25

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Aanvoering
die geen verband houdt met hetgeen wordt
gevorderd.
137

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Conclusie - Middel dat
ter zake niet meer dienend is wegens de
vaststellingen van de rechter - Geen verplichting voor de rechter op dat middel te antwoorden.
237

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vordering van de burgerlijke partij niet aangenornen - Geen antwoord op haar conclusie
- Niet regelmatig gemotiveerde beslissing. 33

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigverklaring - Feiten omschreven in de bewoordingen van de wet.
181

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
waarbij de verdachte zonder aanneming van
verzachtende omstandigheden naar de politierechtbank wordt verwezen ter zake van onopzettelijke slagen of verwondingen en van
overtredingen van de Wegverkeerswet Bovendien vrijwillige verschijning ter zake
van overtredingen van het Wegverkeersreglement - Correctionele rechtbank, uitspraak
doende in hager beroep, verklaart zich onbevoegd - Toezicht van het Hof - Beslissing

van onbevoegdheid gegrond lijkend - Vernietiging van de beschikking - Verv;ijzing
naar dezelfde raadkamer, anders samengesteld.
62

Regeling van rechtsgebied
Beschikking van de raadkamer tot verwijzing
van een beklaagde naar de politierechtbank
wegens onopzettelijk toebrengen van verwondingen, welk misdrijf gecontraventionaliseerd
werd met aanneming van verzachtende omstandigheden - Politierechtbank die bovendien krachtens een zelfde vordering van het
openbaar ministerie kennis neemt van een
dagvaarding van de beklaagde wegens overtredingen van het Wegverkeersreglement en
wegens vluchtmisdrijf - Vonnis waarbij de
rechtbank zich onbevoegd verklaart, hierop
gegrond dat de misdrijven samenhangend
zijn - Beslissingen in kracht van gewijsde
gegaan - Regeling van rechtsgebied - Beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd
verklaart, verantwoord lijkend - Vernietiging van de beschikking - Grenzen - Verwijzing naar de correctionele rechtbank in
eerste aanleg rechtdoende.
211

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Onderzoeksgerecht dat een
minderjarige naar de correctionele rechtbank
verwijst - Schending van art. 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 - Onbevoegdverklaring door het vonnisgerecht
Regeling
van rechtsgebied.
158

s
Samenloop van misdrijven
Feiten die slechts €€n misdrijf opleveren
wegens de eenheid van opzet van de dader Nieuwe feiten gepleegd na de eindbeslissing
van de feitenrechter over vroegere feiten Strafbaarheid.
116

Schenkingen en testamenten
Legaat van eens anders zaak - Nietigheid Burgerlijk Wetboek, art. 1021 - Begrip. 434
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Legaat van een onverdeelde zaak
tigheid- Vereisten.

Strafvordering
Wet434

Parlementaire onschendbaarheid
van vervolging - Begrip.

Daad
185

Strafvordering

Schuldvergelijking
Vennootschap die een akkoord heeft verkregen en die tegenover een verzekeraar tegelijk
een schuld en een schuldvordering heeft Nauwe samenhang tussen schuld en schuldvordering - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
3

Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen - Rechtstreekse dagvaarding Gevolg - Instellen van de strafvordering Omvang.
203

Strafvordering
Darling inzake douane en accijnzen - Geen
invloed op de strafvordering.
261

Sociale zekerheid
Werknemers - Beroepsvoetballers
van 3 maart 1977 - Werkingssfeer.

Wet
223

T

Sociale zekerheid
Zelfstandigen - Bijdrageplicht in Nederland en Belgie.

Activiteit
396

Taalgebruik
Sportwedstrijden
Onopzettelijke slagen en verwondingen Schadeverwekkende handeling van een speler - Aansprakelijkheid- Voorwaarden. 275

Stedebouw

Burgerlijke zaken - Gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement
Brussel gevestigd is - Gerecht bedoeld in
art. 4 Taalwet Gerechtszaken van 15 juni 1935
- Aanvraag van de verweerder dat de rechtspleging wordt voortgezet in een andere taal
dan die van de akte tot inleiding - Beoordeling door de rechter van verweerders kennis
van de voor het oproaken van de akte tot inleiding gebruikte taal - Begrip.
316

Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 44 - Bouwen - Begrip.
320

Taalgebruik
Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 64 - Uitvoeren of in stand houden van
werken - Misdrijf - Moreel bestanddeel 37
Begrip.

