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-453(BOURLARD)

Nr. 203

ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 2615)

2' KAMER - 1 december 1982

1° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- TOEVOEG!NG BIJ HET DOSSIER VAN EEN FRANSE
HET HQF;- Ge!et op het bestreVERTALING VAN IN HET NEDERLANDS den arrest, Op 28 September 1982
GESTELDE STUKKEN - TOEVOEGING ENKEL door het MiJitair Gerechtshof geweVEREIST WANNEER DE VERDACHTE DIE GEEN zen;
NEDERLANDS VERSTAAT. ZULKS VORDERT.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 22 van de wet van
2° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- TOE15 juni 1935 op het gebruik der talen in
VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN EEN FRANSE gerechtszaken en miskenning van het
VERTALING VAN IN HET NEDERLANDS recht van verdediging,
GESTELDE STUKKEN - WET 15 JUNI 1935,
ART. 35 - BEPALING TOEPASSELIJK OP DE
doordat het dossier van de rechtspleMILITAIRE GERECHTEN.
ging een verslag van een geneeskundig
deskundigenonderzoek van 21 augustus
1982 bevat dat in het Nederlands is
3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
MILITAIRE GERECHTEN - TAALGEBRUIK - gesteld en waaruit blijkt dat eiseres om
WET 15 JUNI 1935, ART. 22 - TOEPASSELIJKE fysieke en fysiologische redenen ten
tijde van de feiten in de onmogelijkheid
BEPALING.
verkeerde om de gevraagde dienst te
verrichten; dat eiseres aileen Frans ver40 MILITAIR - PROCEDURE VOOR DE MILl- staat, zodat zij geen aandacht heeft
TAIRE GERECHTEN - TAALGEBRU!K - WET geschonken aan dit versiag, zoals b!ijkt
15 JUNI 1935, ART. 22 - TOEPASSELIJKE BEPA-~ uit haar ter zitting van
het MiliLING.
tair Gerechtshof ingediende conclusie,
· waarin ze uitdrukkelijk aanvoerde dat er
zich in het dossier geen enkel stuk
0
5 MILITAIR - MIL. SW., ART. 28 - INSUB- bevond betreffende het geneeskundig
ORDINATIE- BEGRIP.
onderzoek dat ze op 21 augustus 1982
had ondergaan; dat artikel 22 van de wet
van 15 juni 1935 weliswaar bepaalt dat
1' Van in het Nederlans gestelde stuk- de verdachte die aileen Frans verstaat,
ken moet bij het dossier alleen dan kan vorderen dat bij zijn dossier een
een Franse vertaling worden gevoegd Franse vertaling wordt gevoegd van de
wanneer de verdachte, die geen in het Nederlands gestelde stukken en
Nederlands verstaat, zulks vordert (1). dat die vordering niet meer ontvankelijk
(Wet 15 juni 1935, art. 22.)
is na verloop van acht dagen volgende
2', 3' en 4' Ingevolge de bepalingen van op de betekening, hetzij van het bevelart. 22 Taalwet Gerechtszaken 15 juni schrift tot verwijzing naar het hof van.
1935 wordt bij het dossier een Franse assisen, hetzij van de dagvaarding om te
vertaling gevoegd van stukken die in verschijnen ter terechtzitting van de
het Nederlands zijn gesteld, indien de politierechtbank of van de correctionele
verdachte, die geen Nederlands ver- rechtbank, ziting houdende in eerste
staat, zulks vordert; die bepalingen aanleg, doch dat genoemd artikel 22
niets bepaalt met betrekking tot de
gelden voor de militaire gerechten.
militaire gerechten :
5' Naar recht verantwoord is de beslis-

sing dat de overtreding van art. 28 Mil.
Sw. is bewezen, wanneer de rechter
vaststelt dat de beklaagde, een militair, zonder rechtvaardigingsgrond
heeft geweigerd te gehoorzamen aan
de bevelen van zijn overste die hem
met een dienst belastte.

Overwegende dat bij het dossier
aileen dan een Frans vertaling moet
worden gevoegd van de in het
Nederlands gestelde stukken wanneer de beklaagde die aileen Frans
verstaat, zulks vordert overeen-

- - - - - - - - - - - - - - - ! komstig
(1) Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1283).

artikel 22, tweede lid, van
de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken;
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van toepassing is op de militaire gegevens van de zaak niet volgt dat
gerechten;
ze buiten staat was om het bevel uit
Overwegende dat eiseres geen te voeren »;
gebruik heeft gemaakt van dat
Dat het aldus vaststelt dat eiserecht, ofschoon ze daartoe de moge- res zonder rechtvaardigingsgrond
lijkheid had;
geweigerd heeft te gehoorzamen
Dat het middel niet kan worden aan de bevelen van haar overste die
haar met een dienst gelastte;
aangenomen;
Dat het aldus antwoordt op de in
Over het tweede middel, afgeleid uit het eerste onderdeel van het middel
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 28 van de wet van 27 mei aangegeven conclusie en zijn beslis1870 houdende het Militair Strafwetboek, sing naar recht verantwoordt;
Dat het eerste onderdeel van het
doordat het arrest de aan eiseres ten
laste gelegde feiten van weerspannigheid middel feitelijke grondslag mist en
bewezen verklaart,
het tweede onderdeel ervan niet
terwijl, eerste onderdeel, het niet ant- kan worden aangenomen;
woordt op de conclusie van eiseres ten
En overwegende dat de substanbetoge dat het voor dit misdrijf vereiste tiele of op straffe van nietigheid
opzet ontbrak, hetgeen bleek uit de
voorgeschreven rechtsvormen in
stukken 8 en 10 van het strafdossier;
acht zijn genomen en de beslissing
tweede onderdeel, artikel 28 van de
wet van 27 mei 1870 houdende het overeenkomstig de wet is gewezen;
Militair Strafwetboek de aanwezigheid
van opzet vereist, te weten het schuldig
voornemen om niet te gehoorzamen aan
de bevelen van zijn overste; dit hestanddee! ten deze niet bewezen was, hetgeen
volgt, enerzijds, uit stuk 10 van het
strafdossier, waaruit blijkt dat eiseres
reeds op 17 augustus 1982 door een
geneesheer vrijgesteld was van dienst
en, anderzijds, uit een nieuw geneeskundig onderzoek van 21 augustus 1982,
waaruit blijkt dat eiseres om fysieke en
fysiologische redenen in de onmogelijkheid verkeerde om normaal dienst te
doen:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
1 december 1982 2• kamer Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. R. Laffineur, Dinant.

Wat beide onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat artikel 28 van
de wet van 27 mei 1870 houdende
het Militair Strafwetboek de krijgsman straft die weigert aan de bevelen van zijn overste te gehoorzamen Nr. 204
of zich opzettelijk onthoudt deze uit
te voeren, wanneer hij met een
1• KAMER- 2 december 1982
dienst is belast;
BURGERLIJKE
Overwegende dat het arrest ver- 1° HOGER BEROEP meldt « dat de beklaagde zelf heeft ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET
toegegeven dat ze geweigerd heeft HOGER BEROEP - GERECHTELIJK WETBOEK,
het aan haar gegeven bevel uit te ART. 1068, EERSTE LID - DRAAGW!JDTE.
voeren omdat ze zich daarvoor te 2° NIEUWE VORDERING - BURGERmoe voelde, dat ze, in strijd met wat LUKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK,
ze thans voorhoudt, niet langs de ART. 807 - BEPALING TOEPASSELIJK IN
reglementaire weg om het dokters- HOGER BEROEP.

-4553° HOGER

BEROEP

-

BURGERLIJKE
ZAKEN - NIEUWE VORDERING - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 807 - BEPALING TOEPASSELIJK IN HOGER BEROEP.

4° OPENBARE ORDE -

GERECHTELIJK
WETBOEK, ART. 812, TWEEDE LID - BEPALING
DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND IS.

5° TUSSENKOMST

GERECHTELIJK
WETBOEK, ART. 812, TWEEDE LID - BEPALING
DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND IS.

6° VERZEKERINGEN -

LANDVERZEKERING -WET VAN 11 JUNI 1874, ART. 32 - VORDERING IN RECHTE TOT VERGOEDING VAN DE
SCHADE, INGESTELD TEGEN DE l"ERZEKERDE
DOOR DIEGENE DIE MET DE VERZEKERDE
MEDEAANSPRAKELIJK IS VOOR HET OORSPRONKELIJK SCHADEVERWEKKEND FElT VEROORDELING IN SOLIDUM VAN DIE MEDEAANSPRAKELIJKE TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING GEVRAAGD IN EEN VROEGERE
VORDERING- VERTREKPUNT VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN DE REGRESVORDERING
VAN DE VERZEKERDE TEGEN DE VERZEKERAAR.

1"

Hoewel Juidens art. 1088, eerste lid,
Ger. W. het hager beroep tegen een
eindvonnis of tegen een vonnis alvo.rens recht te doen, het geschil zelf bij
de appelrechter aanhangig maakt,
staat het evenwel aan de partijen, door
het hoofdberoep en het incidenteel
beroep, de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hager beroep over
de aan de eerste rechter voorgelegde
betwistingen uitspraak moet doen (1}.

2" en 3" De bepalingen van art. 807
Ger. W. betreffende de uitbreiding of
wijziging van de eis die voor de
rechter aanhangig is, zijn van toepassing in hager beroep (2) (art. 1042,
Ger.W.}; de uitbreiding of de wijziging
van een vordering werden weliswaar
ook in hager beroep aangenomen,
zulks veronderstelt evenwel dat de
vordering, die in hager beroep wordt
uitgebreid of gewijzigd, reeds bij de
eerste rechter aanhangig was gemaakt.

------------------1
(I) Cass., 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 298) en
29 juni 1979 (ibid., 1978-79, '1330).

4" en 5" De bepaling van art. 812, tweede
lid, Ger. W., Juidens welke tussenkomst

tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal in hager
beroep kan plaatsvinden, is noch van
openbare orde noch dwingend (3}.

6" Luidens art. 32, tweede lid, van de

Verzekeringswet van 11 juni 1874 loopt
de verjaringstermijn van drie jaar,
waarvan sprake is in het eerste lid, in
geval van regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar, eerst
vanaf het instellen van de vordering in
rechte door de getroffene, onverschillig of het gaat om een oorspronkelijkevordering tot schadeloosstelling dan
wei om een latere vordering naar
aanleiding van een verzwaring van de
schade of het ontstaan van een nieuwe
schade. Wanneer een vordering in
rechte tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade tegen de verzekerde wordt ingesteld, niet door het
slachtoffer van het oorspronkelijk
schadeverwekkend feit, maar door diegene die met de verzekerde medeaansprakelijk is en wiens veroordeling in
solidum tot betaling van schadevergoeding door het voornoemd slachtoffer of
zijn rechthebbenden in een vroegere
vordering is gevraag, begint de verjaring van de regresvordering van de
verzekerde tegen de verzekeraar pas
te Jopen vanaf de vordering in rechte
van de medeaansprakelijke (4}
(BODARWE,
CARRIERES
ET
ENTREPRISES
BODARWE ET FILS P.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT
MIN. V. OPENBARE WERKEN, GEMEENTE
JALHAY, ASSUBEL N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6653)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,

(3) Zie Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1330).
(2) Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1031) en
(4) Zie Cass., 3 okt. 1975 (A.C., 1976, 150); zie
7 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 269); zie Cass.,
18 sept. en 10 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nrs. 31 VANDEPUTTE, « Inleiding tot het verzekeringsrecht
)), Antwerpen-Amster:dam 1978, biz. 178.
en 100).
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eerste verweerder een fout heeft begaan
door de rijbaan die hij onder zijn
bewaring heeft, open te stellen voor het
verkeer, dat uit het dossier blijkt dat hij
reeds op 28 maart 1973 op de hoogte was
van de abnormale gladheid van de
rijbaan, dat hij tach verkeer op het
litigieuze rijvak heeft toegelaten en
aldus zijn aansprakelijkheid in het
gedrang heeft gebracht, en met bevestiging van het beroepen vonnis de eerste
eiser veroordeelt « om (de eerste verweerder) te vrijwaren voor elke veroor-

deling te zijnen laste inzake het betwiste
ongeval van 7 mei 1973 » op grand : << dat
(eisers) foutief verzuim de gevaarlijke
toestand van de rijbaan te verhelpen,
zijn aansprakelijkheid ten aanzien van
(de eerste verweerder) meebrengt op
grond van artikel 30 van het bestek
(algemene voorwaarden); dat de eerste
rechter, op grond van oordeelkundige
motieven die het hof van beroep overneemt, terecht heeft geoordeeld dat de
(eerste eiser) de (eerste verweerder)
moet vrijwaren voor aile te zijnen laste
uitgesproken veroordelingen »; dat het
beroepen vonnis enkel heeft overwogen
dat « men ervan moet uitgaan dat de
aannemer (de eerste eiser) door zijn fout
en nalatigheid zijn aansprakelijkheid in
het gedrang heeft gebracht en dat hij,
ten aanzien van de Staat (de eerste
verweerder), aansprakelijk is ingevolge
artikel 30 van het in 1970 opgestelde
bestek, en dus laatstgenoemde moet
vrijwaren voor aile te zijnen laste uitgesproken veroordelingen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 30
van het bijzonder bestek bepaalt dat
<< de aannemer in aile gevallen aansprakelijk is voor de schade die ten gevolge
van de uitvoering van zijn werken door
zijn fout zou kunnen ontstaan »; dat
artikel aldus niet afwijkt van de regels
inzake de burgerrechtelijke aansJ>rakelijkheid vastgelegd in artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek; het arrest bijgevolg, door eiser te veroordelen tot vrijwaring van de eerste verweerder voor
elke veroordeling te zijnen laste, de
verbindende kracht miskent van de
overeenkomst die wettig is gesloten tussen de eerste eiser en de eerste verweerder, althans de bewijskracht van de akte,
ten deze die overeenkomst, miskent
(schending van de artikelen 134, 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, eiser bij conclusie
aanvoerde dat hij krachtens artikel 30

van het bijzonder bestek enkel aansprakelijk was voor de schade te wijten aan
zijn fout, dat de veronderstelling waarop
de argumentatie van de eerste verweerder berustte, te weten het bestaan van
een overeenkomst die afwijkt van de
algemene regels inzake aansprakelijkheid, feitelijke grondslag miste en dat de
eerste verweerder dus diende te worden
veroordeeld om bij te dragen tot vergoeding van de schade door, naar rato van
zijn aansprakelijkheid, de eisers te vrijwaren voor de veroordelingen; geen
enkele overweging van het arrest dat
verweermiddel beantwoordt; het arrest
bijgevolg niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest niet aileen
de fout van de eerste eiser, maar ook die
van de eerste verweerder en het oorzakelijk verband tussen laatstgenoemde
fout en de schade geleden door de
echtgenoten Quittre (de oorspronkelijke
eisers) vaststelt, en dus de eerste eiser
niet kon veroordelen om de eerste verweerder te vrijwaren voor elke veroordeling te zijnen laste en bijgevolg om
aileen in te staan voor de vergoeding
van de schade zonder terzelfder tijd het
bestaan te ontkennen van het oorzakelijk verband tussen de fout van de eerste
verweerder en de schade van de echtgenoten Quittre; het arrest bijgevolg, door
de rechtsvordering tot vrijwaring van de
eerste verweerder tegen de eerste eiser
volledig in te willigen, de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

A. In zoverre het middel gericht
is tegen de verweerder Belgische
Staat:
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende
dat
het
arrest
beslist dat eiser en de verweerder
Belgische Staat heiden een fout
hebben begaan in oorzakelijk verband met de schade geleden door
de echtgenoten Quittre-Keuninckx,
beiden hoofdelijk tot vergoeding
van de genoemde echtgenoten veroordeelt, en, uitspraak doende op de
d
rechtsvor ering tot vrijwaring van
de verweerder Belgische Staat tegen
eiser, laatstgenoemde veroordeelt
tot vrijwaring van die .verweerder
, voor elke tegen hem mtgesproken
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sidiair te doen veroordelen tot vrijwaring naar rato van haar aansprakelijkheid, ontvankelijk maar niet gegrond is,
op grond dat de tweede verweerster,
hoewel zij ingevolge de decreten van
1789 en 1790 voor de veiligheid van de
wegen moet waken, niet aansprakelijk
kan worden gesteld op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en van die decreten, nu artikel 10 van de
Wegverkeerswet de politie over het wegverkeer aan de bepalingen van die
decreten heeft onttrokken wanneer zij,
zoals ten deze, betrekking heeft op
blijvende of periodieke toestanden,
terwijl het arrest, door te beslissen dat
de tweede verweerster niet burgerrechtelijk aansprakelijk is, het bestaan miskent van de algemene verplichting te
B. In zoverre het middel tegen de zorgen voor de veiligheid van het verandere verweersters is gericht :
keer op de openbare wegen, met inbegrip van de gedeelten van die wegen die
Over de middelen van niet- eigendom zijn van de Staat, welke verontvankelijkheid door de verweer- plichting op de gemeentelijke overheid
ders opgeworpen en hieruit afgeleid rust krachtens artikel 50 van het decreet
dat het in het middel bekritiseerde van 14 december 1789 en artikel 3 van
beschikkende gedeelte op hen geen titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790; het feit dat de politie over
betrekking heeft :
het wegverkeer door artikel 10 van de
Overwegende dat het beschik- Wegverkeerswet onttrokken is aan de
kende gedeelte van het arrest, in toepassing van de bepalingen van de
1789,
zoverre het door het middel wordt decreten van 14 december
bekritiseerd, geen betrekking heeft 22 december 1789 en 16-24 augustus
1790, in zoverre zij betrekking heeft op
op de verweersters;
blijvende of periodieke toestanden, de
Dat de middelen van
niet- gemeentelijke overheid niet ontslaat van
ontvankelijkheid gegrond zijn;
haar verplichting te zorgen voor de
van het verkeer en persoonlijk
Over het tweede middel, afgeleid uit veiligheid
de nodige maatregelen voor het herstel
de schending van de artikelen 50 van het van het veilig verkeer op haar grondgedecreet van 14 december 1789 betref- bied te nemen, wanneer de wettelijke
fende de samenstelling der gemeenten, beheerder van de weg nagelaten heeft
3, inzonderheid to, van titel XI van het zulks te doen; die plicht van de gemeendecreet van 16-24 augustus 1790 betref- telijke overheid voorrang heeft op de
fende de rechterlijke organisatie, 10 van bevoegdheidsverdeling inzake het beheer
de Wegverkeerswet, 1382 en 1383 van het van de politie over het wegverkeer,
Burgerlijk Wetboek,
vastgelegd in de artikelen 10, 13, 14 en
doordat het arrest, in zijn eigen motie- 17 van de Wegverkeerswet; het arrest
ven of met overneming van de motieven bijgevolg, nu het vaststelt dat het ongevan de eerste rechter, vaststelt dat het val van de oorspronkelijk eiseres te
ongeval van 7 mei 1973 te wijten is aan wijten was aan de gevaarlijke toestand
de gevaarlijke staat van de rijbaan, dat van de rijbaan op het grondgebied van
de tweede verweerster op de hoogte was de tweede verweerster, dat zij die toevan de gebrekkige staat van de weg, dat stand kende en slechts ontoereikende
zij gepoogd heeft die te verhelpen door maatregelen om het gevaar te verhelpen
het plaatsen van een verkeersbord nr. 27 had genomen, terwijl het oordeelt dat zij
dat de snelheid tot 50 km/u. beperkt, dat burgerrechtelijk niet aansprakelijk kan
die maatregel niet afdoend is gebleken worden gesteld enkel op grond dat de
aangezien blijkt dat mevr. Quittre, de toestand, die reeds sedert 1971 bestond,
oorspronkelijke eiseres, niet sneller reed periodiek of blijvend was, de decreten en
dan was toegestaan, en beslist dat het artikel 10 waarvan sprake is in het
hoger beroep van de eisers tegen de middel evenals artikel 1382 van het
veroordeling, waarbij het zich ertoe
beperkt de in het middel weergegeven motieven van de eerste rechter
over te nemen;
Dat die overwegingen, welke
gegrond zijn op de bepalingen van
artikel 30 van het in 1970 opgestelde
bestek zeggende dat « de aannemer
in aile gevallen aansprakelijk is
voor de schade die ten gevolge van
de uitvoering van zijn werken door
zijn fout zou kunnen ontstaan >>,
niet antwoorden op de in het middel
weergegeven conclusie van eiser;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
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door wiens schuld de schade is ontstaan het geval de hoofdvordering van
deze moet vergoeden, op een verkeerde de echtgenoten Quittre-Keuninckx
WIJze heeft toegepast; het arrest dus met tegen de eisers geheel of gedeeltenaar recht verantwoord IS :
lijk gegrond zou worden verklaard,
de Belgische Staat en de tweede
A. In zoverre het middel gericht verweerster te doen veroordelen om
is tegen de verweerster gemeente bij te dragen in de vergoeding van
de schade door de eisers te vrijwaJalhay:
ren voor hun veroordeling naar rata
Over het middel van niet- van hun aansprakelijkheid;
ontvankelijkheid door de tweede
verweerster opgeworpen en afgeleid
Overwegende dat, hoewel naar
uit het gebrek aan belang :
luid van artikel 1068 van het
Overwegende dat uit de stukken Gerechtlijk Wetboek, hager beroep
waarop het Hof vermag acht te tegen een eindvonnis of tegen een
slaan, blijkt dat eiser, in eerste vonnis alvorens recht te doen het
aanleg verweerder met de tweede geschil zelf aanhangig maakt bij de
verweerster, tegen de laatste geen rechter in hager beroep, de partijen
enkele vordering heeft ingeste!d zelf door hun principaal of incidenvoor de eerste rechter en dat de tee! hager beroep de grenzen vasttweede verweerster evenmin een leggen binnen welke de appelrechveroordeling van eiser heeft ge- ter uitspraak moet doen over de
vraagd; dat het beroepen vonnis de bij de eerste rechter aanhangig
hoofdvordering van de echtgenoten gemaakte geschillen;
Quittre-Keuninckx, in zoverre zij
Overwegende dat de uitbreiding
tegen de tweede verweerster is of de wijziging van een vordering
gericht, als ongegrond verworpen als bepaald bij artikel 807 van het
heeft; dat de eisers in het verzoek- Gerechtelijk Wetboek weliswaar ook
schrift van hager beroep dat op in hager beroep wordt aangenomen
20 oktober 1978 ter griffie van het krachtens artikel 1042 van hetzelfde
hof van beroep is neergelegd en wetboek; dat zulks evenwel veronwaarvan dezelfde dag aan de tweede derstelt dat de in hager beroep
verweerster kennis is gegeven, de uitgebreide of gewijzigde vordering
wijziging van het beroepen vonnis reeds bij de eerste rechter aanhanhebben gevraagd in zoverre het de gig was gemaakt;
hoofdvordering van de genoemde
echtgenoten ontvankelijk en geOverwegende dat de appelrechgrond verklaart voor zover zij meer ters nu de eisers in het verzoekbepaald gericht is tegen eiser, en zij schrift van hager beroep enkel de
subsidiair gevorderd hebben dat, verwerping hebben gevraagd van de
zelfs indien die rechtsvordering ont- vorderingen van de echtgenoten
vankelijk verklaard kon worden, de Quittre-Keuninckx en de Belgische
rechtsvordering tot vrijwaring van Staat tegen eiser en bij de eerste
de Belgische Staat tegen eiser niet rechter geen hoofd- of incidentele
gegrond zou worden verklaard en vordering
aanhangig
hebben
laatstgenoemde ontlast zou worden gemaakt strekkende tot veroordevan de veroordelingen te zijnen ling van de tweede verweerster, het
laste;
genoemde verzoekschrift ontvankeDat de eisers pas in de conclusie lijk maar niet gegrond hebben verdie op 12 december 1980 ter griffie klaard en geen uitspraak hebben
van het hof van beroep is neerge- gedaan, wat zij ook niet hoefden, op
legd ter vervanging van de vroeger de conclusie waarbij de eisers een
neergelegde conclusie, een vorde- rechtsvordering tot vrijwaring tegen
ring tot vrijwaring tegen de tweede de tweede verweerster wilden
verweerster hebben ingesteld die 1 instellen;

I
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seerde motieven immers enkel ant- de wet van. 11 juni 1874 verjaard is; dat
woorden op de conclusie van de dte dmdehJke bepalmg .geen mtleggmg
·
. dt
d d
behoeft; dat het zeker 1s dat de verJa.
e Isers
waann wor
aangevoer
at ringstermijn van drie jaar loopt vanaf de
de eerste rechter ten on~echte had gerechtelijke eis van het slachtoffer; dat
beshst dat de hoofdvordermg van de erop gewezen moet worden dat de oorechtgenoten Quittre-Keuninckx niet sprang van het onderhavige geschil ligt
gegrond was in zoverre zij gericht in het ongeval van 7 mei 1973; dat het
was tegen de tweede verweerster, huidige gerechtelijk debat zijn ontstaan
met wie de eisers geen geding vindt in de dagvaarding van 3 en 4 juni
hadden gevoerd ·
1975 van het slachtoffer; dat het vertrek. '
punt van de verjaring dus 3 of 4 juni
Dat het middel, dat erop neer- 1975 is zoals de derde verweerster
komt een beslissing te bekritiseren terecht opmerkt; dat moet worden vastdie niet in het arrest is vervat, bij gesteld dat de (eerste eiser) tot
gebrek aan belang niet ontvankelijk 22 november 1979 heeft gewacht om de
is;
(derde verweerster) te dagvaarden, terwijl het bestreden vonnis op 12 decemDat
het
middel
van
niet- ber 1977 is gewezen en, ten overvloede,
ontvankelijkheid gegrond is;
dat hij moest voorzien dat, gelet op de
bewoordingen zelf van de oorspronkeB. In zoverre het middel tegen de lijke dagvaarding van 3 juni 1975 en de
andere verweerders gericht is :
bepalingen van het bestek, de Staat (de
eerste verweerder) een rechtsvordering
Over de middelen van niet- tot vrijwaring tegen hem zou instellen;
dat hij (de derde verweerster) dus
ontvankelijkheid door de eerste ver- gemakkelijk tijdig kon dagvaarden; dat
weerder en de derde verweerster we gens de verj aring van de rechtsvordetegen het cassatiemiddel opgewor- ring van de appellant ten principale
pen en hieruit afgeleid dat het door (thans de eisers) tegen de (derde verhet middel bekritiseerde beschik- weerster) het vereiste "belang" voor
kende gedeelte op hen geen betrek- de gedwongen tussenkomst ontbreekt
(artikelen 17, 18, 811 en 812 van het
king heeft:
Gerechtelijk Wetboek) >>,
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van het arrest, in
terwijl, eerste onderdeel, de eisers
zoverre het door het middel wordt door hun exploot van 22 november 1979
de
derde verweerster enkel hadden
bekritiseerd, geen betrekking heeft
op de eerste verweerder en de derde gedagvaard om voor het hof van beroep
te verschijnen ten einde « zich te horen
verweerster;
veroordelen tot tussenkomst in het
Dat de middelen van niet- geschil tussen de eisers en de eerste
ontvankelijkheid gegrond sijn;
verweerder, binnen het raam van de
rechtsvordering tot vrijwaring die de
Over het derde middel, afgeleid uit de eerste verweerder tegen hen heeft ingeschending van de artikelen 156, inzon- steld bij conclusie neergelegd op de
derheid tweede lid, 812, tweede lid, en terechtzitting van 23 mei 1977 van de
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, Rechtbank van Eerste Aanleg te Ver32, tweede lid, van de wet van 11 juni viers, welk geschil thans aanhangig is
1874 houdende titel X en XI van boek 1 onder nr. 9009/79 van de algemene rol
van het Wetboek van Koophandel « de van het Hof van Beroep te Luik en het
verzekeringen in het algemeen », als op de genoemde rechtsvordering tot
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961, en vrijwaring te wijzen arrest bindend en
97 van de Grondwet,
tegenwerpelijk te horen verklaren »; in
doordat het arrest « vaststelt dat de het petitum van de conclusie van de
rechtsvordering tot gedwongen tussen- eisers op de rechtsvordering tot binkomst en vrijwaring van de appellant dendverklaring van het arrest wordt
ten principale (thans de eisers) tegen de gezegd : « subsidiair voor het geval de
naamloze vennootschap Assubel (thans rechtsvordering tot vrijwaring van de
de derde verweerster) verjaard is », op eerste verweerder wordt ingewilligd, te
grond : « dat de derde verweerster zeggen dat de rechtsvordering tot binmeent dat de tegen haar ingestelde . dendverklaring van het arrest van de
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de derde verweerster ontvankelijk en
gegrond is en ze in te willigen "; bet
arrest bijgevolg, door mtspraak te doen
over een zogezegde rechtsvordering tot
vrijwaring en die verjaard te verklaren,
uitspraak doet over niet gevorderde
zaken (schending van artikel 1138, 2°,
van bet Gerechtelijk Wetboek); de appelrechter, nu bij hem enkel een rechtsvordering tot bindendverklaring van bet
arrest aanhangig was gemaakt, die
alleen maar de vrijwaring van de rechten van de eisers beoogde, geen uitspraak mocht doen over geschillen waarover de partijen eventueel tijdens een
ander, daaropvolgend geding zouden
kunnen debatteren (schending van artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek);
bet arrest hoe dan ook, door te zeggen
dat de rechtsvordering die pas op
22 november 1979 zou zijn ingesteld
terwijl de eerste rechter op 12 december
1977 uitspraak had gedaan, verjaard was
en dus, uitspraak te doen ten gronde,
artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt; daaruit volgt dat
een voor het eerst in boger beroep
ingestelde rechtsvordering tot tussenkomst om een veroordeling te verkrijgen, niet ontvankelijk is (schending van
artikel 812, tweede lid, van bet Gerechtelijk Wetboek);

I betekend,
3 en 4 juni 1975 de dagvaarding had
dus de oorspronkelijke eisers,
en door bijgevolg te oordelen dat de
rechtsvordering tot tussenkomst tegen
de derde verweerster in bet geschil, dat
aanhangig is gemaakt door de oproeping
tot vrijwaring van de eerste verweerder,
yerjaard 'Yas omdat zij meer dan drie
]aar na d1e dagvaardmg was mgesteld,
artikel 32, tweede lid, van de wet van
11 juni 1874 verkeerd toepast; bet arrest
niet naar recht verantwoord 1s;
derde onderdeel, de eisers, in hun
regelmatig voor de appelrechter neergelegde conclusie op de vordering tot
bindendverklaring van bet arrest, met
betrekking tot de verjaring hebben aangevoerd dat « zij geenszins toepasselijk
is op de afzonderlijke regresvordering
die de verzekerde mag instellen tegen de
derde verweerster ten gevolge van de
door de Staat (thans eerste verweerder)
tegen de verzekerde ingestelde rechtsvordering, welke rechtsvordering, hoewel
zij ook tot vergoeding van de schade van
de getroffene strekt, op andere juridische gronden steunt dan die van bet
slachtoffer; anders beslissen erop zou
neerkomen dat de verzekerde geen verhaal heeft tegen de verzekeraar wanneer, als de rechtsvordering van de
getroffene zelf tegen de verzekerde
wordt afgewezen, de Staat, die wel tot
vergoeding van bet slachtoffer wordt
veroordeeld, zijn verhaal tegen de verzekerde pas meer dan drie jaar na zijn
dagvaarding door bet slachtoffer heeft
ingesteld; aldus de positie (van de derde
verweerster) in die absurde toestand
uitloopt dat, in bepaalde omstandigheden, de regresvordering van de verzekerde verjaard zou zijn nog v66r tegen
hem de procedure op gang is gebracht
die zijn regres verantwoordt ,; geen
enkele overweging van bet arrest dat
verweermiddel beantwoordt; het arrest
dus niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

tweede onderdeel, de regresvordering
tegen de derde verweerster, in de onderste!ling dat zij regelmatig was ingesteld,
niet verjaard was in zoverre zij strekte
tot gedwongen tussenkomst van laatstgenoemde, niet in de door de oorspronkelijke eisers op 3 en 4 juni 1975 ingestelde
rechtsvordering, maar in de rechtsvordering tot vrijwaring die de eerste verweerder heeft ingesteld in zijn conclusie
die voor gezien is getekend 0 P de
terechtzitting van 23 mei 1977 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, welke rechtsvordering minder dan
drie jaar voor de oproeping tot tussenkomst van 22 september 1979 is ingesteld; de << getroffene » in de zin van'
A. In zoverre het middel tegen de
artikel 32, tweede lid, van de in het verweerster naamloze vennootschap
middel aangewezen wet van 11 juni 1874 Assubel is gericht :
iedere persoon is die onder de foutieve
handelwijze van de verzekerde lijdt; in
Wat het eerste onderdeel betreft :
de rechtsvordering tot vrijwaring van de
In zoverre dit onderdeel de
eerste verweerder tegen de eisers, eerstgenoemde als de « getroffene ,, moet schending van artikel 812, tweede
worden aangemerkt en niet de oorspron- lid, van het Gerechtelijk Wetboek
kelijke eisers die niets te maken hebben aanvoert :
met die rechtsvordering tot vrijwaring;
.
.
bet arrest bijgevolg, door te oordelen dat
Ove~. ht;t
m1ddel van met-ontde enige getroffene was de partij die op 1vankeh]khe1d door verweerster tegen d1t
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artlkel 812, tweede hd, _van het Gerechte- ten laste van verweerster uit te
hJk Wetboek, en h1erUit afgele1d dat het
k .
middel nieuw is :
spre en,
1

Dat het middel, waarin aan het
Overwegende dat uit de stukken arrest wordt verweten dat het uitvan de rechtspleging niet blijkt dat spraak heeft gedaan over niet
de eisers voor de feitenrechters de gevorderde zaken door te beslissen
regel hebben aangevoerd die vervat over een rechtsvordering tot vrijwais in artikel 812, tweede lid, van het ring, terwijl bij het hof van beroep
Gerechtelijk Wetboek en die het enkel een rechtsvordering tot binarrest volgens hen zou hebben mis- dendverklaring van het arrest aankend;
hangig was, uitgaat van een onjuiste
Dat het middel nieuw is in uitlegging van het gedinginleidend
zoverre het is afgeleid uit de schen- exploot en feitelijke grondslag mist;
ding van die bepaling van het
Gerechtelijk Wetboek, die noch van
Wat het tweede onderdeel beopenbare orde noch dwingend is;
treft :
Dat
het middel
van
nietOverwegende dat naar luid van
ontvankelijkheid gegrond is;
In zoverre het onderdeel de artikel 32, tweede lid, van de Verzekeringswet
van 11 juni 1874 de
schending aanvoert van de wetsbepalingen die het aanwijst, buiten verjaringstermijn van drie jaar,
artikel 812, tweede lid, van het waarvan sprake is in het eerste lid,
in geval van regresvordering van de
Gerechtelijk Wetboek :
verzekerde tegen de verzekeraar,
Overwegende dat de eisers bij eerst loopt vanaf het instellen van
exploot van 22 november 1979, de rechtsvordering door de getrof« aanmaning-dagvaarding tot tus- fene, onverschillig of het gaat om
senkomst en vrijwaring " genaamd, een oorspronkelijke eis tot schadeverweerster hebben aangemaand loosstelling dan wel om een latere
om als verzekeraar ten voordele van eis naar aanleiding van een verzwade eisers de schadelijke gevolgen ring van de schade of van het
van het ongeval van 7 mei 1973 te ontstaan van nieuwe schade;
dekken binnen de perken van de
verzekeringspolis en verweerster
Overwegende dat die wetsbepavoor het hof van beroep hebben ling aldus moet worden uitgelegd
gedagvaard om haar te « doen dat, wanneer, zoals ten deze, een
veroordelen tot tussenkomst in het gerechtelijke eis tot gehele of
geschil tussen de eisers en de Belgi- gedeeltelijke vergoeding van de
sche Staat, ministerie van Openbare schade wordt ingesteld, niet door
Werken, in het kader van de rechts- het slachtoffer van het oorspronkevordering tot vrijwaring van de lijk schadeverwekkend feit, maar
Belgische Staat tegen de eisers >> en door diegene die met de verzekerde
« het op de genoemde rechtsvorde- medeaansprakelijk is en wiens verring tot vrijwaring te wijzen arrest oordeling in solidum tot betaling
bindend en tegenwerpelijk te horen van schadevergoeding door het
verklaren ";
voornoemd slachtoffer of zijn rechtDat uit de bewoordingen van die hebbenden in een vroegere vordedagvaarding blijkt dat de eisers tot ring is gevraagd, de verjaring van
gedwongen tussenkomst, in strijd de regresvordering van de verzemet hetgeen in het onderdeel wordt kerde tegen de verzekeraar pas
betoogd, het hof van beroep niet begint te lopen vanaf de gerechteenkel vroegen de te wijzen beslis- lijke eis van die medeaansprakesing ten aanz1en van verweerster i lijke;
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wordt bekritiseerd :
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van het arrest, in
zoverre het door het middel wordt
bekritiseerd, geen betrekking heeft
op de verweerders Belgische Staat
en de gemeente Jalhay;
Dat de middelen van nietontvankelijkheid gegrond zijn;

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt, enerzijds, dat de slachtoffers van het
oorspronkelijke feit op 3 en 4 juni
1975 tegen de eiser Bodarwe en
tegen de verweerder Belgische Staat
een rechtsvordering hadden ingesteld om vergoeding van hun schade
te verkrijgen en, anderzijds, dat de
rechtsvordering tot vrijwaring door
de verweerder Belgische Staat tegen
de eiser Bodarwe is ingesteld bij
conclusie neergelegd op de terechtzitting van 23 mei 1977 van de
rechtbank van eerste aanleg;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste onderdee! van het middel, de regresvordering van de eisers tegen de verweerster naamloze vennootschap Assubel
voor het hof van beroep enkel de
veroordeling van laatstgenoemde
beoogt om " tussen te komen in het
geschil tussen de eisers en de Belgische Staat in het kader van de
rechtsvordering tot vrijwaring van
de Belgsiche Staat tegen de eisers »
en " het op de genoemde rechtsvordering tot vrijwaring te wijzen
arrest bindend en tegenwerpelijk te
horen verklaren »;
Dat de rechtsvordering tot vrijwaring van de verweerder Belgische
Staat de gerechtelijke eis is vanaf
welke de verjaringstermijn van de
regresvordering is beginnen te
!open;
Overwegende dat de eisers hun
regresvordering tegen de verweerster naamloze vennootschap Assubel
reeds op 22 november 1979 hebben
ingesteld, dat wil zeggen op een
ogenblik dat de termijn van drie
jaar van voornoemd artikel 32,
tweede lid, nog niet was verlopen;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Om die redenen, zonder dat het
derde onderdeel van het derde middel moet worden onderzocht dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het, uitspraak doende met
bevestiging van het beroepen vonnis
over de rechtsvordering tot vrijwaring van de eerste verweerder tegen
eiser, laatstgenoemde veroordeelt
om de eerste verweerder te vrijwaren voor elke veroordeling te zijnen
laste inzake het ongeval van 7 mei
19713 en in de appelkosten van die
rechtsvordering en in zoverre het
vaststelt dat de verjaring is ingetreden voor de rechtsvordering tot
gedwongen tussenkomst en vrijwaring van de eisers tegen de verweerster naamloze vennootschap Assubel
en eerstgenoemden in de kosten
van die rechtsvordering veroordeelt;
verwerpt het cassatieberoep voor
het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt
de eisers in de kosten jegens de
tweede verweerster; houdt de overige kosten aan en zegt dat de
feitenrechter erover zal beslissen;
verwijst de aldus beperkte zaak
B. In zoverre het middel gericht naar het Hof van Beroep te Brussel.
is
tegen
de
eerste
twee
2 december 1982 1• kamer verweerders :
Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitOver de middelen van niet- ter - Verslaggever : de h. Stranard ontvankelijkheid door de twee eer- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
ste verweerders opgeworpen en advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
hierui t afgeleid dat zij niets te Draps, De Bruyn, Dassesse, Biitzler.

-463geschaad van de partij die de exceptie
aanvoert (1).

Nr. 205
1' KAMER-

2 december 1982

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN
BURGERLIJKE ZAKEN- VERMELDING VAN DE
WOONPLAATS VAN
DE
GEADRESSEERDE
OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 35 EN 36
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN
VERMELDING - RECHTER KAN HET EXPLOOT
ALLEEN NIETIG VERKLAREN ALS DIE ONREGELMATIGE VERMELDING DE BELANGEN
HEEFT GESCHAAD VAN DE PARTIJ DIE ZE
AANVOERT.

2° ONSPLITSBAARHEID -

BURGERLIJKE
ZAKEN - GESCHIL OVER RET EIGENDOMSRECHT BETREFFENDE EEN LANDEIGENDOM
TUSSEN DE HOUDER VAN EEN PACHTRECHT
OP HET GOED EN ZIJN MEDERUILERS ONSPLITSBAARHEID.

1' Wanneer bet origineel van bet exploot

van betekening van een vonnis, overeenkomstig art. 43, 4' Ger. W., de
naam, de voornaam en de hoedanigheid vermeldt van de verwante aan
wie bet afschrift is ter hand gesteld,
uit dat origineel blijkt dat de betekening van bet vonnis is geschied a an de
woonplaats van de geadresseerde van
bet exploot, in dat origineel de vermelding van bet straatnummer van de
genoemde woonplaats onjuist is en
daarin een verbetering voorkomt die
bet juiste nummer aanduidt, maar die
niet is goedgekeurd en derhalve als
ongedaan moet worden beschouwd,
bevat bet exploot van betekening, door
bet aangeven van de naam, de voornaam en de hoedanigheid van de
persoon aan wie afschrift is ter hand
gesteld, en door te vermelden dat de
betekening aan de woonplaats is
gedaan, de vermeldingen vereist bij
art. 862, 9', Ger. W. en kan aldus niet
ambtshalve, wegens een weglating
een onregelmatigheid met betrekking
tot die vermeldingen, nietig worden
verklaard; een dergelijk exploot is
daarentegen
onregelmatig
omdat
daarin de woonplaats van de geadresseerde niet is vermeld, overeenkomstig
de artt. 35 en 36 Ger. W., welke vermelding op straffe van nietigheid bij
art. 43, :!', is vereist; ingevolge art. 861
Ger. W. mag de rechter de betekening
enkel nietig verklaren indien door de
onregelmatJgheJd de belangen z1jn

2' Onsplitsbaar, in de zin van art. 31
Ger. W., is bet geschil over bet eigendomsrecht betreffende een landeigendom, tussen de titulal"is van een pachtrecht op dat goed en zijn mederuilers
(2).
(SEGARD T. VAN DER HEYDTE E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6659)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 maart 1981 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen in hoger beroep gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door de tweede de
derde en de vierde verweerder
tegen het cassatieberoep is opgeworpen en hieruit is afgeleid dat, nu
het bestreden vonnis op 27 augustus
1981 op verzoek van de genoemde
verweerders aan eiser is betekend,
het cassatieberoep dat op 26 januari
1982, dus na het verstrijken van de
termijn van drie maanden van
artikel 1073, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek aan de verweerders werd betekend, te laat is
ingesteld:
Overwegende dat het origineel
van het exploot van 27 augustus
1981, overeenkomstig artikel 43, 4',
van dat wetboek, de naam, de
voornaam en de hoedanigheid vermeldt van de verwante aan wie
afschrift is ter hand. gesteld;
Overwegende dat uit dat origineel
blijkt dat de betekening van het
bestreden vonnis is gebeurd aan de

o/1-----------------(1) Zie Cass., 14 mei 1974 (A.C., 1974, 1022);
21 okt. 1976 (ibid., 1977, 227); 31 maart en
27 mei 1977 (ibid, 1977, 833 en 996); 15 sept.,
18 nov. en 8 dec. 1977 (ibid., 1978, 62, 324 en
421); 23 jan. 1978 (ibid., 1978, 616), 30 okt. 1978
(ibid., 1978-79, 235); 19 maart 1979 (ibid.,
1978-79, 833); 4 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr 82);
8 okt. en 30 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nrs. 99 en
213); 14 juni 1982 en 24 juni 1982 (ibid., 1981-82,
nrs. 99 en 213).
(2) Zie Cass., 18 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr 120).
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Overwegende dat eisers vordering
(Blaugnies), Viannestraat, waarbij voor de rechtbank van eerste aanleg
ertoe
strekte te horen zeggen dat
het getypte nr. 5, dat het pand
aanwijst, met de pen is gewijzigd in hij in de eigendomsrechten was
getreden die de tweede en de derde
nr. 17;
verweerder door ruil hadden bekoDat laatstgenoemde vermelding men;
niet is goedgekeurd door de optreOverwegende dat, indien ten aandende gerechtsdeurwaarder en als
ongedaan moet worden beschouwd; zien van die verweerders en van de
eerste verweerder, hun mederuiler,
Dat uit een op 29 april 1982 door onderscheiden beslissingen zouden
de gemeenteoverheid van Dour worden genomen, de gezamenlijke
afgeleverd getuigschrift blijkt dat tenuitvoerlegging van die beslissineiser op 27 augustus 1981 zijn woon- gen materieel onmogelijk zou zijn;
plaats had aan het nr. 17 van de
Dat het geschil dus onsplitsbaar
Viannestraat;
is en het cassatieberoep ten aanzien
Overwegende dat daaruit volgt van aile verweerders niet ontvankedat het exploot van betekening, lijk is;
door het aangeven van de naam, de
voornaam en de hoedanigheid van
de persoon aan wie het afschrift is
ter hand gesteld en door te vermelden dat de betekening aan de woonOm die redenen, verwerpt het
plaats is gedaan, de vermeldingen cassatieberoep; veroordeelt eiser in
vereist bij artikel 862, 9', van het de kosten.
Gerechtelijk Wetboek bevat en
2 december 1982 1' kamer aldus niet ambtshalve wegens een
weglating of een onregelmatigheid Voorzitter : ridder de Schaetzen, met betrekking tot die vermeldin- Verslaggever : de h. Mahillon - Ge!ijkJuidende conclusie van de h. Velu,
gen nietig kan worden verklaard;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Overwegende dat het exploot Kirkpatrick en Van Ommeslaghe.
daarentegen onregelmatig is omdat
daarin de woonplaats van de geadresseerde niet is vermeld, overeenkomstig de artikelen 35 en 36 van Nr. 206
hetzelfde wetboek, welke vermelding
op straffe van nietigheid bij
1' KAMER - 2 december 1982
artikel 43, 3°, is vereist;
Overwegende dat eiser evenwel VOORZIENING IN CASSATIE
niet aantoont dat zijn belangen door VORM - TUCHTZAKEN - VOORZIENING
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN
die onregelmatigheid zijn geschaad;

BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN-

Overwegende dat de betekening VOORZIENING INGESTELD ZONDER DE MEDEdus niet nietig kan worden ver- WERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF
klaard en dat het cassatieberoep, VAN CASSATIE- NIET ONTVANKELIJKHEID.
aangezien het verzoekschrift tot Niet-ontvanke!ijk is de voorziening in
cassatie pas op 10 februari 1982 ter
cassatie, die tegen een beslissing van
de raad van beroep van de Orde van
griffie van het Hof is neergelegd,
Geneesheren
is ingesteld zonder de
dus na het verstrijken van de termedewerking
van een advocaat bij het
mijn van drie maanden te rekenen
Hot van Cassatie (1). (Art. 26 K.B.
vanaf de betekening van de bestrenr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij art. 66
den beslissing, als bepaald bij
wet 15 juli 1970.)
artikel 1073, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, te laat is 1 - - - - - - - - - - - - - - - ingesteld;
I (!) Cass., 25 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr 628).
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(A.R. nr. 6743)

2 december 1982 -

1" kamer -

Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitVerslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,

ter -

advocaat-generaal.

Nr. 207
1'
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INKOMSTENBELASTINGEN

WET-

HOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN,
ART. 24 VENNOOTSCHAPSBELASTING ABNORMALE VOORDELEN VERLEEND DOOR
EEN ONDERNEMING AAN EEN ANDERE
ONDERNEMING DIE IN BELGIE IS GEVESTIGD,
MAAR DIE ZICH IN EEN BAND VAN WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID BEVINDT TEN
AANZIEN VAN EEN IN HET BUITENLAND GEVESTIGDE ONDERNEMING - GEVOLGEN.

aandelen van de N.V. Burmah Europe.
Deze laatste vennootschap bezat op haar
beurt 44.994 aandelen van de 45.000
aandelen van de N.V. Burmah Trading,
thans eiseres.
Hieruit leidt het arrest af dat niet
ontkend kan worden, wat ook de juiste
reden van die afhankelijkheid mage zijn,
dat de N.V. Burmah Europe belangen
gemeen heeft met een in het buitenland
gevestigde onderneming, t.w. de Britse
vennootschap Burmah Oil Ltd.
Het arrest beslist verder dat evenzeer
vaststaat dat eiseres zich onrechtstreeks
in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt t.a.v. de Britse onderneming vermits eiseres, via Burmah
Europe, door de Britse onderneming
gecontroleerd wordt.
Ik mage hier reeds aanstippen dat die
twee beslissingen ten deze niet bestreden worden, hoewel ze wei voor een
marginale toetsing door het Hof vatbaar
zijn.
Het arrest vervolgt met de beslissing
dat niet te ontkennen valt dat eiseres
voordelen heeft verstrekt (het ter
beschikking stellen van een aanzienlijke
renteloze lening) aan Burmah Europe.
Ook dit punt wordt door de voorziening niet betwist.
Nu komt evenwel het dee! van de
beslissing dat door eiseres in het eerste
middel bestreden wordt.
Het arrest stelt vast dat de voordelen
verschaft werden aan een in Belgie
gevestigde vennootschap.-

Wanneer abnormale of goedgunstige
voordelen aan een Belgische ondernemL'1g worden verleend, al verkeert
deze onderneming in een band van
wedel'Zijdse afhankelijkheid met een
buitenlandse onderneming, vallen deze
voordelen niet onder art. 24, eerste lid,
W.I.B. maar zijn zij eventueel belastbaar ten Jaste van de Belgische onderHet arrest beslist ve~der dat, in prinneming die ze geniet, met toepassing
cipe, een in Belgie gevestigde ondernevan art. 53 van genoemd wetboek (1).

ming kan beschouwd worden als een
onderneming die belangen gemeen heeft
met de in het buitenland gevestigde
onderneming, waarmee de Belgische
onderneming die de voordelen verleent,
De heer eerste advocaat-generaal zich in enigerlei band van wederzijdse
afhankelijkheid bevindt.
Krings heeft in substantie gezegd :

(CASTROL N.V. T. BELGISCHE STAAT FINANCIEN)

MIN. V.

Bij de uiteenzetting van de feitelijke
omstandigheden van de onderhavige
zaak wil ik mij beperken tot de vastsiellingen die in het arrest voorkomen. Er
zijn immers kleine verschillen tussen de
uiteenzetting die in de memorie is
gegeven en de vaststellingen van het
arrest. Ret Hof mag enkel met de
laatstbedoelde rekening houden.
Een Britse vennootschap, met name
Burmah Oil Ltd., bezat 994 van de 1.000
---

(1) Zie de cone!. O.M.

-

Het arrest oordeelt dus dat, nu eiseres,
N.V. Burmah Trading, gecontroleerd
wordt, via N.V. Burmah Europe, door de
Britse Burmah Oil Ltd., de voordelen die
ze aan Burmah Europe verleent in feite
aan Burmah Oil toekomen.
In casu bestaat het voordeel hierin dat
eiseres geen interesten aanrekent op een
door haar aan Burmah Europe toegestane lening.
In feite kCJmt dit hierop neer dat de
winsten van eiseres de winsten zijn van
de Britse vennootschap.

-466Zo komen we bij het vraagstuk van de
toepassing van · het artikel 24 van het
Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
De Belgische wetgever wil voorkomen
- en dit is uiteraard begrijpelijk - dat
de door een Belgische vennootschap
verworven winsten aan de Belgische
belastingen onttrokken worden, door die
winsten naar het buitenland over te
hevelen.
Het meest typische voorbeeld van een
dergelijke overheveling is dat van goederen die in Belgie door een Belgische
onderneming worden geproduceerd en
aan een buitenlandse onderneming
tegen kostprijs worden verkocht. Normaal zouden die goederen met winst in
Belgie moeten verkocht worden en zou
die winst aan de Belgische belasting
onderworpen zijn. Door de goederen
tegen kostprijs te verkopen, wordt de
winst in feite naar het buitenland overgeheveld, vermits de buitenlandse onderneming de goederen tegen normale prijs
zal verkopen en de winst dus alleen in
het buitenland zal gemaakt worden.
Een ander voorbeeld is dit : wanneer
nu een Belgische onderneming renteloos
een lening aan een buitenlandse onderneming toestaat, dan betekent dit dat ze
afziet van de inkomsten die ze normaal
uit die lening zou kunnen halen. Die
inkomsten worden dus aan de Belgische
belasting onttrokken, terwijl de buitenlandse onderneming dank zij die !erring
zaken zal kunnen doen en winsten
maken die uitsluitend in het buitenland
zullen belastbaar zijn.

geld door de Belgische onderneming ter
beschikking van de buitenlandse firma
is gesteld. Dat voordeel maakt een winst
uit die hier in Belgie belastbaar kan
zijn, althans voor zover die buitenlandse
onderneming hier te Iande als nietverblijfhouder belastbaar is.
Dit wordt nag gevoeliger wanneer zoals ten deze het geval is - tussen de
buitenlandse en de Belgische onderneming, nog een tussenschakel bestaat : de
buitenlandse Burmah Oil Ltd. staat niet
rechtstreeks in betrekking met eiseres
Burmah Trading. Tussen beide in staat
Burmah Europe. De Britse onderneming
controleert de Belgische Burmah Trading, omdat ze op 6 aandelen na de
totaliteit van de aandelen bezit van
Burmah Europe, die op haar beurt op 6
aandelen na aile aandelen van Burmah
Trading in handen heeft. Burmah · Oil
Ltd. heeft dus onrechtstreeks het beheer
van Burmah Trading. Dit betekent dat
de winsten van Burmah Trading in feite
winsten zijn van Burmah Oil Ltd.
Wanneer echter Burmah Trading haar
winsten naar Burmah Europe overhevelt, doordat zij deze laatste een rentelaze lening toestaat, dan betekent dit
nog geen overheveling van winsten naar
het buitenland. De winst blijft in Belgie
en is gebeurlijk belastbaar ten laste van
een Belgische onderneming, die niet als
niet-verblijfhouder wordt aangemerkt.
Dat is nu precies de opwerping die
eiseres doet gelden.
Om de juiste draagwijdte van die grief
te begrijpen is het van belang de fiscale
gevolgen van het toestaan van een
renteloze lening nader te onderzoeken.
Die kwestie heeft reeds herhaaldelijk
aanleiding gegeven tot rechtspraak van
het Hof (2).
Zo heeft het Hof o.m. beslist dat bij
een renteloze lening door een vennootschap aan haar beheerders toegestaan,
er geen grand bestaat tot belastbaarheid
van welke fictieve winst dan ook ten
laste van de vennootschap. Het kan
echter wel zijn dat zulks een voordeel
betekent voor de beheerder en dat dit
voordeel ten laste van die beheerder
belastbaar is (3).

Tussen die twee voorbeelden bestaat
evenwel een verschil :
Wanneer de goederen door de Belgi-·
sche onderneming tegen kostprij s verkocht worden en naar het buitenland
worden uitgevoerd, dan zal de winst die
door de buitenlandse onderneming
wordt behaald, in het buitenland tot
stand komen, m.a.w. het eigenlijke voordeel dat voortspruit uit de verkoop tegen
kostprijs ontstaat in het buitenland. De
Belgische fiscus heeft daar geen enkele
vat op. Anders zou het zijn ingeval de
buitenlandse onderneming door tussenkomst van een in BelgHi gevestigde
onderneming de goederen in Belgie zou l - - - - - - - - - - - - - - - - - verkopen. In dat geval wordt die winst
(2) Cass., 12 nov. 1975, (Bull. en Pas., 1976,
in Belgie belastbaar en lijdt de Belgische
320); 15 juni 1972 (ibid., l972, 947); 3 maart
Staat dus geen verlies.
1970 (ibid., 1970, 573); 26 maar! 1968 (ibid.,
Wanneer integendeel de Belgische 1968, 913).
onderneming aan de buitenlandse rentelaos een lening toestaat, dan ontstaat het · (3) Cass., 3 maart 1970 (Bull. en Pas., 1970,
voordeel hier in Belgie, en wel zodra het , 573).
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recht de vennootschap die de lening
renteloos toestaat, niet belastbaar is op
een fictief toegevoegde winst (die de
plaats zou innemen van de niet aangerekende interesten).
De vennootschap die het voordeel
geniet kan integendeel wei belast worden, omdat ze een voordeel geniet dat
kan geschat worden.
Ingeval nu deze vennootschap verliezen lijdt, zodat ze niet op winsten kan
belastbaar zijn, dan is daarop artikel 53
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen toepasselijk, dat inhoudt dat
die verliezen niet aanrekenbaar zijn op
de goedgunstige en abnormale voordelen
die de vennootschap mocht genieten.
Mocht dus, wat ons geval betreft, Burmah Europe verliezen hebben geleden,
dan zouden die verliezen niet aanrekenbaar zijn op de winsten die ze uit de
renteloze lening van Burmah Trading
heeft behaald. Die bepaling wil dus
aldus ontduikingen voorkomen.
Artikel 53 slaat dus niet op de naar
het buitenland overgehevelde winsten,
zoals in artikel 24 is bepaald. Het regelt
een interne verhouding tussen twee
interne belastingplichtigen.
We merken zodoende dat de toepassing van artikel 24 op een geval als het
onderhavige tot twee belastingen zou
kunnen leiden, en wel tot twee belastingen die in Belgie worden geheven :
eenmaal op de vennootschap die de
lening renteloos toestaat (art. 24) en
eenmaal op de vennootschap die de
lening ontvangt (gebeurlijk met toepassing van art. 53).
Dit is duidelijk niet de bedoeling van
de wetgever, die gewoon heeft willen
voorkomen dat winsten naar het buitenland worden overgeheveld en aldus in
Belgie aan de belasting ontsnappen.
Dit blijkt uit de tekst zelf van de wet,
waar er sprake is van abnormale voordelen die aan een buitenlandse onderne1Iling worden verleend.
Op te merken valt dat de winstoverheveling aileen dan belastbaar is wanneer
er een band van rechtstreekse o£
onrechtstreekse afhankelijkheid tussen
de twee ondernemingen bestaat. Die
band van afhankelijkheid is overigens
ook de economische verantwoording van
de voordelen. Het spreekt van zelf dat
een onderneming geen abnormale voordelen aan een andere onderneming zal
verlenen, als zij er niet op de een o£
andere manier kan van genieten.

Onder onrechtstreekse afhankelijkheid valt o.m. het geval van twee ondernemingen waarvan de ene in Belgie en
de andere in het buitenland gevestigd is
en die beide afhangen van een derde
onderneming die ook in het buitenland
gevestigd is. Wanneer door de Belgische
aan de buitenlandse onderneming voordelen worden verleend, dan komen die
uiteindelijk de derde onderneming ten
goede. Tussen de eerste twee ondernemingen bestaat er dan een band van
onrechtstreekse afhankelijkheid, die
economisch gezien de verantwoording
van het voordeel uitmaakt.
Dit alles wijst erop dat het de winstoverheveling naar het buitenland is die
in artikel 24 wordt bedoeld.
Wanneer bijgevolg die winstoverheveling niet bestaat, althans niet in het
besproken stadium van de verrichting,
dan bestaat er ook geen grond tot
toepassing van artikel 24.
Noch naar de letter van de tekst noch
naar de geest ervan zijn de wettelijke
voorwaarden daartoe vervuld.
Ik zou hier willen wijzen op een
onnauwkeurige terminologie, die wellicht aan de oorsprong ligt van de
verwarring die zich voordoet.
We zagen zoeven dat de wet handelt
over de rechtstreekse en onrechtstreekse
banden van afhankelijkheid. Het woord
onrechtstreeks staat dus in verband met
het vraagstuk van de banden die tussen
de ondernemingen moeten bestaan.
In de rechtsleer is men daarop ook
gaan spreken << onrechtstreekse voordelen >> (4). Dit is evenwel misleidend.
Het is zeker dat in het hier behandelde
geval de Britse firma onrechtstreeks kan
bevoordeeld worden, maar dit wil nog
niet zeggen dat er winstoverheveling in
de zin van artikel 24 plaatsvindt. De
winst die door Burmah Europe wordt
gemaakt, kan in Belgii:\ blijven en dus
hier belastbaar zijn, a! gaat het om
winsten die uiteindelijk aan Burmah Oil
Ltd. ten goede komen, doch na in Belgie
te zij n belast.
Alles wijst er dus op dat, in het
onderhavige geval, de winstderving door
eiseres bij haar niet belastbaar is, terwijl
ze bij Burmah Europe wei belastbaar is,
bij toepassing van de regels van
(4) Zie het boek van JANS
indirects de benefice.

Les transferts

-468gemeenrecht, gebeurlijk met inachtne- voegen die aan een vreemde onderneming van artikel 53 van het Wetboek op ming worden toegekend, hetgeen ten
de Inkomstenbelastingen.
deze eiseres formeel betwist had en oak
Ik ben derhalve van oordeel dat het niet door het arrest wordt vastgesteld
eerste middel in zijn beide onderdelen (hoofdzake!ijk schending van artikel 24
van het Wetboek van de Inkomstenbegegrond is.
De andere middelen hoeven niet te lastingen);
worden onderzocht.
tweede onderdeel, de wet de adminisBesluit : cassatie.
tratie niet toelaat als bedrijfswinsten te
aanzien de inkomsten die het bedrijf
ARREST
had kunnen halen uit kapitalen welke
renteloos gebleven zijn, a! was het maar
(A.R. nr. F 1067 N)
om een gunst te verlenen aan een derde
(hoofzakelijk
schending
van
de
HET HOF; - Gelet op het bestre- artike!en 20 en 21 van het Wetboek van
den arrest, op 30 juni 1981 door het de Inkomstenbelastingen), waaruit volgt
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- dat de vaststellingen van het arrest de
toevoeging van de bovenvermelde bedrazen;
gen aan de winst van eiseres niet
Over het eerste middel, afgeleid uit wettelijk verantwoorden :
de schending van de artikelen 20,
Overwegende dat het arrest vasthoofdzakelijk 1°, 21, hoofdzakelijk 1° en
2°, en 24 van het Wetboek van de stelt dat een Britse vennootschap,
Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit Burmah Oil Limited, 994 van de
van 26 februari 1971),
1.000 aandelen van de naamloze
doordat het arrest, na in feite te vennootschap
Burmah
Europe
hebben vastgesteld dat eiseres aan de bezat; dat de naamloze vennootnaamloze vennootschap naar Belgisch schap Burmah Europe 44.994 van de
recht Burmah Europe een voordeel had
verleend dat erin bestond een lening 45.000 aandelen van Burmah Trazonder intrest toe te kennen, beslist dat ding, nu de eiseres, naamloze vende admi.nistratie met toepassing van nootschap Castro!, bezat;
artikel 24 van het Wetboek van de
Dat het arrest verder vaststelt dat
Inkomstenbelastingen aan de winst van
eiseres een bedrag heeft kunnen toevoe- Burmah Trading een renteloze
gen gelijk aan de interesten die eiseres lening aan Burmah Europe heeft
had kunnen ontvangen, indien zij deze toegestaan en dat het hieruit afleidt
had opgeeist, dit is voor de drie kwes- dat eiseres aldus voordelen heeft
tieuze aanslagjaren 29.555.685 frank, verstrekt aan Burmah Europe, dit
263.625 frank, 54.669.559 frank en is, naar het arrest vaststelt, aan een
60.497.711 frank, en dit onder andere
door de motieven van de beslissing van in Belgie gevestigde vennootschap;
de directeur te hernemen die beslist had
Dat het arrest ook oordeelt dat
dat << de uitzonderingsbepaling van
artikel 24 van het Wetboek van de het aldus verleend voordeel abnorInkomstenbelastingen moet ingeroepen maal en goedgunstig is;
worden, niet aileen wanneer abnormale
of goedgunstige voordelen door een BelOverwegende dat het arrest uitgiselle onderneming worden verleend gaat van het standpunt dat die
aan een buitenlandse onderneming voordelen onder de toepassing van
waarmee de banden van afhankelijkheid artikel 24 van het Wetboek van de
bestaan, maar oak wanneer dergelijke
voordelen worden toegekend aan Belgi- Inkomstenbelastingen vallen, omdat
sche ondernemingen welke met die bui- de vennootschap die de voordelen
tenlandse
onderneming
belangen genoten heeft, te weten, de in Belgie gevestigde naamloze vennootgemeen hebben »,
terwijl, eerste onderdeel, artike! 24 van schap Burmah Europe, enerzijds,
het Wetboek van de Inkomstenbelas- met een buitenlandse onderneming
tingen slechts toelaat aan de winst van belangen gemeen heeft en, andereen Belgische onderneming de abnor- zijds, in Belgie niet belastbaar was
male of goedgunstige voordelen toe te of niet belast werd;
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Overwegende dat naar luid van
artikel 24, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
de abnormale en goedgunstige voordelen enkel dan belastbaar zijn ten
laste van de in Belgie gevestigde
onderneming die ze verleend heeft,
wanneer deze onderneming zich
rechtstreeks of onrechtstreeks in
eigerlei band van wederzijdse
afhankelijkheid bevindt ten aanzien'
van een in het buitenland gevestigde onderneming, en de abnormale of goedgunstige voordelen aan
deze buitenlandse onderneming
wegens die band, of aan personen
en ondernemingen die met deze
belangen gemeen hebben, werden
verleend;
Overwegende dat het de bedoeling van de wetgever is de overheveling van winsten naar het buitenland, ten einde ze aan de toepassing
van de Belgische belastingen te
onttrekken, te voorkomen;
Overwegende dat onder meer de
woorden « of aan personen en
ondernemingen die met deze (de
buitenlandse onderneming) belangen gemeen hebben " wijzen op
personen of ondernemingen eveneens in het buitenland gevestigd
doch die niet in enigerlei band van
wederzijdse afhankelijkheid met de
Belgische onderneming verkeren;

schap Burmah Europe, zij niettemin
onder de toepassing vallen van
artikel 24 voormeld, omdat enerzijds
Burmah Europe afhankelijk is van
Burmah Oil Limited en anderzijds
Burmah Trading afhankelijk is van
Burmah Europe;
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 opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
3 december 1982 -

1' kamer -

Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever : de h. Boon Gelijkluidende conclusie van de h.
Kring,

eerste

advocaat-gimeraal

Advocaten : mrs. Claeys-Bouuaert; W.
Van Nieuwerburgh, Antwerpen.

Overwegende dat bijgevolg, wan- Nr. 208
neer de abnormale of goedgunstige
voordelen aan een Belgische onder1' KAMER- 3 december 1982
neming worden verleend, al verkeert deze onderneming in een AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
band van afhankelijkheid met een
OVEREENKOMST - OVEREENKOMSTEN
buitenlandse onderneming, deze
DIE STREKKEN TOT DE DEKKING VAN DE
voordelen niet onder de toepassing
GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE AQUIvan artikel 24, eerste lid, vallen,
LIAANSE FOUT- GELDIGHEID.
maar in voorkomend geval belastbaar zijn ten laste van de Belgische Geen enkele wetsbepaling noch enig
onderneming die ze geniet, even- rechtsbeginsel verbiedt bij overeentueel met toepassing van artikel 53 komst de gevolgen van nalatigheid af
te wentelen op een ander; de vrijwavan het Wetboek van de Inkomstenringsplicht van de wederpaztij, die uit
belastingen;
die overeenkomst ontstaat, kan oak
Overwegende dat het arrest dereen nalatigheid betreffen die erin
ha!ve niet wettig beslist dat, hoewel
bestaat een contractuele fout van de
vrijwarende partij niet te hebben
de voordelen verleend werden aan
goedgemaakt.
de Belgische naamloze vennoot-,

-470(I.B.R. MECATHERM N.V. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. OPENBARE WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 3529)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

toonde en onhandig hersteld werd; dat
uit hetgeen voorafgaat, moet afgeleid
worden dat de naamloze vennootschap
I.B.R. Mecatherm nagelaten heeft de
bevelpost behoorlijk te herstellen of
tijdig te vervangen,
terwijl de feitenrechter, - die een
partij, ten deze verweerder, veroordeelt
om de schade aan een gelaedeerde te
vergoeden op grond, enerzijds, van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
en, anderzijds, van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek omwille
van een specifieke fout, met name om
niet de vereiste maatregelen te hebben
genomen om een klaarblijkelijk gebrekkige installatie te verhelpen en z!Ch
blindelings op de firma's belast met het
onderhoud van de installatie te hebben
verlaten, - op de tussenvordering van
deze partij (verweerder) tegen genoemde
firma, ten deze eiseres, niet kan oordelen dat deze ftrma gehouden rs tot
volledige vrijwaring van de partij, zonder 1o het oorzakelijk verb and tussen de
fout van die partij en de schade te
negeren
(schending
van
de
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek); 2" de beginselen
van de contractuele aansprakelijkheid te
schenden, in zoverre eiseres contractueel niet kan aansprakelijk gesteld worden voor de specifieke quasi-delictuele
fout van verweerder, die er precies in
bestaat niet de gepaste maatregelen te
hebben genomen, bij gebreke van het
naleven door eiseres van haar contractuele verplichtingen (schending van de
artikelen 1101 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek); 3° althans tegenstrijdig gemotiveerd te zijn, nu de door het arrest ten
laste van verweerder in oorzakelijk verband met de schade aangehouden fout
precies afgeleid wordt uit het feit dat hij
zelf niet de gepaste. maatregelen nam,
bij het in gebreke bhJven van erseres dre
te nemen en dat hij zich blindelings op
eiseres v~rliet, en de volledige inwilliging van zijn vrijwaringseis tegenover
eiseres erop neerkomt verweerder valledig te ontslaan van iedere verplichting
tot bijdrage in het herstel van de schade,
wat in strijd is met de vaststellingen van
het arrest waarop de aansprakelijkheid
van verweerder wordt gegrond, namelijk
de eerder aangehaalde specifieke fout
eigen aan verweerder (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1101, 1134, 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest - na te hebben
vastgesteld dat verweerder krachtens
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk is voor de
schade veroorzaakt door de gebrekkige
werking van de verkeerslichten die hij
onder zijn bewaring had en die hij
trouwens zelf had doen plaatsen, en
bovendien eveneens verantwoordelijk is
op grond van de artikelen 1382,_1383 van
het Burgerlijk Wetboek daar hrJ met de
vereiste maatregelen heeft genomen om
tijdig in de degelijke herstelling of in de
vervanging van deze klaarblijkelijk
gebrekkige installatie te voorzien, dat hij
zich desaangaande niet blindelings op de
firma's die hij met het onderhoud ervan
belast had, mocht verlaten - deze partrj,
na halvering van de verantwoordelijkheid met de bestuurders betrokken in
het ongeval, << in solidum » met de
gemeente Zaventem en de verzekeraars
van de bestuurders, veroordeelt tot al
naar gelang gedeeltelijke of volledige
vergoeding van de schade door de oorspronkelijke eisers gevorderd en, oordelend over de eis tot vrijwaring ingesteld
tegen eiseres, deze laatste veroordeelt
om verweerder te vrijwaren voor al de
veroordelingen die hij ten gevolge van
het ongeval zal oplopen, op grond : << dat
de naamloze vennootschap I.B.R. Mecatherm tegenover de Belgische Staat contractueel instond voor het onderhoud en
de goede werking van de bevelpost der
kwestieuze verkeerslichten; dat uit het
onderzoek gebleken is dat deze verkeerslichten reeds geruime tijd en herhaaldelijk onregelmatig werkten; dat de
firma Paque de laatste weken v66r het
ongeval menigvuldige oproepen van de
wachtdienst kreeg; dat het gebrek steeds
van de bevelpost voortkwam; dat de
naamloze vennootschap I.B.R. Mecatherm nog op 15 juli 1972 de bevelpost
hersteld had; dat de bevelpost op 18 juli
Overwegende dat het arrest eens1972 opnieuw defect was; dat uit het
verslag van gerechtskundige Houwen deels verweerder onder meer op
blijkt dat de bevelpost sleet op de
hefboom en op sommige nokken ver- . grond van de artikelen 1382 en

-4711383 van het Burgerlijk Wetboek rende partij niet te hebben goedgeaansprakelijk verklaart voo1 het maakt; dat zulks overigens de
gebrekkig functioneren van de ver- gevrijwaarde partij niet ontslaat van
keerssignalisatie, waardoor het liti- haar verplichting tot schadevergoegieuze ongeval werd veroorzaakt, en ding jegens de getroffen derde;
verweerder in solidum met andere
Overwegende dat het arrest oormedeaansprakelijken veroordeelt tot deelt dat eiseres verweerder moet
vergoeding van de schadelijke vrijwaren op grond van de door
gevolgen van dat ongeval ten aan- haar met verweerder gesloten overzien van de gelaedeerde partijen;
eenkomst; dat het middel niet aanDat het die veroordeling mede voert dat het arrest zodoende de
laat steunen op een eigen fout van bewijskracht of de verbindende
verweerder en wei : te hebben kracht van een der bedingen van
verzuimd het gebrek te verhelpen die overeenkomst miskent;
en « blindelings te hebben verDat het niet tegenstrijdig is enertrouwd op de firma's », waaronder zijds te oordelen dat de ten laste
eiseres;
van verweerder aangehouden fout
Overwegende dat het arrest in oorzakelijk verband staat met de
anderdeels, uitspraak doende over schade door de derde opgelopen, en
de door verweerder tegen eiseres verweerder verplicht voor de veringestelde vordering tot << vrijwa- goeding van die schade in te staan,
ring », deze veroordeelt tot vrijwa- en anderzijds te beslissen dat eisering van verweerder voor aile door res op grond van de tussen partijen
hem wegens datzelfde ongeval opge- gesloten overeenkomst verplicht is
lopen veroordelingen, op grond dat verweerder tegen de door hem
eiseres ten aanzien van verweerder opgelopen veroordelingen te vrijwacontractueel instond voor het onder- ren;
houd en de goede werking van de
Dat het middel in geen van zijn
bevelpost van de litigieuze verkeers- onderdelen kan worden aangenolichten en de contractuele fout heeft men;
begaan te hebben nagelaten de
bevelpost behoorlijk te herstellen of
tijdelijk te vervangen;
Overwegende dat uit het arrest
aldus blijkt dat de vrijwaring, die
Om die redenen, verwerpt de
eiseres aan verweerder verschuldigd
is, uit een tussen partijen gesloten voorziening; veroordeelt eiseres in
overeenkomst is ontstaan; dat zoda- de kosten.
nige overeenkomst het oorzakelijk
3 december 1982 1' kamer verband tussen de fout buiten over- Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorziteenkomst van de << gevrijwaarde » ter - Verslaggeve1· : de h. Delva en de schade onverlet laat, nu de Gelijkluidende conclusie van de h.
vrijwaring niet die fout maar de Krings, eerste advocaat-generaal
overeenkomst tot juridische oorzaak Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn..
heeft;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling noch enig rechtsbeginsel verbiedt de gevolgen van nalatigheid op een ander, bij overeen- Nr. 209
komst, af te wentelen; dat de vrijwaringsplicht van de wederpartij,
1' KAMER- 3 december 1982
die uit die overeenkomst ontstaat,
FAILLISSEook een nalatigheid kan betreffen 1° FAILLISSEMENT,
die, zoals ten deze, erin bestaat een
MENTSAKKOORD EN GERECHTEcontractuele fout van de vrijwaLIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -

-472FAILLIETVERKLARING - GEVOLG BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN DE FAILLIETE BOEDEL.
2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT
FAILL!SSEMENTSWET, ART. 555 (OUD) DRAAGWIJDTE.
3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - FAILLIETVERKLARING
V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET
VAN 14 JULI 1976, BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENSTELSELS - TOEPASSELIJKE WET.

gefailleerde handelaar bepaald door de
toen vigerende artikelen 555 Faillissementswet en 226 septies, § 5, B. W:; dit
geldt onder meer voor de bewijsregels.
5° Uit de wet van 14 juli 1976 betref-

fende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels, uit haar
strekking of voorbereiding kan niet
worden afgeleid dat zij in die zin zou
terugwerken, dat zij een geheel voltrokken situatie, zoals een v66r de
inwerkingtreding van de wet uitf{_esproken faillissement, zou wijzigen (2).
(VAN ORSHAEGEN, VAN CAMP
T. VAN TOURNHOUT)
ARREST

4° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN
(A.R. nr. 3532)
- HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - FAILLIETVERKLARING v66R DE INWERKINGTREHET HOF; - Gelet op het bestreDING VAN DE WET VAN 145 JULI 1976 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VER- den arrest, op 29 september 1981
PLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DF door het Hof van Beroep te AntwerHUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
TOE- pen gewezen;
PASSELIJKE WET.
I. Op de voorziening van de
5° WETIEN; [ ECRETEN, BESLUITEN eisers :
- WET 14 JULI 1976 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
Over het tweede middeJ, afge!eid uit
ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGEN- de schending van de artike!en 2, 226sepSSTELSELS- GEEN WIJZIGING VAN DE JURI- ties, § 5, van het Burger!ijk Wetboek, dit
DISCHE SITUATIE, DIE V66R DE INWERKING- Jaatste artike] ingevoerd door artikeJ 8
TREDING VAN DE WET GEHEEL IS VOLTROK- van de wet van 30 april 1958, en
KEN.
artikel 555 van de Faillissementswet van
18 april 1851, zoals vastgesteld v66r de
1" De uitspraak van het faillissement en inwerkingtreding van de wet van 14 juli
de benoeming van een curator beogen 19'76 betreffende de wederzijdse rechten
de rechten van de schuldeisers op de en verplichtingen van echtgenoten en de
goederen, die op dat tijdstip de fail- huwelijksvermogensstelsels,
liete boedel uitmaken, te beschermen;
doordat het arrest aanneemt dat de
na dat tijdstip worden die rechten in wetgever in verband met de stelsels van
de regel niet meer gewijzigd ( 1).
scheiding van
goederen
niets be2" De regel van het art. 555 (oud) paald heeft in het overgangsrecht
Faillissementswet beoogt onder meer van
artikel
47,
§
1,
van
arde samenstelling van de boedel en de tikel IV, opheffings- en wijzigingsbeparechten van de schuldeisers nader te lingen, van de wet van 14 juli 1976 en
bepalen, zoals ze waren op het ogen- dat
in
dat
geval
de
oude
blik van de faillietverklaring.
artikelen 226septies, § 5, van het Burgerlijk Wetboek van artikel 555 van de
3° en 4° Wanneer het faillissement wordt Faillissementswet niet meer gelden
uitgesproken v66r de inwerkingtreding vanaf de inwerkingtreding van de wet
van de wet van 14 juli 1976 be{ref- van 14 juli 1976, op grond dat deze
fende de wederzijdse rechten en ver- artikelen betrekking hebben op de

plichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels, worden de
rechten van de echtgenote van de

l-----------,------(2) Zie Cass., 21 okt. 1966 (A.C., 1967, 246);
20 juni 1973 (ibid., 1973, 1028); 19 dec. 1973
1974, 448); 11 feb. 1976 (ibid, 1976, 681);
2 maart 1977 (ibid, 1977, 714).

--.,--------------·I (ibid.,
(1) Cass., 9 okt. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 101).
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bepaalde goederen en, bij gebreke van
bepalingen in het overgangsrecht, de
nieuwe wetgeving onmiddellijk toepassing vindt op aangevangen en nog niet
geeindigde gedingen daar de nieuwe wet
geacht moet worden beter te zijn dan de
oude wet,
terwijl het oude artikel 226septies, § 5,
van het Burgerlijk Wetboek de verklaring van wederbelegging in de aankoopakte van het onroerend goed dat de
vrouw tijdens het huwelijk met voorbehouden goederen heeft verworven, als
voorwaarde oplegt voor de ontvankelijkheid van het tegenbewijs dat de vrouw
in verband met een dergelijk onroerend goed overeenkomstig het oude
artikel 555 van de Faillissementswet
moet leveren; zo de wetgever geen
regeling heeft getroffen in verband met
de toepassing in de tijd van de nieuwe
wet, de ontvankelijkheid van een bewijslevering wordt beheerst door de wet die
van kracht is op het ogenblik dat het te
bewijzen feit zich heeft voorgedaan; het
arrest ter zake de nieuwe wet toepast
die van kracht is geworden in de loop
van het geding en bijgevolg aan deze
nieuwe wet terugwerkende kracht verleent (schending van alle in het middel
aangehaalde artikelen) :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, door verweerster
tegen het middel aangevoerd en
hieruit afgeleid dat de eisers geen
belang erbij hebben, omdat de oude
artikelen 553 en 555 van de Faillissementswet, waarop de eisers noodzakelijk een beroep moeten doen
om het eigendomsrecht van verweerster te betwisten, niet van toepassing waren op de echtgenote,
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen;
Overwegende dat artikel 553 van
de Faillissementswet geen verband
houdt met onderhavige betwisting
en de schending ervan overigens
door het middel niet wordt aangevoerd;
Overwegende dat de toepasselijkheid van artikel 555 van de Faillissementswet tot het onderzoek van
het middel ten gronde behoort;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan
aangenomen worden;

Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest
vaststelt : dat de echtgenoten Alfons
Van der Eecken en Denis Van
Tournhout, verweerster, gehuwd
zijn onder het stelsel van scheiding
van goederen, dit volgens huwelijkscontract verleden voor notaris
Robeyns, op 15 september 1966; dat
Alfons Van der Eecken bij vonnis
van 6 maart 1975 door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
failliet werd verklaard; dat de vordering van de eisers ertoe strekt te
horen zeggen voor recht dat het
onroerend eigendom te Deurne,
zijnde een burgershuis met grond,
zoals aangekocht door verweerster
bij akte verleden voor de notarissen
Robbeyns
en
Verhoeven
op
16 november 1966, dee! uitmaakt
van het faillissement van haar echtgenoot, Alfons Vander Eecken.
Overwegende dat de uitspraak
van het faillissement en de benoeming van een curator beogen de
rechten van de schuldeisers op de
goederen, die op dat tijdstip de
failliete boedel uitmaken, te beschermen; dat die rechten in de
regel na dat tijdstip niet meer
worden gewijzigd;
Overwegende dat de regel van het
oude artikel 555 van de Faillissementswet onder meer beoogde de
samenstelling van de boedel en de
rechten van de schuldeisers nader
te bepalen, zoals ze waren op het
ogenblik van de faillietverklaring;
dat de rechten van de schuldeisers
ten aanzien van de failliete boedel
aldus vaststaan op het ogenblik van
de uitspraak van het faillissement;
Overwegende dat, ten gevolge van
de faillietverklaring v66r de inwerkingtreding, op 28 september 1976,
van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en
de huwelijksvermogensstelsels, de
rechten van verweerster door de
toen vigerende artikelen 555 van de
Faillissementswet en 226septies, § 5,
van het Burgerlijk Wetboek werden
bepaald, zulks ongeacht het tijdstip

-474waarop desaangaande zou worden tijen, tegen wie verweerster een
geconcludeerd of waarop de juiste vordering tot vrijwaring had ingegrenzen van de wederzijdse rechten steld;
zouden worden bepaald; dat dit oak
geldt voor de op het tijdstip van
de faillietverklaring
in
verband
met voornoemde artikelen geldende
bewijsregels;
Om die redenen, en zonder acht
Overwegende dat de opheffings- te slaan op het eerste middel, dat
en wijzigingsbepalingen van de wet niet tot ruimere cassatie kan leiden,
van 14 juli 1976 ten deze zonder vernietigt het bestreden arrest,
gevolg blijven; dat immers, inge- behalve in zoverre het over de
volge artikel 2 van het Burgerlijk ontvankelijkheid van de hogere
Wetboek, de nieuwe regeling slechts beroepen statueert; verklaart het
geldt voor het toekomende, tenzij de arrest bindend voor de daartoe
wet zelf, hetzij uitdrukkelijk, hetzij opgeroepen partijen; beveelt dat van
impliciet, inzonderheid wegens de onderhavig arrest melding zal woraard van de regeling, anders den gemaakt op de kant van de
bepaalt; dat, nu de faillietverklaring gedeeltelijk vernietigde beslissing;
ten deze geen nieuwe rechtsgevol- houdt de kosten aan en zegt dat de
gen meer medebrengt, die door de feitenrechter erover zal beslissen;
nieuwe wet zouden kunnen worden verwijst de aldus beperkte zaak
beinvloed, een dadelijke inwerking- naar het Hof van Beroep te Brussel.
treding van de wet zonder gevolg
3 december 1982 1' kamer blijft; dat uit de genoemde wet, haar Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitvoorbereiding of strekking niet kan ter - Verslaggever : de h. Boon worden afgeleid dat zij in die zin Gejjjkluidende conclusie van de h.
zou terugwerken, dat zij een geheel Krings, eerste advocaat-generaal
voltrokken situatie, zoals een v66r Advocaten : mrs. Houtekier en mr. De
de inwerkingtreding van de wet Gryse.
uitgesproken faillissement, zou wijzigen;

Overwegende dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat de
nieuwe wetgeving, te weten de
bepalingen van de wet van 14 juli Nr. 210
1976, toepassing vindt wat betreft de
samenstelling van het actief van het
3' KAMER - 6 december 1982
faillissement dat op 6 maart 1975
1°
ARBEIDSONGEVAL
KOSTEN
werd uitgesproken, en in het bijzonder op de bewijsregeling nopens de GEDING TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN
eigendomsrechten van de echtgeno- ZIEKENFONDS - GEEN TOEPASSING VAN
ten over bepaalde onroerende goe- ARTIKEL 68 VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET.
deren;
2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE
Dat het middel gegrond is;

ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL - GEDING TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN ZIEKENFONDS
GEEN
TOEPASSING
VAN
ARTIKEL 68 VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET.

II. Op de vordering van verweer-·
ster tot bindendverklaring van het
arrest voor de bij de dagvaarding
daartoe opgeroepen partijen :
1' en 2' Artikel 68 van de ArbeidsongeOverwegende dat er aanleiding is
om het arrest bindend te verklaren
voor de daartoe opgeroepen par-

vallenwet 10 april 1971, luidens hetwelk de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten Jaste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer

-475de eis roekeloos en tergend is, is niet was op de Arbeidsongevallenwet; het
toepassehjk op een geding tussen een arbeidshof expliciet vaststelt dat de eis
verzekeraar en een ziekenfonds dat noch tergend, noch roekeloos was; het
tegen deze laatste een vordering heeft toepassingsgebied van artikel 68 van de
ingesteld tot terugbetaling van aan Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
zijn verzekerde betaalde arbeidsonge- niet beperkt is tot enkel de slachtoffers
schiktheidsuitkeringen, op grand van en hun rechthebbenden, zodat het
artikel 70, § 2, Ziekte- en Jnvaliditeits- arbeidshof, dat de beroepen beslissing
bevestigt en eiser in de kosten veroorwet.
(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALITE!TSFEDERATIEN VAN BELGIE T. ZURICH N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3613}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1981
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek en 68 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,

doordat het arbeidshof oordeelt « dat
het in casu geen tergende en roekeloze
eis betreft door (eiser) ingesteld; dat
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 betrekking heeft op de
getroffenen · of de rechthebbenden en
niet op een ziekenfonds; dat de kosteloosheid waarin artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek voorziet,
enkel geldt voor de gerechtigde en niet
kan ingeroepen worden door een ziekenfonds; dat (eiser) derhalve in al de
kosten van het geding dient verwezen te
worden als de in het ongelijk gestelde
partij (cfr. artikel 1017, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek), zoals terecht
beslist werd door de eerste rechter >>; het
arbeidshof het hoger beroep als ongegrond afwijst en eiser in de kosten
veroordeelt,
terwijl artikel 1017, eerste of tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten
deze niet van toepassing kon zijn, nu
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, dat van openbare orde
is, een specifieke bepaling bevat betreffende de kosten van het geding en
uitdrukkelijk bepaalt dat de kosten van
alle vorderingen gesteund op de (Arbeidsongevallen)wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis tergend en roekeloos is; de vordering
ten deze - zoals door het arbeidshof
impliciet wordt vastgesteld - gesteund

deelt ofschoon zijn eis niet als tergend
of als roekeloos wordt beschouwd, de in
het middel angehaalde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat het arrest verwijst naar de redenen van de eerste
rechter en aldus vaststelt dat eiser,
verzekeringsinstelling inzake ziekte
en invaliditeit, de terugbetaling door
verweerster vordert van de uitkeringen die hij heeft betaald, nu de
arbeidsongeschiktheid van zijn verzekerde het gevolg was van een
arbeidsongeval en derhalve door
verweerster, arbeidsongevallenverzekeraar, moest worden vergoed;
Overwegende dat een dergelijke
vordering die de verzekeringsinstelling instelt met toepassing van
artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, geen vordering is die
steunt op de Arbeidsongevallenwet
in de zin van artikel 68 van deze
wet;
Dat, nu de beslissing aldus naar
recht is verantwoord, het middel, al
was het gegrond, niet tot cassatie
zou kunnen leiden en derhalve niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 december 1982 -

3' kamer

Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorVerslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaa t : mr. Biitzler.
zitter -
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3'

KAMER -

6 december 1982

WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHE!DSUITKERING - ART. 120, 1°,
WERKLOOSHEIDSBESLUIT ARBE!D VERR!CHT TIJDENS DE TIEN JAAR DIE DE REFERENTIEPERIODE VOORAFGAAT - AANVANG
VAN DE BEROEPSLOOPBAAN.

Om op werkloosheidsuitkezing gerechiigd te zijn met toepassing van
artikel 120, 1", van het Werkloosheidsbesluit is vereist dat de aanvrager zijn
beroepsloopbaan begonnen is voordat
de in dat artikel bedoelde periode van
tien jaar verstreken is (1).
(RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VAN SAENE)
ARREST

(A.R. nr. 3638)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1980
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 118,
inzonderheid derde lid, 120, inzonderheid 1", van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd,
inzonderheid wat artikel 118 betreft,
door de koninklijke besluiten van
14 maart 1975 en 22 november 1976, en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat verweerder op 30 maart
1978 een aanvraag tot werkloosheidsuitkering indiende, dat hij op dat ogenblik
26 jaar oud was, dat zijn beroepsloopbaan een aanvang nam op 17 augustus
1976, dat hij !egerdienst volbracht van
3 november 1976 tot 30 juli 1977 en dat
hij meer dan de helft van het in
artikel 118 vereiste aantal arbeidsdagen
bewees, beslist dat hij in de periode
tussen het begin van de beroepsloopbaan en de aanvang van de referentieperiode regelmatig, dit is meer dan de helft
van het aantal arbeidsdagen, arbeid
verrichtte en derhalve aan de bepalingen
van artikel 120 voldoet om op werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn,

terwijl, nu de referentieperiode, die
voor de 26-jarige verweerder, overeenkomstig artikel 118, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, achttien maanden bedroeg,
maar, overeenkomstig artikel 118, derde
lid, van dit besluit, met de duur van zijn
legerdienst van acht maanden moest
verlengd worden tot een periode van
vierentwintig maanden (lees zesentwintig) voor de datum van de aanvraag en
derhalve reeds op 3 februari 1976, en dus
v66r de aanvang van de beroepsloopbaan
van verweerder op 17 augustus 1976 een
aanvang nam, de bepaling van genoemd
artikel 120, 1", die veronderstelt dat er
tussen het begin van de beroepsloopbaan en de aanvang van de referentieperiode arbeidsdagen zijn en dus dat het
begin van de beroepsloopbaan de aanvang van de referentieperiode voorafgaat, ter zake geen toepassing kon
vinden, zodat het arrest, dat artikel 120,
1", wei toepasselijk acht, deze bepaling
schendt, in de mate dat het van oordeel
is dat de referentieperiode niet op
3 februari 1976 doch slechts acht maanden later een aanvang nam, artikel 118,
derde lid, schendt, aangezien deze bepaling in een verplichte verlenging van de
referentieperiode met de duur van de
legerdienst voorziet, en het niet op
wettelijk gerechtvaardigde wijze tot het
besluit kon komen dat verweerder op
werkloosheidsuitkering gerechtigd was :

Overwegende dat, luidens artikel 120, 1", van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, de
werknemer die niet voldoet aan de
voorwaarden
gesteld
in
de
artikelen 118 of 119, gerechtigd is op
werkloosheidsuitkering indien hij
ten minste de helft van het door
artikel 118, eerste lid, of door
artikel 119 vereiste aantal arbeidsdagen in aanmerking kan doen
:hemen en bovendien arbeidsdagen
voor een totaal van vijf jaar in
aanmerking kan doen nemen tijdens de tien jaar die aan de in
artikel 118, eerste en derde lid,
bepaalde referentieperiode voorafgaan; dat, indien zijn beroepsloopbaan, van welke aard ook, pas
gedurende die periode van tien jaar
is begonnen, ook volstaat dat het
(1) Raadpl. Cass., 12 mei 1980 (A.C., 1979-80, tijdens die periode vereiste aantal
arbeidsdagen _gelijk is aan de helft
nr. 580) en 23 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 190).

-477van het aantal werkdagen begrepen op de kant van de vernietigde
tussen de aanvang van de beroeps- beslissing; gelet op artikel 1017,
loopbaan en het verstrijken van de tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
periode van tien jaar;
Overwegende dat hieruit volgt, kosten; verwijst de zaak naar het
enerzijds, dat de toepassing van Arbeidshof te Gent.
artikel 120, 1', noodzakelijk onder6 december 1982 3' kamer stelt dat de aanvrager zijn beroeps- Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorloopbaan begonnen is voordat de zitter - Verslaggever de" h. Lebbe periode van tien jaar verstreken Gelijkluidende conclusie van de h.
was, anderzijds, dat de in dit artikel Lenaerts, advocaat-generaal - Advobedoelde referentieperiode waaraan caat: mr. Simont.
de periode van tien jaar voorafgaat,
de referentieperiode is, bepaald in
artikel 118, eerste lid, eventueel
verlengd met het aantal dagen van
aanwezigheid onder de wapens, als Nr. 212
bepaald in het derde lid van laatst3' KAMER- 6 december 1982
genoemd artikel;
Overwegende dat het arrest vast- GERECHTSK()STEN
BURGERLIJKE
stelt dat verweerder, die 26 jaar oud ZAKEN - CASSATIEGEDING - BETEKENING
was, zijn aanvraag tot het beko- VAN DE VOORZIENING AAN DE WOONPLAATS
men van werkloosheidsuitkering in- VAN VERWEERDER IN HET BUITENLAND EN
diende op 30 maart 1978, dat hij zijn AAN DE GEKOZEN WOONPLAATS IN BELGIE.
beroepsloopbaan begonnen was op
17 augustus 1976, dat hij vijfender- Wanneer eiser de voorziening betekent
aan de woonplaats van verweerder in
tig dagen arbeid verrichtte tot aan
het buitenland en aan diens gekozen
zijn legerdienst die hij volbracht
woonplaats in Belgie, blijven de kosten
van 3 november 1976 tot 30 juni
van de betekening in het buitenland,
1977 en dat hij nadien nog honderd
oak in geval van vernietiging, ten laste
eenentachtig dagen gewerkt heeft;
van eiser, nu deze betekening, krachtens art. 40, vierde lid, Ger. W., ongeDat uit die vaststellingen noodzadaan is (1). (Art. 1111 Ger.W.)
kelijk volgt dat de in artikel 120, 1',
bedoelde periode van tien jaar ver(GIETGIPS P"V"BA. T" HOOGSTRATEN)
streken was v66r de datum waarop
verweerder zijn beroepsloopbaan is
(A.R. nr. 3630)
begonnen;
Overwegende dat het arbeidshof
6 december 1982 - 3' kamer - Voorderhalve niet wettig heeft kunnen zitter en verslaggever de h. Meeus,
oordelen dat verweerder « tussen afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
het begin van zijn beroepsloopbaan conclusie van de h. Lenaerts, advocaaten het begin van de referentiepe- generaal - Advocaat: mr. Bayart.
riode regelmatig gewerkt heeft , en
« voldoet aan de bepalingen van
artikel 120 om op werkloosheidsuitkeringen gerechtigd te zijn ,;

Dat het middel gegrond is;

Nr. 213
3e

KAMER -

6 december 1982

WERKLOOSHEID LOOSHEIDSUITKERING

-

RECHT OP WERKWERKLOOSHEID

Om die redenen, vernietigt het 1---------------~
bestreden arrest; beveelt dat van dit
(1) Raadpl. Cass., 12 sept. 1969 (A.C., 1970, 41)
arrest melding zal worden gemaakt en 16 okt" 1980 (ibid., 1980-81, nr. 105).

-478DOOR EIGEN SCHULD OF TOEDOEN LIES VAN RECHT- MINIMUMDUUR.

VER-

Aan de werkloze door eigen scbuld of
toedoen moet bet J'ecbt op werkloosheidsuitkeJing gedurende ten minste
vier weken worden ontzegd; onwettig
is de beslissing die wegens bijzondere
omstandigbeden van de zaak die termijn op minde1· dan vier weken
brengt. (Art. 135 Werkloosheidsbesluit.)