Strafzaken - Nietigheid ten gevolge van
schending van de Taalwet 15 juni 1935 Latere, niet louter voorbereidende beslissing
op tegenspraak - Nietigheid gedekt.
157

Taalgebruik
Art. 3bis Gw.
Draagwijdle.

Taalgebieden in

BelgH~

353

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
art. 65, § 1, a - Herstel van de plaats in de
vorige staat - Veroordeling tot dit herstel in
de vorige staat- Wettigheid- Vereisten. 37

u

Straf
Geldboete - Opdeciemen - Feiten van v66r
8 juli 1981 - Geldboete vermeerderd met 590
deciemen - Onwettige straf.
320

Uitlevering
Vreemdeling in hechtenis op grand van een
buitenlands bevel tot aanhouding, uitvoerbaar
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verklaard en aan de betrokkene betekend Belgische rechtscolleges niet bevoegd om de
invrijheidstelling te bevelen.
161

Uitlevering
Betekening van het afschrift van de tekst van
de buitenlandse wet niet vereist.
161

sing - Beslissing dat de regresvordering.
niet is verjaard wegens schorsing van de verjaring tot een datum na het verstrijken van de
oorspronkelijke verjaringstermijn - Geen
vaststelling dat de schorsing een aanvang
heeft genomen v66r het verstrijken van de
oorspronkelijke verjaringstermijn
Niet
wettelijk verantwoorde beslissing.
56

Verjaring
Burgerlijke zaken Schorsing Kan
slechts plaatsvinden wanneer de verjaring
nog niet is bereikt.
56

v
Verjaring
Valsheid en gebruik van valse stukken
Samenloop van die misdaden met de misdrijven omschreven in art. 261 K.B. 20 dec. 1963.
142

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Factm·en.

185

Burgerlijke zaken - Erfdienstbaarheid Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Erfdienstbaarheid van overgang - Bevrijdende
verjaring- Stuiting begrip.
385

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering van het Strafwetboek.

Overtreding
196

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte- Geschrift- Begrip.
185

Valsheid en gebruik van valse stukken
Gebruik - Einde van het gebruik.

185

Verjaring
Strafzaken - Kwalificatie van misdrijven Kwalificatie van feiten in een rechtstreekse
dagvaarding - Feiten verjaard volgens die
kwalificatie - Voorlopige kwalificatie - Verplichting voor het vonnisgerecht aan de feiten
hun juiste kwalificatie te geven.
338

Verbintenis
Schuld die in een geldsom bestaat - Tenietgaan van de schuld - Betaling per cheque.
127

Verbintenis
Onverschuldigde betaling
plichting tot teruggave.

Wettelijke ver215

Verbintenis
Voorwaardelijke verbintenis - Opschortende
voorwaarde - Betaling v66r de vervulling
van de voorwaarde - Voorwaarde niet vervuld- Onverschuldigde betaling.
215

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Verscheidene
misdrijven - Feiten die de uitvoering van
een zelfde strafbaar opzet zijn - Aanvangspunt van de verjaringstermijn - Laatst
gepleegd feit.
405

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing
van de verjaring van de strafvordering betreffende misdrijven die verjaren door verloop
van een termijn van minder dan zes maanden
- Cassatieberoep.
402

Verjaring
Burgerlijke zaken - Landverzekeringen Driej arige verj aring bepaald bij art. 32 wet
van 11 juni 1874 - Regresvordering van de
verzekerde tegen zijn verzekeraar - Schor-

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Verscheidene
verdachten - Daden van onderzoek ten

-23opzichte van een van de verdachten - Stuiting van de verjaring ten opzichte van de
anderen- Voorwaarden.
405

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Bevoegdheid van het Hof.

Stuiting 405

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de beklaagde - Vaststelling
door het Hof van Cassatie dat de aangevoerde
feiten van die aard zijn dat zij gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan ten aanzien
van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is
- Verwijzing naar een ander hof van beroep.
270

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Daad van
onderzoek die de verjaring stuit - Procesverbaal van de gerechtelijke politie.
405

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Uitstel van tenuitvoerlegging - Veroordeling
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden Veroordeling in kracht van gewijsde gegaan
op het ogenblik dat de veroordeelde een
nieuw misdrijf pleegt- Veroordeling wegens
dat misdrijf, met uitstel - Onwettige veroordeling.
194

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Vordering van de vervolgde minderjarige gericht
tegen een magistraat van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt.
318

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift van de beklaagde- Vorm.
408

Verzekering
Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Gebruik der talen in
gerechtszaken - Gerecht van eerste aanleg
waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd - Wet van 15 juni 1935, art. 4
- Vernietiging van een vonnis waarbij de
rechter weigert in te gaan op een vraag tot
wijziging van de taal der rechtspleging- Verwijzing naar hetzelfde, anders samengestelde
gerecht.
316

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Cassatie omdat de appelrechter, op het hager beroep van het openbaar
ministerie tegen het vonnis op verzet alleen,
de door het verstekvonnis uitgesproken vervangende gevangenisstraf heeft verzwaard Beperkte verwijzing.
27

Landverzekeringen - Driejarige verjaring
bepaald bij art. 32 wet van 11 juni 1874 Regresvordering van de verzekerde tegen zijn
verzekeraar - Schorsing - Beslissing dat
de regresvordering niet is verj aard wegens
schorsing van de verjaring tot een datum na
het verstrijken van de oorspronkelijke verjaringstermijn - Geen vaststelling dat de
schorsing een aanvang heeft genomen v66r
het verstrijken van de oorspronkelijke verjaringstermijn - Niet wettelijk verantwoorde
beslissing.
56

Verzekering
Familiale verzekering voor burgerrechtelijke
aansprakelijkheid - Beslissing die dekking
uitsluit voor de schade veroorzaakt tijdens
een twist waarvan het kind van de ondertekenaar de aanstichter is - Geen miskenning
van de bewijskracht van de verzekeringspolis
- Begrip.
74

Verwijzing van een rechtbank naar een
Verzekering
andere
Burgerlijke zaken - Wettige verdenking Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak
aan de rechter ingediend door een partij Vaststelling door het Hof van Cassatie dat de
aangevoerde omstandigheden een voldoende
grand opleveren tot wettige verdenking van
de betrokken rechtbank - Verwijzing naar
een andere rechtbank.
130

Landverzekering - Driejarige verjaring vastgesteld bij art. 32 wet 11 juni 1874 - Rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen
betaald aan het slachtoffer van een ongeval Betaling v66r de beslissing waarbij de verzekerde aansprakelijk wordt verklaard - Aanvang van de verjaring.
166
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Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen - Benadeelden aan
wie het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen vergoeding is verschuldigd Begrip.
105

van het openbaar ministerie tegen het vonnis.
op het verzet- Verzwaring van de bij Verstek
uitgesproken vervangende gevangenisstraf Onwettige beslissing.
27

Verzet
Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Verplichting tegen-

over de benadeelde - Recht van dat fonds.
105.

Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen - W.A.M.-wet 1 juli
1956, art. 16 - Gemeenschappelijke Motorwaarborgfonds - Verplichting tegenover de
benadeelde - K.B. van 5 jan. 1957.
105

Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen bet openbaar ministerie niet in
boger beroep is gekomen - Beslissing op bet
hager beroep van het openbaar ministerie en
van de beklaagde tegen het vonnis op verzet
- Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf - Onwettigheid.
272

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 774, tweede lid - Verplichting voor de
recht.er de heropening van de debatten te
bevelen alvorens de vordering af te wijzen op
grand van een exceptie die de partijen voor
hem niet hebben aangevoerd.
133

Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen - Gemeenschappelijk
Motorwaarborg in solidum met de beklaagde
veroordeeld op de burgerlijke rechtsvorderingen - Hoger beroep aileen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Gevolp~

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting- Niet goedgekeurde door haling.
71