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DE CLERCQ)
ARREST

(A.R. nr. 3616)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1981 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewe-

(schending van
Grondwet) :

artikeJ

97

van

de

Overwegende dat artikel 135 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid bepaalt dat de
werkloze door eigen schuld of toec
doen elke aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest gedurende
ten minste vier weken en ten hoogste zesentwintig weken;
Overwegende dat deze noch enige
andere bepaling de rechter machtigt
het recht op werkloosheidsuitkering,
wegens de omstandigheden van de
zaak, gedurende minder dan vier
weken aan de werkloze door eigen
schuld of toedoen te ontzeggen;
Dat het middel gegrond is;

zen;

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 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
doordat het arrest, na te hebben Wetboek, veroordeelt eiser in de
vastgesteld dat verweerster werkloos kosten; verwijst de zaak naar het
geworden was door eigen schuld of Arbeidshof te Brussel.
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 135 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en 97 van de Grondwet,

toedoen en dat de gewestelijke directeur
terecht had besloten dat zij mocht
gesanctioneerd worden, beslist dat, rekening houdend met de omstandigheid dat
het een eerste inbreuk op de reglementering betrof en gelet op het betrekkelijk
gering karakter van het ten laste gelegde
feit, er aanleiding toe bestaat de sanctie
terug te brengen tot een uitsluiting van
twee weken,

terwijl artikel 135 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 bepaalt dat
de werkloze door eigen schuld of toedoen elke aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest gedurende ten minste
vier en ten hoogste dertien weken en
het arrest niet zonder deze bepaling te
schenden aan een werkloze door eigen
schuld of toedoen een sanctie kan opleggen van een verlies van aanspraak op
werkloosheidsuitkering VOOr een periode
van twee weken (schending van
artikel 135 van het koninklijk besl':'it
van 20 december 1963) en het arrest met
regelmatig met redenen is omkleed

6 december 1982 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal (1)- Advocaat: mr. Simont.

Nr. 214

3' KAMER - 6 december 1982
1o ARBEIDSVOORZIENING

I

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT
VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING

VAN

ONDERNEMINGEN

ONTSLAGEN

(1) Het O.M. meende dat de vernietiging
moest worden beperkt tot de beslissing over
de duur van de maatregel.

-479WERKNEMERS- BETALING VAN VOORDELEN
BEPAALD IN ART. 2 WET 30 JUNI !967 JNDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE
RECHTEN VAN DE WERKNEMER - GEVOLGEN
T.A.V. DE RANG VAN HET VOORRECHT VAN DE
WERKNEMER DAT MET HET VOORRECHT VAN
HET FONDS SAMENLOOPT.

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. DE BUYST ALS CURATOR
VAN HET FAILLISSEMENT LABIAU EN ZOON
P.V.BA.)
ARREST