1~

Vonnissen en arresten

Verzel<ering
W.A.M.-verzekering - Clausule van de verzekeringspolis betreffende de overdracht van
het voertuig - Uitlegging verenigbaar met de
zin en de strekking van die clausule - Geen
miskenning van haar bewijskracht.
152

Verzekering
Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen - Uitsluiting van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Diefstal Begrip.
257

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet 1 juli 1956,
art. 3, eerste lid- Houder van het voertuig Begrip.
82

Verzet
Strafzaken - Verstekvonnis waartegen het
openbaar ministerie geen hager beroep heeft
ingesteld - Beslissing op het hager beroep

Strafzaken - Wetboek van Strafvordering,
art. 78 - Niet goedgekeurde doorhalingen Toepassingsgebied.
252

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecbtzitting - Niet goedgekeurde doorhalingen Doorhalingen als niet bestaande beschouwd.
252

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Correctionele rechtbank Proces-verbaal van een terechtzitting tijdens
welke de zaak is behandeld, niet voorzien van
de handtekening van de voorzitter of van de
griffier - Vonnis waarin niet alle vereiste
vaststellingen voorkomen om de regelmatigheid van de procedure te bewijzen - Nietig
vonnis.
301

Vonnissen en arresten
Str.afzaken - Beroepen vonnis nwtig - Nietigheid overgenomen in de beslissing van de
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appelrechter - Beslissing in hager beroep
eveneens nietig.
301

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting - Niet goedgekeurde doorhaling Door haling als niet bestaande beschouwd. 304

gemeenschappelijke naam - Voorziening
door de vennoten in die hoedanigheid ingesteld - Ontvankelijke voorziening.
51

Voorziening in cassatie
Vorm - Burgerlijke zaken - Memorie van
wederantwoord - Geen middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen het cassatieberoep - Memorie niet ontvankelijk.
237

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Hof van beroep - Proces-verbaal van een terechtzitting tijdens welke de
zaak is behandeld, niet voorzien van de handtekening van de voorzitter - Arrest waarin
niet alle vereiste vaststellingen voorkomen
om de regelmatigheid van de procedure te
bewijzen- Nietig arrest.
367

Voorlopige hechtenis
Niet-inachtneming van de termijnen van de
artt. 217 en 219 Sv. - Gevolgen daarvan op de
hechtenis van de verdachte.
160

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Middel van
niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep opgeworpen en hieruit afgeleid dat in
het exploot van betekening en in het verzoekschrift een verschillende datum wordt
vermeld voor de bestreden beslissingen in
zake partijen - Bestreden beslissing aanwijsbaar in het verzoekschrift - Verwerping van
de grond van niet-ontvankelijkheid.
176

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken.

231

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Geldigheid
van het bevel tot aanhouding niet meer te betwisten.
416

Voorlopige hechtenis
Vordering tot vergoeding gegrond op art. 27
Wet Voorlopige Hechtenis - Onderzoek van
haar grondslag - Bevoegdheid van de rechter.
368

Voorrechten en hypotheken
Art. 29 wetten op het gerechtelijk akkoord Draagwijdte.
326

Voorrechten en hypotheken
Gerechtelijk akkoord - Schuldvordering die
door een algemeen voorrecht op de roerende
goederen is gewaarborgd - Blijft rente
opbrengen na de horhologatie van het gerechtelijk akkoord.
326

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Persoon door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Vordering
ingesteld tegen de vennoten ut singuli van
een onregelmatige vennootschap onder een

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 Geen uitspraak over een geschil inzake
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten Voorziening van de verdachte v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
40

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Geen eindbeslissing
- Begrip.
269

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde bij verstek veroordeeld - Cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Ontvankelijkheidsvereisten. 362

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde bij verstek veroordeeld - Cassatieberoep van de burgerlijke
partij - Ontvankelijkheidsvereisten.
362
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Voorziening in cassatie

Termijn - Strafzaken - Beslissing waarbij
de zaak tot een latere zitting wordt uitgesteld.
320

Strafzaken - Beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Proceshandelingen bedoeld in art. 293 Sv. - Cassatieberoep niet toegelaten.
408