(A.R. nr. 3685)
2° INDEPLAATSSTELLING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERHET HOF; - Gelet op het bestreGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING den arrest, Op 4 januari 1982 door

~~~~2NDERN~~~~~~:G o~~~GE:o~:~:~:~ het Arbeidshof te Gent gewezen;
BEPAALD IN ART. 2 WET 30 JUNI 1967 INDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE
RECHTEN VAN DE WERKNEMER - SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE WERKNEMER EN VAN HET VOORRECHT VAN HET
FONDS - RANG.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1249 tot 1252 van
het Burgerlijk Wetboek, 2 en 8 van de
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van
de opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting der
Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
gewijzigd door de artikelen 2 en 4 van
de wet van 30 maart 1976, voor zoveel
3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN nodig, van voornoemde artikelen 2 en 4,
- VOORRECHTEN- SLUITING VAN ONDERNE- en van de artike!en 8, 14, 19, inzonderMINGEN- FONDS TOT VERGOEDING VAN DE heid 3'bis en 4'quinquies, van de HypoIN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMIN- theekwet van 16 december 1851 en 97
GEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETALING. van de Grondwet,
VAN VOORDELEN BEPAALD IN ART. 2 WET
doordat het arrest bes!ist dat « het
30 JUNI 1967 INDEPLAATSSTELLING VAN Fonds niet over dezelfde voorrechten als
HET FONDS IN DE RECHTEN VAN DE WERKNE- de werknemer beschikt » en, met beMER - VOORRECHT VAN DE WERKNEMER EN vestiging van het beroepen vonnis, oorVAN HET FONDS- RANG.
deelt dat de schuldvordering van de
werknemers die van het Fonds wegens
vergoedingen uitbetaald aan de werkne1', 2' en 3' In geval van samenloop van mers, onder meer krachtens artikel 2
het voorrecht van de werknemer, hem van de wet van 30 juni 1967, primeert, op
verleend door art. 19, 3obis, Hypotheek- grond van de volgende overwegingen :
wet, met het voorrecht van het Fonds « De wet van 30 juni 1967 heeft tot doe!,
tot Vergoeding van de in Geval van binnen bepaalde perken (maandgrens
Sluiting van Ondernemingen Ontsla- van 40.000 frank en totale grens per
gen Werknemers dat in de rechten werknemer van 650.000 frank) de betatreedt van de werkneme1· aan wie het ling te waarborgen van de lonen en
voordelen, bepaald in art. 2 wet 30 juni vergoedingen die aan de arbeiders ver1967, heeft betaald, kan de werknemer schuldigd zijn in g<>val van ondernezijn rechten, voor wat hem nog ver- mingssluitingen, indien de werkgever
schuldigd blijft bij voorrang boven het zijn verplichtingen niet nakomt; het
Fonds uitoefenen (1). (Art. 8 wet Fonds tot Vergoeding van de in Geval
30 juni 1967 .)
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers is belast met deze
opdracht; krachtens artikel 8 van voornoemde
wet treedt het Fonds van
(1) Het Sluitingsfonds betaalt de in art. 2
wet 30 juni 1967 bepaalde voordelen ter rechtswege in de rechten en vorderingen
uitvoering van een wettelijke verplichting van de werknemers voor de inning bij
(Cass., 1 okt. 1975, A.C., 1976, 141). Het betaalt de werkgever van de lonen, vergoedindienvolgens niet de schuld van een derde (de gen en voordel.en die het met toepassing
werkgever), maar zijn eigen schuld. Alsdan van artikel 2 heeft betaald; vooraf client
kan er geen sprake zijn van betaling met reeds te worden gesteld dat, wanneer de
indeplaatsstelling
in
de
zin
van
de
ertt. 1249-1251 B.W. (Cass., 12 nov. 1970, A.C., werkgever door faillissement getroffen,
zijn verplichtingen tegenover zijn werk1971, 236) en vindt art. 1252 geen toepassing.
De conclusie van het O.M. verscheen in R. W., nemers niet nakomt of niet kan nako1982-1983, kol. 1803.
. men, voormeld Fonds wettelijk verplicht

------------...,..-----1
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gefailleerde een passief nalaat, dit Fonds
niettemin de last zal moeten dragen van
de hetalingen in de plaats van de
werkgever verricht; het Burgerlijk Wethoek hepaalt in artikel 1251 vier gevallen
van wettelijke suhrogatie, doch de
rechtsleer neemt aan dat wettelijke suhrogaties hestaan, voortspruitend uit hijzondere wetten (zoals ten deze de wet
van 30 juni 1967, ook het geval door de
partijen geciteerd
derde lid van
artikel 22 van de wet van 11 juni 1874);
ter zake dient te worden aangestipt dat
in al de gevallen van wettelijke suhrogatie (zowel die hepaald in het Burgerlijk
Wethoek als in de hijzondere wetten) de
gevolgen dezelfde zijn; ten deze is het
Fonds zijn wettelijke verplichtingen
nagekomen, nadat de werkgever in
gehreke was gehleven, in die zin dat het
een heperkte hetaling in het kader van
zijn verplichtingen aan de werknemers
heeft verricht; in dit geval hehhen de
werknemers niet verkregen hetgeen hun
in totaliteit toekwam; krachtens artikel 8
mocht het Fonds ingevolge de wettelijke
suhrogatie die het genoot, de door hem
uithetaalde hedragen terugvorderen en
zich in dit geval inschrijven als schuldeiser in de verdelingsstaat; tot zover is de
redenering van appellant (thans eiser)
over het hijzonder karakter van de
schuld en over het onthreken van enig
mandaat bij te treden; daar waar appellant afwijkt van de algemene economie
van de wet van 30 juni 1967, is waar hij
heweert dat het om geen echte suhrogatie gaat omdat het Fonds zijn eigen
schuld hetaalt; zelfs wanneer deze stelling zou aanvaard worden, dan is het
probleem in die zin opgelost dat het
Fonds slechts rang neemt na het voorrecht van de werknemers wat hun
opzeggingsvergoedingen betreft, zodat
dit middel als ongegrond te heschouwen
valt; zoals reeds hierhoven hevestigd,
gaat het hier om een wetelijke suhrogatie ingevoerd door een hijzondere wet de wet van 30 juni 1967 -, zodat de
hepalingen die de gevallen van wettelijke suhrogatie vaststellen in het Burgerlijk Wethoek ter zake niet dienend
zijn, doch wel toepasselijk zijn wat degevolgen hetreft van de wettelijke subrogatie; het is in dit specifiek geval dat de
werknemer, die getroffen wordt door de
sluiting van zijn onderneming, ingeval er
een actief bestaat, geen schade mag
ondervinden
en
dat
hijgevolg
artikel 1252 van het Burgerlijk Wethoek
zijn volle waarde hehoudt; het adagium

is in dit geval toepasselijk; ook gaat het
niet op te beweren dat daar waar
artikel 8 van de wet van 30 juni 1967 in·
een uitdrukkelijke indeplaatsstelling
voorziet, deze bij analogie zou toegepast
worden; in deze indeplaatsstelling wordt
zelfs tevens voorzien door de Hypotheekwet (artikel 19, 4°quinquies); het is nu
juist uit al deze gegevens, in tegenstelling met de thesis van appellant, dat er
niet alleen moet afgeleid worden, doch
met zekerheid moet worden gesteld dat
het Fonds niet over dezelfde voorrechten
als de werknemer heschikt. Uiteindelijk
dient te worden vastgeste!d dat aan de
werknemer zoveel mogelijk moet toekomen waarop hij recht heeft zonder dat
hem nochtans enig nadeel berokkend
wordt en zonder dat hem voordelen
worden toegekend die uitgroeien hoven
het bedrag waarop hij recht heeft >>,

terwijl, eerste onderdeel, !uidens de
tekst zelf van artikel 1252 van het
Burgerlijk Wethoek, deze bepaling enkel
toepasselijk is op « de indeplaatsstelling
in de vorige artikelen hepaald », hetzij
namelijk de artikelen 1429 tot 1251 van
het Burgerlijk Wethoek; het arrest vaststelt dat het recht van eiser om tegenover de werkgever in de rechten en
vorderingen van de werknemer te treden, niet gegrond is op de artikelen 1249
tot 1251 van het Burgerlijk Wethoek,
doch wel op artikel 8 van de wet van
30 juni 1967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds; noch voormeld
artikel 8, noch enige andere hepaling,
hetzij expliciet, hetzij impliciet, de regel
vervat in artikel 1252 van het Burgerlijk
Wetboek ter zake toepasselijk verklaart;
eiser hetzelfde voorrecht geniet als de
werknemer, in wiens rechten hij treedt,
en hij gehrek aan afwijkende bepaling
op grand van de artikelen 8 en 14 van de
Hypotheekwet, naar evenredigheid dient
hetaald te worden; zodat het arrest, door
op grand van de in het middel aangehaalde motieven te beslissen << dat het
Fonds niet over dezelfde voorrechten als
de werknemer beschikt >> en « dat in al
de gevallen van wettelijke suhrogatie
(zowel die bepaald in het Burgerlijk
Wetboek als in de hijzondere wetten) de
gevolgen dezelfde zijn >>, dat « de hepalingen die de gevallen van wettelijke
suhrogatie vastgesteld in het Burgerlijk
Wethoek ter zake niet dienend zijn, doch
wel toepasselijk zijn wat de gevolgen
hetreft >> en dat << artikel 1252 van het
Burgerlijk Wethoek zijn valle waarde
hehoudt », schending inhoudt van :
"nemo contra se subrogasse censetur '·, 1° artikel 1252 van het Burgerlijk Wet-
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passen op een daarin niet begrepen
hypothese; 2' van artikel 8 van de wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds, door in strijd
met de bepaling van dit artikel het
Fonds voor de terugvordering van zijn
vergoeding rang te doen nemen na de
werknemer voor wie het betaald heeft
en eiser niet toe te Iaten in de rechten
van de werknemer te treden, en 3° van
artikelen 8 en 14 van de Hypotheekwet
door, niettegenstaande dat eiser in de
rechten van de werknemer treedt, en
derhalve op hetzelfde voorrecht aanspraak mag maken, niet de betaling naar
evenredigheid te gelasten;

tweede onderdeel, in de mate dat het
arbeidshof zijn beslissing ook verantwoordt door de overweging dat, zelfs
indien de stelling van eiser, volgens
welke « het om geen echte subrogatie
gaat omdat het Fonds zijn eigen schuld
·betaalt », zou aanvaard worden, « het
probleem in die zin opgelost (is) dat het
Fonds slechts rang neemt na het voorrecht van de werknemers wat hun
opzeggingsvergoedingen betreft >>, het
arrest ten eerste duister, althans dubbelzinnig gemotiveerd is vermits uit deze
overweging niet kan opgemaakt worden
wat het arrest juist bedoelt en waaruit
het de << oplossing » dat het Fonds
slechts rang neemt na de werknemer
afleidt (schending van aile bepalingen
vermeld in het middel, inzonderheid
artikel 97 van de Grondwet); ten tweede,
zo het heeft willen beslissen dat eiser in
elk geval slechts rang neemt na het
voorrecht van de werknemers wat hun
opzeggingsvergoeding betreft, niet wettelijk verantwoord is, nu op grand van
artikel 8 van de wet van 30 juni 1967
eiser in de rechten treedt van de werknemer, en derhalve op hetzelfde voorrecht aanspraak kon maken, namelijk
dit bepaald in artikel 19, 3° bis, van de
Hypotheekwet, en eiser derhalve als
schuldeiser van gelijke rang krachtens
artikel 14 van de Hypotheekwet evenredig dient te worden uitbetaald met de
werknemers met wie het op gelijke rang
komt (schending van artikel 8 van de
wet van 30 juni 1967, 8, 14 en 19, 3"bis,
van de Hypotheekwet); ten derde, zo het
arrest heeft willen beslissen dat eiser
slechts aanspraak kon maken op het
voorrecht vervat in artikel 19, 4'quinquies, van de Hypotheekwet, evenmin
wettelijk verantwoord is, nu dit voorrecht slechts subsidiair is en slechts
geldt in het hier niet toepasselijke geval

dat de samenvordering niet meer op
grond van artikel 8 van de wet van
30 juni 1967 kan ingevorderd worden
(schending van aile in het middel vermelde bepalingen en inzonderheid
artikel
19,
4'quinqies,
van
de
Hypotheekwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, krachtens artikel 2 van de wet van 30 juni 1967,
loon, vergoedingen en voordelen die
de werkgever aan zijn werknemers
verschuldigd is, slechts dient te
betalen wanneer de werkgever bij
sluiting van de onderneming zijn
geldelijke verplichtingen tegenover
zijn werknemers niet nakomt;
Dat door deze subsidiaire verplichting aan het Fonds op te leggen. de wet van 30 juni 1967 ertoe
strekt de waarborgen voor de werknemer om betaling te bekomen van
hetgeen de werkgever hem verschuldigd is, in geval van sluiting
van de onderneming, te verruimen;
Overwegende dat, krachtens artikel 8 van dezelfde wet, het Fonds,
voor hetgeen het met toepassing
van artikel 2 heeft betaald, van
rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer treedt
tegenover
de
werkgever-schuldenaar;
Overwegende dat het met de door
de wet opgelegde subsidiaire verplichting van het Fonds en met de
strekking van deze regeling onverzoenbaar zou zijn, indien de toepassing van artikel 8 zou leiden tot een
beperking van deze waarborgen en
tot een benadeling van de werknemer die slechts gedeeltelijk door het
Fonds betaald is;
Dat uit de opzet van de wet
derhalve volgt dat, in geval van
samenloop van het voorrecht van de
werknemer hem verleend door
artikel 19, 3'bis, van de Hypotheekwet, met het voorrecht van het
Fonds dat in de rechten van de
werknemer treedt, de werknemer

-482rechtsbetrekking tussen partijen werzijn rechten, voor wat hem nog
kelijk een einde neemt(1).
verschuldigd blijft, bij voorkeur
boven het Fonds kan uitoefenen;
Dat de bes)issing derhalve naar
recht is verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

(BAL T. FONDS TOT VERGOEDING VAN IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS)
ARREST

(A.R. nr. 3626)

Wat het tweede onderdeel betreft :
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat het onderdeel
tegen een ten overvloede gegeven den arrest, op 3 september 1981
motief opkomt en derhalve bij door het Arbeidshof te Brussel
gebrek aan belang niet ontvankelijk gewezen;
is;
Over het middel, afgeleid uit de schen-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 december 1982 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Biitzler.
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ARBEIDSVOORZIENING

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN WET VAN
30 JUNI 1967, ART. 4 - BEEINDIGING VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP.

Voor de toepassing van art. 4 van de wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting der
Ondernemingen Ontslagen Werknemers wordt de arbeidsovereenkomst
beiHndigd op het ogenblik dat de
handeling die de overeenkomst doet
eindigen, wordt gesteld, d.i. in geval
van opzegging door de werkgever, op
het ogenblik dat de werkgever het
ontslag ter kennis van de werknemer
brengt en niet op het ogenblik dat de

ding van de artikelen 4 van de wet van
28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, gewijzigd bij de wet van 28 juli
1971, 2 en 4 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 wet
van 30 maart 1976,
doordat het arrest vaststelt : dat de
werkgever aan eiseres een opzegging
betekende op 25 augustus 1976 met een
opzeggingstermijn van achtentwintig
maanden, eindigend op 31 december
1978; dat eiseres echter ziek werd op
17 oktober 1977 zodat de opzeggingsperiode geschorst werd; dat, nadat de
werkgever een gerechtelijk akkoord
bekwam, de vereffenaar aan eiseres liet
weten dat een einde werd gesteld aan de
activiteit van de onderneming op 30 april
1979 en de opzeggingstermijn gegeven
v66r het concordaat niet meer diende te
worden gepresteerd; het arrest vervolgens de vordering van eiseres, strekkende tot veroordeling van verweerder
tot tussenkomst in de betaling van de
vergoedingen en voordelen haar verschuldigd door de werkgever ,op het
ogenblik van de sluiting van de onderne(1) Raadpl. Cass., 27 april 1967 (A. C., 1967,
1049) met noot J.M. MASSON, in J.T., 1967, 573;
Kamer, 1959-1960; Hand., 16 dec. 1959, biz. 9;
id., 1966-1967, Gedr. St., nr. 445/1, biz. 3. Zie

wat het begrip « ontslag » betrcft voor de
toepassing van art. 21 wet van 20 sept. 1948 :
Cass., 25 april 1957 (A.C., 1957, 697): 30 juni
1960 (ibid., 1960, 989) en 16 juni 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 1134) met noot 2.
De conclusie van het O.M. verscheen in R. W,
1982-1983, kol. 1989.

-483ming, ongegrond verklaart, op grond
dat

:

«

Overwegende dat, krachtens arti-

door " beEHndiging " van de kel 4, eerste en tweede lid, van de

overeenkomst, artikel 4 van de wet van
30 juni 1967 hetzelfde bedoelt als de
bewoordingen "een einde maken ", zoals
gebruikt in artikel 4 van de wet van
28 juni 1966; de tussenkomst van verweerder bedoeld is voor ontslagen die
verband houden met of te wijten zijn
aan de sluiting van de onderneming; de
wetgever om deze reden termijnen heeft
bepaald voor en na de sluiting en enkel
de ontslagen die in deze termijnen
vallen in aanmerking kunnen genomen
worden; indien de sluiting zich voordoet,
het determinerend element de beslissing
is van de werkgever om een einde te
stellen aan de overeenkomst (de notificatie van de opzeggingsbeslissing) en
niet het eerder toevallig element, namelijk de laatste dag van de gepresteerde opzeggingstermijn; de beslissing
tot ontslag die door de werkgever werd
genomen op 25 augustus 1976 geen
noodzakelijk verband houdt met de sluiting die zich einde april 1979 heeft
voorgedaan; men het verschil niet inziet
tussen de bewoordingen " wanneer de
arbeidsovereenkomst beeindigd werd "
(artikel 4 van de wet van 30 juni 1967}
en " aan wiens arbeidsovereenkomst
door de werkgever een einde wordt
gemaakt" (artikel 4 van de wet van
28 juni 1966) »,

terwijl, met het ogenblik waarop « de
arbeidsovereenkomst beiHndigd werd »,
artikel 4 van de wet van 30 juni 1967
de beeindiging van de overeenkomst
bedoelt en niet de datum waarop de
werkgever zijn beslissing om er een
einde aan te stellen, kenbaar maakt; het
bijgevolg niet nodig of pertinent is na te
gaan of deze beslissing a! dan niet
verband houdt met de sluiting van de
onderneming, doch het volstaat, voor de
toepassing van de wet, dat het einde van
de overeenkomst zich situeert op het
ogenblik van de sluiting van de onderneI1ling, hetzij, wat betreft de bedienden,
binnen achttien maanden die de sluiting
van de onderneming voorafgaan, opdat
verweerder moet tussenkomen overeenkomstig artikel 2 van de wet; zodat, nu
het arrest vaststelt dat de arbeidsovereenkomst van eiseres verbroken werd op
het ogenblik van de sluiting van de
onderneming, het arbeidshof de vordering die ertoe strekte de tussenkomst
van verweerder te bekomen, niet ongegrond kon verklaren zonder de voormelde wetsbepalingen te schenden

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, de bepalingen
van artikel 2 van toepassing zijn voor
de bedienden, wanneer de arbeidsovereenkomst beeindigd werd in de
loop van achttien maanden die aan
de sluiting van de onderneming voorafgaan;
Dat
de
arbeidsovereenkomst
wordt beeindigd, in de zin van deze
bepaling, op het ogenblik dat de
handeling die de arbeidsovereenkomst doet eindigen, wordt gesteld;
dat, wanneer de werkgever opzegging geeft, de arbeidsovereenkomst
wordt beeindigd op het ogenblik dat
de werkgever het ontslag ter kennis
van de werknemer brengt en niet
op het ogenblik dat de rechtsbetrekking tussen partijen werkelijk een
einde neemt;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerder
in de kosten.
6 december 1982 - 3" kamer -- Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biltzler en
Simont.

Nr. 216
2"

KAMER -
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1° AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING ZONDER GEWELD OF BEDRE!GING
OP DE PERSOON OF MET DE HULP VAN DE
PERSOON VAN EEN M!NDERJAR!GE VAN HETZELFDE GESLACHT BENEDEN DE VOLLE

-484LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR- STRAFWETBOEK, ART. 372BIS- BEPALING NIET STRIJDIG MET DE ARTT. 8 EN 14 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

STRAFWETBOEK, ART. 372BIS BEPALING NIET
STRIJDIG MET DE ARTT. 8 EN 14 EUROPEES
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.

1" en 2" Art, 372bis Sw,, dat de aanranding van de eerbaarheid bestraft die
zonder geweld of bedreiging is
gepleegd door een persoon die de valle
Jeeftijd van achttien jaar heeft bereikt,
op de persoon of met de hulp van de
persoon van een minderja1ige van
hetzelfde geslacht beneden de voile
Jeeftijd van achttien jaar, is weliswaar
een inmenging van het openbaar
gezag met bet1·ekking tot de uitoefening van het recht vastgelegd in
art. 8.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens, maar een inmenging die
naar het oordeel van de nationale
overheid noodzakelijk is in het belang
van de openbare orde en van de
morele gezondheid en de goede zeden.
Die maatregel is aldus niet strijdig
met de bepaling van art. 8 van het
Verdrag en is bovendien niet gegrond
op een willekeurig onderscheid dat
str~idig zou zijn met art.
14 van
hetzelfde Verdrag.
(VAN EEGHEM)
ARREST

(A.R. nr. 7314)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewzen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
luidende als volgt : Het arrest verwerpt
het door eiser voor het hof van beroep
aangevoerde middel van strijdigheid van
het artikel 372bis van het Strafwetboek
met artikel 8.1 van het Verdrag, voornoemd, door te beslissen dat het bepalen
van een minimumleeftijd beneden
dewelke het bedrijven van homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld een
maatregel is die een verdragsluitende
Staat vermag te nemen bij wet in het
kader van artikel 8.2 van het Verdrag,

nu deze maatregel volstrekt noodzakelijk
is in een democratische samenleving in
het belang van de openbare orde en van
de morele gezondheid en goede zeden.
Vertrekkende van de vaststelling dat het
seksuele Ieven van het individu dee!
uitmaakt van zijn prive-leven (arrest
Dudgeon t. Verenigd Koninkrijk en
Noord-lerland van 22 oktober 1981) staat
meteen vast dat eiser het principieel
recht bezit geen enkele inmenging in
zijn seksualiteitsbeleven te moeten
ondergaan van overheidswege, op de
enkele uitzondering als voorziening in
artikel 8.2 van het Verdrag na. De
invoering van artikel 372bis van het
Strafwetboek bij wet van 8 april 1965
betekent. in zoverre een overheidsin'menging in het prive-leven van eiser dat zij
personen ouder dan 18 jaar verbiedt,
onder straf als aldaar bepaald, om zonder gebruik van geweld of bedreigingen
geslachtelijke omgang te hebben met
personen van gelijk geslacht tussen de
leeftijd van 16 en 18 jaar, terwijl
dezelfde geslachtelijke omgang tussen
personen van dezelfde leeftijdsgroepen
maar van een verschillend geslacht niet
wordt strafbaar gesteld en geacht te
behoren tot hun prive-leven. Deze
inmenging is des te verstrekkender nu
niet bepaalde, welomschreven seksuele
handelingen in de voorwaarden als
gezegd, worden strafbaar gesteld doch
" elke aanranding van de eerbaarheid »,
zonder enig onderscheid.
1. Het arrest duidt geenszins aan
waarom gezegde inmenging " noodzakelijk >> zou zijn " in een democratische
samenleving », doch beperkt zich ertoe
deze noodzaak zonder meer te aanvaarden; evenmin duidt het aan of en in
hoeverre de openbare orde en/ of de
morele gezondheid van de bevolking met
gezegde strafbaarstelling beschermd of
gebaat zijn, zodat het arrest op niet
toereikende wijze het door eiser aangevoerde middel beantwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
2. In zijn arrest Dudgeon t. Verenigd
Koninkrijk
en
Noord-Ierland
van
22 oktober 1981 heeft het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens onderstreept, onder meer, dat : het woord
noodzakelijk (« necessaire ») vervat in
artikel 8.2 betekent dat slechts bijzonder
gewichtige redenen (« des. raison~ particulierement graves ») de 1nmeng1ng van
overheidswege in deze materie kunnen
wettigen (§ 52); de beknotting van een
recht voorzien in het Verdrag, indien
toegelaten door het Verdrag ten einde

-485behoren en dat artikel 372bis van
het Strafwetboek, ingevoegd bij wet
van 8 april 1965, in zoverre het
dergelijke betrekkingen en handelingen bestraft, strijdig is met
artikel 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden;

een bepaald doe! te bereiken, proportioneel moet blijven aan het nagestreefde
wettige doe! (« etre proportionnee au but
legitime poursuivie , ) (§ 53). Tevens stelt
het hof in hetzelfde arrest dat op dit
ogenblik het homoseksueel gedrag meer
begrip vindt en meer verdraagzaamheid
ontmoet en dat, in grate meerderheid,
men opgehouden heeft in de Lid-Staten
\·an de Raad van Europa te geloven dat
deze praktijken op zichzelf een strafrechtelijke beteugeling vereisen (S 60).
a. Welnu, in het geval van
artikel 372bis van het Strafwetboek,
worden bepaalde seksuele praktijken
strafbaar gesteld enkel en aileen vanwege hun homoseksueel karakter; het is
niet een bepaalde leeftijdsgroep die
wordt beschermd, vermits binnen dezelfde leeftijdsgroep als deze geviseerd
door artikel 372bis van het Strafwetboek
het heteroseksueel verkeer zonder meer
aanvaard en geprivatiseerd blijft; wanneer personen boven de leeftijd van 16
jaar als volwassen worden beschouwd
die kunnen toestemmen (« des hommes
adulte capables d'y consentir , in het
arrest Dudgeon, § 61) als het heteroseksuele betrekkingen betreft, dan zij n zij
het oak als het homoseksuele contacten
betreft.
b. Zelfs als mocht men aanvaarden dat
een zekere controle (" un certain
contr6le ») (§ 62 arrest Dudgeon) ter
zake van homoseksualiteit kan aanvaard
worden volgens de termen van het
Verdrag, bijvoorbeeld ten einde de
exploitatie en corruptie van meer kwetsbare personen tegen te gaan, dan blijft
de strafbaarstelling als voorzien in
artikel 372bis van het Strafwetboek niet
binnen de toelaatbare grenzen waarbij
een nationale overheid vrij kan beslissen, vermits ze geen welbepaalde en omschreven handelingen strafbaar stelt,
doch integendeel elke aanranding van de
eerbaarheid, dit is elke lichamelijke
inbreuk op de seksuele onaantastbaarheid van de persoon, de geldige toestemming in de geviseerde leeftijdsgroep
wettelijk onbestaande zijnde. Aldus
schendt artikel 372bis van het Strafwetboek het artikel 8.1 van het Verdrag en
wordt haar bestaan niet verantwoordt
binnen de grenzen van artikel 8.2 van
het Verdrag :

Overwegende dat eiser bij conclusie enkel aanvoerde dat homoseksuele betrekkingen en handelingen
van instemmende partners hoven de
zestien jaar tot het prive-leven

Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de homoseksualiteit, zonder onderscheid van geslacht door
de Belgische strafwet niet strafbaar
(wordt) gesteld, voor zoveel zij niet
bedreven wordt door een persoon
die de voile leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt, op de persoon of met
behulp van een minderjarige die de
voile leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt ••; dat de rechters
voorts oordelen : « Door een minimumleeftijd te bepalen beneden
dewelke het bedrijven van de homoseksualiteit zonder onderscheid van
geslacht, strafbaar wordt gesteld,
heeft de Belgische strafwetgever
een maatregel getroffen die door
artikel 8.2 van het voormelde Verdrag (tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) toegelaten is. Het is
immers een inmenging van het
openbaar gezag met betrekking tot
de uitoefening van het bij artikel 8
van het Verdrag voorziene recht,
(die) naar het om·deel van de nationale overheid in een democratische
samenleving volstrekt noodzakelijk
(is) in het belang van de openbare
orde en van de morele gezondheid
en de goede zeden. Deze inmenging
is bij de wet voorzien. Het
artikel 372bis van het Strafwetboek
schendt derhalve de bepalingen van
het artikel 8 van voornoemd Verdrag niet »;
Overwegende dat het arrest
zodoende het door eiser bij conclusie aangevoerd verweer beantwoordt
en een juiste toepassing maakt van
artikel 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden;

-486Dat het middel niet kan worden waaronder de seksualiteit voorafgaand
waaraan jongeren de bescherming van
aangenomen;
de strafwet dienen te genieten, dan laat
Over het tweede middel, afgeleid uit artikel 14 van het Verdrag niet toe dat
de schending van de artikelen 97 van de onderscheiden leeftijdsgrenzen zouden
Grondwet en 14 van het Verdrag tot worden gesteld aan het bedrijven van
Bescherming van de Rechten van de seksualiteit, a! naarge!ang deze plaatsMens en de Fundamentele Vrijheden, vindt tussen gelijkslachtigen of andersafzonderlijk genomen en in combinatie slachtigen, vermits aldus een verschil in
met artikel 8 van hetzelfde Verdrag, en uitoefening van een bij het Verdrag
luidende als volgt :
gegarandeerd recht zou ontstaan inge1. Het arrest verwerpt het door eiser volge het geslacht van een of meer
voor het hof van beroep aangevoerde rechtssubjecten. Aldus schendt artikel
middel van strijdigheid van het arti- 372Ns van het Strafwetboek het
kel 372bis van· het Strafwetboek met artikel 14 van het Verdrag, afzonderlijk
artikel 14 van het Verdrag, voornoemd, genomen en in combinatie met artikel 8
door te beslissen dat in de nationale wet van het hetzelfde Verdrag :
geen onderscheid wordt gemaakt voor
Overwegende dat eiser bij concluhet bedrijven van de homoseksualiteit
op grond van het geslacht ( ... ), waarmede sie enkel stelde dat, nu artihet Hof kennelijk bedoelt dat geen kel 372bis van het Strafwetboek,
onderscheid tussen vrouwelijke en man- onder de voorwaarden die het
nelijke homoseksualiteit wordt gemaakt. bepaalt, enkel homoseksuele en niet
Vanzelfsprekend werd dergelijke bewe- heteroseksuele handelingen strafring evenmin door eiser in zijn middel baar stelt, dat artikel de door
bedoeld : artikel 14 van het Verdrag artikel 14 van het Verdrag tot
garandeert het genot van de rechten en Bescherming van de Rechten van
vrijheden voorzien in het Verdrag, zonder enig onderhoud, met name geba- de Mens en de Fundamentele Vrijseerd op het geslacht, wat in combinatie heden verboden discriminatie op
met artikel 8 gelezen noodzakelijk grand van het geslacht inhoudt;
inhoudt dat het een verdragsluitende
Overwegende
dat
het
arrest
Staat verboden is de uitoefening van een daaro.p antwoordt door te oordelen :
cecht (hier op prive-leven) te beknotten « (Die) strafbepaling is (niet) strijdig
)mdat het rechtssubject tot een bepaald met het artikel 14 van het Verdrag.
geslacht behoort. Artikel 372bis van het
Strafwetboek doet, noch min, noch meer, Er wordt geen onderscheid gemaakt
vermits het aan een rechtssubject van voor het bedrijven van de homosekhet ene geslacht elke seksuele omgang sualiteit op grand van geslacht of
verbiedt met een rechtssubject van het- van een der andere gronden aangezelfde geslacht en behorend tot een haald in het artikel 14 van het
bepaalde leeftijdsgroep om de enkele Verdrag. Door voor de homosekreden dat beide personen eenzelfde sualiteit de minimumleeftijd van de
geslacht hebben. Aldus beantwoordt het minderjarige op wiens persoon of
arrest niet of niet toereikend het opgeworpen middel (schending van artikel 97 met wiens hulp het feit wordt
gepleegd, hager te bepalen dan voor
van de Grondwet);
2. Het arrest verwerpt voorts de de heteroseksualiteit wo.rdt door het
beweerde strijdigheid van artikel 372bis artikel 372bis van het Strafwetboek
van het Strafwetboek met artikel 14 van geen onderscheid gemaakt in de zin
het Verdrag door te verwijzen naar de van het artikel 14 van het Verdrag.
ingevolge artikel 8.2 toegestane over- Dit verschil qua leeftijd is niet
heidsinmenging in het prive-leven, om willekeurig bepaald, maar naar het
daaruit af te leiden dat andere leeftijds- oordeel van de nationale wetgever
grenzen mogen worden gesteld voor noodzakelijk in het belang van de
homoseksualiteit dan wei voor heteroseksualiteit en dat op dat stuk het openbare orde en ter bescherming
oordeel van de nationale strafwetgever van de morele gezondheid en de
prevaleert. Welnu, zo artikel 8 van het zeden van de jeugd o.p zijn grondgeVerdrag inderdaad aan de nationale bied, wat zoals hager aangehaald
autoriteiten toelaat leeftijdsgrenzen te door het artikel 8 van het Verdrag
stellen in de materie van het prive-leven, toegelaten is »;

-487Overwegende dat het arrest 1" Een veroordeling wegens oplichting is
naar recht verantwoord, wanneer de
zodoende de beslissing regelmatig
beslissing onder meer vaststelt dat het
met redenen omkleedt en de
afgeven van de gelden volgde op een
artikelen 8 en 14 van het Verdrag
list~ge kunstgreep (1).
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele 2" Wanneer een middel wordt aangenomen dat hieruit is afgeleid dat de
Vrijheden, afzonderlijk of conjunct,
veroordeling wegens valsheid in
niet schendt;
geschrifte en gebruik ervan weliswaar
Dat het middel niet kan worden
niet regelmatig gemotiveerd is, maar
aangenomen;
dat een enkele straf is uitgesproken,
t. w. een hoofdgevangenisstraf, een
En overwegende dat de substangeldboete en een ontzetting uit de
tiele of op straffe van nietigheid
rechten
vermeld in art. 31 Sw., wegens
voorgeschreven rechtsvormen in
die misdrijven en wegens misbruik
acht zijn genomen en de beslissing
van vertrouwen en oplichting, welke
overeenkomstig de wet is gewezen;
straf wettelijk verantwoord bli)ft met

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 december 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Bultinck, Gent.
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1° OPLICHTING -

LISTIGE KUNSTGREEP

-BEGRIP.

2° CASSATIE- OMVANG - STRAFZAKENVALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
- EEN ENKELE STRAF T.W. EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF, EEN GELDBOETE EN ONTZETTING UIT DE RECHTEN VERMELD IN
ART. 31 STRAFWETBOEK, WEGENS DIE GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN EN ONDER
MEER OPLICHTINGEN - STRAF WETTELIJK
VERANTWOORD DOOR DIE WANBEDRIJVEN BESLISSING WAARBIJ BOVENDIEN VERBEURDVERKLARING
WORDT
UITGESPROKEN
WEGENS VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN BESLISSING DIENAANGAANDE
NIET NAAR RECHT VERANTWOORD - VERNIETIGING EN VERWIJZING BEPERKT TOT HET.
BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ DE VERBEURDVERKLARING WORDT UITGESPROKEN.

name door de oplichting, zijn de
vemietiging
en
de
ve1wijziging
beperkt tot het beschikkende gedeelte
dat wegens valsheid en gebruik van
valse stukken de bijkomende straf van
verbeurdverklaring uitspreekt (2).
(CAYTAN
T. ' BELGISCHE DRAFFEDERATIE , V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 7502)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een enkele straf, te
weten tot twaalf maanden gevangenisstraf, een geldboete van 500
frank of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, en ontzetting voor een termijn van vijf
jaar van de rechten vermeld in
artikel 31, 1" tot en met 5", van het
Strafwetboek, wegens de samengevoegde telastleggingen 1, valsheid in
geschrifte en gebruik van valse
stukken, 3, 3A, a en b, 4, 5, 7, 12, 14,
16, 19, 20, 25, oplichtingen, 13B en
23C, misbruik van vertrouwen, en
24B, uitgifte van een bankcheque
(1) Over het begrip listige kunstgreep, zie
a.m. Cass., 8 feb. 1960 (Bull. en Pas., 1960, I,
654); 5 nov. 1974 (A.C., 1975, 302); 15 maart
1977 (ibid., 1977, 767) en 4 dec. 1979 (ibid.,
1979-80, nr. 218).
(2) Zie Cass., 31 mei 1977 (A.C., 1977, 1013)
en 18 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 456).
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beschikbaar fonds; dat het, in ver- artikel 496 van bet Strafwetboek opdat
band met de telastlegging 1, de er oplichting zou zijn;
tweede onderdeel, nu het arrest niet
verbeurdverklaring uitspreekt van
de valse stukken en op civielrechte- preciseert of, ten deze, bet brengen van
bezoeken
en bet scbrijven van brieven a!
lijk gebied eiser veroordeelt tot
niet de afgifte van bet geld voorafbetaling aan verweerster van een dan
ging, de motivering van gezegd arrest
frank wegens morele schade;
het Hof niet toelaat na te gaan of de

In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser, zonder
betrekking te hebben op de wegens
de telastlegging 1 uitgesproken
verbeurdverklaring :
I.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 496 van het Strafwetboek,
doorda t het arrest eiser veroordeelt
wegens verschillende feiten van oplichting, zulks op grand van de beschouwing
dat eiser, met het oogmerk zich belangrijk bedragen te doen afgeven, voorwendde dat hij, dank zij zijn relaties of
dank zij zijn beweerde gewezen functie
van kabinetschef van een minister, allerhande resultaten of gunstige beslissingen kon bereiken, dat hij liet uitschijnen
dat de sommen welke hij vroeg niet voor
hem bestemd waren maar voor de person en die de te bekomen beslissing moesten nemen, dat eiser in de meeste
•5evallen door het een of ander bezoek of
door het schrijven van een brief bij de
benadeelde de indruk verwekte dat hij
zich actief bezighield met hun zaak, dat
zulks de listige kunstgrepen zijn waardoor eiser, door misbruik te maken van
het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, zich gelden deed afgeven en dat
een verdere kunstgreep van eiser erin
bestond aan de persoon, van wie hij geld
afhandig maakte, een wisselbrief te
overhandigen voor het bedrag dat hij
zich liet afgeven, en hen voor te houden
dat zij hun geld zouden terugkrijgen,
indien de zaak waarmede hij zich ging
bezighouden, geen gunstig beslag kreeg,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
men iemand geld doet afgeven door, bij
middel van onjuiste verklaringen, een
ingebeeld krediet voor te wenden, en
« daarna » door het brengen van bezoeken en het schrijven van brieven de
schijn verwekt dat men zich actief met
de zaak bezighoudt, niet kan beschouwd
worden als een bedrieglijke kunstgreep
waardoor men aan een gezegd ingebeeld
krediet doet geloven en aldus de afgifte

rechters een juiste toepassing hebben
gemaakt van artikel 496 van het Strafwetboek, zodat die motivering niet voldoet aan de vereisten van artikel 97 van
de Grondwet;
derde onderdeel, nu het arrest niet
verder preciseert welke vermeldingen op
de door eiser afgegeven wisselbrieven
voorkwamen, zulks bet Hof niet toelaat
na te gaan of eiser, door het afgeven van
die wisselbrieven, aan een denkbeeldige
schuldvordering op derden deed geloven,
dan wei eenvoudig een titel afgaf waarvan de waarde, als die van om het even
welke scbuldbekentenis, afhing van de
solvabiliteit van eiser zelf, zodat ook hier
de motivering van het arrest niet toelaat
na te gaan of de recbters een juiste
toepassing bebben gemaakt van artikel 496 van het Strafwetboek en derhalve niet voldoet aan de vereisten van
artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het arrest
vaststelt : dat « uit het geheel van
de weerhouden gevallen van oplichting is gebleken dat (eiser) een
systeem had uitgewerkt om misbruik te maken van het vertrouwen
of van de lichtgelovigheid van de
personen die hij benaderde met het
oogmerk zich belangrijke bedragen
te doen afgeven "• dat eiser, om het
afgeven van de gelden te bewerkstelligen, leugenachtige verklaringen en valse hoedanigheden aanwendde, dat hij boogde op relaties
in de ministeriele kringen en in
bepaalde gevallen zich zelfs uitgaf
als gewezen kabinetschef van een
minister, dat hij steeds voorwendde
dat « deze belangrijke bedragen niet
voor hem bestemd waren maar
moesten dienen voor de administraties die de beslissing moesten
nemen »; dat het arrest voorts
constateert dat eiser, om het wantrouwen te overwinnen van de personen van wie hij geld afhandig
wilde maken en om de illusie te
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den, een vernuftig procede had uit- wie ze hem toevertrouwde; krachtens de
gewerkt, bestaande in het hun artikelen 154, 189 en 21! van het Wetvan Strafvordering, aangezien eiser
" overhandigen ,, van een wissel- hoek
heeft aangevoerd dat de in voormelde
brief voor het bedrag dat hij zich telastleggingen
bedoelde bedragen aan
liet afgeven, en hun voor te houden de beweerde benadeelde partijen waren
dat zij hun geld zouden terugkrijgen teruggegeven, tenware die bewering
indien de zaak waarmee hij zich iedere geloofwaardigheid zou missen,
ging bezighouden, geen gunstig het openbaar ministerie de onjuistheid
van die bewering moest bewijzen, zodat,
gevolg kreeg;
door het verweermiddel van eiser onbeOverwegende dat het arrest aldus sproken te Iaten, de motivering van het
te kennen geeft dat de leugenach- arrest het Hof niet toelaat na te gaan of
tige verklaringen gepaard gingen de rechters een juiste toepassing hebben
met een aan het afgeven van de gemaakt van de hoger geciteerde artikegelden voorafgaande uitwendige len van het Strafwetboek en van het
handeling, bijkomende listige kunst- Wetboek van Strafvordering en de motigreep door eiser aangewend om zijn vering niet voldoet aan het vereiste van
artikelen 97 van de Grondwet en 780
gezegden kracht bij te zetten, ze de
van het Gerechtelijk Wetboek;
geloofwaardig te maken en, dank zij
afgeleid uit de schending
die enscenering, het afgeven van vanhetdederde,
artikelen 97 van de Grondwet,
het geld te bekomen;
780 van het Gerechtelijk Wetboek, 193,
Overwegende dat het arrest, nu 196, 197 van het Strafwetboek, 154, 189
het de schuldigverklaring van eiser en 211 van het Wetboek van Strafvordelaat steunen op een geheel van ring,
feiten en omstandigheden die de
doordat het arrest eiser strafrechtelistige kunstgreep in de zin van lijk veroordeelt wegens valsheid in
urtikel 496 van het Strafwetboek geschrifte en gebruik ervan, en hem op
opleveren, de beslissing regelmatig burgerlijk gebied veroordeelt tot het
met redenen omkleedt en wettelijk betalen van een frank schadevergoeding
aan verweerster wegens morele schade
verantwoordt;
die zij door die valsheid in geschrifte
Dat het middel, dat op een ver- zou hebben geleden; het arrest deze
keerde lezing van het arrest berust, beslissingen laat steunen op de constateniet kan worden aangenomen;
ringen en de beschouwingen : dat de
Over het eerste en het derde middel
samen:
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
491 van het Strafwetboek, 780 van het
Gerechtelijk Wetboek, 154, 189 en 211
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens feiten van misbruik van vertrouwen, namelijk de telastleggingen 13B en
23 C, zonder te antwoorden op het door
eiser in zijn conclusie voor het hof van
beroep aangevoerde verweer dat de sammen, welke hem bij middel van bankcheques werden toevertrouwd ten einde
registratierechten en belastingen te
betalen, aan de beweerde benadeelde
partijen waren terugbetaald,
terwijl er geen misbruik van vertrouwen is in de zin van artikel 491 van het
Strafwetboek wanneer iemand een som
ontvangt om ze voor een bepaald doe!
aan te wenden, nalaat die som aldus aan

materialiteit
van
de
valsheid
in
geschrifte vaststaat, dat eiser heeft
bekend de drie verkoopsverklaringen,
volgens welke zijn echtgenote V.I. drie
paarden aan dame V.L.-G. verkocht, te
hebben opgesteld en de handtekening
V.I. onder de vermelding " verkoper >> te
hebben geplaatst, dat eiser ten onrechte
laat gelden dat hij de bevoegdheid had
bedoelde paarden die tot de huwelijksgemeenschap behoorden, te verkopen en
dat hij derhalve met geen bedrieglijk
opzet heeft gehandeld, dat artikel 1415
van het Burgerlijk Wetboek eist dat de
bestuurshandelingen betreffende het
gemeenschappelijk vermogen, die de ene
of andere echtgenoot alleen kan uitoefenen, gesteld worden in het belang van
het gezin, dat eiser een bedrieglijk
procede heeft aangewend om ten nadele
van de huwelijksgemeenschap in het
bezit te komen van de paarden en van
de winsten die ze konden opleveren, dat
het geveinsde verkopen zijn, aangezien
eiser de hem betaalde prijs dadelijk aan
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de koopster heeft teruggestort en de sing op de civielrechtelijke vordepaarden heeft Iaten inschrijven op naam ring van verweerster tegen eiser :
van zijn bijzit, dame V.L.-G.,
teJ'WI)i eiser in zijn conclusie voor het
hof van beroep, als bewijs van de
afwezigheid van voormeld beweerd
bedriegl ijk opzet, heeft Iaten gelden dat
zijn echtgenote akkoord was met de
litigieuze verkoop, dat zij op 21 mei 1979
aan de burgerlijke partij een schrijven
richtte waarin zij verklaarde dat de
litigieuze verkopen dienden te worden
aangezien als rechtsgeldig door haar
ondertekend;
bij
afwezigheid
van
bedrieglijk opzet er geen valsheid in
geschrifte of gebruik van valse stukken
is in de zin van de artikelen 193, 196 en
197 van het Strafwetboek; krachtens de
artikelen 154, 189 en 211 van het Wethoek van Strafvordering, tenware het
verweermiddel van eiser iedere geloofwaardigheid zou missen, het openbaar
ministerie of de burgerlijke partij de
ongegrondheid van het verweermiddel
moet bewijzen, zodat de motivering van
het arrest, door gezegd verweermiddel
onbesproken te Iaten, het Hof niet
toelaat na te gaan of de rechters een
juiste toepassing hebben gemaakt van
de hoger geciteerde artikelen van het
Strafwetboek en van het Wetboek van
Strafvordering en de motivering niet
voldoet aan het vereiste van de
artikelen 97 van de Grondwet en 780 van
het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat, nu de aan eiser
opgelegde gevangenisstraf, geldboete en ontzetting uit de rechten,
vermeld in artikel 31, 1' tot en met
5', van het Strafwetboek, wettelijk
verantwoord blijven door zijn veroordeling wegens de oplichtingen,
de middelen, in zoverre zij gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering en geen betrekking hebben op de tegen hem wegens de
telastlegging 1 uitgesproken verbeurdverklaring, niet tot cassatie
kunnen leiden en derhalve bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
zijn;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering, waarbij de vals
bevonden stukken worden verbeurdverklaard, en tegen de beslis-

Over het derde middel, hierboven
reeds weergegeven :
Overwegende dat eiser het in het
middel weergegeven verweer bij
conclusie heeft aangevoerd;
Overwegende dat het arrest noch
met de in het middel geciteerde
consideransen, noch met enig ander
motief antwoordt op het omstandig
verweer van eiser;
Dat het middel, in zoverre het een
schending van artikel 97 van de
Grondwet aanvoert, gegrond is;
En overwegende, voor het overige,
wat de beslissing op de strafvordering betreft, dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het de
vals bevonden stukken verbeurdverklaart en uitspraak doet over de
civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
beslising; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiser
in drie vijfde en verweerster in een
vijfde van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
7 december 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorVerslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
Declerq, advocaat-generaal - Advocaat :

zitter -

mr. Bayart.
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BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIIT
STRAFZAKEN- M!SKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE.

De bewijskracht van de geschreven verklaJing van een getuige wordt miskend door de beslissing waarin wordt
gezegd dat die vez*laring geen concrete gegevens bevat, terwijl z1j precieze f!egevens betreffende het geschil
bevat(1).
(DE MARRE T. SANDSTROM)
ARREST

(A.R. nr. 7391)

HET HOF. - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1982 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

hoard werd door de politie en geen
nuttige gegevens kon verstrekken; ... dat
derhalve het verzet ongegrond dient
verklaard; dat met betrekking tot de
schadevergoeding waartoe eiseres overeenkomstig artikel 136 van het Wetboek
van Strafvordering dient veroordeeld,
deze, bij gebreke van precieze gegevens,
in billijkheid dient vastgesteld op 5.000
frank>>,

terwijl, eerste onderdeel, de geschreven verklaring van Ingrid Schoonvliet
wei concrete gegevens bevat aangaande
de feiten, voorwerp van de klacht van
eiseres; deze verklaring inderdaad vermeldt dat, volgens verweerster, eiseres
avera! lastert dat verweerster haar echtgenoot zou gedood hebben; deze verklaring eveneens vermeldt dat, volgens
verweerster, eiseres a! haar antiek bij
oude mensen buitenhaalt, dat eiseres
zich onnozel vreet van het pensioen van
de ouwe Schippers, dat eiseres zou
buitengevlogen zijn bij haar ouders en
dat een naaister uit de Jodenstraat zou
verklaard hebben geen voet in de winkel
te zetten waar Schoonvliet werkt zolang
eiseres daar binnenkomt; deze feiten wei
concrete gegevens zijn in verband met
de klacht die onder meer steunt op de
verwijten van eiseres door verweerster
toegestuurd inzake haar verhouding met
de weduwe Schippers en de vermeldingen in de brieven van verweerster
gedaan; het arrest derhalve de bewijskracht van deze geschreven akte van
Schoonvliet en de processen-verbaal van
4 april 1981, 20 en 22 juni 1981, die de
verklaringen van eiseres weergeven,
miskent en de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 444 van het Strafwetboek,
doordat het arrest zegt dat er geen
redenen tot vervolging tegen verweerster
bestaan en eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van een schadevergoeding van 5.000 frank op de gronden :
" dat noch uit de ondervraging van de
door eiseres aangewezen getuigen Cooreman Ferdinand en Van Meeuwen
Lucienne, noch uit het verhoor van
Soloway Gisele enig element kan geput
Wat het eerste onderdeel betreft :
worden om de klacht van eiseres te
0
d
d t 1
S h
staven; dat ook verklaringen van ververwegen e
a
nge
c oonweerster zelf hiertoe niet bijdragen, vliet in de geschreven verklaring
evenmin als de omstandigheid dat zij onder meer vermeldt dat verweerbekend heeft briefjes te hebben geschre- ster haar op straat heeft meeven en deze geschriften in de brievenbus gedeeld : « dat mej. De Marre avera!
van eiseres gestoken het hebben vermits ·lastert dat mevr. Barenburg (verin dit geval de publiciteit ontbreekt; dat weerster)
haar
echtgenoot
zou
de geschreven verklaringen van Soloway gedood hebben, dat eiseres " a! haar
en Schoonvliet Inge, na het onderzoek antiek bij oude mensen buitendoor eiseres bijgebracht, evenmin vol- haalt" en dat ze (verweerster) op
doende bezwaren opleveren in verband
met de feiten, voorwerp van de klacht; een avond gezien heeft dat eiseres
dat ze geen concrete gegevens bevatten; de
wolwmkel,
gelegen
in
de
dat, wat meer is, Soloway reeds ver-~ Jodenstraat 6, aan het leeghalen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - was »;
(1) Zie Cass., 20 okt. 1982 (A.C:, 1982-83,
Overwegende dat de hager gecinr. 125).
· teerde vermeldingen niet verenig-
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baar zijn met de vaststelling in het
heeft berokkend (1). (Art. 202 Sv.)
arrest dat de geschreven verklaring
van Inge Schoonvliet « geen con- 2° Het gezag van gewijsde, verbonden
crete gegevens >> bevat;
ww de beslissing op de strafvordering,
wordt niet miskend door de appelrechDat het onderdeel gegrond is;
ter die, op het ontvankelijk hager
beroep van de burgerlijke partlj tegen
een vl'ijsprekend vonnis, het misdri;f'
bewezen verklaart dat aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag ligt
en de beklaagde tot schadevergoeding
jegens de burgerlijke partjj veroordeelt.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige onderdelen van
het middel, die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt (Vc\;o.; STEENLANDT T. VANDER MEEREI\ E.A.)
het bestreden arrest; beveelt dat
ARREST
van het thans gewezen arrest mel(A.R. nr. 7539)
ding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten;
HET HOF; - Gelet op het bestreverwijst de zaak naar het Hof van den arrest, op 18 juni 1982 door het
Beroep te Gent, kamer van in- Hof van Beroep te Antwerpen gewebeschuldigingstelling.
zen;
7 december 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VRIJSPREKEND VONNIS- HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ DEVOLUTIE OMVANG.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STR'\FZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VRIJSPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VEROORDELING DOOR DE APPELRECHTER OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEEN MISKENNING VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 24, 26, 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 50 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, en gesteld
als volgt : 1" aangezien de vrijspraak van
eiser door de correctionele rechtbank
kracht en gezag van gewijsde gekregen
heeft; dat niettegenstaande deze vrijspraak het Hof van Beroep te Antwerpen eiser de facto veroordeelde, overwegende " dat uit het strafbundel voldoende blijkt dat Van Steenlandt wist
dat hij gestolen schilderijen kocht en
derhalve eenstemmig schuldig te verklaren is aan het feit van de
telastlegging II, B, 1, zodat de vordering
van de burgerlijke partij ontvankelijk
is >>, terwijl in de aanvang van het arrest
de telastlegging II, B, 1, niet vermeld
werd; dat het hof, zoals de eerste
rechter, zich onbevoegd had dienen te
verklaren om kennis te nemen van de
eis van de burgerlijke partij; 2° aangezien voor het recht tot schadevergoeding
drie voorwaarden dienen vervuld te zijn,
namelijk oorzaak, schade en oorzakelijk
verband; dat in casu het oorzakelijk
verband slechts kan bewezen worden
door een veroordeling op strafgebied,

1" Op het ontvankelijk hager beroep van

de burgerlijke partij tegen een vzijsprekend vonnis moet de appelrechter,
i.v.m. de burgerlijke rechtsvordering,
nagaan of het misdrijf waarop die
rechtsvordering is gegrond, bewezen is

(1) Zie Cass., 25 maart 1980 (A.C:, 1979-80,
nr. 470). Over het feit dat in dat geval
eenstemmigheid is vereist wanneer het misdrijf
wordt bewezen verklaard, zie Cass., 1 dec. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 217).

I'
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quod non, aangezien eiser voor de hem het gezag van gewi · ~

ten laste gelegde feiten werd vrijgespro-1
ken ; dat het hof z!Ch voor deze Uitspraak
in de plaats stelde van een burgerlijke
rechtbank, terwijl het statueerde in
strafzaken; dat, door zich onbevoegd te
verklaren, het hof de burgerl!Jke partiJ
geen enkel rechtsm1ddel ontnam, daar
deze z1ch steeds kan wenden tot de
burgerl!Jke rechtbank om schadevergoedmg te bekomen; 3° aangeZien e1ser
veroordeeld werd in solidum om te
betalen aan de burgerlijke partij een
frank provisioneel en tot de kosten van
hager beroep; dat artikel 50 van het
Str~fwetboek duidelijk stelt dat de hoofdehJkheid tot teruggave en schadevergoedmg geldt voor de wegens hetzelfde
misdrijf veroordeelde personen; dat dan
oak geen hoofdelijkheid noch in schadevergoeding noch in de kosten kan
weerhoude~ worden; dat het arrest oak
ten onrechte eiser in solidum veroordeelt :
Overwegende dat het middel, in
:wverre het de schending van
artikel 97 van de Grondwet aanvoert, niet preciseert waarin die
schending zou bestaan;
Wat de eerste grief betreft :
Overwegende dat, op het ontvankelijk hager beroep van de verweerders, burgerlijke partijen, tegen het
vonnis waarbij hun vordering werd
afgewezen nadat eiser was vrijgesproken, de rechters in hager
beroep gehouden waren na te gaan,
met betrekking tot de door de
verweerders tegen eiser ingestelde
civielrechtelijke vordering, of het
misdrijf, dat aan die rechtsvordering ten grondslag ligt, bewezen is
en of het aan de verweerders
schade heeft berokkend; dat daaraim niet afdoet de omstandigheid
dat in het inleidende gedeelte van
het arrest de telastlegging niet is
vermeld;

~llifi"a~vqr<!§oO
verbonden

~
·~'

aan de beslissing op
v:\l,c
ring miskent·
- ~
"
' '
'
.
.
Wat de tweede gnef betreft :
Overwegende dat het arrest, op
grand van de in het middel weergegeven redenen, het aan eiser ten
laste gelegde misdrijf, waarop de
. ,·el·echtel'jke
vordering van de
1
en 1 1
verweerders steunde, bewezen verkla art; dat het voorts beslist dat
de vordering tot schadevergoeding
van de verweerders tegen eiser,
« wegens heling van drie schilderijen, ten bedrage van een frank
provisioneel gegrond is ,.
'
.
Dat h~t arrest aldus wettJg het
oorzakeiiJk verband tussen het
tegen eiser bewezen verklaarde misdrijf en de schade van de verweerders vaststelt;
Wat de derde grief betreft :
Overwegende dat het arrest eiser
en twee medebeklaagden niet hoofdelijk, doch « in solidum >> veroordeelt tot betaling van schadevergoeding en in de kosten; dat het
derhalve geenszins artikel 50 van
'het Strafwetboek schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 december 1982 -

2"

kamer

Voorzitter : de h. Ch ~tel, afdelingsvoorVerslaggever de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr . Peeters, Dendermonde.

zitter -

I

Dat het hof van beroep door het Nr. 220
aan eiser ten laste gelegde misdrijf,
enkel met betrekking tot de civiel1e KAMER - 9 december 1982
rechtelijke vordering, bewezen te
verklaren, ofschoon eiseres vrij- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
spraak op strafgebied kracht van BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELJJK WETgewijsde had bekomen, geenszinS BOEK, ART. 751- VONNIS OF ARREST GEACHT

I

-494doordat het arrest het hager beroep
van eiser niet gegrond verklaart bij een
beslissing die geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen ten aanzien van
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN elk van de ge!ntimeerden, thans verARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - weerders,
OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN EISTEN.

VER-

VORDERING TOT HEROPENING VAN DE
DEBATTEN - VERWERPING NIET MET REDENEN OMKLEED - SCHENDING VAN ART. 97
GRONDWET.

1' Op art. 751 Ger. W:, volgens hetwelk de
meest gerede partij een vonnis mag
vorderen dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen ten aanzien
van de partij die niet verschenen is of
geen conclusie heeft genomen, kan
slechts een beroep worden gedaan
door de partij die, nadat zij de vormvereisten van die bepaling heeft vervuld, de toepassing ervan heeft
gevraagd op de terechtzetting waarop
de zaak te dien einde is vastgesteld
(1).
2' Niet regelmatig met redenen omkleed
is het arrest dat, zonder opgave van de
redenen van zijn beslissing, een aanvraag tot heropening van de debatten
verwerpt die een partij na de sluiting
ervan heeft gedaan (2).
(GOEFFERS T. ' H.G. POLAND , N.V., E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6746)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1980
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 751, 752,
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek,
uit de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen over niet
gevorderde zaken, van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,

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

(1) Zie Cass., 21 mei 1981 (A.C., 1980-81,
nr 546).
(2) In dit geval was de aanvraag tot heropemng van de debatten niet gedaan overeenkomstig art. 773 Ger .W.

terwijl, eerste onderdeel, de eerste en
de tweede verweerder niet zijn verschenen op de zitting van 29 oktober 1980
waarop de zaak, overeenkomstig artikel 752 van het Gerechtelijk Wetboek,
was bepaald op verzoek van de derde
verweerder tegen eiser die geen conclu·
sie had genomen; de eerste en de tweede
verweerder derhalve op die zitting niet
aan het hof van beroep hebben gevraagd
het hager beroep van eiser te hunnen
aanzien te verwerpen, waaruit volgt dat
het arrest, door ambtshalve te beslissen
dat dit hager beroep niet gegrond is ten
aanzien van de eerste en de tweede
verweerder, enerzijds, uitspraak doet
over niet gevorderde zaken en, derhalve,
de in het middel vermelde bepalingen
schendt en inzonderheid het algemeen
rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken, en artikel 1138,
2", van het Gerechtelijk Wetboek, waarin
dit beginsel is neergelegd, schendt, en,
anderzijds, het recht van verdediging
van eiser schendt en dus het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging miskent;
tweede onderdeel, een vonnis dat
geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen, enkel kan worden uitgesproken ten voordele van de partij die
gevraagd heeft de rechtsdag op grand
van de artikelen 751 of 752 van het
Gerechtelijk Wetboek te bepalen en die
op de zitting gevorderd heeft dat de
rechter zijn beslissing overeenkomstig
die wetsbepalingen zou uitspreken; ten
deze aileen de derde verweerder had
gevraagd dat de rechtsdag overeenkomstig artikel 752 van het Gerechtelijk
Wetboek zou worden bepaald met het
oog op de uitspraak van een arrest dat
geacht zou worden op tegenspraak te
zijn gewezen ten aanzien van eiser
aileen, die geen conclusie had genomen;
bovendien, aileen de derde verweerder
heeft gevorderd dat het hof van beroep
zijn beslissing overeenkomstig die wetsbepaling zou uitspreken, waaruit volgt
dat het arrest, door een beslissing te
geven die geacht wordt op tegenspraak
te zijn gewezen in de betrekkingen
tussen eiser en de eerste en de tweede
verweerder, de in het middel vermelde

-495bepalingen
en
inzonderheid
de algemene rechtsbeginselen als verartikelen 751 en 752 van het Gerechtelijk meld in het middel, bij een arrest
Wetboek schendt :
dat geacht wordt op tegenspraak te

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, nadat de verweerders op de griffie van het hof van
beroep afzonderlijke conclusies hadden neergelegd tot ontvankelijkdoch ongegrondverklaring van het
hoger beroep van eiser en tot bevestiging van het beroepen vonnis
waarbij eiser zijn tegen de verweerders gerichte vorderingen waren
ontzegd, aileen de verweerster,
naamloze vennootschap Leon Eeckman, ten aanzien van eiser, die
binnen de vastgestelde termijn geen
conclusie had genomen, een arrest
heeft gevorderd dat geacht zou worden op tegenspraak te zijn gewezen,
zonder dat de andere verweerders
verwittigd werden van de zitting
waartoe de zaak was verdaagd of
waarop ze achteraf was bepaald; dat
op de zitting van 29 oktober 1980,
waarop de zaak overeenkomstig
artikel 751 van het Gerechtelijk
Wetboek was bepaald, eiser en de
verweerders, naamloze vennootschap H.G. Poland en Vernon Raymond Judges, niet verschenen; het
hof van beroep, bij een arrest dat
geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen, het hoger beroep niet
gegrond verklaart, aile beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt en eiser in de jegens de drie verweerders vastgestelde kosten veroordeelt;
Overwegende dat, nu de verweerders, naamloze vennootschap H.G.
Poland en Vernon Raymond Judges,
niet verschenen op de zitting
waarop de zaak was bepaald, en ten
aanzien van eiser niet een arrest
hadden gevorderd dat geacht zou
worden op tegenspraak te zijn
gewezen volgens de voorwaarden
van artikel 751 van het Gerechtelijk
Wetboek, het hof van beroep niet,
zonder schending van de wetsbepalmgen en de miskenning van del

zijn gewezen ten aanzien van eiser,
heeft kunnen beslissen over het
hoger beroep dat eiser tegen de
verweerders,
naamloze vennootschap H.G. Poland en Vernon Raymond Judges, had gericht;
Dat het middel gegrond is;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 771, 772, 773, 774 van het
Gerechtelijk Wetboek en uit de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op de aanvraag tot heropening van de
debatten van de derde verweerder, die
tot staving van die aanvraag aanvoerde
dat de toepassing van artikel 752 van het
Gerechtelijk Wetboek bij vergissing op
de zitting van 29 oktober 1980 was
gevorderd, zonder de redenen voor die
afwijzing op te geven, waaruit volgt dat
het arrest niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) en evenmin naar recht is
verantwoord (schending van aile in het
middel vermelde bepalingen) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders
tegen het middel opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het middel zonder belang is, daar eiser geen hoedanigheid heeft, in de zin van
artikel 17 van het Gerechtelijk Wethoek, om te klagen over de afwijzing van de aanvraag tot heropening van de debatten die niet door
eiser, doch door een van de tegenpartijen, namelijk de naamloze vennootschap Leon Eeckman, zou zijn
ingediend :
Overwegende dat eiser voor het
Hof mag aanvoeren dat er geen
redenen zijn opgegeven voor de
afwijzing van de aanvraag tot heropening van de debatten van verweerster, naamloze vennootschap
Leon Eeckman, die betoogde dat zij
bij vergissing op de zitting van
29 oktober 1980 een arrest had
gevorderd dat geacht zou worden op
tegenspraak te zijn gewezen ten
aanzien van eiser, daar het ant-

-496BESLIST DAT ER GEEN REDEN IS OM HET
woord op een dergelijke aanvraag
FAILLISSEMENT VAN DE BESTUURDERS VAN
ook van belang is om het geschil
EEN FAILLIETVERKLAARDE VENNOOTSCHAP
tussen de verweerders en eiser te
UIT TE SPREKEN - VASTSTELLING DAT DE
beslechten;
BESTUURDERS TIJDENS DE ZES MAANDEN,
Dat
de
grond
van
nietv66R HET VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING, NIET PERSOONLIJK EEN HANDELSACTIontvankelijkheid niet kan worden
VITEIT DOOR MIDDEL VAN DE VENNOOTaangenomen;
NAAR
SCHAP HEBBEN UITGEOEFEND Over het middel zelf
RECHT VERANTWOORDE BESLISSING.
Overwegende dat het hof van
beroep, ter afwijzing van de, volgens
het hof, i\npliciet aanhangige aan- 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
vraag tot heropening van de debat- BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING INZAKE
ten, enkel zegt « dat er geen grond FAILLISSEMENT - ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ADVIES TERSTOND OP
bestaat tot heropening van de
DE ZITTING UITGEBRACHT BESLISSING
debatten als gevraagd in de brief
STELT VAST DAT HET OPENBAAR MINISTEvan 5 november 1980 van mr.
RIE ADVIES HEEFT UITGEBRACHT - ENKELE
Claude Andries die aan het hof van
VASTSTELLING VOLDOENDE.
beroep is gezonden nadat de onderhavige
zaak
in
beraad
was
genomen » en « die brief buiten het 1" Naar recht verantwoord is het arrest
beraad houdt », zonder opgave van
dat beslist dat er geen reden is om het
faillissement van de hestuurders van
de redenen waarop zijn beslissing is
een faillietverklaarde vennootschap uit
gegrond;
te spreken, wanneer het op grand van
Dat het middel gegrond is;
de feitelijke gegevens die het aangeeft,
vaststelt dat de activiteit van de
bestuurders binnen de vennootschap,
tijdens de zes maanden die aan het
vonnis van faillietverklaring voorafgingen, niet een handelsactiviteit is
geweest die door middel van de
genoemde vennootschap is uitgeoefend

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde (1).
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal 2" Geen enkele wettelijke bepaling
beslissen; verwijst de zaak naar het
schrijft voor dat inzake faillissement
Hof van Beroep te Bergen.
de inhoud van het advies, dat het
openbaar ministerie terstond op de
9 december 1982 1' kamer zitting mondeling uithrengt, in de
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdebeslissing moet worden vermeld of
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
toegelicht (2).
Stranard - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, a d v o c a a t - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - generaal - Advocaten : mrs. Simont,
(1) Cass., 1 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1153)
Van Ommeslaghe.
met voetnoot F.D.; 26 okt. 1979 (ibid., 1979-80,
nr. 142); 12 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 348) en
11 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 31). Zie Cass.,
26 mei 1978 (ibid., 1978, 1140). Over de

uitbreiding

van

het

faillissement

tot

de

meester van de zaak, zie : VAN RYN en VAN

Examen
de
jurisprudence,
Nr. 221
1972-1978, Les societes commerciales, R.C.J.B.,
1981, blz. 263 e.v.; DuMON en MAussmN, << Propos
sur la notion d'extension de la faillite et sur
les mesures analogues en droit belge et en
1' KAMER- 9 december 1982
droit compare », Jurispr. comm. de Belgique,
FAILLISSE- 1974, biz. 180 tot 210, en 1976, biz. 263 tot 285.
1° FAILLISSEMENT,
OMMESLAGHE,

MENTSAKKOORD EN GERECHTEDAT
ARREST
LIJK AKKOORD

(2) Zie Cass., 31 mei 1974 (A.C., 1974, 1080)
en Cass., 6 sept. 1974 (ibid., 1975, 25).

-497(MR. MASSART-VERHAEGEN
T. PELGRIMS DE BIGARD E., E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6703)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1981
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 1, 437, 442 van het Wetboek van
Koophandel, 54, 55 en 70 van de bij
koninklijk besluit van 30 november 1935
gecoordineerde wetten op de vennootschappen,
doordat het arrest de beschikkingen
intrekt van het vonnis van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel van 11 april
1980 waarbij het faillissement van de
eerste drie verweerders ambtshalve was
uitgesproken, verklaart dat zonder
bestaansreden is het incidenteel hager
beroep waarbij eiseres vroeg dat de
faillissementen van die verweerders en
die van de naamloze vennootschappen
Fabeldis, Maison bleue en Fonior als een
enkele boedel zouden worden vereffend,
en de tussenvordering van eiseres ter
zake van tergend en roekeloos hager
beroep niet gegrond verklaart, en doordat het arrest die beslissingen hierop
doet steunen dat vaststaat dat die verweerders in feite de faillietverklaarde
vennootschappen controleerden, dat het
feit dat het personeel van de faillietverklaarde vennootschappen gewoonlijk
gebruikt werd bij verkopen waarvan de
ontvangsten niet geboekt werden en·
integendeel geheel of gedeeltelijk in het
geheim door de meesters van de zaak
werden opgenomen, een aanwijzing is
dat de vennootschappen als naamleners
werden gebruikt en een handelsactiviteit
van die natuurlijke personen was, dat
het veelvuldig gebruik van de maatschappelijke goederen voor doeleinden
die niets te maken hadden met het
maatschappelijk doe! van de vennootschappen en met het rechtmatig belang
van de aandeelhouders duidelijk aantoont dat de bestuurders de vennootschappen als naamleners wilden gebruiken met bedrieglijke benadeling van de
rechten van derden, dat echter, ter
rechtvaardiging van de faillietverklaring
van die verweerders, aileen rekening
mag worden gehouden met de handelin-

gen tussen 11 oktober 1979, begin van de
periode van zes maanden die voorafging
aan het vonnis van faillietverklaring van
die verweerders, en 20 en 27 maart 1980,
data van de vonnissen van faillietverklaring van de drie vennootschappen, dat,
volgens het bewijsmateriaal waarover
het hof van beroep beschikt, het bedrag
van de niet geboekte verkopen, die
werden verricht voor de naamloze vennootschap Maison bleue, gedurende de
in aanmerking te nemen periode, gemiddeld 91.300 frank per maand beliep, dat,
zelfs als bewezen zou zijn dat de
opbrengst van die verkopen in het
geheim door die verweerders werd opgenomen, die geldopnemingen niet veelvuldig genoeg hebben plaatsgehad en in
vergelijking met het omzetcijfer van de
vennootschap te gering zijn geweest om
in aanmerking te kunnen worden genamen als een aanwijzing van een door die
verweerders uitgeoefende handelsactiviteit, en dat in verband met het feit dat
die verweerders zich voordelen in natura
hebben toegekend, door die vennootschappen persoonlijke schulden hebben
doen betalen die groter waren dan
hetgeen de vennootschappen konden
dragen, en abnormale financie!e verrichtingen hebben gedaan die niet door de
eigen doeleinden van de vennootschappen en oak niet door de rechtmatige
belangen van de aandeelhouders konden
worden gerechtvaardigd, als men enkel
rekening houdt met de onregelmatige
handelingen tussen 11 oktober 1979 en
20 en 27 maart 1980, de voordelen in
natura en de betalingen van persoonlijke
schulden, gelet op de toestand van de
vennootschappen, ongetwijfeld overdreven zijn geweest, doch niet doen blijken
van een versnippering van de rechtspersoon van de vennootschappen ten voordele van die verweerders, dat de financiiile verrichtingen tijdens die periode
niet allemaal kennelijk onregelmatig
waren en dat niet is aangetoond dat die
verweerders, tijdens de
betrokken
periode, geld opgenomen hebben of
abnormale verrichtingen gedaan hebben
waardoor die verweerders als kooplieden
kunnen worden beschouwd en failliet
kunnen worden verklaard wegens hun
handelsactiviteiten die zij door middel
van de failietverklaarde vennootschappen hebben uitgeoefend,

terwijl, eerste onderdeel, in de zin van
de artikelen 1 en 437 van het Wetboek
van Koophandel als kooplieden worden
beschouwd zij die daden verrichten, bij
de wet daden van koophandel genoemd,
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bijberoep maken, en hieruit volgt dat de
eerste drie verweerders, -- nu zij gedurende de periode van 11 oktober 1979 tot
20 maart 1980, voor de naamloze vennootschap Maison bleue niet geboekte
verkopen voor een gemiddeld maandelijks bedrag van 91.300 frank hebben
verricht indien wordt aangetoond,
hetgeen het arrest niet uitsluit, dat zij
de opbrengst van die verkopen g2heel of
gedeeltelijk in het geheim hebben opgenomen, gedurende die periode kooplieden zijn geweest, zelfs als het bedrag
van die verkopen niet groat was in
vergelijking met het omzetcijfer van die
vennootschap, en dat zij derhalve op
11 april 1980 wettig fai!liet konden
worden verklaard overeenkomstig de
artikelen 437 en 442 van het Wetboek
van Koophandel;
tweede onderdeel, nu de eerste drie
verweerders tijdens de periode van
11 oktober 1978 tot 20 en 27 maart 1980
in het geheim geld hebben opgenomen
door middel van niet geboekte verkopen,
voordelen in natura hebben ontvangen,
door voormelde vennootschappen persoonlijke schulden hebben doen betalen
welke die vennootschappen niet konden
dragen, en abnormale financiele verrichtingen hebben gedaan welke niet door
het eigen doe! van de vennootschappen
en ook niet door de rechtmatige belangen van de aandeelhouders konden worden gerechtvaardigd, men, ter beantwoording van de vraag of die handelingen veelvuldig genoeg hebben plaatsgehad en belangrijk genoeg zijn geweest
om te beslissen dat die vennootschappen
als naamleners hebben gediend voor de
persoonlijke handelsverrichtingen van
die verweerders, die handelingen niet
mag scheiden van soortgelijke handelingen die v66r die periode waren vericht,
daar het geheel van a! die handelingen
zou kunnen bewijzen dat die verweerders de vennootschappen reeds v66r
11 oktober 1979 als naamleners wilden
gebruiken voor hun persoonlijke handelsverrichtingen en dat zij zulks na die
datum nag wilden, en aldus, gelet op de
bepalingen van de artikelen 1, 437 en 442
van het Wetboek van Koophandel, de
opening van het faillissement van die
verweerders bij het vonnis van 11 april
1980 zou kunnen rechtvaardigen;
derde onderdeel, eiseres in haar voor
het hof van beroep genomen conclusie
heeft aangevoerd dat de maatschappelijke organen van voornoemde faillietverklaarde maatschappijen niet functio-!

neerden, en dienaangaande verwees
naar de rubrieken 6° en 10° van het
beroepen vonnis van 8 septemnber 1980,
dat in die rubrieken, op grond van een
geheel van diverse stukken van of met
betrekking tot een van die vennootschappen, tot het besluit was gekomen
dat uit die gezamenlijke elementen duidelijk bleek dat het functioneren van de
maatschappelijke organen van die vennootschappen, en met name van hun
raad van bestuur en van hun algemene
vergadering, enkel schijn was geweest,
daar aile beslissingen waren genomen
krachtens de persoonlijke discretionaire
macht van de eerste drie verweerders,
terwijl een naamloze vennootschap
enkel handelt via haar organen, onder
meer de raad van bestuur waarvan
sprake is in artikel 54 van de gecoi:irdineerde wetten op de vennootschappen
en welke bestaat uit bestuurders die,
naar luid van artikel 55 van die wetten,
benoemd of herkozen moeten worden
door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, als bedoeld in artikel 70
van die wetten; hieruit volgt dat als, ten
deze, die organen fictief functioneerden,
de onder de naam van die vennootschappen uitgeoefende handelsactiviteit in
werkelijkheid een persoonlijke handelsactiviteit van de eerste drie verweerders
is geweest waarvoor die fail!ietverklaarde vennootschappen als naamleners
hebben gediend, dat zolang die toestand
bleef bestaan, die verweerders kooplieden waren in de zin van de artikelen 1
en 437 van het Wetboek van Koophandel
en dus failliet konden worden verklaard
overeenkomstig de artikelen 437 en 442
van dat wetboek; het arrest niet antwoordt op het door eiseres op bovenvermelde wijze opgeworpen middel en in
het onzekere laat of dit niet werkelijk
functioneren van de maatschappelijke
organen van de naamloze vennootschappen heeft voorgeduurd na 11 oktober
1979, dan wel of die verweerders v66r
die datum maatregelen hebben genomen
welke aan die onregelmatige maatschappelijke toestand een einde zouden hebben gemaakt, waaruit volgt dat het Hof
de wettigheid,· en met name de confermiteit met voormelde bepalingen van het
Wetboek van Koophandel en van de
gecoi:irdineerde wetten op de vennootschappen, niet kan toetsen van de
beslissing van de rechters volgens welke
die verweerders, gelet 0 P hun handelingen gedurende de periode van 11 oktober 1979 tot 20 en 27 maart 1980, niet
kunnen worden beschouwd als kooplie-
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klaard, en waaruit nog volgt dat de van Koophandel, die door middel
motivering van het arrest niet in over- van die vennootschappen werd uiteenstemming is met het vereiste van de geoefend;
artikelen 97 van de Grondwet en 780 van
Dat het onderdeel niet kan worhet Gerechtelijk Wetboek :
den aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Wat het tweede onderdeel beOverwegende dat het arrest erop treft :
wijst dat, tijdens de aan het faillisOverwegende dat het arrest, door
sement voorafgaande periode van enkel rekening te houden met de
zes maanden, niet geboekte verko- periode van 11 oktober 1979 tot 20
pen hebben plaatsgehad namens en 27 maart 1980, zonder acht te
de naamloze vennootschap Maison 'slaan op de activiteiten die de
bleue, dat de derde verweerder ech- eerste drie verweerders in de failter heeft verklaard dat de aldus lietverklaarde vennootschappen hebopgenomen winst bestemd was het- ben uitgeoefend v66r de zes
zij voor het personeel, hetzij vo~r de
vennootschappen en voor kleine uit- maanden die aan het vonnis van
gaven, en dat die verklaringen door faillietverklaring van 11 april 1980
de eerste en tweede verweerder zijn voorafgingen, om, enerzijds, te oorbevestigd, dat de aldus opgenomen delen « dat de eerste rechter, ter
bedragen tijdens de in aanmerking rechtvaardiging van de staat van
te nemen periode gering zijn in faillissement van de eerste drie
vergelijking met het omzetcijfer van verweerders, moest aantonen dat zij
de vennootschap en dat, zelfs als de faillietverklaarde vennootschapbewezen zou zijn dat de eerste drie pen, onder uitoefening van hun
verweerders geld hebben opgeno- controlemacht, als naamleners hebmen op niet geboekte verkopen die ben gebruikt en dat zulks heeft
hebben plaatsgehad tijdens de ver- plaatsgehad of is voortgezet tijdens
dachte periode van 11 oktober 1979 de ze~ m~a~den die aan hun pertot. 11 april 1980, toch nog stellig zou soonhJk fa1lhssement voorafgingen ,
bhJken dat, ge.durende die periode, en, anderzijds, op grond van de erin
d1e geldopnemmgen niet veelvuldig vermelde feitelijke gegevens vast te
hebben plaatsgehad en gering zijn stellen dat de activiteit van die
geweest, zodat ze niet in aanmer- verweerders tijdens de zes maanden
king kunnen worden genomen als die voorafgingen aan het vonnis van
een aanwijzing van een handelsacti- faillietverklaring, niet een door midviteit die de eerste drie verweerders del van die vennootschappen uitgedoor middel van de faillietver- oefende handelsactiviteit is geweest
klaarde vennootschap Maison bleue de beslissing dat de eerste dri~
verweerders niet failliet verklaard
zouden hebben uitgeoefend;
worden wegens hun activiteit in de
Dat de rechter op grond van die failliet verklaarde vennootschappen,
feitelijke gegevens heeft kunnen naar recht verantwoordt;
beslissen, zonder de in het middel
Dat het onderdeel niet kan worvermelde wetsbepalingen te scherr- den aangenomen;
den, dat er geen grond aanwezig is
Wat het derde onderdeel betreft :
om het faillissement van de eerste
Overwegende dat het hof van
drie verweerders uit te spreken
wegens hun activiteit namens de beroep, na erop gewezen te hebben
faillietverklaarde vennootschap, nu cla_t vaststaat dat de eerste drie
die activiteit tijdens de zes maan- verweerders in feite de faillietverden die aan het vonnis van failliet- klaarde vennootschappen controleerverklaring van 11 april 1980 vooraf- den, onderzoekt of hun door de
gingen, niet een handelsactiviteit curatm. aangevoerde handelingen,
is geweest, in de zin van de namehJk hun geldopnemingen op
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van maatschappelijk kapitaal voor waren met het eigen doe! van de
doeleinden buiten het maatschappe- vennootschappen of met de rechtlijk doe! van de ondernemingen, de matige belangen van de aandeeltoekenning aan zichzelf van voorde- houders;
len in natura die groter waren dan
Dat het onderdeel feitelijke
hetgeen de vennootschappen kon- grondslag mist;
den dragen, abnormale financiiHe
Over het tweede middel, afgeleid uit
verrichtingen die niet door de eigen
doeleinden van de vennootschappen de schending van de artikelen 721,
inzonderheid 3° en 6°, 764, inzonderheid
en ook niet door de rechtmatige 9°, 766, 780, inzonderheid 4°, en 1042 van
belangen van de aandeelhouders het Gerechtelijk Wetboek,
konden worden gerechtvaardigd,
doordat het arrest ter zake van failliskunnen worden beschouwd als aan- sementen definitief uitspraak doet, zulks
wijzing dat de vennootschappen als nadat het openbaar ministerie op de
naamleners gebruikt
zijn
met zitting van het hof van beroep van
bedrieglijke benadeling van de 25 september 1981 had geconcludeerd
rechten van derden, nu die clan- tot een heropening van de debatten,
destiene activiteiten uitgeoefend zonder zijn advies te geven over· de
zijn tijdens de periode van 11 okto- handhaving van de faillissementen van
de eerste drie verweerders, en nadat het
ber 1979 tot 20 en 27 maart 1980;
openbaar ministerie op de zitting van
Dat het arrest, door te oordelen 27 november 1981 eerst een nota had
dat die handelingen, voor zover ze voorgelezen waarin het verklaart het
bewezen zijn, gelet op de feitelijke dossier van de strafvordering tegen die
gegevens die het hof van beroep verweerders niet te kunnen overleggen
vermeldt, niet aantonen dat de tijdens de debatten, en vervolgens monzijn advies had gegeven, zonder
rechtspersoon ten voordele van de deling
dat uit de vermeldingen van het proceseerste drie verweerders versnipperd verbaal van die zitting of die van het
was, niet doen blijken dat de ven- arrest kan worden opgemaakt of dat
nootschappen tijdens de betrokken mondeling advies betrekking heeft
periode stelselmatig en gewoonlijk gehad op de handhaving van het failliszijn gebruikt voor doeleinden die sement van die verweerders,
niet door de eigen doeleinden van
terwijl artikel 1042 van het Gerechtede vennootsschappen of door de lijk Wetboek bepaalt dat, voor zover
rechtmatige belangen van de aan- andere wetsbepalingen er niet van afwijdeelhouders kunnen worden ge- ken, de overige hierboven aangewezen
rechtvaardigd, en ook niet dat door artikelen van het Gerechtelijk Wetboek
middel van de faillietverklaarde van toepassing zijn op de procedures
vennootschappen abnormale ver- voor de appelgerechten; uit de artirichtingen zijn gedaan die in aan- kelen 764, inzonderheid 9°, en 766 van
wetboek voortvloeit dat bij faillissemerking kunnen worden genomen dit.
menten de zaak aan het openbaar minister rechtvaardiging van het faillisse- terie moet worden meegedeeld, dat het
ment van de eerste drie verweer- openbaar ministerie zijn advies moet
ders, de in het middel vermelde geven en dat dit advies betrekking moet
conclusie beantwoordt;
hebben op het geschil zelf en dus, ten

Overwegende dat, voor het overige, zoals uit het antwoord op het
tweede onderdeel blijkt, het hof van
beroep, zonder dubbelzinnig te zijn
zoals in het derde onderdeel van het
middel wordt aangevoerd, enkel
rekening heeft gehouden met de
periode van 11 oktober 1979 tot 20
en 27 maart 1980 om na te gaan of
de eerste drie verweerders hande-

deze, op de handhaving van het faillissement van de eerste drie verweerders; het
feit dat het advies van het openbaar
ministerie betrekking heeft gehad op het
geschil zelf, moet worden vastgesteld,
hetzij in het schriftelijk advies dat is
voorgeschreven bij artikel 766 van het
Gerechtelijk Wetboek en dat bij het
dossier van de rechtspleging wordt
gevoegd overeenkomstig artikel 721,
inzonderheid 6°, van dit wetboek, hetzij,
als het advies mondeling IS gegeven

-501NIET OP GELDIGE WIJZE IS INGESCHREVEN overeenkomstig artikel 766 van dit wetAANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS
hoek, door de vermelding ervan in het
- FElTEN IN VERBAND MET DE TAAK VAN DE
proces-verbaal van de zitting als bedoeld
BESTUURDERS - BIJ BEDROG VERBORGEN
in artikel 721, inzonderheid 3°, van dit
GEHOUDEN - BEG RIP.
wetboek, of nog in het vonnis of het
arrest, overeenkomstig artikel 780,
inzonderheid 4°, van hetzelfde wetboek : Noch de artt. 35 en 194 Vennootschappenwet, noch enige andere wettelijke
Overwegende dat uit de gedingbepaling sluiten uit dat de tekortkoming van de bestuurder aan zijn
stukken blijkt dat het openbaar
ve1plichting om derwijze te handelen
ministerie in de zaak twee adviezen
dat op geheel het nieuwe kapitaal op
heeft gegeven, eerst een schriftelijk,
geldige wijze wordt ingeschreven, bij
op de zitting van 25 september 1981,
bedrog verborgen kan worden gehouhetgeen blijkt uit het feit dat het bij
den op de algemene vergadering van
het dossier van de rechtspleging is
een vennootschap, die met het oog op
gevoegd overeenkomstig artikel 721,
de kapitaalverhoging wordt gehouden

6', van het Gerechtelijk Wetboek, en
uit de vaststelling ervan in het
arrest van het hof van beroep van
6 november 1981, en vervolgens een
advies dat terstond op de zitting van
27 november 1981 mondeling is
uitgebracht, hetgeen is vastgesteld
in het proces-verbaal van die zitting
en in het bestreden arrest;
Overwegende dat de in het middel vermelde wetsbepalingen, noch
enige andere voorschrijven dat de
inhoud van het advies, dat het
openbaar ministerie terstond op de
zitting mondeling uitbrengt, wordt
vastgesteld of toegelicht;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de·
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 december 1982 1' kamer voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Stranard - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Bayart en
Van Ommeslaghe.
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VENNOOTSCHAP SCHAP -

NAAMLOZE VENNOOTKAPITAALVERHOG!NG WAARVOOR

(1).
(MR. VAN ROLLEGHEM T. OST, WYLOCK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6671)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1981 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen
waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 29 mei 1980;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322, 2219 van het
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvorde-·
ring, 35, inzonderheid eerste lid, 2°, en
194, inzonderheid vierde lid, van de
gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat artikel 35 van de geco6rdineerde wetten op de handelsvennootschappen « de raad. van bestuur en elk
van de in functie zijnde !eden ervan de
verplichting oplegt derwijze te handelen
dat op het nieuwe kapitaal op geldige
wijze wordt ingeschreven », met andere
woorden derwijze te handelen dat de
inschrijvingen niet nietig kunnen worden verklaard wegens een gebrek bij de
inschrijvingen, en dat de rol die de
bestuurder speelt bij de kapitaalverhoging, en inzonderheid in de algeme!le

I

.

(1} Z1e Cass., 29 mei 1980 (A.C., 1979-80,

nr. 612}

en de verwiJzmgen m de conclus1e van
het O.M. in Bull. en Pas., 1983.
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met zijn taak , is die overeenkomstig
artikel 194 van de gecoordineerde wetten
verjaart, met wijziging van het beroepen
vonnis van 3 januari 1978 beslist dat de
rechtsvordering van eiser verjaard is op
grond : dat de aansprakelijkheid van de
bestuurders bij ongeldige inschrijving op
een kapitaalverhoging, naar luid van
artikel 194 van de geco6rdineerde wetten, verjaart na vijf jaar, en de verjaring
begint te !open vanaf de datum van de
algemene vergadering die tot de kapitaalverhoging heeft besloten, behalve als
de culpoze daden van de bestuurder met
opzet verborgen zijn gehouden, en « dat
niet uit het oog mag worden verloren
dat de tekst van artikel 194, vierde lid,
betrekking heeft op aile gevallen waarin
de aansprakelijkheid van de beheerders
wordt onderzocht, waarbij de fout bij
een kapitaalverhoging slechts een van
een reeks mogelijke gevallen is; dat men
niet goed inziet in welk opzicht de
verrichting in verband met de taak
verborgen kan worden gehouden als het
gaat om een buitengewone algemene
vergadering voor een kapitaalverhoging
en dat in elk geval niets verborgen werd
gehouden bij de algemene vergadering
van de Compagnie beige d'Assurances
die op 25 maart 1970 ten overstaan van
een notaris is gehouden (cf. bijlagen tot
11et Belgisch Staatsblad van 1 april 1970,
Jlz. 6929 e.v.); dat de curator, om aan te
tonen dat "de verrichtingen in verband
met hun taak" verborgen waren gehouden en pas veel later zijn gebleken,
tracht te bewijzen dat het feit zoals het
door het Hof van Cassatie is omschreven
en dat zich heeft voorgedaan tijdens de
algemene vergadering van 25 maartl970,
vermengd is met de talrijke onregelmatigheden die de bestuurders Ost en
Wylock vroeger hadden begaan en waarvan sommige, zoals is gezegd, aanleiding
hebben gegeven tot correctionele straffen; dat die vermenging wellicht in de
hand is gewerkt door het feit dat het
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 3 januari 1978 niet
bepaald heeft gezegd welke betekenis
moet worden gegeven aan de woorden
" op geldige wijze ingeschreven " in
artikel 35 van de wet op de vennootschappen; dat die vermenging moet worden verworpen als de leer van het arrest
van 29 mei 1980 wordt gevolgd; dat dan
ook dient te worden afgezien van de
gedachte dat rekening zou moeten worden gehouden met de verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering tot vergoe-

ding van de uit een strafbaar feit
voortvloeiende schade; dat de door de
verweerders Ost en Wylock gepleegde
strafbare feiten niet op zichzelf de
onregelmatigheid van de inschrijving
hebben doen ontstaan, dat de vijfjarige
verjaring is beginnen te !open vanaf
25 maart 1970, zodat er verjaring was
toen de curator de dagvaardingen van 11
en 16 augustus 1976 uitbracht »,

terwijl, eerste onderdeel, volgens
artikel 35 van de geco6rdineerde wetten
op de vennootschappen, bij onregelmatige inschrijving op een kapitaalverhoging, het feit dat de aansprakelijkheid
van de bestuurders meebrengt, is de
goedkeuring van de intschrijving door
de algemene ve1 gadering in zoverre die
inschrijving onregelmatig is, en de verjaring bedoeld in artikel 194, vierde lid,
van dezelfde wetten derhalve begint te
!open, hetzij vanaf de datum van de
algemene vergadering, hetzij vanaf het
moment dat de onregelmatigheid van de
inschrijving is ontdekt als de onregelmatigheid met opzet verborgen is gehouden; de wet aldus de verjaring pas doet
!open vanaf de dag dat het feit dat de
aansprakelijkheid meebrengt, als dusdanig dit wil zeggen als onregelmatig,
blijkt; de rechter, derhalve, om te kunnen beslissen dat de verjaring begint te
!open vanaf de datum van de algemene
vergadering die de onregelmatige inschrijving heeft goedgekeurd, en niet
later, moet vaststellen dat de onregelmatigheid zelf, op die datum, niet met opzet
verborgen werd gehouden; eiser bij conclusie aanvoerde dat, gelet op de tegenstrijdige stellingen van de twee verweerders, enerzijds, en van verweerster en
andere inschrijvers, anderzijds, in verband met de regelmatigheid van de
inschrijving, de onregelmatigheid pas
zeker 1s gebleken nadat de beslissingen
tot veroordeling van beide verweerders
wegens de oplichting die aanleiding had
gegeven tot de inschrijving, in kracht
van gewijsde waren gegaan; zodat het
arrest, door te beslissen dat er geen
verberging met opzet is geweest, op
grond « dat men niet goed inziet in welk
opzicht de verrichting in verband met de
taak verborgen kan worden gehouden
als het gaat om een buitengewone algemene vergadering voor een kapitaalverhoging en dat in elk geval niets verborgen werd gebouden bij de algemene
vergadering van de Compagnie beige
d'Assurances die op 25 maart 1970 ten
overstaan van een notaris is gehouden »,
bij het onderzoek van de verberging met
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algemene vergadering zelf en de beslissing die ze heeft genomen, en niet met
de door eiser als oplichting bestempelde
daden die de beslissing van de algemene
vergadering onregelmatig hebben gemaakt, en bijgevolg de beslissing dat de
verjaring begint te !open vanaf de datum
van de algemene vergadering, niet verantwoordt (schending van de artikelen 35, 2o, 194, vierde lid, van de
geco6rdineerde wetten op de vennootschappen en 2219 van het Burgerlijk
Wetboek) en niet regelmatig met redenen is omkleed, daar het niet antwoordt
op de conclusie waarin eiser betoogde
dat de onregelmatigheid van de inschrijving en niet de goedkeuring van de
inschrijving met opzet verborgen was
gehouden (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 35, eerste
lid, 2', van de gecoiirdineerde wetten op
de vennootschappen niet uitsluit dat het
onregelmatige karakter van de inschrijving, dat de bestuurders aansprakelijk
maakt, voortvloeit uit onregelmatigheden
die zij of sommigen onder hen v66r de
inschrijving hebben begaan, en derhalve
de onregelmatigheid van de inschrijving,
in een dergelijk geval, pas niet meer met
opzet verborgen wordt gehouden, in de
zin van artikel 194, vierde lid, van
dezelfde wetten, vanaf het moment dat
die onregelmatigheden en hun gevolg op
de inschrijving worden ontdekt; eiser bij
conclusie aanvoerde dat « de onregelmatigheid is ontdekt op de datum waarop
de curator naar recht voor waarheid
moest aannemen dat er onregelmatigheden waren begaan, dit wil zeggen de dag
waarop de correctionele beslissingen van
20 november 1974 en 19 juni 1975 tot
veroordeling van beide beklaagden Ost
en Wylock wegens oplichting ten nadele
van de partijen Thomaes in kracht van
gewijsde zijn gegaan », en dat die
beslissingen hadden geoordeeld, volgens
het vonnis van 20 november 1974, dat de
beklaagden {beide verweerders) « op
bedrieglijke wijze op de kapitaalverhoging hebben doen inschrijven door
inlichtingen te verstrekken die, zoals ze
wisten, vals waren », en, volgens het
arrest van 19 juni 1975, « dat uit de
gegevens van het dossier blijkt dat de
bemoeiingen van de beklaagde Ost doorslaggevend waren om bepaalde personen
te doen inschrijven op de kapitaalverhoging van 25 maart 1970; dat de beklaagden, om aan de nieuwe inschrijvers aan
te tonen dat de Compagnies beige d'As-

surances zogezegd welvarend was, zich
met name beriepen op de balans van
1968 en het antwerp van balans van 1969
waarin, zoals ze wisten, onware en
bedrieglijke vermeldingen voorkwamen,
dat de aan de nieuwe inschrijvers voorgelegde nota van 9 april 1969 immers
spreekt van een winst van 555.081 frank
voor het jaar 1968 en dat dit gunstige
resultaat de burgerlijke partijen Jeanne
Thomaes,
Jean-Baptiste
Thomaes,
Berthe Maquinay en Roland Wilmart
ertoe deed besluiten
om in te
schrijven »; die strafrechtelijke beslissingen, ten aanzien waarvan het arrest niet
betwist dat de inhoud ervan juist is
weergegeven, in de conclusie van eiser,
krachtens het beginsel neergelegd in
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, gezag van
gewijsde hebben erga omnes, in zoverre
ze die misdrijven en hun beslissend
gevolg op de inschrijving op de kapitaalverhoging vaststellen; zodat, door de
stelling van eiser te verwerpen op grand
dat het feit dat zich heeft voorgedaan
tijdens de algemene vergadering van
25 maart 1970, niet moet worden vermengd met de onregelmatigheden die
beide verweerders vroeger hadden
begaan en waarvan sommige misdrijven
waren, en dat de door beide verweerders
Ost en Wylock gepleegde strafbare feiten
niet op zichzelf de onregelmatigheid van
de insschrijving hebben doen ontstaan,
het arrest : 1° uitsluit dat de onregelmatigheid van de inschrijving kan voortvloeien uit vroegere onregelmatigheden
van de beheerders en dat ze dus pas niet
meer verborgen is gehouden vanaf het
moment dat die laatste onregelmatigheden met zekerheid zijn gebleken; het
daardoor de artikelen 35, eerste lid; 2°,
194, vierde lid, van de gecoiirdineerde
wetten op de handelsvennootschappen
en 2219 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, 2° de bewijskracht miskent van
de conclusie waarin eiser, verre van de
onregelmatige kapitaalverhoging en de
vroegere onregelmatigheden van beide
verweerders te doen samengaan of te
trachten aan te tonen dat ze vermengd
waren, daartussen een onderscheid
maakte door erop te wijzen dat de eerste
het resultaat was van die laatste en dus
slechts samen met die vroegere onregelmatigheden kon blijken (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); 3° het gezag van
gewijsde miskent van bovenvermelde
strafrechtelijke beslissingen, die hebben
aangetoond dat er een verband bestond
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verweerders gepleegde oplichtingen, en aan zijn verplichting derwijze te
daardoor artikel 4 van de wet van handelen dat op het nieuwe kapitaal
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering op geldige wijze kan worden ingeschendt; 4° en niet antwoordt op de schreven, met opzet verborgen kan
conclusie van eiser, daar het niet zegt worden gehouden op de algemene
om welke reden de vroegere onregelma- vergadering van de vennootschap
tigheden rechtens of in feite geen ver- die met het oog op een kapitaalverband zouden houden met de onregelma- hoging wordt gehouden;
tigheid van de inschrijving, en dus niet
Dat het onderdeel in zoverre
regelmatig met redenen is omkleed gegrond is;
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, door de verweerders tegen de twee onderdelen van
het cassatiemiddel opgeworpen en
hieruit afgeleid dat ze nieuw zijn
voor zover ze zich beroepen op de
schendlng van de artikelen 35, eerste lid, 2", en 194, vierde lid, van
de gecoiirdineerde wetten op de
handelsvennootschappen :
Overwegende dat het arrest verklaart dat de rechtsvordering van
eiser verjaard is en daarvoor steunt
op de artikelen 35 en 194, vierde lid,
van voormelde wetten;
Overwegende dat het middel, dat'
kritiek oefent op de gronden waarop
het arrest zijn beslissing doet steunen, niet nieuw is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

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
besllssen; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Luik.
9

december 1982 -

1" kamer -

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h.
Stranard - Gelijkluidende conclusie van

de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en Simont.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BE-

Wat het eerste onderdeel betreft :
EINDIGING - DRINGENDE REDEN - BEGRIP.
Overwegende dat het arrest, door
• te zeggen dat men niet goed inziet 2° ARBEIDSOVEREENKOMST BEEINDIGING- DRINGENDE REDEN- BEOORDEin welk opzicht de verrichting
LING
VAN
HET
DRINGEND
KARAKTER
VAN
in verband met de taak van
DE AANGEVOERDE REDEN - TAAK VAN DE
bestuurder verborgen kan worden
FEITENRECHTER.
gehouden als het gaat om een
buitengewone algemene vergadering 1" Het feit dat het ontslag zonder opzegging, wegens dringende reden, rechtvoor een kapitaalverhoging, op algevaardigt, is het feit met inachtneming
mene wijze en zonder beperking
van alle omstandigheden welke in de
oordeelt dat de tekortkoming van de
brief tot kennisgeving van die reden
bestuurder niet verborgen kan worzijn aangevoerd en daarvan een drinden gehouden tijdens een algemene
gende reden kunnen maken (1).
vergadering;
(Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden.)
Dat het aldus een schending
inhoudt van de artikelen 35, 2", en
194, vierde lid, van de gecoiirdi(1) Cass., 28 nov. 1977 en 27 feb. 1978 (A.C.,
neerde wetten op de handelsven- 1978, 349 en 757). 14 mei 1979 (ibid., 1978-79,
nootschappen, die niet uitsluiten dat 1092).

1...;..---------------
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de beoordeling van het dringend
karakter van de reden ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging
moet de feitenrechter rekening houden met alle omstandigheden welke in
de brief tot kennisgeving van die
reden zijn aangevoerd en daarvan een
dringende reden kunnen maken.
(Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden.)
(KOTNIK T. WAUTHIER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6700)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1981
gewezen door het Arbeidshof te
Luik, afdeling Namen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 18, inzonderheid derde lid, gewijzigd bij de wet
van 10 december 1962, 34 en 20 van de
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gecoiirdineerd bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955,
doordat het arrest de bevestiging uitspreekt van het beroepen vonnis waarbij
eiser is veroordeeld om verweerster een
bedrag van 69.144 frank plus de wettelijke en gerechtelijke rente te betalen
als << opzeggingsvergoeding "• afwijzend
beschikt op zijn tegenvordering tot
terugbetaling van de in december 1917
betaalde werkdagen en tot betaling van
een opzeggingsvergoeding en hem veroordeelt in de kosten van de beide
instanties, op grond " dat de juiste reden
van het ontslag is : " daar u arbeidsgeschikt bent, moest u deze maandag
19 december werken, deze werkweigering is een grove fout "; de eerste
rechters terecht hebben geoordeeld dat,
zelfs aangenomen dat appellant (thans
eiser) pas op 18 december 1917 kennis
heeft gekregen van het bericht tot hervatting van het werk, en in de onderstelling dat de ongeschiktheid niet echt was,
hetgeen geenszins is aangetoond, gelet
op de door gelntimeerde (thans verweerster) overgelegde geneeskundige getuigschriften, er slechts Mn enkele niet
gerechtvaardigde werkdag kon zijn,
namelijk de dag waarop de geneesheer
die de afwezigheid heeft gecontroleerd
de werkhervatting heeft vastgesteld en
dat een enkele niet gerechtvaardigde

werkdag niet de dringende reden kan
opleveren waardoor de overeenkomst
onmiddellijk en zonder opzegging mag
worden beeindigd; de omstandigheid dat
gelntimeerde bij die gelegenheid zelfs
aan appellant heeft verklaard dat zij
weigerde om nog met haar collega te
moeten werken niet in aanmerking moet
worden genomen, daar ze niet vie! in het
kader van de door appellant aangevoerde dringende reden "•
terwijl, eerste onderdeel, de ontslagbrief van 19 december 1917 uitdrukkelijk
gewag maakte van de weigering van
verweerster om nog met haar collega
Chantal L ... te werken : " U hebt me
gezegd dat ik moest kiezen tussen u en
Chantal L ... U hebt eraan toegevoegd dat
ik een geneeskundig getuigschrift zou
ontvangen
en de brief eindigde
als volgt : « u moest deze maandag
19 december werken. Deze werkweigering is een grove fout »; uit de bewoordingen zelf van de ontslagbrief dus
duidelijk blijkt dat, in tegenstelling met
wat het arrest verklaart, de reden van de
beeindiging niet zozeer de afwezigheid
gedurende " een enkele werkdag " was
dan wei de weigering om nog te werken
welke uit die afwezigheid bleek; in
werkelijkheid de weigering om nog met
Chantal L ... te werken, niet te scheiden
was van de reden van de beeindiging;
daaruit volgt dat het arrest, door te
verklaren dat de door eiseres aangevoerde ontslagreden aileen maar een
niet gerechtvaardigde afwezigheid gedurende een enkele werkdag was en dat de
weigering van ve:LWeerster « om nog met
haar collega te moeten werken » niet
vie! in het kader van de aangevoerde
dringende reden, aan de ontslagbrief een
met zijn bewoordingen onverenigbare
betekenis en draagwijdte toekent en
bijgevolg de bewijskracht ervan miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, ze!fs in de onderstelling dat de weigering om nog met
een collega te werken niet de reden van
het ontslag was, het arrest niettemin
met die omstandigheid rekening moest
houden om de ernst van de ontslagreden
te beoordelen en ze bijgevolg niet buiten
beschouwing kon Iaten op grond dat ze
niet vie! << in het kader van de door eiser
aangevoerde dringende reden »; immers
het feit dat een ontslag rechtvaardigt het
feit is met inachtneming van aile
omstandigheden die daarvan een dringende reden voor de beeindiging van de
overeenkomst kunnen maken; de rechter
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feiten die niet in de ontslagbrief zijn
vermeld, als ze worden aangevoerd om
de als dringende reden voorgedragen
feiten toe te lichten; met des te meer
reden de rechter mag en zelfs moet
rekening houden met de omstandigheden ciie in de ontslagbrief worden aangevoerd om de erin opgegeven dringende
reden toe te lichten, zodat het arrest
niet, zonder het begrip dringende reden
te schenden, mocht nalaten rekening te
houden met de weigering van verweerster om nog met haar collega te werken,
op grand dat die weigering niet de
ontslagreden zou zijn (schending van de
artikelen 18, derde lid, en 20 van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden) :

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
13 december 1982 3' kamer Voorzitter: Mme Raymond-Decharneux,
afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de
h. Clason Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. De Bruyn.

Wat het tweede onderdeel be- Nr. 224
treft :
Overwegende dat het feit dat het
2' KAMER- 14 december 1982
ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, het feit is met inachtneming 1° REGISTRATIE (RECHT VAN)
AHT, 19, EERSTE LID, 1° EN 2°, VAN HET
van alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen WETBOEK VAN REGISTRATIE-, HYPOTHEEKEN GRIFFIERECHTEN - PRIJSBEWIMPELING
maken;
-

GRONDSLAG.

Dat de rechter rekening moet
houden met de omstandigheden die 2° BEWIJS - STRAFZAKEN- PREJUDICIEEL
GESCHIL - ART. !6 VOORAFGAANDE TITEL
in de ontslagbrief zijn aangevoerd VAN
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERINGom de erin opgegeven dringende ART. 206 WETBOEK VAN REG!STRATIE-, HYPOreden toe te lichten;
THEEK- EN GRIFFIERECHTEN - PRIJSBEWIMPELING.

Overwegende dat eiser in zijn
voor het arbeidshof genomen con- 3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
clusie betoogde dat hij in de ontDOOR DE FEITENRECHTER
slagbrief de omstandigheid had aanSTRAFZAKEN NOODZAKELIJKHEID 01'
gevoerd dat verweerster had gezegd
RAADZAAMHEID VAN EEN BIJKOMENDE
dat zij niet meer in de winkel wilde ONDERZOEKSMAATREGEL.
werken als haar collega niet werd
RECHT VAN VERDEDIGING
ontslagen en dat die omstandigheid, 4°STRAFZAKEN
- VERZOEK OM EEN BIJKOveeleer dan haar arbeidsongeschikt- MENDE ONDERZOEKSMAATREGEL - VERheid, de werkweigering van haren- ZOEK DOOR DE RECHTER AFGEWEZEN OMDAT
twege opleverde;
HIJ DIE MAATREGEL NIET NODIG ACHT OM
TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN - GEEN
Overwegende dat het arrest, door SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERgeen rekening te houden met die DEDIGING.
omstandigheid, omdat ze niet viel in
het kader van de door eiser aange- 1" Wanneer in een krachtens art. 19,
eerste lid, 1" en 2', van het Wetboek
voerde dringende reden, dit wettevan Registratie-, Hypotheek- en Griffielijke begrip, in de zin van artikel 18,
z·echten aan de formaliteit van de
derde lid, van de ten deze toepasseregistratie onderworpen notariiHe akte
lijke gecoordineerde wetten betrefwaarbij de eigendom van een in Belgie
fende de arbeidsovereenkomst voor
gelegen onroerend goed wordt overgedragen, bedrieglijk en met de bedoebedienden miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;

Jing registratierechten te ontduiken of
dit mogelijk te maken, een lagere dan
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meld, vindt het misdn)f van pnj'sbe- dagvaarding gesteld, niet samenvalt met
wimpeling zijn oorzaak niet in de de overeenkomst die de eisers formeel
registratieverplichting maar in het betwisten; de verplichting van aangifte
verdicht karakter van de overeen- van registratie immers een verplichting
komst zelf; de aanbieding ter regis- is die de uitvoering van een overeentratie is de uitvoering niet van de komst behelst, maar niet de overeenovereenkomst maar wei van een lis- komst zelf; deze overeenkomst krachtens
artikel 16 van de wet van 17 april 1878
cafe verplichting (1).
slechts kan worden bewezen met inacht-

2" Art. 16 wet van 17 april 1878 is niet neming van de regels van het burgerlijk

van toepassing op het misdrijf van
prijsbewimpeling, daar het misdrijf
geen verband houdt met de uitvoering
van een overeenkomst waazvan het
bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, maar zijn oarsprang vindt in het sluiten zelf van de
overeenkomst.
3o en 4o De feitenrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze de noodzaak of de
gepastheid van een onderzoeksmaatregel; uit de enkele omstandigheid dat
de rechter een verzoek tot verdaging
van de zaak en tot verhoor van
getuigen ter tez·echtzitting afwijst
omdat hij die maatregel niet nodig
acht om tot zzj'n overtuiging te komen,
kan niet worden afgeleid dat het recht
van verdediging is geschonden {2).

(SERGEANT. GEVAERT. CAPPELLE T. ONTVANGER VAN REGISTRATIE EN DOMEINEN}
ARREST

(A.R. nr. 7562)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

I. Op de voorziening van Wilfried
Sergeant en Leontine Gevaert :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eisers :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 16 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvorder_ing,
(1) Cass., 7 feb. 1944 (A.C., 1944, 92); Cass.,
27 juni 1960 (ibid., 1960, 975).
(2) Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919 en
noot F.D.); Cass., 21 nov. 1978 (ibid., 1978-79,

326).

recht, meer bepaald van artikel 1341 van
het Burgerlijk Wetboek, dat het bewijs
door getuigen niet toelaat tegen de
inhoud van een notariiHe akte, ook niet
omtrent beweringen van v66r deze akte;
de veroordeling echter steunt op getuigenverklaringen tegen de inhoud van de
notariele akte :

Overwegende dat
de
eisers,
kopers van een handelseigendom,
en Lucrece Cappelle, verkoopster
van dit onroerend goed, op vervolging van het openbaar ministerie,
bij beschikking van de. raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 21 oktober 1980
wegens overtreding van artikel 206
van het Wetboek van Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten naar
de correctionele rechtbank aldaar
.werden verwezen;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de eisers en Lucrece Cappelle
wegens dit misdrijf veroordeelt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen bedrieglijk en
met de bedoeling de belasting te
ontduiken of dit mogelijk te maken,
in de op 29 juni 1977 voor notaris
Fernand De Vos verleden verkoopakte die aan het registratierecht is
onderworpen, het verdichte bedrag
van 4.500.000 frank in plaats van de
overeengekomen prijs van 7.000.000
frank hebben doen vermelden; dat
het arrest het bewijs van de bewimpeling van de prijs afleidt, eensdeels, uit de door de notaris verstrekte inlichting dat Lucrece Cappelle op zijn kantoor in presentie
van de eisers verklaarde dat zij op
29 juni 1977 geen voorschot van
2.500.000 frank had ontvangen, en
anderdeels, uit de vaststelling dat de
door eisers « voorgehouden betaling
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geconfronteerd, zij op geen enkel punt
hun verdediging hebben kunnen waarnemen en de getuigen zelfs nooit de eed
hebben afgelegd; de veroordeling van de
eisers, zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep, in hoofdzaak aan deze
verklaringen is toe te schrijven; het hof
van beroep eveneens ten onrechte heeft
geweigerd de zaak uit te stellen tot een
vonnis zou zijn geveld in de zaak tegen
Lucrece Cappelle, verdacht van valsheid
in geschrifte, zaak die thans wordt
behandeld
door
onderzoeksrechter
Berckvens te Brugge; die zaak innig
verknocht is met huidige zaak, nu
Lucrece Cappelle op grond van dezelfde
notariele akte uitvoerend onroerend
beslag heeft gelegd; in het eensluidend
verklaard afschrift van de akte vap
uitvoering evenwel het woord « saldo >>
werd geschrapt, zodat genoemd stuk niet
conform is aan de minuut; dit gerechtelijk onderzoek essentieel is bij de beoordeling van de huidige zaak; het immers
niet denkbeeldig is dat twee tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken kracht van
gewijsde zouden bekomen :

van een gedeelte van de koopsom
niet in de notariele akte is vermeld,
hoewel de integraliteit van de
koopsom eerst in juni 1978 _______: een
jaar
later
moest
worden
betaald »;
Overvregende dat, wanneer de
partijen in een krachtens artikel 19,
eerste lid, 1" en 2", van het eerder
vermeld wetboek aan de formaliteit
van de registratie onderworpen
notariele akte waarbij de eigendom
van een in Belgie gelegen onroerend goed wordt overgedragen,
bedrieglijk en met de bedoeling
registratierechten te ontduiken of
dit mogelijk te maken, een lagere
dan de tussen hen overeengekomen
prijs doen vermelden, het desbetre£fende misdrijf van prijsbewimpeling
zijn oorzaak niet vindt in de registratieverplichting maar in het verdicht karakter van de overeenkomst
zelf; dat de aanbieding ter registratie de uitvoering is, niet van de
overeenkomst, maar we! van een
fiscale verplichting;

Overwegende dat het arrest op
grand van de geciteerde vaststelling
terecht heeft beslist dat artikel 16
van de wet van 17 april 1878 ten
deze geen toepassing vindt, aangezien het door de eisers en Lucnke
Cappelle begane misdrijf geen verband houdt met de uitvoering van
de
overeenkomst waarvan
het
bestaan ontkend of waarvan de
uitlegging betwist wordt, maar zijn
oorsprong vindt in het sluiten zelf
van de overeenkomst;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
doordat het verzoek van de eisers tot
het horen van getuigen werd afgewezen;
de eisers nochtans in hun conclusies de
subjectieve ingesteldheid van deze getuigen duidelijk hadden aangetoond : de