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Incidenteel geschil inzake de
prejudiciEHe aard van een vraag - Uitstel
door het strafgerecht van de uitspraak tot de
definitieve beslissing van het arbeidsgerecht
- Onmiddellijk cassatieberoep tegen die beslissing Wetboek van Strafvordering,
art. 416 - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
364

Voorziening in cassatie
Vorm - Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen
een beslissing van de raad van beroep van de
Orde van Apothekers - Zander medewerking
van een advocaat bij het Hof van Cassatie Niet ontvankelijk cassatieberoep.
9

Vordering in rechte
Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Beklaagde bij verstek en Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op tegenspraak in solidum veroordeeld
om schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partijen - Voorziening van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tijdens de gewone verzettermijn van de
beklaagde - Ontvankelijk cassatieberoep.

Rechtsvordering ingesteld door een rechts·
persoon- Belang- Begrip.
372

Vordering in rechte
Rechtsvordering- Belang - Begrip.

372

112

Vreemde wet
Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Geen
betekening van het cassatieberoep aan de
procureur-generaal - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
232

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming
Cassatieberoep van een der ouders van de
minderjarige - Cassatieberoep niet betekend
aan de partijen tegen wie het is gericht Niet ontvankelijk cassatieberoep.
232

Strafzaken - Strafvordering ingesteld tegen
een Belgische militair - Belgisch Militair
Strafwetboek, art. 57 bis - Toepassing van de
verkeerswetten van de Bondsrepubliek Duitsland - Verplichting voor de rechter de betekenis en de draagwijdte van die bepalingen
nate gaan.
72

Vreemde wet
Vordering in rechte - Toepassing door de
rechter van een vreemde rechtsbepaling Recht van verdediging.
281

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Geen betekening van het
cassatieberoep - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
68

w

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening van de burgerlijke
partij - Geen betekening aan het openbaar
ministerie.
317

Wapens
Private milities - Art. 1 wet van 29 juli 1934
- Organisatie van private personen waarvan
het oogmerk is geweld te gebruiken Begrip.
334

-27Wapens
Private milities - Art. 1 bis wet van 29 juli
1934 -Wet van 3 jan. 1933 - Optreden in het
openbaar van private personen in groep die
het voorkomen van militaire troepen hebben
- Begrip.
334

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975 - Kruisen
- Art. 15.2 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975
- Draagwijdte.
156

Wegverkeer
Wapens
Private milities - Art. 1 wet van 29 juli 1934
- Organisatie van private personen waarvan
het oogmerk is geweld te gebruiken
Begrip.
408

Waren en goederen (Misbruik in de handel van)

Wegverkeersreglement dec. 1975, art. 15.2 Overtreding - Bestanddelen.
432

Wegverkeer
Vervallenverklaring van het recht tot sturen
- Gebruik van voertuigen voor bedrijfsdoeleinden van vervallenverklaring uitgesloten Onwettige uitsluiting.
197

Varkens- en rundvlees - Verdag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap - Verordening nr. 121/67 van de Raad Wegverkeer
Richtingsverandering
Bestuurder die
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschaprechts wil afslaan - Beweging geregeld door
pelijke ordening der markten in de sector varart.
25,
en
niet
door
art.
17
Wegverkeersreglekensvlees en verordening nr. 805/68 van de
ment van 14 maart 1968 - Uitzondering. 237
Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees - Nationale regeling van de
verbruikersprijs van rund- en varkensvlees Eenzijdige vaststelling van een maximum Wegverkeer
handelsmarge - Verenigbaar met de bepalinOvertreding inzake wegverkeer door een Belgen van het gemeenschapsrecht - Vereisten
gische militair gepleegd in de Bondsrepubliek
Duitsland - Militair Strafwetboek, art. 57 bis.
- Ministerieel besluit van 27 maart 1975 hou- Toepassing van de verkeerswetten van de
dende bepaling van de verbruikersprijs van
Bondsrepubliek Duitsland Verplichting
rund- en varkensvlees- Draagwijdte.
120
voor de rechter de betekenis en de draagwijdte van die bepalingen nate gaan.
72

Wegverkeer
Wegverkeerswet, art. 47 - Verbod om een
motorvoertuig te besturen alvorens het bij
deze bepaling voorgeschreven onderzoek te
hebben ondergaan
Motorvoertuigen
bedoeld in die verbod.
348