ene de gewezen minnaar is van de
burgerlijke partij Cappelle, de andere
een concurrent is van de handel in
tapijten, gelegen in dezelfde straat,
rechtover de handelszaak van eerste
eiser, de laatste de persoonlijke architect
is van de zoon van klaagster Cappelle;

Overwegende dat de eisers in hun
conclusies vroegen dat een aantal
getuigen ter terechtzitting zouden
worden gehoord en dat de behandeling van de zaak zou worden verdaagd tot er uitspraak zou zijn
gedaan over hun klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrecher tegen Lucrece Cappel!e,
die zij ervan verdenken valsheid in
geschrifte te hebben gepleegd in de
expeditie van de notariele verkoopakte waarmee uitvoerend beslag is
gelegd op het onroerend goed; dat
zij tot staving van het verzoek tot
verdaging alleen aanvoerden dat
· << ingeval de klacht gegrond zou
worden bevonden, de bekentenis
van Lucrece Cappelle inzake prijsbewimpeling in een geheel ander
daglicht zou komen te staan >>;
Overwegende dat het hof van
beroep het verzoek tot verdaging
verwerpt op grand dat « het zich
k
h f
h
niet uit te spre en ee t over et
aangeklaagde misdrijf », en aldus te
kennen geeft dat, nu dit niet aan
het
hof
is
onderworpen,
de
artikelen 226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering die de

-509samenhang in strafzaken betreffen, in strijd zouden zijn met de tekst
geen toepassing vinden;
van de akte;
Overwegende dat, wanneer, zoals
Dat het middel mitsdien wegens
ten deze, de wet in strafzaken geen vaagheid niet ontvankelijk is;
bijzonder bewijsmiddel oplegt, de
En overwegende dat de substanrechter zijn overtuiging vermag te tiele of op straffe van nietigheid
gronden op alle regelmatig bekomen voorgeschreven rechtsvormen in
gegevens waarover de partijen ver- acht zijn genomen en de beslissing
weer hebben kunnen voeren en op overeenkomstig de wet is gewezen;
onaantastbare wijze in feite de
bewijswaarde ervan beoordeelt; dat
B. In zoverre de voorziening
de feitenrechter eveneens op onaantastbare wijze in feite de noodzaak gericht is tegen de beslissing op de
of de gepastheid van een onder- civielrechtelijke vordering van verzoeksmaatregel beoordeelt; dat uit weerder tegen de eisers :
de enkele omstandigheid dat de
Overwegende dat de eisers geen
rechter een verzoek tot verdaging bijzonder middel aanvoeren;
van de zaak en tot verhoor van
getuigen ter terechtzitting afwijst
omdat hij die maatregelen niet
nodig acht om tot zijn overtuiging
II. Op de voorziening van Lucrece
te komen, niet kan worden afgeleid Cappelle :
dat het recht van verdediging is
miskend;
A. In zoverre de voorziening
Overwegende dat het arrest het gericht is tegen de beslissing op de
gevraagde getuigenverhoor afwijst strafvordering tegen eiseres :
op grond dat « geen enkel vastOverwegende dat de substantiele
staand gegeven er doet van blijken
dat de in de strafinformatie vervatte of op straffe van nietigheid voorgegegevens - waaronder de verkla- schreven rechtsvormen in acht zijn
ringen van bovengenoemde perso- genomen en de beslissing overeennen - onvoldoende zijn » en « die komstig de wet is gewezen;
gegevens trouwens op het stuk van
neutraliteit en objectiviteit te appreB. In zoverre de voorziening
CJeren zijn door het hof (van gericht is tegen de beslissing op de
beroep) »;
civielrechtelijke vordering van verOverwegende dat de appelrech- weerder tegen eiseres
ters met die consideransen releveOverwegende dat eiseres geen
ren dat zij door de gegevens van middel aanvoert;
het opsporingsonderzoek voldoende
ingelicht zijn en mitsdien de redenen aangeven waarom zij het door
de eisers gevraagde verhoor van
getuigen en het uitstel van de zaak
niet nodig achten;
Om die redenen, verwerpt de
Dat het middel niet kan worden
voorzieningen; veroordeelt de eisers
aangenomen;
in de kosten van hun respectieve
Over het derde middel, hieruit afgeleid voorziening.
dat het hof van beroep met betrekking
14 december 1982 2" kamer tot de inhoud van de notariiHe akte
deducties maakt, die in strijd zijn met Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorde tekst zelf van deze akte :
zitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat het middel niet D'Hoore, advocaat-generaal Advopreciseert welke gevolgtrekkingen caat: mr. H. Dufait, Brugge.

I
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Nr. 225
2" KAMER-

14 december 1982

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - ONTHEFFING VAN DE
GEVOLGEN VAN DIE BESLISSING - ARREST
VAN HET HOF VAN BEROEP- VOORAFGAAND
VERZOEKSCHRIFT AAN DE PROCUREURGENERAAL TE RICHTEN- TERMIJNEN.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - AANVRAAG VAN DE
VEROORDEELDE OM VAN DE GEVOLGEN VAN
DIE BESL!SS!NG TE WORDEN ONTHEVEN AANVANG VAN DE TERMIJN WAARBINNEN
DEZE AANVRAAG MAG WORDEN INGEDIEND
(!).

stukken waarop het Hof vermag acht
te sla£m, niet blijkt op welke datum de
straffen verstreken zijn naar aanleiding waarvan de terbeschikkingstelJing van de 1·egering werd uitgesproken en het Hof derhalve in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of, op
het tijdstip van de aanvraag tot opheffing van de gevolgen ervan, de termijn
van drie of vijf jaar, naar gelang van
het geval, sedert het verstrijken van
die straffen al dan niet bereikt was,
kan het de wettigheid van de beslissing niet beoordelen en voert het
ambtshalve een middel aan afgeleid
uit schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 26 van de Wet tot
Bescherming van de Maatschappij.
(VAN DEN BERGH R.)

3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - AANVRAAG VAN DE
VEROORDEELDE OM VAN DE GEVOLGEN VAN
DIE BESLISSING TE WORDEN ONTHEVEN AA!'J"VANG VAN DE TERMIJN WAARBINNEN
DEZE AANVRAAG MAG WORDEN INGEDIEND
- AMBTSHALVE OP TE WERPEN MIDDEL.

1' De recidivisten en gewoontemisdadi-

ARREST

(A.R. nr. 7698)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest de
vraag van eiser, gedagtekend 17 juli
1982, om ontheven te worden van de
gevolgen van de terbeschikkingstelling van de regering, die tegen hem
werd uitgesproken voor een termijn
van vijf jaar bij vonnis van 29 mei
1979 van de Correctionele Rechtbank te Gent, niet ontvankelijk
verklaart;

gers, die ter beschikking van de regering zijn gesteld, kunnen van de
gevolgen van die beslissing worden
ontheven door het hof van beroep in
het rechtsgebied waarvan de rechtbank, welke de beslissing heeft uitgesproken, haar zetel heeft; daartoe
moeten zij een aanvraag rich ten tot de
procureur-generaal bij dat hoi,· deze
aanvraag mag ingediend worden, naar
gelang van het geval, drie of vijfj'aar
na het verstrijken van de stra en
vervolgens van drie tot drie jaar of
Over het ambtshalve aangevoerde
van vijf tot vijf jaar. (Wet van 9 april middel, afgeleid uit de schending van de
1930, vervangen bij de wet van 1 juli artikelen 97 van de Grondwet en 26 van
1964, art. 26.)
de Wet tot Bescherming van de
Maatschappij :
2' De termijn van drie of vijf jaar, naar
gelang van het geval, na het verstrijOverwegende dat, luidens artiken waarvan de recidivisten en kel 26 van de wet van 9 april 1930
gewoontemisdadigers mogen vragen tot bescherming van de maatschapom te worden ontheven van de gevolgen van de beslissing die hen ter pij tegen de abnormalen en de
beschikking van de regering stelt, gewoontemisdadigers, als vervangen
neemt een aanvang op het ogenblik bij artikel 1 van de wet van 1 juli
van het verstrijken van de andere 1964, de recidivisten en de gewoonstraffen dan de terbeschikkingstelling temisdadigers die ter beschikking
van de regering (1).
van de regering zijn gesteld, krach-

----------------1 tens

(1) Cass., 17 april 1973 (A.C., 1973, 822 en
noot).

de artikelen 22 en 23 van die
wet, kunnen vragen van de gevolgen
van die beslissing ontheven te wor-
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worden drie jaar na het verstrijken
van de straf en vervolgens om de
drie jaar, wanneer de duur van de
terbeschikkingstelling van de regering tien jaar niet te boven gaat;
Overwegende dat de termijn van
drie jaar, bepaald bij voormeld
artikel 26, een aanvang neemt op
het ogenblik van het verstrijken van
de straf, dit wil zeggen van de
andere straffan dan de terbeschikkingstelling van de regering;
Overwegende dat het arrest, met
overneming van de redenen van
de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie, het verzoek
van eiser niet ontvankelijk verklaart
op grond « dat de terbeschikkingstelling van betrokkene een aanvang nam op 16 juli 1979 en bepaald
is om te verstrijken op 17 februari
1985, dat de aanvraag ingediend
werd vroeger dan drie jaar na het
verstrijken van de straffen en dat
deze dus niet ontvankelijk is >>;
Overwegende dat uit het arrest of
uit andere stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt op
welke datum de straffen verstreken
zijn naar aanleiding waarvan eisers
terbeschikkingstelling van de regering werd uitgesproken; dat aldus
het Hof in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of, op het tijdstip
van eisers aanvraag, de termijn van.
drie jaar sedert het verstrijken van
die straffen a! dan niet bereikt was,
en derhalve de wettigheid van de
beslissing niet kan beoordelen;

Nr. 226
2'

KAMER -

15 december 1982

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING SCHADE BESTAANDE
UIT VERSCHEIDENE ELEMENTEN - VONNIS
DAT DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER
BEPAALDE ELEMENTEN EN DE UITSPRAAK
VOOR HET OVERIGE UITSTELT GEEN
BEVOEGDHEIDSGESCHIL
VOORZIENING
V66R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

AFSTAND
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDER!NG SCHADE BESTAANDE
UIT VERSCHEIDENE ELEMENTEN - VONNIS
DAT DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER
BEPAALDE ELEMENTEN EN DE UITSPRAAK
VOOR HET OVERIGE UITSTELT - AFSTAND IN
ZOVERRE HET CASSATIEBEROEP GERICHT IS
TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING GEE:--1 INVLOED OP DE ONTVANKELIJKHEID
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE DEFINITIEVE
BESLISSING OVER BEPAALDE ELEMENTEN
VAN DE SCHADE.

1' en 2' Niet ontvankelijk is de voorziening die v66r de eindbeslissing is
ingesteld tegen een vonnis dat zonder
te beslissen over een bevoegdheidsgeschil, definitief uitspraak doet over
bepaalde elementen van de schade en
de uitspraak voor het overige uitstelt,
zelfs indien de eiser van zijn voorziening afstand heeft gedaan in zoverre
zij betrekking heeft op de beslissing
tot uitstel (1).

(CHARLIER, BELGISCH .JUREAU VAN AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. T. LEGRU, NATIONAAL
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van
het thans gewezen arrest melding
ARREST ( vertaling)
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de
(A.R. nr. 2581)
kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van
HET HOF; - Gelet op het bestreBeroep te Brussel.
den vonnis, op 4 juni 1982 in hager
beroep gewezen door de Correctio14 december 1982 2' kamer nele Rechtbank te Charleroi;
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor-l----------------zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
(1) Cass., 14 maart 1978 (A.C., 1978, 829);
- Gelijkluidende conclusie van de h.
24 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr, 250).
D'Hoore, advocaat-generaal.
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I

Overwegende dat het vonnis
b) wat de voorziening betreft van
enkel uitspraak doet over de bur- de vereniging zonder winstoogmerk
gerlijke belangen;
<<
Belgisch Bureau van Autoverzekeraars », gedaagde tot tussenkomst:
I. In zoverre de voorzieningen
Overwegende dat uit de stukken
gericht zijn tegen de beslissingen op waarop het Hof vermag acht te
de door Legru ingestelde burgerlijke slaan, niet blijkt dat de voorziening
rechtsvorderingen :
is betekend aan de partij tegen wie
Overwegende dat de eisers in een ze gericht is;
op 21 oktober 1982 op de griffie van
Dat de voorziening niet ontvankehet Hof neergelegde akte verklaren lijk is;
afstand te doen van hun voorzieningen, in zoverre het bestreden vonnis
Om die redenen, verleent akte
de uitspraak << over de toekenning van de afstand van de voorzieninvan een bedrag ( ... ) ten belope van gen binnen de hierboven aangegede kosten van een bewarend beslag ven grenzen; verwerpt de voorzieonder derden dat zou worden omge- ningen voor het overige; veroordeelt
zet in een beslag tot tenuit- iedere eiser in de kosten van zijn
voerlegging >> uitstelt, onder het voorziening.
voorbehoud dat ze hun voorziE:ningen opnieuw zullen instellen wan15 december 1982 - 2' kamer neer de beslissingen definitief zul- Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzit. ter - Verslaggever : de h. Poupart len geworden zijn;
Gelijkluidende conclusie van de h. JansOverwegende dat, ten gevolge van sens de Bisthoven, advocaat-generaal die gedeeltelijke afstand, de voorzie- Advocaat: mr. Dassesse.
ningen enkel gericht zijn tegen de
beschikkingen van het vonnis waarbij definitief uitspraak is gedaan
over bepaalde schadebestanddelen;
dat echter de appelrechter, die uitspraak moest doen over de rechtsvorderingen tot algehele vergoeding Nr. 227
van de schade, zijn rechtsmacht niet
volledig heeft uitgeoefend;
2' KAMER - 15 december 1982
Dat derhalve het bestreden von- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
nis geen eindbeslissing is in de zin STRAFZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR DE
van artikel 416 van het Wetboek van
EERSTE RECHTER - INACHTNEMING VAN DE
Strafvordering en evenmin uitREGELS INZAKE OPENBAARHEID VAN DE
spraak doet over een bevoegdheids- TERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD BESL!SSING VAN DE RECHTER IN HOGER
geschil;
GEGROND OP DE VASTSTELLINGEN
Dat de voorzieningen voorbarig BEROEP
BIJ DE PLAATSOPNEMING- NIETIGHEID.
en mitsdien niet ontvankelijk zijn;
2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - GEVOLG VAN DIE VERNIETIGING T.A.V. DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TEGEN DE BEKLAAGDE.

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering van
het Nationaal Verbond van Socialis1' Wanneer, in strafzaken, de eerste
tische Mutualiteiten,
rechter zich te1· plaatse heeft begeven,
a) wat de voorziening van de
maar het proces-verbaal van die
beklaagde Norbert Charlier betreft :
onderzoeksmaatregel noch het vonnis
Overwegende dat eiser geen enkel
vaststellen dat de regels inzake openbaarheid van de terechtzittingen in
middel aanvoert;

-513genomen tijdens die plaatsopneming, en
zodanige vaststelling a! evenmin voorkomt in het beroepen vonnis; die substantiele rechtsvorm derhalve moet worden geacht niet te zijn vervuld, hetgeen
de nietigheid tot gevolg heeft van de in
2° Vernietiging van de beslissing op de de loop van die plaatsbezichting verstrafvordering brengt vernietiging me- richte daden van onderzoek, het bestrede van de niet definitieve beslissing den vonnis daardoor ook nietig wordt,
op de tegen hem ingestelde burgerlijke nu het de tijdens de plaatsopneming
rechtsvordering, die het gevolg is van gedane vaststellingen niet verwerpt doch
de eerste, en zulks niettegenstaande at- ze, althans ten dele, ten grondslag legt
stand, zonder berusting, van de voor- aan de beslissing :
acht zijn genomen, is het vonnis in
hager beroep nietig als het beschikkende gedeelte daarvan gegrond is op
de vaststellingen gedaan tijdens de
plaatsopneming (1). (Art. 96 Gw.)

ziening tegen die eerste beslissing (2).
(THEMANS T. GILSON, DUBOIS)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2539)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juni 1982 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen verweerder
Dubois:

Overwegende dat de politierechtbank op 8 september 1981 een
plaatsopneming heeft gelast die is
geschied op 21 november 1981;
Overwegende dat noch het op die
datum opgemaakte proces-verbaal
noch het beroepen vonnis van
26 januari 1982 vaststellen dat de
onderzoeksverrichtingen tijdens de
plaatsopnemingen in het openbaar
zijn geschied;
Overwegende dat die substantiele
rechtsvorm derhalve moet worden
geacht niet te zijn vervuld, hetgeen
de nietigheid van de tijdens die
plaatsopneming verrichte daden van
onderzoek tot gevolg heeft;
Overwegende dat de appelrechters de nietige onderzoeksmaatregel
niet
hebben
verworpen
doch,
althans ten dele, hun overtuiging
hebben gegrond op het bij die
plaatsopneming op onregelmatige
wijze verkregen bewijsmateriaal;
dat hieruit volgt dat het bestreden
vonnis eveneens nietig is;
Dat het middel gegrond is;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 96 van de Grandwet, 153 en 176 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis eiser
wegens overtreding van het Wegverkeersreglement veroordeelt, de aan verweerder ten laste gelegde onopzettelijke
slagen en verwondingen niet bewezen
verklaart, het strafgerecht niet bevoegd
verklaart om uitspraak te doen over de
rechtsvordering van eiser tegen de
II. In zoverre de voorziening
beklaagde Dubois en de beslissing onder
meer grondt op de redengeving van de gericht is tegen de beslissing op de
eerste rechter die zijn beslissing onder burgerlijke rechtsvordering van de
meer grondt op de tijdens de plaatsop- verweerster Gilson tegen eiser :
neming op 21 november 1981 gedane
Overwegende dat eiser afstand
vaststellingen,
heeft gedaan van zijn voorziening;
tezwijl in het proces-verbaal van die
Overwegende evenwel dat de verplaatsopneming niet wordt vastgesteld
dat de regels inzake de openbaarheid nietiging van de beslissing op de
van de terechtzittingen in acht zijn tegen eiser ingestelde strafvordering
- - - - - - - - - - - - - - - - l l e i d t tot de vernietiging van de niet
(1) Cass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80, definitieve beslissing op de tegen
nr. 471).
hem ingestelde burgerlijke rechts(2) Cass., 21 nov 1979 (A.C., 1979-80, nr. 193); vordering, die uit de eerstgenoemde
22 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr 117).
beslissing
voortvloeit,
en
dit
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-ondanks de afstand die niet geldt
als berusting;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening,
in zoverre ze gericht is tegen de
beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
vernietigt het bestreden vonnis,
behalve in zoverre de verweerder
Dubois vrijgesproken wordt van het
hem ten laste gelegde; 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
de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.
15 december 1982 2" kamer
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly Geilj'kluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat : mr. Bayart.

Nr. 228
2" KAMER - 15 december 1982

VOORLOPIGE

HECHTENIS

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS 20 APRIL 1874, ART. 4 - MOTIVERING.

WET

Dat de vermelde gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkf1eid van de
verdachte, ernstige of uitzonderlijke
omstandigheden opleveren, die dermate de openbare veiligheid raken dat
de voorlopige hechtenis moet worden
gehandhaafd, wordt niet nauwkeurig
omschreven door het arrest dat de
beschikking van de raadkamer tot
voozofopige invrijheidstelling van de
verdachte wijzigt, enkel op grond dat
uit het onderzoek bliJ'kt dat in groep
drugs zijn gebruikt, dat de waning van
de verdachte diende als ontmoetingsplaats om er drugs te gebruiken, dat
de inlichtingen over de zedelijkheid.

van de verdachte kennelijk bezwarend·
zijn en dat zijn invrijheidstelling in de ·
huidige stand van de rechtspleging
zeker gevaren zou inhouden voor het
normale verloop van die rechtspleging.
(PASQUALIS)
ARREST ( vertalin!?J

(A.R. nr. 2661)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1982
gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 5 en 19 van de wet op de
voorlopige hechtenis :

Overwegende dat het arrest de op
22 oktober 1982 door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik gewezen beschikking
waarbij de voorlopige invrijheidstelling van eiser werd gelast, wijzigt
en daartoe de gronden overneemt
van de vordering van het openbaar
ministerie, volgens welke « door het
onderzoek de schuldbewijzen zijn
geleverd betreffende het drugge. bruik in groep; dat immers gebleken is dat de woonplaats van Luciano Pasqualis diende als ontmoetingsplaats om er drugs te gebruiken; dat de inlichtingen die zijn
verstrekt betreffende de zedelijkheid
van verdachte
kennelijk
bezwarend zijn; dat een invrijheidstelling in de huidige stand van de
rechtspleging zeker gevaren zou
inhouden voor het normale verloop
van die rechtspleging »;
Dat het arrest aldus niet nauwkeurig omschrijft uit welk oogpunt
de aangewezen gegevens, eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van
de verdachte, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren die
dermate de openbare veiligheid
raken dat de hechtenis moet worden gehandhaafd;

-515Om 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
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel.
15 december 1982 - 2' kamer
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 229
1' KAMER- 16 december 1982

lo LEVENSONDERHOUD-

UITKERINGSPLICHTIGE - RECHT OM IN DE LOOP VAN
DE APPELPROCEDURE FElTEN AAN TE VOEREN DIE NA DE BESLISSING VAN DE EERSTE
RECHTER HEBBEN PLAATSGEHAD.

2° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - UITKERINGSPLICHTIGE - RECHT
OM IN DE LOOP VAN DE APPELPROCEDURE
FElTEN AAN TE VOEREN DIE NA DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER HEBBEN
PLAATSGEHAD.

1' en 2' De uitkeringsplichtige mag als

verweer op een vordering tot het
bekomen van een uitkering tot levensonderhoud in de loop van de appelprocedure feiten aanvoeren die na de
beslissing van de eerste rechter hebben plaatsgehad (1).
(D ... B ... T.D ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6750)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 november 1981
door de Rechtbank van Eerste Aan-

.leg te Brussel
gewezen:

in

beroep

Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 807, 1042 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eerst
vaststelt dat eiser bepaalde gegevens
heeft aangevoerd van na de feitelijke
omstandigheden op grond waarvan de
eerste rechter uitspraak had gedaan, en
dat hij, meer bepaald uit een in 1977 op
klacht wegens overspel tegen zijn echtgenote ingesteld strafrechtelijk vooronderzoek, heeft afgeleid dat zij in aanwezigheid van de verbalisanten had toegegeven « dat zij met Rousseau op de
markt ging werken », vervolgens beslist
« dat dit gegeven, en ook de weigering
van ge!ntimeerde (thans verweerster) in
1978 over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vereffening van de gelden uit de
verkoop van een pand, in het kader van
een nieuwe vordering, en op voorwaarde
dat die feiten werden bewezen, de eventuele vermindering van de vastgestelde
uitkering hadden kunnen verantwoorden », maar « dat zij niet kunnen
aangevoerd worden om een vordering tot
wijziging van een vonnis, dat drie tot
vier jaar v66r de aangevoerde feiten is
uitgesproken, te staven », en bijgevolg de
veroordeling van eiser bevestigt om aan
verweerster een ge!ndexeerde uitkering
tot levensonderhoud ten belope van
20.000 frank per maand te betalen vanaf
1 april 1974,
terwijl geen bepaling van het Gerechtelijk Wetboek noch enig rechtsbeginsel
beletten dat een partij als verweer tegen
een rechtsvordering een feit van na de
inleiding van het geding aanvoert, zonder dat onderscheid moet worden
gemaakt naargelang het nieuw feit heeft
plaatsgehad tijdens het geding voor de
eerste rechter of tijdens het geding voor
de appelrechter; de appelrechters, door
geen rekening te willen houden met
feiten die tijdens het geding in hoger
beroep hebben plaatsgehad om op eisers
hoger beroep het bedrag van verweersters uitkering tot levensonderhoud vast
te stellen, enkel omdat die feiten drie tot
vier jaar na het beroepen vonnis hebben
plaatsgehad, de in het middel aangewezen wetsbepalingen hebben geschonden :
Over het middel
van
niet-

----------------l ontvankelijkheid
dat
ster is opgeworpen

(1) Zie Cass., 21 mei 1891 (Bull. en Pas., 1891,
I, 155); 23 feb. 1962 (ibid., 1962, I, 721) en 7 feb.
1963 (ibid., 1963, I, 649).

hoger

door verweeren hieruit is
afgeleid dat de door het cassatiemiddel bekritiseerde overweging

-516een ten overvloede gegeven overwe- sproken, de in het middel aangeweging van het vonnis is :
zen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het vonnis dat,
na te hebben gezegd dat de eerste
rechter, op grand van de feitelijke
omstandigheden waarop hij zijn uitspraak heeft doen steunen, het
Om die redenen, vernietigt het
bedrag van de aan verweerster verschuldigde uitkering passend heeft bestreden vonnis; zegt dat van dit
vastgesteld, de gegevens van na dat arrest melding zal worden gemaakt
vonnis, die eiser had aangevoerd om op de kant van de vernietigde
aan te tonen dat verweersters beslissing; houdt de kosten aan en
inkomsten zijn gewijzigd, afwijst op zegt dat de feitenrecher erover zal
grand dat die gegevens, in het kader beslissen; verwijst de zaak naar de
van een nieuwe vordering, en op Rechtbank van Eerste Aanleg te
voorwaarde dat die feiten worden Nijvel, zitting houdende in hager
bewezen, de eventuele vermindering beroep.
van de genoemde uitkering hadden
16 december 1982 1• kamer kunnen verantwoorden, dat zij niet Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitkunnen aangevoerd worden tot sta- ter Verslaggever : de h. Clason,
ving van een vordering tot wijziging afdelingsvoorzitter
Andersluidende
van het vonnis dat drie tot vier jaar conclusie (2) van de h. Velu, advocaatv66r de aangevoerde feiten is uitge- generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn
sproken, zijn beslissing het door de en Draps.
eerste rechter vastgestelde cijfer te
behouden, niet op een ten overvloede gegeven reden doet steunen;

I

Dat
het
middel
van
niet- Nr. 230
ontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;

1• KAMER -
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Over het middel
BEW!JS FEITELIJKE VERMOEDENS
Overwegende dat de uitkeringsDIRECTE BELASTINGEN- TOEZICHT VAN HET
plichtige, als verweer op een vordeHOF.
ring tot het verkrijgen van een
de rechter de feiten, die hij als
uitkering tot levensonderhoud, in de Hoewel
feitelijke vermoedens beschouwt, op
loop van de appelprocedure feiten
on a an tastbare wijze vaststelt, gaat het
mag aanvoeren die na de beslissing
Hoi na of die rechter het rechtsbeg1ip
van de eerste rechter hebben
plaatsgehad;
(2) Volgens de cone!. van het O.M. was het
middel niet ontvankelijk, bij gebrek aan
Dat het bestreden vonnis, nu het be lang.
dat verweer verwerpt enkel omdat
Het O.M. was van oordeel dat de appelrechde door eiser voorgelegde feiten, in ter, door erop te wijzen dat de nieuwe feiten,
het kader van een nieuwe vorde- indien zij al in het kader van een nieuw
geding een reden zouden kunnen geweest zijn
ring, en op voorwaarde dat die tot vermindering van de vastgestelde uitkefeiten worden bewezen, de even- ring, zulks maar geldt op voorwaarde dat zij
tuele vermindering van de vastge- werden bewezen (m.a.w. in de onderstelling
dat zij waren bewezen), besliste dat, volgens
stelde uitkering hadden kunnen de
gegevens waarover hij in de stand van het
verantwoorden, en omdat zij niet aanhangige geding beschikte, het bestaan van
kunnen aangevoerd worden om een die feiten hoe dan ook niet zeker was, maar
hypothetisch. Volgens het O.M. was die
vordering tot staven te wijziging !outer
overweging voldoende om het bestreden
van een vonnis dat drie of vier jaar beschikkende gedeelte naar recht te verantv66r de aangevoerde feiten is uitge- woorden.

I

-517" feitel~jke vermoedens " niet heeft
miskend of gedenatureerd en o.m., of
hij uit de gedane vascstellingen geen
gevolg heeft getrokken dat daarmee
geen enkel verband houdt of dat op
grand daarvan onmogelijk kan worden
verantwoord (1). (Artt. 1349 en 1353
B.W.; art. 608 Ger.W.)

(PETIT T. BELGISCHE STAAT CIEN)

MIN. V. FINAN-

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 584 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1982 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 20, 2°, b, 18, ·246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat de
beslissing aangaande het doen van renteloze opnemingen van belangrijke geldvoorschotten op het vermogen van de
naamloze vennootschap A. Petit & Cie
door eiser in zijn voordeel is genomen
en dat die opnemingen dus belastbare
inkomsten zijn, en hierbij steunt op de
overwegingen " dat eiser tijdens de jaren
1973 en 1974 gratis kon beschikken over
belangrijke geldvoorschotten die hij
op het vermogen van de vennootsch~p
A. Petit & Cie heeft opgenomen om . m
de naamloze vennootschap Brscmtenes
Paquot te investeren, met het oog op
zijn reconversie en die van zijn zonen
na het verlies van de Audi-NSUconcessie; dat in de belissing van de
directeur der belastingen zeer terecht
wordt gezegd " dat het ten deze voor de
hand ligt dat (eiser) in zijn hoedanigheid
van afgevaardigd-bestuurder met werkelijke en belangrijke functies in de vennootschap Petit het kapitaal van de
vennootschap kon benutten en een vaststaand voordeel genieten door gratis
over een gedeelte van dat kapitaal te

kunnen beschikken " en " dat dit voordeel ongetwijfeld de tegenprestatie is
voor de werkzaamheid van (e1ser) d1e als
bestuurder belast met het dagelijks
bestuur de spil van de vennootschap
was" dat (eiser) in hoger beroep toegeeft' dat de geiclvoorschotten voor 1974
4.215.476 frank bedragen, nu de opneming van twee miljoen waarvoor hij op
24 januari 1974 op zijn persoonlijke
rekening-courant is gedebiteerd en d1e
op 31 december 1974 zijn omgezet in een
renteloos voorschot van de naamloze
vennootschap A. Petit & Cie aan de
naamloze
vennootschap
Biscuiteries
Paquot, in werkelijkheid een voordeel
was dat (eiser) aan zichzelf had toegekend dat immers, en ten overvloede, de
vennootschap Petit geen zaken deed met
de naamloze vennootschap Biscuiteries
·Paquot en geen enkele reden van profes- ·
sionele aard een renteloos geldvoorschot
van de eerste vennootschap aan de
tweede kan verantwoorden; dat de
naamloze
vennootschap
Biscuiteries
Paquot op 12 juli 1974 failliet werd
verklaard en dat .de directeur aldus
terecht oordeelt dat de rechtzetting van
31 december 1974 moet worden verworpen omdat het in we~klijkheid een
poging is om het te voorz1en verhes van
twee miljoen door de naamloze vennootschap A. Petit & Cie en niet door (eiser)
te Iaten dragen ,,

terwijl het voordeel dat erin bestaat
dat een vennootschap kapitaal ter
beschikking stelt van een bestuurder,
hoofdaandeelhouder, van die vennootschap, enkel als een belastbaar bedrijfsinkomen wordt beschouwd wanneer het
een bezoldiging betreft, dat wil zeggen
wanneer de oorzaak ervan de prestaties
zijn die door de bezoldigde persoon zelf
zijn verricht; het arrest, door te zeggen
dat het litigieuze voordeel een belastbare
bezoldiging is op grond van, ofwel fe1ten
die niet hebben geleid tot een redenering die de gevolgtrekking uit de feiten
verantwoordt, welke feiten trouwens
geen betrekking hebben op en z~lfs
strijdig zijn met die gevolgtrekkmg,
ofwel van de loutere aanvoering van uit
de beslissing van de directeur aangehaalde fei ten waarvan het bestaan nooit
is aangetoond, zijn beslissing dat
genoemd voordeel een belastbare bezoldiging is in de zin van de artikelen 20,
2°, b, en 28 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen niet verantwoordt,
zodat het arrest door die beslissing de
(1) Zie Cass., 5 nov. 198:[ en 25 feb. 1982 bovengenoemde wetsbepalingen schendt
(A.C., 1981-82, nrs.164 en 380).
en ook artikel 246 van hetzelfde wetboek

-----------------.....,.1
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cassatieberoep; verooideelt eiser in
de kosten.

en de artikelen 1349, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet:

Overwegende dat het arrest zijn
beslissing dat het voordeel dat eiser
haalt uit het feit dat een vennootschap, waarvan hij bestuurder is,
kapitaal gratis te zijner beschikking
stelt, een belastbare bezoldiging is,
doet steunen op de in het middel
aangewezen gegevens en bovendien,
zonder dienaangaande door eiser te
worden bekritiseerd, zegt dat uit
een kennisgeving van 1 oktober
1975 van eiser aan de naamloze
vennootschap A. Petit & Cie en uit
de feitelijke omstandigheden die het
verduidelijkt, blijkt dat eiser verder
de functies
van afgevaardigdbestuurder is blijven uitoefenen en
nog belast was met het dagelijks
bestuur na het ontvangen van een
opzeggingsvergoeding op 10 juli
1973 en na die datum tot 16 december 1976 de functie van afgevaardigd-bestuu.rder met de hoogste leidinggevende bevoegdheden heeft
uitgeoefend ;

16 december 1982 -

1• kamer -

Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitVerslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat :

ter -

mr. DeBruyn.

Nr. 231
1" KAMER

-16 december 1982

1° RECHTSBEGINSELEN
MENE) - RECHTSMISBRUIK -

BEGRIP.

(ALGE-

2° RECHTSBEGINSELEN
MENE) - RECHTSMISBRU!K

-

(ALGESANCTIE

OP HET MISBRUIK- BEG RIP.

1"

Rechtsmisbruik kan ontstaan door de
uitoefening van een recht op een wijze
die kennelijk de grenzen te buiten gaa{
van de normale uitoefening van dat
recht door een voorzichtig en bedachtzaam mens (1).

2" De sanctie op een rechtsmisbruik is

Overwegende dat het arrest, op
grond van die feiten, waarvan het
op onaantastbare wijze het bestaan
vaststelt, zonder uit de genoemde
:Eeiten gevolgen af te leiden die
daarmee geen enkel verband houden of die qua grondslag niet verantwoord kunnen worden, heeft
kunnen beslissen dat het voordeel
dat eiser haalt uit het feit dat hij
gratis kan beschikken over een
gedeelte van het kapitaal van de
naamloze vennootschap A. Petit
& Cie, de tegenprestatie vormt voor
de werkzaamheid van eiser, die als
bestuurder, belast met het dagelijks
bestuur, de spil van de voornoemde
vennootschap is; dat het arrest
aldus zijn beslissing dat het litigieuze voordeel ee:n belastbare
bezoldiging is, regelmatig motiveert
en wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

niet het volledig verbeuren van dat
recht, maar het opleggen van de
normale uitoefening ervan of het herstel van de schade die door het
misbruik is teweeggebracht.
(DUMOULIN T. SARMA N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 6720)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 oktober 1981 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik in hoger beroep gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van rechtsmisbruik vastgelegd in de
artikelen 1382, 1383 en 1134, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, en uit de
schending van de genoemde bepalingen
(1) Zie Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) en
de voetnoot W.G.
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artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis zegt dat eisers
boger beroep niet gegrond is en dat het
deskundigenonderzoek naar de huurschade die verweerster aan eisers pand
heeft toegebracht, en naar de kosten
voor afbraak van de verbeteringen en de
huurderving, doelloos is geworden, op
grond : dat de bedoeling van appellant
(thans eiser) in het oog springt, immers
in artikel 8, § b, in fine, van de
huurovereenkomst wordt gezegd dat de
tijd tot de eindbeslissing, tijdens welke
het pand onbeschikbaar is, ten laste
komt van de huurder, zodat hij die
eindbeslissing zoveel mogelijk tracht uit
te stellen; dat zulks een duidelijk rechtsmisbruik uitmaakt en ook een totale
miskenning van artikel 1134, derde lid,
van het Burger!ijk Wetboek; dat de
houding van appellant met betrekking
tot het deskundigenonderzoek evenzeer
getuigt van rechtsmisbruik, aangezien
hij de afbraak verkiest van bepaalde
verbeteringen die gelntimeerde (thans
verweerster) in het pand he eft aangebracht en waardoor dat pand waarschijnlijk in waarde is gestegen
(voorbeelden : een betonnen trap in
plaats van een ijzeren die waarschijnlijk
bouwvallig was; sanitaire installaties,
onontbeerijk in een pand waar personeel
tewerkgesteld is) : dat het door de eerste
rechter bevolen deskundigenonderzoek
door die houding doelloos is geworden,
terwijl rechtsmisbruik aileen dan een
contractuele of quasi-contractuele fout
uitmaakt op grond waarvan het slachtoffer van dat rechtsmisbruik schadever-.
goeding kan eisen, wanneer deze het
bestaan van die schade en het oorzakelijk verband met de aangevoerde fout
aantoont;
en terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, zelf a! nam men
aan, quod non, dat eiser zijn recht heeft
misbruikt door, enerzijds, het deskundigenonderzoek niet te bespoedigen en
door, anderzijds, de strikte toepassing te
vragen van artikel 8G van de huurovereenkomst en de afbraak « van bepaalde
verbeteringen aan het pand >, die fout
als dusdanig enkel gesanctioneerd zou
kunnen worden door herstel in natura of
bij ekwivalent van de schade die hij
aldus zou hebben veroorzaakt en niet
door eiser vervallen te verklaren van
zijn recht een deskundigenonderzoek te
vragen om de schadevergoeding te
schatten waarop hij recht heeft wegens
de huurschade aan het pand en zijn

huurderving en a fortiori evenmin door
hem vervallen te verklaren van zijn
recht die schadevergoeding te vorderen;
daaruit volgt dat het vonnis, door te
beslissen dat het door de eerste rechter
bevolen deskundigenonderzoek wegens
het aan eiser verweten rechtsmisbruik
doelloos is geworden, het algemeen
rechtsbeginsel van rechtsmisbruik miskent en de in het middel aangewezen
bepalingen van het Burger!ijk Wetboek
schendt;
derde onderdeel, ...
vierde onderdeel, de aan eiser verweten fouten, volgens de eigen vaststellingen van het vonnis, enkel de berekening
belnvloeden van de vergoeding wegens
huurderving en de afbraak van de door
verweerster in het pand aangebracht
<< verbeteringen >>; waaruit moet volgen
dat er zeker geen oorzakelijk verband
bestaat tussen die fouten en, enerzijds,
de betaling van de vergoeding waarop
eiser aanspraak maakt wegens de huurschade aan zijn pand, buitend de
<<
verbeteringen » die daarin zouden
aangebracht zij en, anderzijds, de vergoeding voor de duur van de huurderving die als normaal kan worden
beschouwd (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van rechtsmisbruik
en schending van de in het middel
aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat betreft het tweede en het
derde onderdeel :
Overwegende dat het rechtsmisbruik kan ontstaan door de uitoefening van een recht op een wijze die
duidelijk de grenzen te buiten gaat
van de normale uitoefening van dat
recht door een voorzichtig en
bedachtzaam mens; dat een dergelijk misbruik zijn sanctie vindt niet
in een volledig verbeuren van het
recht, maar door de normale uitoefening van dat recht op te leggen of
in het herstel van de schade die
door het misbruik is teweeggebracht;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het door de eerste
rechter bevolen deskundigenonderzoek niet uitsluitend betrekking had
op de huurderving waarvan sprake
is in artikel 8 van de huurovereenkomst tussen partijen en op de
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Om die redenen, vernietigt het
pand heeft aangebracht,
maar bestreden vonnis; beveelt dat van
dit
arrest melding zal worden
inzonderheid ook op de eventuele
huurschade, de raming van hun gemaakt op de kant van de vernieherstellingskosten en de vaststelling tigde beslissing; houdt de kosten
van de schade aan het pand die aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal oordelen; verwijst de
daarvan het gevolg kan zijn;
Overwegende dat het vonnis erop zaak naar de Rechtbank van Eerste
wijst dat de vertraging van de Aanleg te Hoei, zitting houdende in
procedure en van de uitvoering van hager beroep.
het deskundigenonderzoek aan eiser
16 december 1982 1' kamer te wijten is en zegt dat zijn bedoe- Voorzitter : ridder de Schaetzen, afdeling in het oog springt; dat in lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr.
artikel 8, § b, in fine, van de Raymond-Decharneux - Gelijkluidende
huurovereenkomst wordt gezegd dat conclusie van mevr. Liekendael, advode tijd tot de eindbeslissing tijdens caat-generaal - Advocaten : mrs. Van
welke het pand onbeschikbaar is, Ryn en Dassesse.
ten Jaste komt van de huurder,
zodat eiser die eindbeslissing zoveel
mogelijk tracht uit te stellen; dat
z1ilks een duidelijk rechtsmisbruik
uitmaakt en oak een totale miskenning van artikel 1134, tweede lid, Nr. 232
van het Burgerlijk Wetboek; dat
eisers houding met betrekking tot
1' KAMER - 16 december 1982
het deskundigenonderzoek evenzeer
getuigt van rechtsmisbruik, aange- 1° STEDEBOUW - ART. 76DBIS, WET 29
zien hij de afbraak verkiest van
MAART 1962 - GEMEENTEBELASTING OP NIET
bepaalde verbeteringen die verweer- BEBOUWDE PERCELEN REGELEN IN EEN NIET
ster in het pand heeft aangebracht VERVALLEN VERKAVELING - BELASTINGen waardoor dat pand waarschijn- VRIJSTELLING- OMVANG.
lijk in waarde is gestegen;
2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBEOverwegende dat uit die vaststelLASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN
lingen en beschouwingen niet volgt
JAARLIJKSE
BELASTING
OP
NIET
dat het vonnis eiser rechtsmisbruik
BEBOUWDE PERCELEN BEGREPEN IN EEN
verwijt bij alle vorderingen die
NIET VERVALLEN VERKAVELING ART.
?OBIS WET 29 MAART !962 - BELASTINGVRIJhij heeft ingesteld en waarmee
STELLINGOMVANG.
het deskundigenonderzoek verband
hield, en evenmin dat alle vergoe- 1' en 2' Art: 70bis, § 3, eerste h'd,
dingen die verweerster bij het veringevoegd bij de wet van 22 december
strijken van de huurovereenkomst
1970 in de Wet Ruimtelijke Ordening,
voorziet slechts in vrijstelling van de
eventueel verschuldigd is, door dat
jaarlijkse
belasting op de niet
rechtsmisbruik zijn veroorzaakt; dat
bebouwde percelen, die krachtens de
het vonnis derhalve, nu het enkel
Pachtwet « thans », d.i. bij de inwerop grand van de voormelde motiekingtreding van de genoemde wet
ven beslist dat het door de eerste
van 22 dec. 1970, niet voor de bouw
rechter bevolen deskundigenonderkunnen
worden
bestemd;
een
zoek doelloos is geworden, dat het
gemeente kan, ingevolge de vrijheid
hager beroep niet gegrond is en dat
waarover zij wettelijk beschikt om
haar belastingverordeningen vast te
de tussenvordering tot teruggave
stellen, beslissen dat de belastingvrijvan de huurwaarborg aan verweerstelling o.m. ook geldt voor de percester gegrond is, niet naar recht
Ien « die niet voor de bouw kunnen
verantwoord is;
worden bestemd » op een andere
Dat beide onderdelen van het
datum, bijv. tijdens het Iitigieuze bemiddel gegrond zijn;
Jastingjaar, en de genoemde gemeente
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had uitgebreid, beslissen dat zij, voo.r
de eigenaars die reeds vroeger de
vrijstelling genoten, enkel blijft gelden
wanneer, voor hun percelen die
« thans », d.w.z. tijdens het Jitigieuze
belastingjaar, niet voor de bouw kunnen worden bestemd, ingevolge de
bepalingen van de Pachtwet, een dergelijke pacht van kracht was bij de
inwerkingtreding van art. 70bis, § 3,
eerste lid, van kracht was bij de
inwerkingtreding van art. 70bis, § 3,
eerste lid, van de voornoemde wet van
29 maart 1962 (1).
(STAD NAMEN T. YPPERS!EL, MATAGNE)

ARREST ( vertuling)

(A.R. nr. F 588 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 maart 1982 door
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Namen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 5 van de belastingverordeing van de stad Namen van
27 februari 1978, gewijzigd op 29 september 1980, en 97 van de Grondwet,
doorda t de beslissing van de bestendige deputatie de outlasting hierop doet
steunen dat de verpachter aan de pachter geen kennis heeft gegeven van het
feit dat het verpachte goed bouwgrond is
geworden (artikel 6, 2", van de wet van
4 november 1969) en dat er geen eensluidend verklaard afschrift van de bouwvergunning is overgelegd (artikel 12 van
dezelfde wet), en eveneens berust op de
overweging " dat er met betrekking tot
het belastingjaar 1981 geen nieuw en
strijdig gegeven aan het Iicht is
gekomen »,
terwijl, eerste ondez·deel, de belastingverordening, als gewijzigd bij de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 1980, goedgekeurd door de provinciegoeverneur op 28 oktober 1980, die
twee omstandigheden niet als voldoende
voorwaarde voor vrijstelling stelt, daaruit volgt dat de beslissing de belastingverordening miskent;

----------------1
(1) Zie Cass., 14 jan. 1976 (A.C, 1976, 568) en
8 mei 1981 (ibid, 1980-81, nr. 512).

t;veede onderdeel, artikel 5 van de
belastingverordening precies op 29 september 1980 is gewijzigd, daaruit volgt
dat de beslissing de gewijzigde belastingverordening miskent en, op grand
van beide voormelde redenen, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de door eiseres
aangevoerde grieven geen betrekking hebben op het vormvereiste
van artikel 97 van de Grondwet; dat
het middel dus niet ontvankelijk is
in zoverre het schending van die
grondwettelijke bepaling aanvoert;
Overwegende dat, ingevolge artikel 5 van de verordening van de
Stad Namen van 27 februari 1978 tot
vaststelling van een rechtstreekse
jaarlijkse belasting op de niet
gebouwde percelen begrepen in een
niet vervallen verkaveling, van die
belasting onder meer zijn vrijgesteld de eigenaars van percelen die
krachtens de bepalingen van de
Pachtwet " thans niet voor bebouwing kunnen worden bestemd »,
Overwegende dat naar luid van
genoemd artikel 5, gewijzigd op
29 september 1980 en geldend voor
het belastingjaar 1981, onder meer
van belasting zijn vrijgesteld de
eigenaars van de percelen waarvoor
een pachtovereenkomst van kracht
was bij de inwerkingtreding van de
wet van 22 december 1970 en welke
ingevolge de bepalingen van die wet
thans niet voor beschouwing kunnen worden bestemd;
Overwegende dat artikel 26 van
de wet van 22 december 1970 in de
wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw een
artikel 10bis heeft ingevoegd, waarvan § 3, eerste lid, bepaalt dat de
jaarlijkse belasting op de niet
gebouwde percelen, begrepen in een
niet vervallen verkaveling, niet
wordt geheven van de percelen die,
ingevolge de bepalingen van de
wet op de landpacht, " thans >> niet
voor bebouwing kunnen worden
bestemd;
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die op 29 september 1980 in de
voormelde belastingverordeing van
1" KAMER -17 december 1982
de stad Namen is aangebracht, volgt
dat de vrijstelling voor het belas- 1° KOOP
BURGERLIJK
WETBOEK,
tingjaar 1981 voor de eigenaars die ART. lli<\B - KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN
reeds vroeger een vrijstelling genaRECHTSVORDERING DIENT DOOR DE
KOPER TE WORDEN INGESTELD BINNEN EEN
ten, enkel blijft gelden wanneer,
voor hun percelen die « thans "• dat KORTE TIJD, AL NAAR DE AARD VAN DE
wil zeggen tijdens het litigieuze KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN IN DE
GEBRUIKEN VAN DE PLAATS WAAR DE KOOP
belastingjaar, niet voor bebouwing GESLOTEN
IS - GEBRUIK VAN DE PLAATS
kunnen worden bestemd, ingevolge WAAR
DE KOOP GESLOTEN IS, KAN NIET VOOR
de bepalingen van de Pachtwet, een HET EERST WORDEN INGEROEPEN VOOR HET
dergelijke pacht van kracht was bij
HOF.
de inwerkingtreding van artikel
2°
TUSSENKOMST
BURGERLIJKE
?Obis, § 3, eerste lid, van de voorZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING
noemde wet van 29 maart 1962;
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST,
Overwegende dat de bestendige
DOOR ElSER INGESTELD - VERWERPING VAN
deputatie, door te zeggen dat het
DE VOORZIENING VORDERING ZONDER
bezwaar van de verweerders ontBELANG.
vankelijk en gegrond is, en door
De koper die overeenkomstig art. 1648
derhalve de ontlasting van ambts- 1" B.
W. de vernietiging van de verkoop
wege te bevelen, inzonderheid op
vordert, vermag niet voor het eerst
grond dat met betrekking tot het
voor het Hoi een plaatselijk gebruik in
belastingjaar 1981 geen nieuw gegete roepen.
ven aan het Iicht is gekomen, en
zonder vast te stellen dat het per- 2" Verwerping van de voorziening ontneemt aile belang aan eisers vordering
ceel waarop de genoemde aanslag
tot bindendverklaring van het arrest
betrekking heeft, het voorwerp uit-·
(1).
maakte van een pachtovereenkomst
die van kracht was bij de inwerT. DELVANO P.V.B.A., CODEX N.V.,
kingtreding van artikel 70bis, § 3, •(BORRY
S.N.C. SOLMEC , VENNOOTSCHAP NAAR ITAeerste lid, van de wet van 29 maart
LIMNS RECHT)
1962, artikel 5 van de in het middel
aangewezen
belastingverordening
ARREST
schendt;
(A.R. nr. 3553)
Dat het middel in zoverre
gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1981 door het
Om die redenen, vernietigt de Hof van Beroep te Gent gewezen;
bestreden beslissing; beveelt dat
I. In zoverre de voorziening
van dit arrest melding zal worden gericht is tegen tweede en derde
gemaakt op de kant van de vernie- verweerster :
tigde beslissing; veroordeelt de verOver het middel van niet-ontweerders in de kosten; verwijst de vankelijkheid,
ambtshalve door het
zaak naar de Bestendige Deputatie openbaar ministerie tegen de voorzievan de Provincieraad van Luxem- ning
opgeworpen,
overeenkomstig
burg.
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek ter kennis gebracht :
16 december 1982 1• kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzit- ·
Overwegende dat tussen eiser,
ter - Verslaggever : de h. Stranard Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie- enerzijds, en de tweede en de derde
kendael, advocaat-generaal - Advocaat :
{1) Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 411).
mr. P. Heger, Namen.
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verweerster, anderzijds, voor de feitenrechter
geen
geding
werd Wetboek weliswaar bepaalt dat de vordering
op grand van koopvernietigende
gevoerd en het arrest geen veroordeling uitspreekt ten nadele van gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd, maar dat bij de
eiser en ten voordele van die ver- beoordeling van deze korte tijd rekening
weersters;
dient gehouden te worden met de aard

Dat de voorziening als zodanig
niet ontvankelijk is; dat zij nochtans wel kan gelden als oproeping
tot bindendverklaring van het
arrest;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen eerste verweerster :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1648 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

doordat het arrest vaststelt : « Daar de
oorspronkelijke dagvaarding eerst dagtekent van 27 december 1974, achten de
appellante (eerste verweerster) en de
naamloze vennootschap Codex de eis
van Borry laattijdig en derhalve niet
ontvankelijk. Terecht onderstrepen zij
de bepaling van artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan
de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet worden
ingesteld door de koper binnen een
korte tijd. Ter zake nu blijkt dat de
koper binnen zeer korte tijd na de
vaststelling van gebreken, die een herstelling van de kraan noodzakelijk
maakten, zich gewend heeft tot de
verkoper om herstellingen te Iaten uitvoeren, die, blijkens de brief van 17 september 1973 van de appellante aan
Borry, tot dan toe nog geen bevredigend
resultaat hadden gegeven. Nadien zijn er
geen contacten meer geweest tussen de
koper en de verkoper. In zijn conclusie
van 4 mei 1977 bevestigt de eerste
geYntimeerde (eiser) dit in volgende
bewoordingen : " Het spreekt dan oak
vanzelf dat konkluant vanaf september
1973 geen reklamaties meer heeft geuit
over de defecte machine, om reden dat
ze sindsdien niet meer werd gebruikt ".
Het is dan omdat "verweerster (appellante) niet meer omkeek" dat de koper
is overgegaan tot dagvaarding om zijn
rechten te Iaten gelden », en op grond
van deze vaststellingen beslist dat de
oorspronkelijke vordering van eiser
onontvankelijk dient verklaard te worden op grond van laattijdigheid,

van de koopvernietigende gebreken en
de gebruiken van de plaats waar de
koop gesloten is,
en terwijl het arrest, bij de beslissing
dat de oorspronkelijke rechtsvordering
van eiser niet werd ingesteld binnen een
korte termijn, in het onzekere laat of het
heeft willen oordelen, hetzij dat het
!outer verstrijken van een bepaalde
termijn de vordering onontvankelijk
maakte wegens laattijdigheid zonder dat
moest rekening gehouden worden met
de aard van de gebreken en met de
plaatselijke gebruiken
in welk geval
de beslissing door onwettigheid is aangetast (schending van artikel 1648 van
het Burgerlijk Wetboek) - hetzij dat,
rekening houdend met zowel de aard
van de gebreken als met de plaatselijke
gebruiken, de door de wet voorziene
<< korte termijn » niet werd geeerbiedigd;
zodat het arrest, wegens deze onzekerheid die het Hof in de onmogelijkheid
stelt de wettigheid van de beslissing te
controleren, althans door een motiveringsgebrek is aangetast (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest in
consideransen die maar gedeeltelijk
in het middel zijn overgenomen,
onder meer releveert : dat de litigieuze kraan geleverd werd op
12 oktober 1972; dat in de bestelbon
een waarborg van negen maanden
werd bedongen; dat de kraan herhaaldelijk defect was; dat in een
proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door een gerechtsdeurwaarder op 12 juli 1973, vermeld is
dat « de olie welke in de pistons
gedaan wordt regelmatig overloopt »;
dat nog andere vaststellingen werden
gedaan, laatst op 19 en 20 september
1973, nadat eerste verweerster herstellingswerken had uitgevoerd; dat
er nadien geen contacten meer
geweest zijn tussen koper en verkoper; dat de dagvaarding dagtekent
van 27 september 1974;
Dat het arrest oordeelt dat « in
het Iicht .van deze gegevens moet
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de rechtsvordering van eiser niet
ingesteld werd binnen een korte
termijn, anderzijds, dat laatstgenoemde in gebreke blijft het bewijs
te leveren dat de vertraging in het
instellen van de rechtsvordering
niet aan hemzelf te wijten is >>;
Overwegende dat uit die redengeving duidelijk blijkt dat het arrest,
bij de toepassing van artikel 1648
van het Burgerlijk Wetboek, wel
rekening houdt met de aard van het
gebrek waarmede de kraan bebept
was;

Overwegende dat, voor het overige, nu eiser in zijn conclusie zich
niet op een plaatselijk gebruik had
beroepen, bet arrest het al dan niet
bestaan van zodanig gebruik niet
beboefde vast te stellen; dat de
aangeklaagde onzekerbeid over de
wettigbeid van de beslissing alleen
dan zou kunnen aanweig zijn indien
eiser voor de feitenrechter bet
bestaan van een bepaald plaatselijk
gebruik had ingeroepen of de feitenrecbter bet bestaan van zodanig
gebruik had vastgesteld in zijn
beslissing; dat eiser niet voor bet
eerst voor het Hof een plaatselijk
gebruik, dat hij overigens niet preciseert, vermag in te roepen;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening gericbt tegen
eerste verweerster alle belang ontneemt aan de oproeping tot bindendverklaring
van
het
arrest
gericht tegen de tweede en de derde
verweerster;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de oproeping tot
bindendverklaring van bet arrest;
veroordeelt eiser in de kosten.
17 december 1982 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe

- GedeelteliJk gejjjkluidende conclusie
(2) van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 234
1' KAMER -17 december 1982
1° VOORZIENING IN CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
VOORZIENING
~!~~cs~~N TEGEN MI:~~ ~~ENV~~~~=
VANKELIJKHEID VAN DE VOORZ!ENING IN
ZOVERRE ZE IS GERICHT TEGEN HET TWEEDE
ARREST, HIERUJT AFGELEID DAT EEN MJDDEL
SLECHTS TEGEN HET EERSTE ARREST WORDT
AANGEVOERD - GEVAL WAARIN DE EVENTUELE VERNIETIGJNG VAN HET EERSTE
ARREST DE VERNIETIGING ZOU MEEBRENGEN
VAN HET TWEEDE ARREST - MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID KAN NIET WORDEN
AANGENOMEN.
2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT BURGERLIJKE ZAKEN - BURGERL!JK WETBOEK, ART. 134B, EERSTE LID - BEOORDELING
OF EEN PARTIJ IN DE MORELE ONMOGELIJKHEID IS GEWEEST OM ZICH EEN SCHRIFTELIJK BEWIJS TE VERSCHAFFEN - ONAANTASTBARE BEOORDEL!NG DOOR DE RECHTER
-- GRENZEN.
3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BURGERLIJKE ZAKEN
BEWIJS DOOR
(2) (in fine) Het openbaar ministerie was
van oordeel dat de voorziening oak niet kon
gelden als oproeping tot bindendverklaring
t.a.v. tweede en derde verweerster, op grand :
dat uit de stukken waarop het Hof vermqcht
acht te slaan, bleek dat eiser zijn vordering
alleen had ingesteld tegen eerste verweerster;
dat tweede verweerster door eerste verweerster tot vrijwaring was opgeroepen in het
tussen eiser en eerste verweerster gevoerde
geding; dat derde verweerster door tweede
verweerster tot vrijwaring was opgeroepen in
het tussen eerste en tweede verweerster
gevoerde geding en dat eerste verweerster
haar eis tot vrijwaring t.a.v. tweede verweerster had uitgebreid tot derde verweerster. Het
was derhalve de mening toegedaan dat de
eventueel door tweede en derde verweerster
verschuldigde vrijwaring enkel eerste en
tweede verweerster kon aanbelangen en niet
eiser, en dat eiser niet deed blijken van een
belang om het arrest bindend te horen verklaren voor tweede en derde verweerster. (Cass.,
13 jan. 1978, A.C., 1978, 756; zie Cass., 25 mei
en 18 juni 1981, ibid., nrs. 55! en 602).
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GESCHRIIT
BURGERLIJK
WETBOEK,
ART. 1348, EERSTE LID - BEOORDELING OF
EEC>i PARTIJ IN DE MORELE ONMOGELIJKHElD IS GEWEEST OM ZICH EEN SCHRIITELI.JK BEWI.JS TE VERSCHAFFEN - FEITELIJKE
BEOORDELING - GRENZEN.

tot vernietiging van de beslissing die
slechts bet gevolg is van de eerste
beslissing (3).
(DE VLEESHOUWER, DE PELECYN
T. BOCQUET E.A.)

4° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIIT BURGERLIJKE ZAKEN BURGERLIJK WETBOEK. ART. 1348, EERSTE LID - BESLISSING
DAT EEN PARTIJ IN DE MORELE ONMOGELIJKHEID IS GEWEEST OM ZICH HET SCHRIITELIJK BEWIJS TE VERSCHAFFEN VAN TUSSEN
PARTIJEN GESLOTEN LASTGEVING - VERANTWOORDING.

5° CASSATIE -

OMVANG - BURGERLIJKE
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISSIC>IG- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE
BESLISSING DIE SLECHTS HET GEVOLG IS
VAN DE EERSTE BESLISSING.

1" Het middel van niet-ontvankelijkbeid

dat tegen de voorziening, gericbt tegen
twee opeenvolgende arresten, wordt
opgeworpen in zoverre de voorziening
tegen bet tweede arrest is gericbt, en
dat bieruit is afgeleid dat een middel
slecbts tegen bet eerste arrest wordt
aangevoerd, kan niet worden aangenomen wanneer de eventuele vernietiging van bet eerste arrest noodzakeJijk moet Jeiden tot vernietiging van
bet tweede.
2" en 3" De recbter oordeelt in feite en
derbalve onaantastbaaz· over de morele
onmogelijkbeid voor een part~j om
zicb een scbriftelijk bewijs te verscbaffen, mits bij bet begrip van
morele onmogelijkbeid niet miskent,
met name door ze af te Jeiden uit
feiten waaruit geen onmogelijkbeid
kan volgen (1). (Art. 1348, eerste lid,

B.W.)
4" Niet wettelijk verantwoord is de
beslissing dat een partij in de morele
onmogelijkbeid is geweest om zicb een
scbriftelijk bewijs te verscbaffen van
de tussen partijen gesloten Jastgeving,
wanneer die beslissing gegrond is op
gegevens welke niet in verband zijn
gebracbt met de feiten zoals deze zicb
in specie en in concreto bebben voorgedaan (2). (Art. 1348, eerste lid, B.W.)

ARREST

(A.R. nr. 3561)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 februari 1980 en
op 2 oktober 1981 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
Over het middel van nietontvankelijkheid van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen
het laatstgenoemde arrest, door de
verweerders opgeworpen en hieruit
afgeleid dat de eisers tegen dat
arrest geen middel aanvoeren :
Overwegende dat, nu de eventuele
cassatie van het eerstgenoemde
arrest noodzakelijk moet leiden tot
cassatie van het laatstgenoemde
arrest, dat geheel op het eerstgenoemde steunt, de voorziening, die
gericht is tegen de twee arresten en
een middel aanvoert tegen het
eerstgenoemde, voor het geheel ontvankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 1341, 1348 van
het Burgerijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, 1064 en 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor
de rechten van de verdediging,
doordat het arrest van 7 februari 1980
het door de verweerders ingestelde
hager beroep ontvankelijk verklaart en,
alvorens ten gronde te beslissen, aan de
verweerders toelaat de door hen gequoteerde feiten door middel van getuigen
te bewijzen en daarbij overweegt : ten
grande hebben de partijen, die, gezien
hun hoedanigheid en werkkring, in de
onmogelijkheid waren zich jegens elkaar
een schriftelijk bewijs te verschaffen,

{1) en (2) Zie Cass., 3 juni 1935 (Bull. en
Pas., 1935, I, 270) en DE PAGE, dee! III, druk
(3) Cass., 4 april 1979 {A.C., 1978-79, 918) en
1967, nrs. 900 en 904.
7 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 508).
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wederzijds worden ontkend of op een
bepaalde wijze worden ge!nterpreteerd.
De verweerders hebben een aantal feiten
aangehaald die zij aanbieden met getuigen te bewijzen. Die feiten zijn voldoende nauwkeurig en ter zake dienend
zodat de de verweerders dienen toegelaten te worden over te gaan tot het
oproepen van getuigen in verband met
de gelibelleerde feiten,
terwijl, eerste onderdeel, de verweerders, tegenover wie de eisers in hun
conclusie uitdrukkelijk de niet-ontvankelijkheid van hun aanbod van getuigenbewijs stelden, zich daarentegen
geenszins beroepen hebben op de onmogelijkheid om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen; het voormelde
arrest dan ook ten onrechte dit middel,
dat niet tot de openbare orde behoort,
tegenover de eisers ambtshalve opwerpt
(schending van de artikelen 6, 1348 van
het Burgerlijk Wetboek, 1064 en 1138, 2",
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het voormelde
arrest, door !outer te verwijzen naar de
hoedanigheid en de werkkring van partijen, niet wettig heeft kunnen beslissen
dat het de verweerders niet mogelijk zou
geweest zijn zich een schriftelijk bewijs
te verschaffen; deze motieven geen
enkele precisering bevatten van de voorgewende onmogelijkheid en geen mogelijkheid bieden om uit te maken of van
de kwestieuze verbintenissen inzake de
deelneming aan de pronostiekwedstrijd
geen schriftelijk bewijs werd opgesteld
wegens overdreven vertrouwen, gemakzucht of onmogelijkheid, zodat het toezicht op de jusite toepassing van deze
uitzondering onmogelijk is (schending
van de artikelen 1341, 1348 van het
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, 97 van de Grondwet);

over de morele onmogelijkheid voor
een partij om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen, mits hij het
begrip van morele onmogelijkheid
niet miskent, met name door deze
af te leiden uit feiten waaruit geen
onmogelijkheid kan volgen;
Dat de rechters ten deze, nu zij
de onmogelijkheid om zich een
schriftelijk bewijs te verschaffen
van de lastgeving die volgens het
arrest tussen partijen is gesloten,
enkel gronden op « hun hoedanigheid en hun werkkring », zonder
deze gegevens in verband te brengen met de feiten, en terwijl het ter
zake onder meer ging om vijf rijkswachters en een herbergier, de
beslissing niet wettelijk verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is in
zoverre het schending aanvoert van
de artikelen 1341 en 1348 van het
Burgerlijk Wetboek;

Om die redenen, vernietigt de
bestreden arresten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; houdt de beslissing
over de kosten aan en zegt dat de
feitenrechter daarover zal beslissen;
verwijst de zaak naar het Hof van
· Beroep te Antwerpen.

17 december 1982 le kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soederde onderdeel, het voormelde arrest, taert - Gelijkluidende conclusie van de
door van ambtswege te beslissen dat de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
verweerders zich in de onmogelijkheid Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
bevonden een schriftelijk bewijs op te
stellen van de verbintenissen, het recht
van verdediging van de eisers miskent;
de eisers zich immers op dit middel, dat
door de verweerders niet was ingeroepen, niet hebben kunnen verdedigen
(schending van het algemeen rechts- Nr. 235
beginsel):
1' KAMER- 17 december 1982
Wat het tweede onderdeel betreft :
HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSOverwegende dat de rechter op
HUUR - WEIGERING DE HUUR TE HERNIEUonaantastbare wijze in feite oordeelt
WEN OVEREENKOMSTIG ART. 16, IV, HANDELS-
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AANVANGSKRACHTENS DIE BEPALING PUNT VAN DE IN ART. 28 VAN DE HANDELSHUURWET BEPAALDE TERMIJN VOOR HET
INTSTELLEN VAN DIE RECHTSVORDERING.

Zo, in het bij art. 16, Jv, van de
Handelshuurwet bepaalde geval, het
recht van de huurder op uitzettingsvergoeding ontstaat bij de weigering
van huurhernieuwing en de huurder
derhalve vanaf die weigering een
geding kan voeren over het recht op
en het bedrag van die vergoeding,
wordt zij nochtans pas eisbaar bij het
verstrijken van de huurovereenkomst;
hieruit volgt dat de termijn van tMn
jaar waarbinnen, krachtens art. 28 van
de Handelshuurwet, de rechtsvordering tot betaling van de uitzettingsvergoeding moet worden ingesteld, geen
aanvang neemt v66r de uitzetting (1).
(LAENEN T. BIJLEMANS EA.)
ARREST

(A.R. nr. 3566)

HET HOF; - Gelet op het bestre. den vonnis, op 18 november 1981 in
hager beroep door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Turnhout
gewezen;

en dat eisers vordering tot betaling van
een uitwinningsvergoeding ontvankelijk
en gegrond was ten laste van de verweerders tot beloop van 621.972 frank
vernietigt en eisers vordering niet ontvankelijk verklaart op grond : « dat,
overeenkomstig artikel 28 van de Handelshuurwet, de rechtsvorderingen tot
betaling van de vergoeding wegens uitzetting moeten ingesteld worden binnen
een jaar te rekenen van het feit waarop
de vordering gegrond is; ... dat, zo de
huurhernieuwing door de verhuurder
geweigerd wordt op basis van artikel 16,
IV, van de Handelshuurwet, de vordering dient ingesteld binnen het jaar
nadat de huurder door de verhuurder op
regelmatige wijze ter kennis werd
gebracht dat de huurhernieuwing hem
geweigerd werd, wat ten deze reeds
geschiedde op 20 en 23 november 1973; ...
dat de door de huurder geleden schade
ontstaat op het ogenblik dat de vernieuwing hem wordt ontzegd, vermits hij
vanaf dat ogenblik een ander winkelhuis
moet opsporen, het huren, inrichten en
kosten moet maken voor publiciteit; dat
de werkelijke uitzetting niet de grondslag vormt van de schuld van de verhuurder; ... dat, wanneer het inleidend
exploot betekend werd op 17 januari
1975, (eiser) reeds onherroepelijk vervallen was van zijn recht op vergoeding
wegens uitzetting, en de vordering derhalve onontvankelijk was( ... )»,

terwijl, overeenkomstig artikel 28 van
Over het middel, afgeleid uit de scherr- de wet van 30 april 1951 van de Handelsding van artikel 28, vervat in de wet van huurwet, het feit waarop eisers vorde30 april 1951 op de Handelshuurovereen- ring gegrond is en dat het aanvangspunt
komsten, die afdeling IIbis van hoofd- bepaalt van de termijn van Mn jaar
stuk II van titel VIII van boek III van waarbinnen deze vordering diende ingehet Burgerlijk Wetboek vormt,
steld, de uitwinning is die ten deze het
doordat het bestreden vonnis het gevolg was van de weigering van tweede
beroepen vonnis, waaruit onder meer verweerster, op grond van artikel 16, IV,
bleek «. dat de handelshuur een einde van dezelfde wet, om aan eiser de
(had) genomen op 31 december 1974 », hernieuwing van de huurovereenkomst
toe te staan; eiser aldus in rechte de
veroordeling tot betaling van de vergoe(!) Cass., 22 feb. !957 (A.C., !957, 501) en zie ding, bepaald door artikel 16, IV, niet
Cass., 1 okt. 1976 (ibid, 1977, 153); Rep. prat. vermocht te vorderen vooraleer de uitdr. beige, Compl. I, druk 1964, trefw. Baux winning, grondslag van de schuld tot.
commerciaux, nrs. 572 tot 574; Les Novelles,
dr. civ., dee! VI, vol. 2, druk 1970, trefw. Les vergoeding, voltrokken was, en derhalve
baux commerciaux, nrs. 1952 en 1953; DE PAGE, niet v66r het verstrijken van de termijn
Trait{! eJementaire de droit civil, deel IV, van ingebruikneming in uitvoering van
druk 1972, nr. 794, A en B; contra : PAUWELS in de huurovereenkomst waarvan eiser de
Alg. Pract. Rechtsverz., trefw. Handelshuur, hiernieuwing wilde bekomen; ten deze
druk 1971, nrs. 463 e.v., inzonderheid nrs. 466 de uitwinning niet kon worden voltroken 473; PAUWELS en RAEs, Bestendig Handboek ken v66r 31 december 1974, datum
Huishuur en Handelsl1uur, druk 1976, nr. 474, waarop de huurovereenkomst verstreek,
en HERBOI'S en STUBBE-PAUWELS in Tijdschr.
voor Privaatrecht, 1975, « Overzicht van recht- zodat het aangevochten vonnis niet wetspraak (1969-1974) - Bijzondere contracten >, tig eisers vordering, ingeleid op 17 januari 1975, op bovenvermelde gronden niet
biz. 1043, nr. 195.

----------...,.-------1
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van artikel 28 van de wet van 30 april beslissen
de
rechtbank
dat
1951) :
artikel 28 schendt;

Overwegende dat uit het bestreden vonnis en, bij verwijzing, uit
het beroepen vonnis blijkt dat de
hernieuwing van de huur aan eiser
op 20 en 23 november 1973 geweigerd werd op grond van artikel 16,
IV, van de Handelshuurwet, dat
de handelshuurovereenkomst voor
eiser geeindigd is op 31 december
1974 en dat ten deze het inleidend
exploot betekend werd op 17 januari
1975;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
Overwegende dat de artikelen 16, zaak naar de Rechtbank van Eerste
IV, en 25 van de Handelshuurwet Aanleg te Antwerpen, zitting hourecht op vergoeding wegens uitzet- dende in hoger beroep.
ting verlenen;
17 december 1982 - 1" kamer Dat meer bijzonder uit de termen
Voorzitter en verslaggever : de h. Jans<< na het ingaan van dat recht » en
afdelingsvoorzitter Gelijklui<< apres l'ouverture de ce droit » in sens,
het eerste lid van artikel 25 blijkt dende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaten
: mrs.
dat het recht op vergoeding wegens Biitzler en Houtekier.
uitzetting ontstaat vanaf de weigering van de huurhernieuwing of
zelfs later in de gevallen omschreven onder artikel 25, 3" en 6";
Dat overeenkomstig de artikelen
17 en 18 van het Gerechtelijk Wet- Nr. 236
boek reeds vanaf het ingaan van het
recht op vergoeding, ten deze vanaf
1" KAMER - 17 december 1982
de weigering van de huurhernieuwing, een geding kan worden RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE)
gevoerd over het recht op en het - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE EN
bedrag van de vergoeding;
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE Overwegende echter dat de ver- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHgoeding wegens uitzetting pas eis- TERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.
baar wordt bij het verstrijken van
de huurovereenomst of zelfs later in Uit de enkele omstandigheid dat een
tuchtcollege geheel of ten dele is
de gevallen bedoeld in artikel 25,
samengesteld uit Jeden die hetzelfde of
3"en 6";
Dat het retentierecht, geregeld in
artikel 27, wordt uitgeoefend tegen
de uitzetting en dus vanaf de datum
bepaald voor de uitzetting;

een gelijkaardig beroep uitoefenen of
eenzelfde professionele hoedanigheid
hebben als de personen die voor hen
verschijnen, kan niet worden afgeleid
dat dit college niet onafhankelijk en
onpartijdig is (1).

Dat in het bij artikel 16, IV, v a n l - - - - - - - - - - - - - - - de Handelshuurwet bepaalde geval
(1) Zie, wat de Orde van Geneesheren
de termijn van een jaar, bepaald in betreft, Cass., 15 en 20 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1232
en 1256), en 21 dec. 1979 (ibid., 1979-80,
artikel 28, niet aanvangt v66r de nr. 257),
en, wat de Orde van Advocaten
uitzetting, zijnde het feit << waarop betreft, Cass., 20 sept. 1979 (ibid., 1979-80,
de vordering gegrond is » in de zin nr. 45).
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( scherr ding van de artikelen
lid 1, der
Europese Conventie, 96 en 97 van de
Grondwet):

ARREST

(A.R. nr. 3637)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 3 maart 1982
gewezen door de raad van beroep,
met het Nederlands als voertaal,
van de Orde van Architecten;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, lid 1, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijh-Jen, ondertekend op 4 november
1950 te Rome en goedgekeurd door de
wet van 13 mei 1955, 92, 96 en 97 van de
Grondwet,
doordat de bestreden beslissing aan
eiser de tuchtstraf oplegt van twee jaar
schorsing van het recht zijn beroep uit
te oefenen op grond : dat de betichtingen van naamlening, onvoldoende bijstand en onvolledige opdrachten bewezen zijn gebleven; dat eiser de feiten
heeft toegegeven; dat hij op een ongeoorloofde wijze samengewerkt heeft met
meerdere architecten (lees : tekenaars) :
hij beperkte zich ertoe hun plans te
ondertekenen; dat de naamlening nog
meer flagrant werd sinds hij te A ... ging
samenwerken met het tekenbureau G ... ;
dat ook daar zijn tussenkomst als architect bestond in het ondertekenen van
plans,
terwijl, eerste onderdeel, de raad van
de Orde van Architecten voor de provincie Antwerpen hoofdzakelijk samengesteld is uit architecten, en de raad van
beroep voor de helft uit architecten,
zodat eiser voor deze disciplinaire raden
geen onafhankelijke en onpartijdige
rechters heeft gehad; inderdaad, deze
architecten met eiser concurrerende
belangen hebben hetgeen de vereisten
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitsluit (schending van de artikelen
6, lid 1, van de Europese Conentie en 92
van de Grondwet);
tweede onderdeel, de behandeling van
de zaak van eiser voor deze instanties
niet openbaar geweest is, zodat de
wezenlijke voorwaarde van de openbaarheid der terechtzitting miskend werd

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden
beslissing uitdrukkelijk vermeldt
dat het verslag, de verdediging en
de nationale raad van de Orde van
Architecten « in openbare zitting
worden gehoord >> en dat de beslissing werd « gewezen en uitgesproken ter openbare zitting >>;
Dat het stuk niet vao. valsheid is
beticht;
·
Dat het onderdeel, nu het ervan
uitgaat dat de zaak in beide instanties niet openbaar werd behandeld,
feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een rechtscollege
geheel of ten dele is samengesteld
uit !eden die hetzelfde of een gelijkaardig beroep uitoefenen, of nog
eenzelfde professionele hoedanigheid hebben als de personen die
voor hen verschijnen, niet kan worden afgeleid dat dit college niet
onafhankelijk en onpartijdig is;
Overwegende dat, zo eiser de
mening was toegedaan dat een of
meer !eden van het college een
eigen en persoonlijk belang hadden
bij de beslissing die diende te
worden genomen, het hem vrijstond
deze !eden overeenkomstig de wettelijke bepalingen te wraken of
desnoods, aldaar en/of v66r het Hof,
schending aan te voeren van het
algemeen rechtsbeginsel luidens
hetwelk het verboden is in een zaak
rechter en partij te zijn;
Overwegende, ten slotte, dat, zo
het college, om te oordelen of de
architect die voor hem verschijnt
zich a! dan niet schuldig heeft
gemaakt aan een deontologische
tekortkoming, zou steunen, niet op
de betekenis en de draagwijdte
welke dit begrip wettelijk heeft,
maar op de individuele belangen,
onder meer de materiele belangen
van a! de architecten, hij zich schul-
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digd zou maken aan een machtsdoor een gevolmachtigde, zelfs advooverschrijding of een machtsafwenmoet de volmacht worden
caat,
ding die ten deze niet wordt aangegehecht a an de verkla1ing van voorzievoerd;
ning of ter griffie van het Hof worden
Dat, zo een dergelijke onwettigneergelegd binnen de bij art. 420bis,
rrveede lid, Sv. bepaalde termijn (1).
heid, in een bepaald geval, zou zijn
(Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet
begaan, dit het bewijs nog niet zou
22 juni 1865; art. 13 wet 5 juli 1871;
opleveren dat een rechtscolelge
art. 16 wet 22 juni 1877.)
wegens zijn samenstelling niet
onafhankelijk of niet onpartijdig 2" Wanneer, inzake directe gemeentebezou zijn;
Jastingen, de VOOI'Ziening tegen de
beslissing van de bestendige deputatie
Dat het middel niet kan worden
van een provincieraad is ingesteld
aangenomen;
door een gevolmachtigde, zelfs advocaat, moet uit de volmacht die gehecht
is aan de verklming van voorziening
of ter griffie van het Hof is neergelegd
binnen de bij art. 420bis, tweede lid,
Sv. bepaalde termijn, blijken da( op
het ogenblik van het instellen van de
voorziening de gevolmachtigde houder
was van een schriftelijke bijzondere
volmacht om namens eiser cassatieberoep in te stellen (2). (Art. 4 wet
22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865;
art. 13 wet 5 juli 1871; art. 16 wet
22 juni 1877.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 december 1982 1' kamer
Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.

Houtekier en Biitzler.

(DE BEER T. GEMEENTE HERENTALS)
ARREST

(A.R. nr. F 1072 N)
Nr. 237
1' KAMER -

17 december 1982

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS ADVOCAAT, TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN EEN PROVINCIERAAD - VOLMACHT TE
HECHTEN AAN DE VOORZIENING OF TER
GRIFFIE VAN HET HOF NEER TE !.EGGEN
BINNEN DE BIJ ART. 420BIS, TWEEDE LID, SV.
BEPAALDE TERMIJN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - VOORZIENING INGESTELD DOOR EEN
GEVOLMACHTIGDE, ZELFS ADVOCAAT, TEGEN
EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD VOLMACHT - BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 oktober 1981
door de Bestendige Deputatie van
de
Provincieraad
van
OostVlaanderen op verwijzing gewezen
aangaande gemeentelijke belasting
op niet bebouwde gronden;
Gelet op het arrest van het Hof,
op 27 februari 1981 gewezen (3);
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening,
ambtshalve opgeworpen en hieruit
afgeleid : dat ten deze de verklaring van
cassatieberoep op 23 november 1981
werd gedaan op de griffie van de
Provincieraad van Oost-Vlaanderen door
«

Mr. Delafontaine, advocaat, die ver-

klaard heeft volmacht te hebben om
(1) Cass., 22 jan. 1982 (A. C., 1981-82, nr. 312).

1" Wanneer, inzake directe gemeentebe- hii;(,,;;:~";.,,c:~sde2~J~t21982, vermeld in noot 1

Jastingen, de voorziening tegen de
beslissing van de bestendige deputatie

{3) A.C., 1980-81, nr. v84.

-531ven, op 3 november 1981 » aan
genoemde advocaat om voor hem en
in zijn naam cassatieberoep in te
stellen tegen de bestreden beslissing;
Overwegende dat uit die stukken
niet blijkt dat mr. Delafontaine op
23 november 1981 houder was van
een schriftelijke bijzondere volmacht om namens eiser cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

namens (eiser) zich in cassatie te
voorzien », zonder dat een volmacht aan
de akte van cassatieberoep werd
gehecht; dat door genoemde advocaat,
binnen de bij artikel 420 bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalde termijn, ter griffie van het Hof
twee akten werden neergelegd, namelijk
op 9 februari 1982 een « volmacht » van
5 februari 1982, waarin eiser verklaart
aan genoemde advocaat volmacht << te
hebben gegeven » om voor hem en in
zijn naam cassatieberoep in te stellen,
en op 10 februari 1982 een << volmacht »
van 10 februari 1982, waarin eiser verklaart aan genoemde advocaat volmacht
<< te hebben gegeven, op 3 ne>vember
1981 » om voor hem en in zijn naam
cassatieberoep in te stellen; dat uit de
bedoelde stukken niet blijkt dat eiser ov
23 november 1981 houder was van een
schriftelijke bijzondere volmacht om
namens eiser cassatieberoep in te
stellen :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 december 1982 1' kamer
Voorzitter en verslaggever : de h. Jans-sens, afdelingsvoorzitter Gel~iklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Delafontaine, Kortrijk.

Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de wet van 22 januari
1849, dat toepasselijk is in zaken
van directe provincie- en gemeentebelastingen ingevolge de artikelen 2
van de wet van 22 juni 1865, 13 van
de wet van 5 juli 1871 en 16 van de
wet van 22 juni 1877, de verklaring
van beroep in cassatie wordt gedaan
« in persoon of door een gevolmach- Nr. 238
tigde »;
Overwegende dat de lasthebber
2' KAMER - 20 december 1982
van zijn volmacht moet doen blijken
1°
WEGVERKEER
- VERVALLENVERKLAen te dien einde, indien de volmacht
niet aan de akte van cassatieberoep RING VAN HET RECHT TOT STUREN- SAMENis gehecht, ze ter griffie van het Hof LOOP VAN MISDRIJVEN - MISDRIJF STRAFBAAR
MET
VERVALLENVERKLARING
moet worden neergelegd binnen de ZWAARSTE STRAF OPGELEGD WEGENS EEN
bij artikel 420bis, tweede lid, van MISDRIJF DAT NIET MET VERVALLENVERKLAhet Wetboek van Strafvordering RING WORDT GESTRAFT - VERVAL NIETTEbepaalde termijn, ten einde het Hof MIN VAN TOEPASSING.
in de mogelijkheid te stellen de
geldigheid en de draagwijdte ervan 2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT
te beoordelen;
TOT STUREN - MISDRIJF STRAFBAAR MET
Overwegende dat eiser, in het VERVALLENVERKLARING- ZWAARSTE STRAF
voormelde stuk gedagtekend 5 fe- OPGELEGD WEGENS EEN MISDRIJF DAT NIET
bruari 1982, verklaart volmacht « te MET
VERVALLENVERKLARING
WORDT
hebben gegeven , aan mr. Delafon- GESTRAFT - VERVAL NIETTEMIN VAN TOEtaine, advocaat, om voor hem en in PASSING.
zijn naam cassatieberoep in te stel- 1' en 2' In geval van samenloop van
len tegen de bestreden beslissing;
misdrijven waarvan een met vervaldat eiser, in het voormelde stuk,
Jenverklaring van het recht tot sturen,
gedagtekend 10 februari 1982, vermag of moet worden gestraft, mag of
moet
deze straf worden uitgesproken
klaart « volmacht te hebben gege-
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voorrangsweg opreed en daardoor de
doorgang van eisers voertuig belemmerde; de omstandigheid dat eiser gelogen heeft over zijn plaats in dat voertuig, nog niet betekent dat de rechtvaardigingsgrond waarop hij zich heeft
beroepen in verband met de omstandigheden van het ongeval, noodzakelijker(PATROONKAS T. FARINELLI E.A.; COLELLA,
wijze elke grond van geloofwaardigheid
TAGLIENTI T. FARINELLI E.A.)
mist en dat de juistheid van de door de
beklaagde Karler gegeven versie van de
feiten
automatisch bewezen is; het vonARREST ( vertafing)
nis derhalve, nu het geen enkele consi(A.R. nr. 2379)
derans bevat waaruit kan worden afgeleid dat de door eiser bij conclusie
aangevoerde
rechtvaardigingsgrond door
HET HOF; - Gelet op het bestregeen enkel gegeven geloofwaardig wordt
den vonnis, op 29 maart 1982 in gemaakt en dat het aan eiser ten laste
hager beroep gewezen door de Cor- gelegde misdrijf bewezen is, niet regelrectionele Rechtbank te Luik;
matig met redenen is omkleed en. de
regels betreffende de bewijslast in strafDat de voorziening niet ontvanke- zaken schendt :
lijk is;
Wat de door verweerder Karler
II. Op de voorziening van Colella, tegen het middel aangevoerde grand
beklaagde :
van niet-ontvankelijkheid betreft :
onder de voorwaarden van de wet,
zelfs wanneer de enige door de rechter
toegepaste straf, de zwaarste, de straf
is die betrekking heeft op het misdrijf
dat niet met vervallenverklaring wordt
gestraft (1). (Impliciet.) (Wegverkeerswet, artt. 38, 39; artt. 65, 100 Sw.)

A. In zoverre
gericht is :

de

voorziening

1. ...
2. tegen de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 154, 176, 189 van
het Wetboek van Strafvordering, 71 van
het Strafwetboek en 97 van de Grandwet, alsook van het algemeen beginsel
inzake de bewijslast in strafzaken,
doordat het bestreden vonnis de aan
eiser ten laste gelegde feiten bewezen
verklaart en beslist dat de door verweersters, burgerlijke partijen, tegen hem
ingestelde vordering gegrond is, op de
enkele in het vonnis overgenomen grond
dat « de verklaringen die zijn afgelegd
betreffende het rijgedrag van Karler niet
geloofwaardiger zijn dan de overige
verklaringen van Colella (eiser) en
Decrae »,
terwijl eiser zich in zijn regelmatig
neergelegde conclusie in hoger beroep
beriep op een rechtvaardigingsgrond die
hieruit was afgeleid dat de bruuske
zwenking van zijn voertuig veroorzaakt
was door het rijgedrag van de beklaagde
Karler, die uit een weg waarop voorrang
(1)

Cass.,

17

april

1972 (A.C., 1972,

775).

Overwegende dat eiser wegens
overtreding van de artikelen 418,
420 van het Strafwetboek, 8.3, eerste
en tweede lid, 10.1.1" en 3', en 11.1
van het Wegverkeersreglement is
veroordeeld tot een enkele geldboete van 500 frank en voor de duur
van twee jaar is vervallen verklaard
van het recht tot het besturen van
een motorvoertuig van de categorieen A, B, C, D, E, F;
Overwegende dat, ingevolge artikel 38, § 1, van de Wegverkeerswet, enkel de overtreding van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek een grand kan zijn om het
verval uit te spreken van het recht
tot het besturen van een voertuig,
een luchtschip of het geleiden van
een rijdier voor een duur van ten
minste acht dagen en ten hoogste
vijf jaar, zodat de straf niet verantwoord blijft door de enkele overtredingen van het Wegverkeersreglement, waartegen de voorziening
eveneens gericht is·
'
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aan1 genomen;

-533-

Over het middel :
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 ....

van de weg nam om ze naar een
verkeersgeleider aan de overkant te
voeren waardoor « dat werk: tussen
twee welbepaalde plaatsen een zekere
regelmaat vertoonde » en dat die
machine « werkel~ik een verraderlijke
hindernis >> vormde, daar ze « in het
danker en links van de rijbaan reed
op zevenenzestig meter voorbij een
bocht en zonder enige signalisatie om
attent te maken op het gevaar », (Art.
78.1.1 Wegverkeersreglement 1 dec.
1975.)
(LEYENS E.A. T. FUSTIN)

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, dat geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de
tegen het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten ingestelde voorziening, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van eiser Colella in zoverre die
voorziening gericht is tegen de
beslissing op de door de verweerder
Farinelli tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vordering; verwerpt
de voorzieningen voor het overige;
veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn voorziening.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2529)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juni 1982 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
I. Op de voorziening van Leyens,
beklaagde:

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de strafvordering ten laste van Quinaux en Fustin, medebeklaagden :

Overwegende dat eiser
20 december 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzit- danigheid heeft om zich
beslissingen in cassatie te
ter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van mevr. LieDat de voorziening niet
kendael, advocaat-generaal.
lijk is;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:

Nr. 239

2'

geen hoetegen die
voorzien;
ontvanke-

KAMER -

20 december 1982

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT I DEC. 1975, ART. 78.1.1 - WERKEN BEG RIP.

De veroordeling van een beklaagde
wegens het niet signaleren van werken op de openbare weg is naar recht
verantwoord wanneer de rechter vaststelt dat niet gesignaleerde werken
aan de gang waren op de plaats van
het ongeval, dat de beklaagde een
• machine van het werk » bestuurde
waarmee hij aarde van de ene kant

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 78 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis vermeldt
dat de aanwezigheid op de rijbaan van
de door de beklaagde Quinaux bestuurder en dus in beweging zijnde machine
ten deze volstaat om te kunnen spreken
van een werk, in de wettelijke betekenis
van dat woord, vermits de beklaagde
Quinaux werken uitvoerde waarbij aarde
van de ene kant van de weg naar een
verkeersgeleider aan de overkant werd
gevoerd,
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D. In zoverre de voorziening
besluit van 1 december 1975 enkel slaat gericht is tegen de beslissing op de
op vaste verkeersbelemmeringen en niet tegen eiser ingestelde burgerlijke
op rijdende voertuigen, zoals het geval
was met de door de beklaagde Quinaux rechtsvordering :
bestuurde machine :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,

Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt dat niet gesignaleerde werken aan de gang waren
op de plaats van het ongeval, dat de
beklaagde Quinaux een « machine
van het werk , bestuurde waarmee
hij aarde van de ene kant van de
weg nam om ze te voeren naar een
verkeersgeleider aan de overkant
waardoor « dat werk tussen twee
welbepaalde plaatsen een zekere
regelmaat vertoonde » ... en dat die
machine « werkelijk een verraderlijke hindernis , vormde daar ze
« in het danker en links van de
rijbaan reed op zevenenzestig meter
voorbij een bocht en zonder enig
Iicht te voeren om attent te maken
op bet gevaar »;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank met die vermeldingen
haar beslissing, volgens welke eiser
artikel 78.1.1 van het Wegverkeersreglement heeft overtreden door een
op de openbare weg aangebracht
werk niet te signaleren, naar recht
verantwoordt;
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;

Wat het geheel van het middel
betreft :
Dat het
gegrond is;

middel

in

die

mate

III. Op de voorziening van de
naamloze
vennootschap
Leyens
Franc;ois, civielrechtelijk aansprakelijke en burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan de partij tegen wie zij is
gericht;
Dat derhalve de voorziening niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat ten
gevolge van de vernietiging van de
beslissing op de tegen eiser Quinaux ingestelde burgerlijke rechtsvordering de beslissing waarbij
eiseres hoofdelijk met hem veroordeeld wordt op die rechtvordering,
geen bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, vernietigt bet
bestreden vonnis, in zoverre bet
uitspraak doet over de tegen Quinaux ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening
van Quinaux voor het overige; verwerpt de voorzieningen van Leyens
en de naamloze vennootschap Leyens Franc;ois, met dien verstande
dat de beslissing op de tegen haar
II. Op de voorziening van Qui- ingestelde burgerlijke rechtsvordenaux, beklaagde
ring geen bestaansreden meer heeft;
beveelt dat van dit arrest melding
A ... .
zal worden gemaakt op de kant van
B .. ..
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Leyens en de
c. ...

In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel
ander middel aanvoert;
C.
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naamloze
vennootschap
Leyens
schuldvordering van de werlmemer
Fran<;ois in de kostell' van hun
tegenover de werkgeve1· wei voor het
respectieve voorziening; veroordeelt
Fonds bindend verklaren (1).
Quinaux in de helft van de kosten
van zijn voorziening; laat de overige
De loop van de interesten van schuldkosten ten laste van de Staat; ver- 2" vorderingen
gewaarborgd door een
wijst de aldus beperkte zaak naar
algemeen voorrecht op alle roerende
de Correctionele Rechtbank te
goederen van de gefailleerde wordt
Dinant, zitting houdende in hoger
gestuit vanaf het vonnis van faiJ]jetberoep.
vel*laring (2). (Art. 451 Faillissements20 december 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace Ge]jjkluidende conclusie : van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. E. de Kerchove d'Exaerde,
Namen.

wet.)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. DE VOS E.A.; VANDERLEENEN, DE RIDDER - CURATOREN VAN HET
FAILL!SSEMENT DE STANDAARD N.V. T. DE
VOS E.A.)
ARREST

(A.R. nrs. 3645 en 3648)

Nr. 240
3' KAMER - 20 december 1982
1° ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VA:-1 ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMEHS
BETALING
VAN
VOORDELEN
BEPAALD IN ARTIKEL 2 WET 30 JUNI 1967 BEVOEGDHEID VAN DE HECHTER VOORDAT
DE WEHKNEMEH EEN VERZOEK TOT BETALING HEEFT GEDAAN.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD INTEREST VAN
SCHULDVORDERINGEN SCHULDVORDER!NG GEWAARBORGD DOOR EEN ALGEMEEN
VOORHECHT LOOP VAN DE INTEREST
VANAF HET VONNIS VAN FAILL!ETVERKLARING.

1" De rechter kan geen uitspraak doen

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat ze dienen te worden
gevoegcl;
Over het middel van nietontvankelijkheid door verweerster,
naamloze vennootschap Vlaamse
Uitgeversmaatschappij,
opgeworpen:
Overwegencle dat de eisers met
verweerster voor de feitenrechter
geen ding hebben gevoercl en dat te
haren voordele geen veroorcleling
tegen hen is uitgesproken;
Dat de voorzieningen, in zoverre
ze tegen die verweerster zijn
gericht, niet ontvankelijk zijn; dat
zij nochtans kunnen gelden als
verzoek tot bindendverklaring van
het arrest;

over de ve1plichtingen van het Fonds
tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werkneme1·s ten aanzien van de
betaling van voordelen bepaald in
art. 2 wet 30 juni 1967, voordat de
I. Wat de voorziening van het
werknemer een verzoek tot betaling Fonds tot Vergoeding van de in
heeft gedaan in de voorwaarden
bepaald door art. 6 van die wet en het
{1) Raadpl. Cass., 30 mei 197~ (A.C., 1973,
ter uitvoering van dit artikel genomen
K.B. 6 juli 1967, tenzij het geschil op 954) en 17 maart 1976 (ibid., 1976, 831).
de naleving van deze voorschriften
{2) Cass., 17 april 1980 (A.C., 1979-80, 1035)
betrekking heeft; hij kan voordien zijn met noot 1.
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Ontslagen
Werknemers plichting van het Fonds ten onrechte
wordt betwist »,
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17, 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, artikel 6,
inzonderheid eerste tot derde lid, van de
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van
de opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van S!uiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
1 tot 4 van het koninklijk besluit van
6 juli 1967 ter uitvoering van artikel 6
van voormelde wet van 30 juni 1967 en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest het verweer van
eiser verwerpt dat iedere vordering tot
betaling ten laste van eiser onontvankelijk was, daar eerste verweerder niet
voldaan had aan de formaliteiten van
artikel 6 van de wet van 30 juni 1967 en
van hoofdstuk I van het konink!ijk
besluit van 6 juli 1967, op grond : « dat
in de eerste plaats dient nagegaan over
welke eis het eerste vonnis tussen (eerste verweerder) en het " Fonds " uitspraak heeft gedaan; dat de (eerste
verweerder) in eerste aanleg ten aanzien
van het " Fonds " vroeg, niet aileen het
tussen te komen vonnis gemeen te
verklaren, maar ook "voor zover als
nodig en in strikt subsidiaire orde voor
zover de vordering ten opzichte van de
naamloze vennootschap "Vlaamse uitgeversmaatschappij " niet gegrond zou zijn,
te zeggen voor recht dat er sluiting,
minstens een ophouden van de onderneming was in het kader van de naamloze
vennootschap " De Standaard ", zodat het
" Fonds " gehouden is zijn tussenkomst
te verlenen; dat hieruit volgt dat de
gewezen werknemer geen veroordeling
van het " Fonds " vorderde maar we! een
principiele beslissing over zijn aanspraken tegenover het " Fonds "; dat het
bestreden vonnis niet buiten dat kader
getreden is, zodat het middel dat schending van artikel 6 van de wet van 30 juni
1967 inroept en door het " Fonds" in een
aanvullende conclusie wordt voorgedragen, feitelijke grondslag mist, nu de
(eerste verweerder) geen echte veroordeling vordert »; het arrest, in zijn
beschikkend gedeelte, met bevestiging
van het beroepen vonnis, het arrest
<< gemeen verklaart » aan eiser, in zijn
motieven de aanspraken van eerste verweerder jegens eiser onderzoekt, en
onder meer beslist « dat er sluiting van

terwijl, eerste onderdeel, met toepassing van artikel 6, eerste tot derde lid,
van de wet van 30 juni 1967 en van de
artikelen 1 tot 4 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1967, eiser slechts tot
betaling van de in artikel 2 van die wet
vermelde voordelen gehouden is nadat,
op initiatief van de werknemer, een
verzoek tot betaling is ingediend overeenkomstig de door de Koning bepaalde
wijze en de door de Koning bepaalde
inlichtingen zijn verstrekt die de werkgever of eventueel de lasthebbers, curatoren en vereffenaars, alsmede de werknemer dienen te verstrekken; een
betwisting tussen eiser en de werknemer
derhalve enkel kan ontstaan nadat een
verzoek tot betaling overeenkomstig de
bij de wet gestelde voorwaarden is
ingediend; de werknemer krachtens die
bepaingen tegen eiser geen vordering
kan instellen voordat hij heeft voldaan
aan voormelde bepalingen van artikel 6
van het koninklijk besluit genomen ter
uitvoering van dat artikel, tenzij de
betwisting gaat over de nakoming van
die bepalingen; het arrest door, met
bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de vordering jegens eiser ontvankelijk te verklaren en het arrest aan
eiser « gemeen » te verklaren, zonder dat
het vervullen van die wettelijke formaliteiten werd vastgesteld, en door derhalve
een vordering tegen eiser toe te Iaten
voordat bedoelde formaliteiten vervuld
waren, de artikelen 6 van de wet van
30 juni 1967 en 1 tot 4 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1967 schendt;
tweede onderdeel, in de veronderstelling dat een zuivere vordering tot bindendverklaring, waarvan het voorwerp
per definitie geen betwisting tussen
eiser en de werknemer is, wei ontvankelijk zou zijn v66r het vervullen van de
bedoelde formaliteiten, het arrest zich
niet beperkt tot een dergelijke bindendverklaring, doch in zijn motieven uitdrukkelijk de verplichtingen van eiser
bepaalt en een oplossing geeft aan een
betwisting tussen eiser en eerste verweerder, en met name onder meer op
definitieve wijze beslist dat er ten deze
een
sluiting van onderneming is
geweest, zodat de verplichting van het
Fonds ten onrechte wordt betwist »; het
arrest, door in strijd met de regel
uiteengezet in het eerste onderdeel toch
een betwisting tussen eiser en eerste
verweerder te beslechten en uitspraak te
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aangehaalde bepalingen, inzonderheid
de artikelen 6 van de wet van 30 juni
1967 en 1 tot 4 van het koninklijk besluit
van 6 juli 1967 schendt;
derde onderdeel, in de mate dat het
arrest beweert enkel een principiele
uitspraak over eerste verweerders aanspraken jegens het fonds te doen, de
hoven en rechtbanken, bij gebrek aan
verkregen en dadelijk belang in de zin
van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek, niet bevoegd zijn
om buiten een concrete betwisting of
vordering uitspraak te doen over « principiiHe aanspraken , wanneer geen veroordeling wordt gevorderd; het arrest,
door zich toch over deze principiele
aanspraken uit te spreken, derhalve aile
in het middel aangehaalde bepalingen
en inzonderheid de artikelen 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek schendt :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eerste verweerder, onder meer, ten aanzien van de
gefailleerde naamloze vennootschap
De Standaard, de erkenning van
schuldvorderingen vorderde betreffende vakantiegeld en opzeggingsvergoeding; dat het arrest die vordering inwilligt;
Overwegende dat eerste verweerder, op grand van artikel 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, onder bepaalde
voorwaarden eiser tot betaling van
de voormelde schuldvorderingen in
rechte zou kunnen aanspreken;
Overwegende dat het arrest derhalve, zonder schending van de
ingeroepen wetsartikelen, de vordering van eerste verweerder tegen
eiser tot bindendverklaring van de
beslissing, ontvankelijk verklaart en
inwilligt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, krachtens
artikel 6, eerste tot derde lid, van de
voormelde wet van 30 juni 1967,

slechts tot betaling van de in
artikel 2 van de wet bedoelde lonen
en voordelen zou zijn gehouden
nadat, op initiatief van de werknemer, een verzoek daartoe is ingediend op de door de Koning voorgeschreven wijze;
Overwegende dat de werknemer
derhalve, behoudens voor wat de
regelmatigheid van het door hem
ingediende verzoek aangaat, tegen
eiser geen op de wet van 30 juni
1967 gefundeerde vordering kan
instellen voordat is voldaan aan de
voorwaarden gesteld bij artikel 6
van die wet en van het koninklijk
besluit genomen ter uitvoering van
dat artikel;
Dat het arrest de ingeroepen
bepalingen schendt door te beslissen dat er ten deze sluiting van
onderneming is geweest, en dat
eiser ten onrechte zijn verplichting
betwist, zonder vast te stellen dat de
voorschriften betreffende het indienen van een verzoek tot betaling
waren nageleefd;
Dat het onderdeel gegrond is;

II. Wat de voorziening van mr.
Vanderleenen en mr. De Ridder,
qualitate qua, betreft :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 451 van de wet
van 18 april 1851 over het faillissement,
de bankbreuk en het uitstel van betaling, die hoek III van het Wetboek van
Koophandel vormt,
doordat het arrest het verweer van de
eisers verwerpt tegen de toewijzing door
de eerste rechter van interesten op de
door hem vastgestelde schuld betreffende opzeggingsvergoeding, vakantiegeld 1976 (dienstjaar 1975) en 1977
(dienstjaar 1976) en eindejaarspremie
1976 « aangezien artikel 451 van de
Failissementswet niet toepassselijk is op
de schuldvorderingen die bevoorrecht
zijn en dit is het geval (zowel) met
vakantiegeld als met loon die immers
respectievelijk genoemd worden in
artikel 19 van de Hypotheekwet, onder
4° en 3°bis })'
terwijl artikel 451 van de Faillisse-

mentswet van 18 april 1851, dat in zijn
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gewaarborgde schuldvorderingen slechts middel en het derde middel van het
kan worden gevorderd op de sommen Fonds tot Vergoeding van de in
die voorkomen van de goederen verbonden voor het voorrecht, de pandgeving of Geval van filuiting van Ondernede hypotheek, hiermee evenwel niet mingen Ontslagen Werknemers, die
doelt op de door een algemeen voorrecht niet tot ruimere cassatie kunnen
op roerende goederen gewaarborgde leiden, vernietigt het bestreden
schuldvorderingen, zoals die van eerste arrest in zoverre het uitspraak
verweerder, gewaarborgd door het voor- doet : 1' ten aanzien van het Fonds
recht bepaald door artikel 19, 3° bis en 4°, tot Vergoeding van de in Geval van
van de Hypotheekwet van 16 december Sluiting van Ondernemingen Ont1851, waarvan de interest derhalve, overeenkomstig het eerste lid van artikel 451, slagen Werknemers, over de kwestie
ophoudt te !open vanaf het vonnis van of er, in het kader van de wet van
faillietverklaring ten aanzien van de 30 juni 1967 tot verruiming van de
boedel vertegenworodigd door de eisers; opdracht van het Fonds, sluiting
het arrest, dat het tegendeel beslist, van onderneming is geweest en over
derhalve voormeld artikel 451 schendt : de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het Fonds; 2' ten aanOverwegende dat, krachtens ar- zien van mr. Vanderleenen en mr.
tikel 451, eerste lid, van het Wet- De Ridder, curatoren van het faillishoek van Koophandel, de interest sement van de naamloze vennootvan elke niet door een voorrecht schap De Standaard, over de integewaarborgde schuldvordering op- resten op de schuldvorderingen
houdt te !open vanaf het vonnis van betreffende de opzeggingsvergoefaillietverklaring; dat het tweede lid ding en het vakantiegeld; verwerpt
van dat artikel bepaalt dat de inte- de voorzieningen voor het overige;
rest van gewaarborgde schuldvorde- verklaart de beschikkingen van dit
hngen enkel kan worden gevorderd arrest op de voorziening van de
op de sommen die voortkomen van curatoren Vanderleenen en De Ridde goederen verbonden voor het der bindend voor het Fonds tot
voorrecht, de pandgeving of de Vergoeding van de in Geval van
hypotheek; dat uit deze laatste Sluiting van Ondernemingen Ontbepaling voortvloeit dat de loop van slagen Werknemers; verklaart dit
de interesten van schuldvorderingen arrest bindend voor de naamloze
gewaarborgd door een algemeen vennootschap Vlaamse Uitgeversvoorrecht vanaf het vonnis van fail- maatschappij; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
lietverklaring wordt gestuit;
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
Overwegende dat de in artikel 19, kosten aan en zegt dat erover door
3'bis en 4', van de Hypotheekwet de feitenrechter zal worden beslist;
bedoelde schuldvorderingen bevoor- verwijst de aldus beperkte zaak
recht zijn op aile roerende goede- naar het Arbeidshof te Antwerpen.
ren; dat de interesten van die
schuldvorderingen derhalve ophou20 december 1982 - 3' kamer den te !open vanaf het vonnis van
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorfaillietverklaring;
zitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h.
Dat het middel gegrond is;
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Houtekier, Van
Ommeslaghe en Butzler.
Van dezelfde dag twee analoge arresten op

Om die redenen, voegt de zaken voorzieningen ingesteld door dezelfde eiser
arresten van hetzelfde arbeidshof geweingeschreven onder de nrs. 3645 en tegen
zen op dezelfde dag tegen : 1° David F. en B.;
3648 in de algemene rol; ongeacht 2° Lindemans.
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of de steun van v66r de staking kan
dateren, waaruit volgt dat steun die,
zoals ten deze, na het ui tbreken van de
3' KAMER - 20 december 1982
staking wordt verleend, het niet mogelijk maakt de afwezigheid die uit de
ARBEID - ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN
staking voortvloeit als gerechtvaardigd
BETAALDE FEESTDAGEN BETALING VAN te beschouwen en dienvolgens de arbeiLOON - GERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEID der recht op loon voor de werkdag die
-STAKING.
deze afwezigheidsdag voorafgaat, toe te
Gerechtvaardigde afwezigheid die bet kennen:
recht op loon voor een feestdag niet
Overwegende dat bet arrest vastdoet verloren gaan, is de afwezigheid stelt, enerzijds, dat verweerder op
wegens deelneming aan een staking
die pas na het uitbreken ezvan de 2 mei 1979, daags na de wettelijke
instemming of de steun heeft beko- feestdag van 1 mei 1979, deelnam
men van een in de Nationale Arbeids- aan een staking en die dag niet op
raad vertegenwoordigde vakorganisa- bet werk verscbeen, anderzijds, dat
tie. (Art. 11, eerste lid, 3', a, K.B. bet vaststaat dat de staking van bet
18 april 1974.)
arbeiderspersoneel bij eiseres gedurende de periode van 2 tot 8 mei
1979 door bet Algemeen Belgiscb
(JOHNS MANVILLE N.V. T. VERSTRAELEN)
Vakverbond werd erkend en gesteund;
ARREST
Overwegende dat artikel 10 van
(A.R. nr. 3641)
bet koninklijk besluit van 18 april
1974 bepaalt dat de werknemer geen
RET HOF; - Gelet op bet bestre- recbt beeft op loon voor een feestden arrest, op 22 oktober 1981 door dag wanneer bij zonder recbtvaardibet Arbeidsbof te Antwerpen gewe- ging afwezig was op de gewone
arbeidsdag die de feestdag voorafzen;
gaat of erop volgt; dat artikel 11, 3',
Over het middel, afgeleid uit de schen- a, van dit koninklijk besluit bepaalt
ding van de artikelen 14, § 3, van de wet dat ecbter als
gerecbtvaardigd
van 4 j anuari 1974 betreffende de feestdagen, 10 en 11, 3', a, van het koninklijk wordt bescbouwd bet afwezig zijn
besluit van 18 april 1974 tot bepaling van dat ontstaat door een staking in de
de algemene wijze van uitvoering van de onderneming voor de werknemers
wet van 4 januari 1974 betreffende de die eraan bebben deelgenomen, op
feestdagen,
voorwaarde dat deze staking de
doordat het arrest, met bevestiging instemming of de steun beeft bekovan het beroepen vonnis, eiseres veroor- men van een van de in de Nationale
deelt tot betaling van het loon voor Arbeidsraad vertegenwoordigde in1 mei 1979, zegge 1.538 frank, vermeer- terprofessionele vakverenigingen;
derd met de wettelijke intresten en de
Overwegende dat genoemd arkosten, op grand dat de tekst van
artikel 11, 3°, a, van het koninklijk tikel 11, 3', a, niet bepaalt dat de
besluit van 18 april 1974 zeer ruim staking de instemming of de steun
gesteld is, het akkoord of de steun van van een interprofessionele vakvereen interprofessionele vakvereniging de eniging « vooraf , moet bekomen
staking niet moet voorafgaan en het bebben;
volstaat dat deze steun verleend wordt
tijdens de staking of post factum,
Dat bet middel faalt naar recbt;
terwijl de tekst van artiekl 11, 3°, a,
van het koninklijk besluit van 18 april
1974 duidelijk is en geen enkele interpretatie duldt; vereist is dat de staking
het akkoord of de steun van een interOm die redenen, verwerpt de
professionele vakvereniging « bekomen
heeft » en deze voltooid verleden tijd voorziening; veroordeelt eiseres in
onbetwistbaar beduidt dat het akkoord de kosten.
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20 december 1982 -- 3" - Voorzitter :
schending van de artikelen 97 van de
de h. Meeus, afdelingsvoorzi tter
Verslaggever : de h. Lebbe - GeliJklui- Grondwet en 247 van het Wetboek van
dende conclusie van de h. Lenaerts, de Inkomstenbelastingen,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
doordat het arrest duidelijk artikel 247
Ansiaux.
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen als wettelijke basis voor de supplementaire aanslagen aanvaard heeft, door
achtereenvolgens vast te stellen : dat
Nr. 242
I eiser voor beide aanslagjaren een
2" KAMER - 21 december 1982
bericht van wijziging ontving, gesteund
op artikel 247 van het Wetboek van de
1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER- Inkomstenbelastingen (tekenen en indiSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN cien), meer bepaald op het feit dat hij
BEWIJS TEKENEN EN INDICIEN VAN samen met zijn vader, De Mol Petrus, en
GEGOEDHEID - VERMOEDEN JURIS TANTUM zonder dat ieders aandeel kan worden
-GEVOLG.
bepaald, een gebouw had Iaten oprichten
waarvan hij bloot eigenaar en zijn vader
2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER- vruchtgebruiker is; dat het vermogensacSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN cres berekend werd op de niet betwiste
BEWIJS TEKENEN EN INDIC!EN VAN som van 1.600.000 frank te verdelen over
GEGOEDHEID BEOORDELING VAN DE de beide aanslagjaren en over de bloot
BEWIJSWAARDE DOOR RET HOF VAN BEROEP eigenaar en de vruchtgebruiker, waar- ONAANTSTBARE BEOORDELING.
door per aanslagjaar 400.000 frank werd
toegevoegd bij de berekening van het
1" Art. 247 WIB. stelt een vermoeden belastbaar inkomen van eiser; dat eiser
juris t.ant.um in omtrent de herkomst op regelmatige wijze bezwaar indiende
zo van de geldsommen die de belas- tegen de daardoor te zijnen laste getingplichtige tijdens het belastbaar vestigde supplementaire aanslagen en
tijdperk besteedt aan uitgaven die voorhield dat geen rekening werd
normaal bekostigd worden door cou- gehouden met het kapitaalbezit v66r de
rante inkomsten tijdens hetzelfde tijd- aanwinst in onroerende goederen; dat
perk als van de geldsommen die hij ten aanzien van de elementen van dat
in onroerende goederen investeert; kapitaalbezit niet het beheer maar eiser
behoudens tegenbewijs worden die de bewijslast te dragen heeft,
sommen geacht voort te komen uit
terwijl het wettelijk vermoeden, in
belastbare inkomsten, d. w.z. bedrijfsinkomsten verkregen tijdens het artikel 247 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen
vastgelegd, slechts
belastbaar tijdperk {1).
kleeft aan tekenen en indicien waaruit
2" Het hoi van beroep beo01·deelt op een hogere graad van gegoedheid, - dus
onaantastbare wijze de bewijswaarde een hogere levensstandaard -, blijkt
van de tekenen en indicien door de dan uit de aangegeven inkomsten kan
administratie aangevoerd overeen- volgen, met andere woorden, aan uitgakomstig art. 247 WlB., en ook van de ven en bestedingen die normaal door de
gegevens die de belastingplichtige als courante inkomsten van de lopende
tegenbewijs aanvoert.
belastbare periode worden gedekt, hetgeen weliswaar niet belet dat bepaalde
investeringen als zulkdanige tekenen en
MIN. V.
(DE MOL T. BELGISCHE STAAT
indicHin kunnen beschouwd worden op
FINANCIEN)
basis van concrete gegevens door de
feitenrechter aan te duiden, doch anderARREST
zijds niet inhoudt dat iedere private
belegging automatisch en zondere ver(A.R. nr. F 1042 N)
dere redengeving als teken en indicie
HET HOF; - Gelet op het bestre- kan of moet weerhouden worden, en
den arrest, op 1 april 1981 door het zeker verbiedt dat het wettelijk vermoeden speelt ten overstaan van een belegHof van Beroep te Gent gewezen;
ging die zich door haar aard en specificiteit zelf in oorsprong en financieel
{1) Zie Cass., 8 okt. 1968, 21 jan. 1969 (A.C., draagvlak hoofdzakelijk en noodzakelijk
1969, 149 en 490), 16 dec. 1969 en 26 mei 1970 plaatst v66r de indiciaire periode, te
{ibid., 1970, 375 en 899).
meer wanneer het alzo noodzakelijk
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wat obligaties- en aandelenbezit betreft,
door de feitenrechter zelf aanvaard
wordt, niet aileen bij gebreke aan tegenspraak van de precieze besluiten van
eiser en de door hem neergelegde stukken op dat punt, maar evenzo bij
deductie uit zijn eigen redengeving,
zodat het arrest aan de bouwkosten
tijdens de jaren 1971 en 1972 voor het
desbetreffende
appartementsgebouw,
onmogelijk en niet zonder zichzelf tegen
te spreken, het karakter van teken en
indicie in het kader van het wettelijk
vermoeden van artikel 24 7 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
kon toekennen (schending van aile vermelde artikelen) :
Overwegende dat niet enkel de
geldsommen die een belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk
besteedt aan uitgaven, die normaal
bekostigd worden door courante
inkomsten tijdens hetzelfde tijdperk, maar ook de geldsommen die