Wegverkeer
Besturen van een voertuig op de openbare
weg niettegenstaande vervallenverklaring van
het recht tot sturen- Veroordeling- Redengeving.
253

Wegverkeer

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Verlenging van de referentieperiode - Werkneemster-moeder.
60

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloze
zonder loon - Bijzondere ontslagvergoeding
van de beschermde werknemer.
61

Werkloosheid

K.B. 20 dec. 1963, art. 261 - Draagwijdte. 142
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.4 Verplichting voor de bestuurder die een
maneuver wil uitvoeren, voorrang te verlenen
aan de andere weggebruikers - Snelheid van Werkloosheid
het voorranghebbend voertuig redelijkerwijs
Recht op uitkering - Arbeidsgeschiktheid niet te voorzien door de bestuurder die het
Werknemer wiens arbeidsgeschiktheid door
maneuver uitvoert - Overmacht.
249
de R.V.A. is erkend - Werknemer die een
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invaliditeitspensioen krijgt krachtens de Italiaanse wet - Volgens de gemeenschapsrechtelijke regels vastgesteld invaliditeitspensioen
- Recht op uitkering.
254

kenning van het wettelijk begrip
gendheid }} - Begrip.

«

hoogdrin417

Wraking
Strafzaken - Procedure.

318

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloosheid door eigen schuld of toedoen van de
werknemer - Ontslag om billijke redenen
ten gevolge van de houding van de werknemer - Begrip.
288

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Jonge werknemers die hun studies beeindigd
hebben - Termijn van een jaar tussen de
beE!indiging en de aanvraag - Verlenging.
393

Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tij d - Strafzaken - Ten
laste gelegd feit dat op het tijdstip dat het
werd gepleegd een misdrijf uitmaakte Nieuwe wet ten tijde van de uitspraak van het
vonnis - Misdrijfomschrijving van het feit en
straffen gewijzigd door de nieuwe wet Veroordeling met toepassing van de nieuwe
wet- Wettelijkheid- Voorwaarde.
297

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Wet van 27 dec. 1977 tot
regeling voor 1978 van de huur- en· andere
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen, art. 2, § 1 - Toepasselijk
op vroeger gesloten overeenkomsten.
163

Wetten, decreten, besluiten
Geneeskunst - Medisch schooltoezicht
KonTnklijk besluit van 12 okt. 1964 - Koninklijk besluit wettig genomen op grand
van de wet van 21 maart 1964.
47

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Z.I.V.-wet 9 augustus 1963, art. 70, § 2 - Verzekeringsinstelling die in de plaats treedt van
de rechthebbende
Vereisten.
43

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Beginsel van de terri-·
torialiteit van de uitkeringen bepaald bij
art. 70, § 1, van de wet van 9 aug. 1963 Beginsel niet toepasselijk op migrerende
werknemers bedoeld bij art. 10, eerste lid,
verordening nr. 3 van de Raad van de E.E.G.
441

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Werknemers Invaliditeitsvergoeding
Vaststelling door de Geneeskundige Raad
voor Inva1iditeit van het einde van de staat
van arbeidsongeschiktheid - Beroep van de
gerechtigde tegen die beslissing - Erkenning
door de adviserend geneesheer dat de staat
van arbeidsongeschiktheid opnieuw is opgetreden voordat op dat beroep is beslist
Gevolg van die beslissing.
19

Wetten, decreten, besluiten
« Hoogdringendheid )) waardoor de bevoegde
minister is ontslagen van de verplichting om
een antwerp van koninklijk besluit houdende
uitvoering van een gemeenschapsverordening
te onderwerpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State - Mis-

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Werknemers Invaliditeitsvergoeding
Vaststelling door de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit van het einde van de staat
van arbeidsongeschiktheid - Bevoegdheid
van de adviserend geneesheer om te erkennen dat de staat van de arbeidsongeschikt19
1 heid opnieuw is ingetreden- Grenzen.

29Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen
Begrip.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Arbeidsongeschiktheid
285

Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Vermindering van de uitkering Vergoeding van gemeen recht.
290
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