hij tijdens het belastbaar tijdperk
investeert in onroerende goederen,
door de administratie kunnen worden in aanmerking genomen als
tekenen en indicien waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt
dan uit de aangegeven inkomsten;
dat het hof van beroep op onaantastbare wijze de bewijswaarde
beoordeelt van de door de administratie aangevoerde tekenen en indicien;
Overwegende dat artikel 24 7 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een vermoeden juris tantum omtrent de herkomst van die
geldsommen invoert, zodat deze
geacht worden, behoudens tegenbewijs, voort te komen uit belastbare
inkomsten, dit zijn bedrijfsinkomsten verkregen tijdens het belastbaar tijdperk;
Overwegende dat het arrest, op de
gronden die het vermeldt, na
onderzoek van de door eiser aangevoerde gegevens waardoor hij wil
aantonen dat de geldsommen die
gei:nvesteerd werden in de bouw
van appartementen, voortkomen van
aandelen en obligaties die hij zou
verkocht hebben tijdens het belast-

baar tijdperk en van kasgelden die
hij van v66r dat tijdperk bezat -,
de bewijswaarde van die gegevens
verwerpt; dat aldus het hof van
beroep op onaantastbare wijze oordeelt dat het door de wet vereiste
tegenbewijs niet is geleverd;
Overwegende dat het arrest, nu
het oordelt dat eiser niet bewijst dat
hij tijdens het belastbaar tijdperk
aandelen en obligaties heeft verkocht en derhalve dat niet is bewezen dat hij de bouw van de appartementen heeft betaald, onder meer
met de opbrengst van de verkoop
van aandelen en obligaties, zonder
zichzelf tegen te spreken, heeft
kunnen beslissen dat de bouwkomsten tijdens de jaren 1971 en
1972 tekenen en indicien zijn waaruit
een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek en subsidiair 247 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest weigert te aanvaarden dat de obligaties verkocht werden
op 17 mei 1981, en derhalve de aanwending van het kapitaalbezit ontkent, door
vast te stellen : dat eiser een lijst
voorbracht van effecten die door zijn
vader op 17 mei 1971 werden opgevraagd
bij de Bank van Brussel en waarop de
directeur van het agentschap van de
bank attesteert dat deze effecten werden
verkocht (zie bijlage beroep 11); dat
echter niet bewezen is wanneer deze
effecten werden te gelde gemaakt, met
uitzondering van 130 aandelen Bank van
Brussel; dat het onjuist is voor te •·
houden, zoals eiser het doet, dat het
attest van de directeur van de bank
(bijlage 11 verso) bewijst dat de obligaties, die vermefd zijn op de voorgebrachte lijst, verkocht werden op 17 mei
1971; dat vooreerst eiser voorhoudt dat
de tekst van dit attest door de inspecteur
van het beheer werd gedicteerd en door
de directeur van het agentschap van de
bank ondertekend; dat dan toch de
inspecteur, die de tekst dicteerde, niet
kon weten wanneer die obligaties verkocht werden, zodat de datum van
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de ontvangstdatum van deze obligaties,
zoals deze op de voorzijde van bijlage 11
vermeld staat; dat het verder moeilijk
aan te nemen is dat deze obligaties die
de vader van eiser op 17 mei 1971 van de
bank ontvangen had, ook op dezelfde
datum werden verkocht, nu de eiser tach
heeft voorgehouden dat ze door tussenkomst van een wisselagent verkocht
werden; dat, waar de bankdirecteur zelf
de obligaties niet te gelde maakte, hij
toch moeilijk kon attesteren dat ze op
17 mei 1971 verkocht werden,
teiwijl, eerste onderdeel, zoals blijkt
uit bijlage beroep 8, bladzijde 3, zijnde
het verslag van de inspecteur, en zoals
benadrukt werd door de conclusie ter
zake van eiser, de inspecteur, na onderzoek en bespreking, attestatie gevraagd
heeft van de spontane verklaringen van
eiser ten aanzien van de verkoop der
obligaties, onder andere in relatie tot de
voorgelegde opvragingskwitantie, valgens de termen door de inspecteur
opgetekend, en derhalve de verkoopsdatum geenszins op basis van de eigen
kennis van de inspecteur werd bepaald,
in welk geval attestatie trouwens overbodig ware gebleken; het attest ten
aanzien van de verkoop der niet koersgebonden obligaties duidelijk vermeldt :
« attesteren dat de effecten vermeld op
bijgaande lijst op 17 mei 1971 verkocht
werden door De Mol Petrus, Albert
I-straat, Lebbeke "• ter attestatie de
kennis van de verkoop en niet het zelf
verkopen vereist zijnde, daarenboven
geen enkel element van het dossier
toelatend te veronderstellen dat de agentschapsdirecteur der bank, als vertrou·wenspersoon van eisers vader, onmogelijk wetend kon zijn of a priori als
onwetend dierit beschouwd nopens de
bewuste verkoop, - valse attestatie ter
benadeling van de openbare overheid
trouwens strafbaar zijnde, en de valsheid van het attest door het beheer niet
opgeworpen zijnde; de opvragingskwitantie (beroep bijlage 11) duidelijk vermeldt dat op 14 mei 1971 de opvraging
werd ingediend, op 17 mei 1971 de
afgifte reeds geschiedde, dit alles in het
Iicht van de onderstreepte aanduiding
« zeer dringend » zodat, zoals door eiser
bij conclusies voorgehouden, de verkoop
nog dezelfde dag door bemiddeling van
een vvisselagent, niets ongewoons inhoudt en in de logische orde der zaken
ligt,

verslag van de inspecteur (beroep
bijlage 8, biz. 3), het attest en de
opvragingskwitantie (beide bijlage beroep 11), enerzijds aan de redactie van
het attest een eigen kennis van de
inspecteur ten toets wil brengen, en aan
het attest zelf alsmede aan de opvragingskwitantie een interpretatie geeft
strijdig met de inhoud ervan, althans
hierbij de logica zijner redenering ontberend (schending van artikelen 97 van
de Grondwet en 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, subsidiair, voor
zover de aanslagen wettelijke steun zoeken in artikel 247 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, en in· zoverre
in dit Iicht aan eiser een tegenbewijs
zou opgedrongen worden, dit tegenbewijs reeds als geleverd dient beschouwd
te worden door het verstrekken van
positieve en controleerbare gegevens, die
ook door ernstige en overeenstemmende
vermoedens kunnen opgeleverd worden,
zo de aanwending van het kapitaalbezit
door verkoop der obligaties, vermits niet
kan ontkend worden dat de opvragingskwitantie en het attest positieve gegevens uitmaken die daarenboven, en zonder dat hierdoor de bewijslast omgekeerd wordt, door het beheer perfect
controleerbaar zijn, op basis van de zeer
ruime
onderzoeksmachten
aan
de
inspecteur bij de behandeling van de
bezwaarschriften toegekend, ook rechtstreeks bij derden, zoals door eiser ·in
zijn conclusies betoogd werd :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met
wat eiser aanvoert, het door
artikel 247 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen vereiste
tegenbewijs niet reeds als geleverd
dient te worden geacht doordat de
belastingplichtige positieve en controleerbare gegevens verstrekt; dat
het tegenbewijs maar geleverd is
wanneer het hof van beroep, na
onderzoek van die gegevens, de
bewijswaarde ervan erkent; dat de
rechters er evenmin toe gehouden
zijn te bepalen door welke bewijsmiddelen het tegenbewijs moet
geleverd worden, doch dat zij op
zodat het arrest enkel met miskenning onaantastbare wijze de bewijsvan het geloof te hechten aan het waarde van de daartoe aangevoerde
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gegevens
beoordelen,
mits
de
bewijskracht ervan niet wordt mis- onderdeel aan het arrest een gebrek
kend;
aan logica van de redengeving verwijt, deze grief geen schending van
Overwegende dat, voor het ove- artikel 97 van de Grondwet kan
rige, het onderdeel niet nader opleveren;
bepaalt welk verweer desaangaande
Dat het onderdeel niet kan worbij conclusies aangevoerd, door het den aangenomen;
arrest niet wordt beantwoord;
Over het derde middel, afgeleid uit de
Dat het onderdeel niet kan worschending van de artikelen 97 van de
den aangenomen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van
beroep, na onderzoek van de opvragingskwitantie en van het attest
genaamtekend door de directeur
van het agentschap van de Bank
van Brussel, die eiser als bewijzen
van de verkoop van de daarop
vermelde obligaties voorbrengt, oordeelt - op grond van de omstandigheden waarin de beweerde verkoop
·.ran obligaties zou hebben plaatsgehad en die het arrest aangeeft dat de datum van 17 mei 1971, die
voorkomt op bedoeld attest, « ...
ongetwijfeld verwijst naar de ontvangstdatum van deze obligaties,
zoals deze op de voorzijde van
bijlage 11 vermeld staat, ... het
moeilijk aan te nemen is dat deze
obligaties die de vader van eiser op
17 mei 1971 van de bank ontvangen
had, ook op dezelfde datum werden
verkocht, nu eiser toch heeft voorgehouden dat ze door tussenkomst
van een wisselagent verkocht werden, ... waar de bankdirecteur zelf
de obligaties niet te gelde maakte,
hij toch moeilijk kon attesteren dat
ze op 17 mei 1971 verkocht
werden »; dat het arrest zodoende,
zonder van die stukken een interpretatie te geven die met de
bewoordingen ervan onverenigbaar
is, heeft kunnen oordelen dat eiser
het door de wet vereiste tegenbewijs
niet heeft geleverd;
Overwegende dat het hof van
beroep derhalve, zonder de bewijskracht van de voorgebrachte stukken te miskennen, op onaantastbare
wijze de bewijswaarde ervan verwerpt;

Grondwet en 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest ten aanzien van het
levensverzekeringscontract
enkel
en
achtereenvolgens beslist : dat eiser niet
bewijst dat aan zijn vader gedurende de
indiciaire periode een kapitaal werd
uitgekeerd voortkomende van
een
levensverzekeringscontract; dat hij we!
een attest voorbrengt volgens hetwelk
254.017 frank werd uitgekeerd op
7 augustus 1969, doch dat niet bewezen
is dat deze gelden als kasgelden in het
bezit werden gehouden en er nog waren
op 1 januari 1971,
tezwijl eiser bij conc!usies had gesteld
dat zijn vader had genoten : « als
uitkering levensverzekering Mercator,
een kapitaal per 7 augustus 1969 van
254.017 frank, plus een levenslange rente
van 6.734 frank per jaar (zie stukken
Mercator van 4 augustus 1969 en
6 februari 1978) nb. de vermogensafrekening dient dus al zeker met deze rente
x 2 aangepast te worden "•
zodat het arrest alvast ten aanzien van
de aanrekeningseis der levenslange
rente op de vermogensafrekening deze
conclusies onbeantwoord laat en terzelfder tijd het geloof schendt, te hechten
aan de volledige inhoud van de neergelegde stukken, uitgaande van Mercator
Verzekeringsmaatscheppij van 4 augustus 1969 en 6 februari 1978, waarnaar
ter zake uitdrukkelijk werd verwezen in
de conclusie, stukken waaraan het arrest
nochtans zelf expliciet het ge!oof eraan
te hechten, erkent ten aanzien van de
uitkering van kapitaal (schending van
alle vermelde artikelen) :

In zoverre het middel schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek aanvoert:
Overwegende dat het arrest enkel
vaststelt dat eiser een attest voorbrengt waaruit blijkt dat een som
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uit een levensverzekeringscontract,
werd uitgekeerd op 7 augustus 1969,
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doch dat « niet bewezen is dat deze
gelden als kasgelden in bezit wer- GRO'\"DWET - ARTI. 6 EN 112 - GELIJKden gehouden en er nog waren op HEID VOOR DE WET - GELIJKHEID VOOR DE
1 januari 1971 >>; dat het arrest BELASTING - BEGR!P.
hierdoor geen interpretatie geeft De in art. 6 Gw. neergelegde regel van
van de brieven van 4 augustus 1969
de gelijkheid van de Belgen voor de
en 6 februari 1978 van de naamloze
wet, ton de in art. 112 Gw. neergelegde
vennootschap Algemene Verzekerinregel van de gelijkheid van allen voor
gen Mercator, en derhalve de
de belastingen houden in dat allen die
in dezelfde toestand verkeren, op
bewijskracht ervan niet niet heeft
dezelfde wijze moeten worden behankunnen miskennen;
deld; zij sluiten niet uit dat een
In zoverre het middel schending
onderscheid wordt gemaakt naar
van artikel 97 van de Grondwet
bepaalde categorieen van personen,
aanvoert:
mits dit onderscheid niet willekeurig
is,
d. w.z. kan worden verantwoord;
Overwegende dat eiser het in
zulks houdt niet in dat een onderscheid
het middel weergegeven verweer
tussen categorieen belastingplichtigen
voerde;
alleen maar kan verantwoord worden,
Overwegende dat het arrest, na
indien het verband houdt met de aard
en het doe! van de belasting (1).
op globale wijze de spaarmogelijkheden van eiser en zijn eventueel
bezit aan kasgelden te hebben
(• CLARK GUM COMPANY • N.V.
onderzocht,
vaststelt
dat
een
T. GEMEENTE BORNEM)
gedeelte van de spaarmogelijkheden
op een financiele rekening geplaatst
waren, hetgeen eveneens meebrengt
ARREST
dat « praktisch >> geen kasgelden
(A.R.
nr.
F 1063 N)
kunnen worden aangenomen die
niet ook op het einde van het
belastbaar tijdperk nog aanwezig
HET HOF; - Gelet op de bestrewaren; dat het arrest, met deze den beslissing, op 2 juli 1981 geweredengeving, die inhoudt dat de zen door de Bestendige Deputatie
geringe bedragen van tweemaal van de Provincieraad van Antwer6.734 frank die als rente werden pen;
ontvangen, niet van die aard zijn
Over het middel, afgeleid uit de scherrdat zij de vermogensafrekening ding
van de artieklen 6, 107 en 112 van
hebben be1nvloed, eisers conclusies de Grondwet,
beantwoordt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt in de
kosten.
21 december 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, eerste advocaat-generaal, waarnemend procureur-generaal Advocaten: mrs. I. Claeys Bouuaert; M. De Sutter; Georges Lauwers, Gent.

doordat de beslissing vaststelt dat het
in het belastingsreglement op de op het
rioleringsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen van 26 april 1980 van de
gemeente Bornem gehanteerde criterium
van het kadastraal inkomen met progressie£ tarie£ als het meest adequate
dient beeschouwd te worden om de
hoeveelheid geloosde afvalwaters bij
benadering in overeenstemming met het
beginsel van de verdelende rechtvaardigheid te belasten, en daaruit afleidt dat
het criterium van het kadastraal inkomen derhalve niet strijdig kan geacht
worden met de aard van de betrokken
(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1201).
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tingreglement niet indruist tegen het kadastraal inkomen ... met progresgrondwettelijk gelijkheidsbeginsel,
sief tarief ... als het meest adequate
terwijl het criterium van het kadas- dient beschouwd te worden om de
traal inkomen geen enkel verband houdt hoeveelheid geloosde afvalwaters bij
met de kwantiteit geloosde afvalwaters
en derhalve met de aard en het doe! van benadering in overeenstemming
de belasting, zodat op grond van een met het beginsel van de verdelende
arbitrair criterium een voorrecht wordt rechtvaardigheid te belasten >>;
geschapen voor de eigenaars van eigenOverwegende dat overigens niet
dommen met laag kadastraal inkomen blijkt uit de beslissing en trouwens
ten nadele van de eigenaars van eigen- door eiseres niet wordt beweerd dat
dommen met hoog kadastraal inkomen zij anders zou zijn behandeld dan
maar waarvan het gebruik van de rioleringsinstallatie identiek is met dat van degenen die zich in dezelfde categorie belastingplichtigen bevinden als
de eerste:
die waartoe zij behoort;
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat de in artikel 6
van de Grondwet vervatte regel van aangenomen;
de gelijkheid van de Belgen voor de
Overwegende dat uit de regelmawet en de in artikel 112 van de tig aan het Hof voorgelegde stukken
Grondwet vervatte regel van gelijk- niet blijkt dat een middel dat de
heid van allen voor de belastingen openbare orde raakt, ambtshalve
inhouden dat allen die in dezelfde moet worden opgeworpen;
toestand verkeren op dezelfde wijze
worden behandeld, maar niet uitsluiten dat een onderscheid wordt
gemaakt voor bepaalde categorieen
Om die redenen, verwerpt de
van personen, mits dit onderscheid
niet willekeurig is, maar kan wor- voorziening; veroordeelt eiseres in
den verantwoord; dat zulks niet de kosten.
inhoudt dat het onderscheid tussen
21 december 1982 2' kamer de categorieen belastingplichtigen
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvooraileen maar kan verantwoord wor- zitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens
den, indien het verband houdt met - Gelijkluidende
conclusie van de h.
de aard en het doe! van de belas- Krings, eerste advocaat-generaal, waarting;
nemende procureur-generaal - AdvoOverwegende dat ten deze ar- caten : mrs. van Heeke en Houtekier.
tikel 2 van het belastingreglement
aan de belasting onderwerpt de
eigenaars van gebouwen die rechtstreeks aangesloten of aansluitbaar
zijn op de openbare riolering; dat
het bedrag van de verschuldigde Nr. 244
belasting, luidens artikel 3, wordt
bepaald volgens een progressief
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tarief, berekend op grond van het
kadastraal inkomen, en, luidens de GEMEENTE
EN
PROVINCIEBEartikelen 3 en 6, verdubbeld wordt
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBEvoor bijzondere vervuilers onder
LASTING - BEZWAAR BIJ DE BESTENDIGE
vermelding van de eigenaars die
DEPUTATIE INGEDIEND TERMIJN onder die categorie moeten worden
AFGIFTE VAN HET AANSLAGBILJET - BETEbegrepen;
KENIS VAN, AFGIFTE '·
Overwegende dat de beslissing de De termijn om bij de bestendige deputabelastbare basis naar recht veranttie een bezwaar in te dienen tegen de
woordt door de considerans dat
aanslag in een directe gemeentebelashet in onderhavige belasting 1 ting bedraagt drie maanden te rekenen

-546Om die redenen, ongeacht het
door eiser aangevoerde middel dat
niet tot cassatie zonder verwijzing
kan leiden, vernietigt de bestreden
beslissing; veroordeelt verweerster
in de kosten; verwijst de zaak naar
de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen.

van de afgifte van het aanslagbiljet,
d.i. vanaf de overhandiging van dat
biljet aan de belastingplichtige of de
aanbieding ervan aan zifn waning.

(Artt. 8 en 13 wet 5 juli 1871.) (1)
(KNOOREN T. GEMEENTE DILSEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1082 N)

1

21 december 1982 -

2' kamer -

Voorzitte1· : de h. Chatel, afdelingsvoorHET HOF; - Gelet op de bestre- zitter - Verslaggever : de h. Matthijs den beslissing, op 18 februari 1982 Gelijkluidende conclusie van de h.

gewezen door de Bestendige Depu- Krings, eerste advocaat-generaal, waartatie van de Provincieraad van Lim- nemende procureur-generaal.
burg;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van artikel 8 van de wet van 5 juli
Nr. 245
1871 :
Overwegende dat de beslissing
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eisers bezwaar tegen de aanslag in
de directe gemeentebelasting op
HECHTENIS
gebouwen, aangesloten of aansluit- VOORLOPIGE
HANDHAVING VAN DE HECHTENIS WET
baar op de riolering, over het VOORLOPIGE
HECHTENIS, 20 APRIL 1874, ART. 5
dienstjaar 1980 niet ontvankelijk - OMSTANDIGHEDEN
WAARDOOR DE OPENverklaart op grond dat verweerster BARE VEILIGHEID IN HET GEDRANG KOMT het kohieruittreksel aan eiser heeft RED ENGEVING- BEG RIP.
verstuurd op 16 september 1980 en
dat deze laatste eerst op 6 maart Aileen op grand dat de verdachte zijn
1981 bij de Bestendige Deputatie
deelneming aan de hem ten Jaste
van de Provincieraad van Limburg
gelegde feiten heeft toegegeven, dat
bezwaar heeft ingediend;
die feiten bifzonder ernstig zijn en
Overwegende dat, krachtens artikel 8 van de wet van 5 juli 1871, de
termijn om bij de bestendige deputatie een bezwaarschrift in te dienen tegen een aanslag in de directe
gemeentebelasting, drie maanden
bedraagt vanaf de aflevering van
het aanslagbiljet, dit wil zeggen de
overhandiging van dit biljet aan de
belastingplichtige of de aanbieding
ervan aan zijn woning;

bovendien in gewapende bende zijn
gepleegd, dat die gegevens samen met
de omstandigheid dat de vel'dachte
voordien voor gelijkaardige feiten is
veroordeeld, een gevaarlijke persoonlijkheid kenmerken, kan de rechter
niet beslissen dat er ernstige en uitzonderlijke omstandigheden zijn die
dermate de openba1·e veiligheid raken
dat zij de handhaving van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken.

(DISTEFANO)

Overwegende dat, nu de bestendige deputatie niet vaststelt wan(A.R. nr. 2682bis)
neer het kohieruittreksel aan eiser
is afgeleverd, het Hof in de onmogelijkheid is de wettigheid van de
22 december 1982 - 2' kamer beslissing te toetsen;
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzit_ _ _ _.;:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ter Verslaggeve1· : de h. Bosly Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
(1) Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 590).
advocaat-generaal.

-547Nr. 246

ART. 6 - BEPALING DIE IN DE REGEL GEEN
BETREKKING HEEFT OP DE UITOEFENING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING VOOR J:IET
ONDERZOEKSGERECHT.
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VOORLOPIGE HECHTENIS

HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOPIGE HECHTENIS, 20 APRIL 1874, ART. 5
- OMSTANDIGHEDEN WAARDOOR DE OPENBARE VEILIGHEID IN HET GEDRANG KOMT REDENGEVING- BEG RIP.

4o RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK- BEGRIP.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK- BEGRIP.

Aileen op grand dat de feiten ernstig
zijn en de verdachte als een gevaarlijke persoonlijkheid kenmerken, gelet
op de aanzienlijke bedragen en op de 6° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN BESCHULDIGING VAN DE
diefstal in gewapt:nde bende, waaraan
BEKLAAGDE DOOR IEMAND DIE ZELF DE
hij zijn deelneming heeft toegegeven,
DADER ZOU ZIJN EN DIE NIET TERZELFDER
kan de rechter niet beslissen dat er
TIJD EN VOOR DEZELFDE RECHTER IS VERernstige en uitzonderlijke omstandigVOLGD
- NIET NOODZAKELIJK SCHENDING
heden zijn die dermate de openbare
veiligheid raken dat zij de handhaving VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.
van de voorlopige hechtenis noodzake7° RECHTEN VAN DE MENS- EUROlijk maken.
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE
ART. 6.1 - DRAAGWIJDTE.

(MAUGERI)

8° RECHT

(A.R. nr. 2683bis)

VAN

MENS,

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - NOODZAAK OF WENSELIJKHEID VAN EEN BIJKOMENDE DAAD VAN
ONDERZOEK ONAANTSTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

22 december 1982 2' kamer Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens - 1' De nietigheid ten gevolge van schending van een bepaling van de Taalwet
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.
Gerechtszaken 15 juni 1935 wordt
gedekt door een lateJ'e, niet ]outer
voorbereidende beslissing op tegenspraak, die zelf niet Jijdt aan enige
Nr. 247
nietigheid wegens schending van
enige bepaling van die wet; zelfs als de
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geschonden bepaling niet voorkomt
onder de bepalingen die aan art. 40
1° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- NIEvan vorenvermelde wet voorafgaan (1).
TIGHEID TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN
(Art. 40, tweede lid, Taalwet GerechtsDE TAALWET GERECHTSZAKEN 15 JUNI 1935zaken 15 juni 1935.)
LATERE, NIET LOUTER VOORBEREIDENDE
BESLISSING OP TEGENSPRAAK LATERE
BESLISSING NIET ZELF NIETIG TEN GEVOLGE
VAN SCHENDING VAN DEZELFDE WET - NIETIGHEID
GEDEKT,
ZELFS
INDIEN
DE
GESCHONDEN BEPALING NIET VOORKOMT

~~:!~:~O~~~.:~N

DIE AAN ART. 40 VAN

20 RECHTEN VAN DE MENS -

EURO-

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6 - BEPALING DIE IN DE REGEL GEEN
BETREKKING HEEFT OP DE UITOEFENING VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING VOOR HliT
ONDERZOEKSGERECHT.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,

2' en 3' Art. 6 Europees Verdrag Rechten

van de Mens heeft in de regel geen
betrekking op de uitoefening van het
recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten (2).

l-----------------vo~Vn;o~s}:v~7 mei 1978 (A.C., 1978, 1096) mel
(2) Het onderzoeksgerecht is, in de regel
niet bevoegd om te beslissen of een beschuldi
ging in strafzaken al dan niet gegrond is en
evenmin om zich uit te spreken over geschil
len inzake burgerlijke rechten en verp1.i.chtin
gen. z;e Cass., 8 okt. 1973 (A.C., 1974, 152);

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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onderzoeksgerecht, bij de beslissing
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis van de verdachte, heeft
geoordeeld dat er aanwijzingen van
schuld waren m.b.t. feiten waarvoor
hij werd vervolgd, kan niet worden
afgeleid dat het vonnisgerecht dat de
verdachte later wegens die feiten heeft
veroordeeld, diens recht op een eerlijk
proces heeft miskend. (Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens.)

5' en 6' Uit de enkele omstandigheid dat
een in het buitenland aangehouden
persoon, die de beklaagde heeft
beschuldigd en die volgens de beweringen van de beklaagde de werkelijke
dader zou zijn van de hem verweten
feiten, niet tegelijkertijd en voor
dezelfde rechters is vervolgd, kan niet
worden afgeleid dat het hoi van
beroep, door de beklaagde te veroordeJen, diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak heeft miskend of
diens recht van verdediging heeft
geschonden, zeker niet wanneer die
andere persoon door een vreemde
overheid niet was uitgeleverd en in
Belgii! niet kon worden vervolgd.
(Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens.)

7' en 8' De feitenrechter oordeelt vrij,
mits met inachtneming van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
veTdediging en van art. 6.1 Europees'
Verdrag Rechten van de Mens, of een
bijkomende daad van onderzoek noodzakelijk is dan wei of hij nog een
getuige a charge of a decharge moet
hoz·en om tot zijn oveTtuiging te
komen (3).

----------------!
(Vervolg nota 2 van vorige biz.)

(DE THIBAULT DE BOESINGHE)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2677)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk gewezen op 12 november 1980 door de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel
en op 20 oktober 1982 door het Hof
van Beroep te Brussel, en gelet op
de
bestreden
beschikking,
op
15 januari 1982 gewezen door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
van 12 november 1980 :
Overwegende dat genoemd arrest,
met bevestiging van de op 3 november 1980 gewezen beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, de
handhaving beveelt van de voorlopige hechtenis van eiser;
Overwegende dat de voorziening
die tegen dit arrest op 28 oktober
1982 is ingesteld, dat is meer dan
tien dagen na de uitspraak van die
beslissing, laattijdig en derhalve
niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel op 15 januari 1982
gewezen beschikking tot verwijzing:

Over het eerste middel, hieruit afge27 april 1976 (ibid, 1976, 967); 20 sept. 1916
(ibid., 1977, 73) en 26 nov. 1980 (Rev. dr. p{m. et leid dat uit de gedingstukken blijkt dat
eiser
en zijn raadslieden pas op 13 janucrim., 1981, 289).
Raadpl. de arresten van het Europees Hof,
27 juni 1968 fzaak Neumeister, blz. 41, §
27 juni 1968 zaak Wemhoff, blz. 26-27, § 19,
16 juli 1971 zaak Ringeisen, biz. 45, § 110 ,
21 feb. 1975 (zaak Golder, biz. 15, § 32) en
27 feb. 1980 (zaak Deweer, biz. 22, § 42),
alsmede het arrest van het Hof van Cassatie
van 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 144) en de cone!.
van eerste adv.-gen. Krings, toen adv.-gen.
(Bull. en Pas., 1979, I, 153) : i.v.m. de regel dat
in strafzaken de « redelijke » termijn van
art. 6.1 begint te lopen de dag zelf waarop een
persoon wordt beschuldigd en kan beginnen te

13l,

ari 1982 tegen het einde van de morgen
de oproeping hebben ontvangen om op
15 januari 1982 om 9 uur in de morgen
op de terechtzitting van de raadkamer te
verschijnen voor de regeling van de
procesvoering, zodat de vermeldingen

Iopen voordat het vonnisgerecht, dat bevoegd
is om over de gegrondheid van de beschuldiging te beslissen, van de zaak kennis neemt.
(3) Zie Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81,

nr. 473).
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dossier en de overtuigingsstukken op
13 en l4 januari 1982 van 8 uur 30 tot
12 uur 30 en van 13 uur 30 tot 16 uur ter
inzage lagen op de griffie van de correctionele rechtbank, geen uitwerking kon
hebben,
terwijl eiser in die fase van de rechtspleging voor de eerste maal het recht
had om kennis te nemen van het dossier
dat krachtens het enig artikel, § XV, van
de wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke
wijziging van de rechterlijke inrichting
en van de rechtspleging voor de hoven
en rechtbanken, ter griffie moet worden
neergelegd ten minste achtenveertig uur
v66r de beraadslaging van de kamer die
uitspraak moet doen over de regeling
van de procesvoering; die wetsbepaling
enkel zin heeft in zoverre, zoals de
oproeping uitdrukkelijk vermeldt, verdachte en zijn raadslieden werkelijk de
mogelijkheid hebben gehad van het
dossier van onderzoek inzage te nemen
voor de voorbereiding van hun verdediging, zodat ten deze de voormelde bepaling van de wet van 25 oktober 1919 is
geschonden, alsmede het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
en artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, nu
dat artikel bepaalt dat de zaak eerlijk
moet worden behandeld en lid 3 voorschrijft dat een ieder die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd het recht
heeft te beschikken over voldoende tijd
en faciliteiten welke nodig zijn voor de
voorbereiding van zijn verdediging, dat
wil zeggen dat hij over de tijd moet
kunnen beschikken die daartoe is
bepaald in de interne wet van de
strafrechtspleging; daaruit volgt dat de
beschikking tot verwijzing nietig is en
geen uitwerking heeft en dat de tegen
eiser ingestelde vervolgingen dus niet
regelmatig aanhangig zijn gemaakt bij
het vonnisgerecht;

doordat de bestreden beschikking is
gewezen door de raadkamer bestaande uit
een alleenrechtsprekende rechter, mevr.
Halsberghe, die de examens van het
doctoraat in de rechten in het Nederlands
heeft afgelegd,
terwijl de taal van de rechtspleging het
Frans was; het middel betrekking heeft op
de samenstelling van de gerechten en
gegrond is op een regel van openbare
orde, zodat het voor de eerste maal voor
het Hof mag worden opgeworpen; het hof
van beroep die nietigheid van de verwijzingsprocedure niet heeft kunnen dekken
zodat de tegen eiser ingestelde vervolgingen niet wettig bij het vonnisgerecht aanhangig zijn gemaakt; door de schending
van die regels inzake taalkennis, wat een
magistraat betreft, eveneens afbreuk is
gedaan aan het recht van verdediging en
aan de voorschriften van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden met
betrekking tot het vereiste van een eerlijke behandeling van de zaak :

'overwegende dat, zelfs al zou de
beweerde onregelmatigheid waarop
het middel doelt, de nietigheid van
de bestreden beschikking tot gevolg
kunnen hebben, die nietigheid,
welke voor de eerste maal door het
Hof wordt aangevoerd, dan nog zou
gedekt zijn door het bestreden
arrest van 20 oktober 1982 van het
hof van beroep, en zulks krachtens
artikel 40, tweede lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het taalgebruik
in gerechtszaken;
Dat immers dit arrest, dat geen
zuiver voorbereidend arrest is en
dat op tegenspraak is gewezen, zelf
niet lijdt aan enige uit een scherrding van genoemde wet voortvloeiende nietigheid; dat het middel niet
ontvankelijk is;

Overwegende dat het middel
Overwegende dat voor het overige
berust op beweringen die geen
steun vinden in de stukken waarop artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
het Hof vermag acht te slaan;
de Mens en de Fundamentele VrijDat het middel feitelijke grand- heden in de regel geen betrekking
slag mist;
heeft op de uitoefening van het
recht van verdediging voor de
Over het tweede middel, afgeleid uit de onderzoeksgerechten; dat het midschending van artikel 43 van de wet van del, in zoverre het berust op de
15 juni 1935 op het gebruik der talen in schending van die bepaling, faalt
gerechtszaken,
naar recht;
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voorgeschreven rechtsvormen
in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het arrest van
20 oktober 1982 :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de strafvordering ten laste van Vincent Caluwaerts, Pierre Wellens,
Missaoui en Lippens, medebeklaagden :
Overwegende dat eiser geen hoed anighei d heef t om zich tegen die
beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser op de tegen hem ingestelde
strafvordering veroordeeld wordt :

· deeld, feitelijke grondslag mist; dat
immers noch uit de bestreden
beslissing noch uit stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het hof van beroep na het op
12 november 1980 gewezen arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling het recht van eiser op een
eerlijke behandeling van zijn zaak
heeft miskend;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het arrest eiser veroordeelt
zonder te antwoorden op eisers conclusie ten betoge, enerzijds dat de beer
Robert Wellens, die Belg was en de ten
laste gelegde feiten had gepleegd en
eiser ervan had beschuldigd, niet verdacht of vervolgd was, anderzijds, dat de
heer Wellens, hoewel hij in staat van
hechtenis was en de Belgische gerechtelijke instanties ter hand werd gesteld
ten einde in de loop van bet voorbereidend onderzoek geconfronteerd te worden met eiser, zelfs niet bij wijze van
gewone inrichting was ondervraagd voor
het vonnisgerecht, ofschoon dat verhoor
noodzakelijk was opdat het gerecht aile
gegevens van de zaak en onder meer de
verklaringen van de beer Wellens op
hun geloofwaardigheid zou kunnen toetsen en opdat de verdediging in staat zou
zijn om haar essentiele rechten te doen
gelden in de tegensprekelijke fase van
de rechtspleging, ten slotte dat een lid
van de Belgische gerechtelijke politie die
naar Geneve was gestuurd om er ondervraagd te worden in het tegen de
genoemde Wellens in Zwitserland
gevoerde proces, de heer Wellens had
afgeschilderd als een « meeloper » van
eiser en laatstgenoemde had beschouwd
als de schuldige wiens schuld evenwel
moeilijk aan te tonen was :

Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat volgens bet door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep gewezen arrest van 12 november
1980 waarbij uitspraak is gedaan over de
handhaving van de voorlopige hechtenis
van eiser, laatstgenoemde schuldig is
lan de feiten waarvan hij was verdacht,
terwijl eiser die feiten steeds heeft
ontkend; daaruit volgt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling haar bevoegdheid te buiten is gegaan en dat ze op de
beslissing over de schuld van eiser is
vooruitgelopen, waardoor ze de bepalingen van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden heeft geschonOverwegende dat het bestreden
den; zulks een bewijs is dat de zaak van
eiser niet eerlijk is behandeld in de zin arrest vermeldt « dat beklaagde in
van artikel 6, lid 1, van genoemd zijn conclusie betoogt dat hij geen
Verdrag :
eerlijk proces gekregen heeft op
grond dat de heer Wellens niet
Overwegende dat het middel niet tegelijk met hem en door dezelfde
ontvankelijk is, in zoverre het rechters kon worden berecht en,
gericht is tegen het op 12 november bovendien op grond dat blijkens een
1980 gewezen arrest van de kamer krantenknipsel een Belgische polivan inbeschuldigingstelling daar de tieman aan de Zwitserse rechtbank,
voorziening tegen dat arrest te laat die de heer Wellens moest berechis ingesteld;
ten, zijn gehele overtuiging heeft
Overwegende dat het middel, in kenbaar gemaakt omtrent de schuld
zoverre het gericht is tegen het van degene die onder de naam
arrest waarbij eiser wordt veroor- Martin, alias de Thibault, de man
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was die achter Wellens stond, dat
het eerste argument elke wettelijke
grondslag mist, daar de verdragen
van Rome en de daaruit voortvloeiende bepalingen geen enkele wijziging hebben aangebracht aan het
beginsel van de territoriale gelding
van de strafwet, dat het Zwitserse
gerecht, dat zelf Wellens wenste te
berechten, laatstgenoemde niet had
kunnen uitleveren aan Belgie, dat
anders het risico zou ontstaan dat
de vervolging voor de Zwitserse en
voor de Belgische rechtbanken
elkaar zouden overlappen, waardoor
de toestand van die beklaagde zou
verzwaard worden,. dat Wellens, die
als getuige onder eed werd verhoord
door de onderzoeksrechter, niet als
beklaagde kon worden verhoord
door de feitenrechter vermits hij
niet uitgeleverd was, dat hij dus ter
zitting als getuige onder eed had
moeten worden verhoord, hetgeen
volslagen immoreel en onbillijk W</.S
geweest ten aanzien van de
beklaagde de Thibault, dat voor het
overige de overtuiging van een
getuige, a! was het dan een Belgische politieman, die door een buitenlandse rechtbank was ondervraagd onder de omstandigheden
die blijken uit de conclusie van de
verdediging, helemaal niet heeft
kunnen doorwegen in de oordeelsvorming van het Belgisch gerecht
dat van niets op de hoogte was en
erdoor dus niet kon bei:nvloed zijn,
dat het tegen de heer de Thibault
ingestelde proces dus volstrekt eerlijk is verlopen >>;
Overwegende dat met die vermeldingen is geantwoord op de in het
middel aangegeven conclusie;
Dat de verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te
omkleden een vormvereiste is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat uit de in het tweede middel weergegeven bewoordingen van eisers conclusie
blijkt dat eiser onwettig in een toestand
werd geplaatst die voor hem nadelig
was, zowel uit het oogpunt van de

uitoefening van zijn recht van verdediging als· van de waarborgen voor een
eerlijke procesvoering in de zin van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden:

Overwegende dat, enerzijds, het
Hof geen schending van het recht
van verdediging en van de in
artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde regel dat de zaak
eerlijk moet worden behandeld, kan
afleiden uit de enkele omstandigheid dat de heer Wellens niet tegelijk met eiser en voor dezelfde
rechters vervolgd werd; dat in dit
opzicht uit de vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat de heer
Wellens door de Zwitserse overheid
niet was uitgeleverd en dat het
derhalve niet mogelijk was om
betrokkene in Belgie te vervolgen;
Overwegende dat anderzijds het
algemeen beginsel van het recht
van verdediging en artikel 6, lid 1,
van het Verdrag de feitenrechter
het recht niet ontnemen om in feite
te oordelen of het verhoor van een
getuige noodzakelijk is om zich een
overtuiging te kunnen vormen; dat
het bestreden arrest vaststelt dat
gewichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstemmende vermoedens die
uit andere gegevens van de zaak
'zijn afgeleid, reeds « de unanieme
en onwankelbare overtuiging >> doen
ontstaan van de geloofwaardigheid
van een deel van de beschuldigingen van Wellens, waarbij dient
gevoegd « de onweerlegbare en
afdoende bewijsvoering >> die uit de
verklaringen zelf van eiser is afgeleid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat uit de vermeldingen van het
bestreden arrest blijkt dat het niet
billijk was geweest om voor het vonnisgerecht het getuigenis af te nemen van
de heer Wellens, de beschuldiger van
eiser en een personage van twijfelachtig
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van beroep << weinig betrouwbaar »
werden genoemd,
terwijl het !uidens deze!fde vermeldingen niet onbil!ijk zou zijn als eiser in de
tegensprekelijke fase van de debatten de
mogelijkheid zou worden ontnomen om
de beweringen van de beer Wellens te
controleren en te betwisten; eiser bijge-.
volg zijn recht van verdediging niet naar
behoren heeft kunnen uitoefenen;

Overwegende dat enerzijds uit de
door eiser op de terechtzitting van
het hof van beroep neergelegde
conclusie blijkt dat hij de gelegenheid heeft gehad om de door Wellens tegen hem geuite beschuldigingen te bekritiseren, en dat anderzijds uit de vermeldingen van het
bestreden arrest blijkt dat het hof
van beroep, na « ,omzichtige en
nauwgezette
afweging van die
verklaringen, de veroordeling van
eiser heeft gegrond en op gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens die zijn
afgeleid uit andere gegevens van de
zaak waaruit blijkt dat de beschuldigingen van Wellens althans ten
dele op waarheid berusten, en op de
verklaringen van eiser zelf;
Dat aldus niet gebleken is dat
eiser zijn recht van verdediging niet
naar behoren heeft kunnen uitoefenen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genornen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding :

Overwegende dat de veroordelende beslissing ingevolge de verwerping van de ertegen gerichte
voorziening in kracht van gewijsde
is gegaan, zodat de voorziening
tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding geen belang meer heeft
en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 december 1982 2' kamer
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Motte de Raedt; Libiez, Brussel.

Nr. 248
2' KAMER - 22 december 1982

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VORDERING, WEER OF EXCEPTIE IN EEN DOOR DE
BEKLAAGDE REGELMATIG TER ZI'ITING
NEERGELEGDE BRIEF BESLISSING NIET
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED.

Niet regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing waarin niet wordt geantwoord op een door de beklaagde
regelmatig ter zitting neergelegde
brief houdende een vordering, weer of
exceptie (1). (Art. 97 Gw.)
(MAMADOU)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat eiser op de door
het hof van beroep op 11 oktober
1982 gehouden terechtzitting waarop
de zaak werd behandeld, een
« schriftelijke verklaring >> heeft
ingediend waarin hij betoogde : dat
(1) Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1286).
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was; dat hij niet schuldig was aan
onwettig verblijf, daar « de Dienst
voor Vreemdelingen , oordeelde dat
hij van Spaanse nationaliteit was
terwijl de consul van Spanje hem
geen paspoort wilde geven; en dat
hij aanspraak mocht maken op de
aan de apatriden verschuldigde
bescherming;
Overwegende dat het arrest met
geen enkele considerans op ' dat
verweer antwoordt;

enkel van de gebruikers van het
openbaar domein bedoeld in de titel
van de wet van 17 jan. 1938 (1).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDINGEN T. INTERCOMMUNAL£ POUR LES AUTOROUTES DES ARDENNES C.V., MRS. VANDER
BORGHT, JASPAR Q.Q.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6685)

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

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.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 5, 12 van de
wet van 26 augustus 1913 tot instelling
van een Nationale Maatschappij der
Waterleidingen, van de titel en van het
enige artikel van de wet van 17 januari
1938 tot regeling van het gebruik door de
openbare besturen, de verenigingen van
22 december 1982 - 2" kamer gemeenten en de concessiehouders van
Vool'Zitter : de h. Legros, eerste voorzit- openbare diensten of van diensten van
ter - Verslaggever : de h. Screvens openbaar nut, van de openbare domeiGelijkluidende conclusie van de h. Jans- nen van de Staat, van de provincies en
van de gemeenten, voor het aanleggen
sens de Bisthoven, advocaat-generaal.
en het onderhouden van leidingen en
inzonderheid van gas- en waterleidingen,

doordat het arrest, enerzijds, de
rechtsvordering gegrond verklaart waarbij verweerster vraagt eiseres te veroorNr. 249
delen om verweerster 550.000 frank te
betalen, dit is het bedrag van de werken
tot
verplaatsing en voorlopige aanleg van
1" KAMER- 23 december 1982
waterleidingen die verweerster heeft uitWATERS- WET 17 JAN. 1938, ENIG ARTIKEL, gevoerd voor de aanleg van een stuk van
ZESDE EN ZEVENDE LID_ NATIONALE MAAT- de autosnelweg E 40, plus de rente,
SCHAPPIJ DER WATERLEID!NGEN _ LEIDIN- eiseres te veroordelen om op haar kosten
GEN- WIJZIG!NGSWERKEN- KOSTEN.
de definitieve werken tot aanleg van
waterleidingen uit te voeren en, als zii.
Wanneer het belang van de landsverde- dat niet doet, verweerster te machtigen
diging zulks vereist, of wanneer om om die werken op kosten van eiseres uit
reden van openbare veiligheid of tot te voeren, en eiseres te veroordelen om
behoud van natuurschoon, hetzij in als enige in te staan voor de eventuele
het belang van de wegen, water/open schadelijke gevolgen van het ongewetof vaarten of van een openbare dienst, tigd in gebruik houden van de voor!ohetzij als gevolg van veranderingen pige leidingen; doordat het arrest de
welke de aangelanaen aan de toegan- tegenvordering
ongegrond
verklaart
gen tot de eigendommen langsheen de waarbij eiseres vraagt verweerster te
gebezigde wegen hebben aangebracht,l----------------------------------wijzigingen aan waterleidingen, aan
(1) Zie FLAMME, De Ia rencontre de canalisahun inrichting of plan worden opge- tions et de cables au cours de travaux publics,
Jegd, dan zijn de kosten van de J.T.: 1966, 116, nrs. 23 en 24; LOUVEAUX,
werken ten laste van « de aanneming R.P.D.B., Compl. dl. IV, Energie electrique,
die de aanleg heeft gedaan », en niet nr. 83.7.
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defintieve werken tot aanleg van waterleidingen uit te voeren, en, als zij dat
niet doet, eiseres te machtigen om die
werken op kosten van verweerster uit te
voeren en voor recht te verklaren dat
verweerster als enige aansprakelijk is
voor de eventuele storingen in de drinkwatervoorziening, zolang de voorlopige
leidingen zouden blijven bestaan en ook
na de aanleg van de definitieve leidingen
ais zulks door verweerster was gedaan;
doordat het arrest, anderzijds, na
gegrondverklaring van de oorspronkelijk
door de naamloze vennootschap Sogetra
ingestelde rechtsvordering strekkende
tot veroordeling van verweerster om die
vennootschap het bedrag van 448.188
frank plus de rente te betalen als
vergoeding voor de storingen in de
werken van die vennootschap wegens de
vertraging in de verplaatsing van de
leidingen van eiseres, ook de door verweerster tegen eiseres ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring gegrond verklaart, en doordat het arrest zijn beslissingen hierop doet steunen dat, zo
eiseres niet vie! onder de toepassing van
de !eden 1 tot 5 van het enige artikel
van de wet van 17 januari 1938, zulks
niet voortvloeide uit het feit dat eiseres
een gedecentraliseerde openbare dienst
met een domeinconcessie was, doch uit
het feit dat, enerzijds, die !eden 1 tot 5
betrekking hadden op het recht om op
het openbaar domein de leidingen aan te
leggen en te onderhouden, en dat,
anderzijds, voor eiseres dit recht geregeld was bij de wet van 26 augustus
1913, dat het zesde en het zevende lid
van dit enige artikel echter betrekking
hadden op het recht om de aanleg op
het openbaar domein te doen wijz1gen,
dat die !eden van toepassing waren op
eiseres, dat eiseres op bevel van de
bevoegde overheid onmiddellijk op haar
kosten de werken tot verplaatsing van
haar leidingen moest uitvoeren, en dat
eiseres derhalve haar wettelijke verplichtingen niet was nagekomen,
terwijl, zowel uit de titel als uit het
enige artikel van voormelde wet van
17 januari 1938 blijkt dat de bepalingen
van die wet, en onder andere de bepalingen van het zesde en van het zevende
lid, alleen van toepassing zijn op de
Staat, de provincies, de gemeenten, de
verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of
van diensten van openbaar nut, bedoeld
in het eerste lid van dat enige artikel;
uit de artikelen 1, 2 en 5 van voormelde

wet van 26 augustus 1913 blijkt dat
eiseres geen openbaar bestuur, vereniging van gemeenten of concessiehouder
van openbare diensten of van diensten
van openbaar nut is in de zin van het
eerste lid van dat enige artikel, doch dat
zij een gedecentraliseerde openbare
dienst met domeinconcessies is, dit wil
zeggen met het recht om op gedeelten
van het openbaar domein haar leidingen
aan te leggen; eiseres dit recht niet
ontleent aan het eerste lid van het enige
artikel van de wet van 17 januari 1938,
doch aan de artikelen 1 en 2 van de wet
van 26 augustus 1913; de procedure die
eiseres moet volgen en de machtigingen
die zij moet krijgen voor het aanleggen
en het onderhouden van haar leidingen
op het openbaar domein niet bij de
!eden 2 tot 5 van dat enige artikel, doch
bij artikel 12 van de wet van 26 augustus
1913 geregeld zijn; het recht van de
openbare besturen, op wier openbaar
domein eiseres haar leidingen heeft
aangelegd, om die aanleg te verplaatsen,
te wijzigen, of te doen verplaatsen of
wijzigen, niet bij het zesde en het
zevende lid van dat enige artikel is
geregeld, doch bij artikel 12 van de wet
van 26 augustus 1913 dat bepaalt dat het
recht om op het openbaar domein werken uit te voeren ten aanzien van het
betrokken openbaar bestuur geen aanleiding geeft tot buitenbezitstelling; hieruit volgt dat dit openbaar bestuur het
recht heeft om op zijn kosten de werken
tot wijziging of verplaatsing van de op
zijn domein aangelegde leidingen uit te
voeren of te doen uitvoeren, doch niet
om die werken op kosten van eiseres uit
te voeren of te doen uitvoeren, en
daaruit volgt dat eiseres, door die werken niet op haar kosten te willen
uitvoeren, niet is te kort gekomen aan
haar wettelijke verplichtingen :

Overwegende dat eiseres betoogt
dat het zesde en het zevende lid van
het enige artikel van de wet van
17 januari 1938 tot regeling van het
gebruik door de openbare besturen,
de verenigingen van gemeenten en
de concessiehouders van openbare
diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provincies
en van de gemeenten, voor het
aanleggen en onderhouden van leidingen en inzonderheid van waterleidingen, niet op haar van toepassing zijn en dat het recht van de
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openbare besturen, op wier open- Nr. 250
baar domein zij leidingen heeft
aangelegd, om die aanleg te doen
1' KAMER - 23 december 1982
wijzigen of verplaatsen, niet bij
voormelde !eden van dat enige arti- 1° CASSATIEMIDDELEN
BURGERkel, doch bij artikel 12 van de wet LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - GROND
van 26 augustus 1913 tot instelling VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID UIT NIEUWvan een Nationale Maatschappij der HElD VAN RET MIDDEL - MIDDEL DAT
BETREKKING REEF!' OP HET GESCHIL TUSWaterleidingen is geregeld;
SEN PARTIJEN EN KRITIEK OEFENT OP DE

Overwegende echter dat, ener- WEIGERING VAN DE FEITENRECHTER EEN
OP RET GESCHIL TOE TE
zijds, de bewoordingen << aanneming WETSBEPALING
PASSEN - GEEN NIEUW MIDDEL - GROND
die de aanleg heeft gedaan » in het VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID MIST FEITEzesde en het zevende lid van het LIJKE GRONDSLAG.
enige artikel van de wet van
SLUI17 januari 1938, die de kosten van 2° ARBEIDSVOORZIENING
de wijzigingswerken in de erin TING VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT
VERGOEDING
VAN
DE
IN
GEVAL
VAN
SLUIgenoemde gevallen moet betalen,
niet enkel betrekking hebben op de TING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN
WERKNEMERS - BETALING VAN DE VOORDEin de titel van die wet vermelde LEN
BEDOELD BIJ ART. 2 WET 30 JUNI 1967 gebruikers
van
het
openbaar INDEPLAATSSTELLING
VAN RET FONDS IN DE
domein; dat die bewoordingen een RECHTEN VAN DE WERKNEMER - VOORalgemene strekking hebben en doe- RECHT VAN DE WERKNEMER VOOR HET
len op a! diegenen die de aanleg SALDO VAN HET HEM VERSCHULDIGDE
BEDRAG EN VOORRECHT VAN HET FONDS
hebben gedaan;
VOOR HET AAN DE WERKNEMER BETAALDE

Dat, anderzijds, artikel 12 van de BEDRAG - RANG.
wet van 26 augustus 1913 tot instel- 3° INDEPLAATSSTELLING - SLUITING
ling van een Nationale Maatschap- VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERpij der Waterleidingen dat bepaalt GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING
dat het recht om werken uit te VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEvoeren ten aanzien van het betrok- MERS - BETALING VAN DE VOORDELEN
ken openbaar bestuur geen aanlei- BEDOELD BIJ ART. 2 WET 30 JUNI 1967 ding geeft tot buitenbezitstelling, INDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE
RECHTEN VAN DE WERKNEMER - GEVOLGEN
geen beletsel is om dat zesde en VOOR
DE RANG VAN HET VOORRECHT VAN DE
zevende lid op eiseres toe te passen; WERKNEMER VOOR HET SALDO VAN RET HEM
Dat het middel naar recht faalt;

VERSCHULDIGDE BEDRAG, IN SAMENLOOP
MET RET VOORRECHT VAN RET FONDS VOOR
HET AAN
DE
WERKNEMER
BETAALDE
BEDRAG- RANG.

4° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN

Om die redenen, verleent aan de
tweede verweerders akte van hun
hervatting van het geding tegen de
Societe generale de Travaux T.R.T.,
die zelf het geding tegen de naamloze vennootschap Sogetra heeft
hervat; verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.

- VOORRECHTEN- SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN DE
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETALING
VAN VOORDELEN BEDOELD BIJ ART. 2 WET
30 JUNI 1967 - INDEPLAATSSTELLING VAN
HET FONDS IN DE RECHTEN VAN DE WERKNEMER - SAMENLOOP VAN RET VOORRECHT
VAN DE WERKNEMER VOOR RET SALDO VAN
RET HEM VERSCHULDIGDE BEDRAG EN VAN
RET VOORRECHT VAN HET FONDS VOOR RET
AAN DE WERKNEMER BETAALD BEDRAG RANG.

23 december 1982 1' kamer voorzitter en verslaggever : ridder de
Schaetzen Gelijkluidende conclusie
van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Bayart en Van Omme- lo Kan niet worden aangenomen de
grand van niet-ontvankelijkheid tegen
slaghe.

-556een middel opgeworpen en hieruit afge- stelling bedoeld in de vorige artikelen, of
Jeid dat het nieuw is, wanneer dat mid- wanneer de wet dat uitdrukkelijk
del betrekking heeft op het geschil tus- bepaalt "• en dat de indeplaatsstelling
sen partijen en kritiek oefent op de wei- van verweerder in de rechten van eiser
gering van de bestreden beslissing een niet kan worden gelijkgesteld met de in
wetsbepaling toe te passen (1).
de artikelen 1250 en 1251 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde gevallen,
2°, 3° en 4" In geval van samenloop van
tezwijl de regel van artikel 1252 van
het voorrecht van de werkneme1; hem
verleend door art. 19, 3°bis, Hypo- het Burgerlijk Wetboek dat indeplaatsstelling
de schuldeiser niet vermag te
theekwet, met het voorrecht van het
Fonds tot Vergoeding van de in Geval benadelen wanneer hij slechts gedeeltevan Sluiting van Ondernemingen Ont- Iijk betaald is, van toepassing is op aile
slagen Werknemers, dat in de rechten indeplaatsstellingen, ongeacht of ze
treedt van de werknemer aan wie het krachtens de wet dan wel bij overeeneen dee] van de bedragen bedoeld in komst zijn geschied; nu de wetgever
art. 2 wet 30 juni 1967 heeft betaald, kan de indeplaatsstelling als vorm heeft
de werknemer zijn rechten, voor wat gebruikt voor het verhaal van verweerhem nag verschuldigd blijft, bij voor- der op zijn werkgever (lees : de werkgerang boven het Fonds uitoefenen (2). ver), de regels van het burgerlijk recht,
die het gemene recht van de indeplaats(Art. 8 wet 30 juni 1967.}
stelling vormen, op dit verhaal moeten
worden toegepast, met inbegrip van
artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek,
(DEVADDER T. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE
zodat het arrest, door de toepassing van
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek
01\I~SLAGEN
WERKNEMERS,
MRS.
VANuit te sluiten, de in het middel aangeweDERLEENEN, DEWAEL Q.Q.)
zen bepalingen schendt :
ARREST ( vertaling)

Over
de
grond
van
niet1 ontvankelijkheid door verweerder
tegen het middel opgeworpen en
HET HOF; - Gelet op het bestre- hieruit afgeleid dat het nieuw is :
den arrest, op 7 mei 1981 door het
.
Hof van Beroep te Brussel gewezen·
Overwegende dat mt de vaststel' lingen van het arrest blijkt dat
Over het middel, afgeleid uit de scherr- tussen partijen in geschil was dat
ding van de artikelen 1249, 1250, 1251, verweerder die, krachtens artikel 8
1252 van het Burgerlijk Wetboek en 8 van de wet van 30 juni 1967 tot
van de wet van 30 juni 1967 tot verrui- verruiming van de opdracht van het
ming van de opdracht vari het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van Sluiting Fonds tot Vergoeding van de in
van Ondernemingen Ontslagen Werkne- Geval van Sluiting van Ondernemers,
mingen Ontslagen Werknemers, in
doordat het arrest beslist dat de de rechten en vorderingen van de
schuldvorderingen van eiser en van ver- werknemer was getreden voor de
weerder in samenloop komen en dat inning van de vergoedingen, lonen
ze pondspondsgewijze zullen worden en vakantiegelden die het met toebetaald bij de verdeling van het actief passing van artikel 2 van dezelfde
van het faillissement van Vasil Marino£, wet had betaald, aanspraak maakte
op grond : dat << artikel 1252 van het 0 h
h d
b
k
Burgerlijk Wetboek afwijkt van de alge- P et voorrec t at ij arti el 19,
mene regel dat er gelijkheid bestaat 3" his, van de Hypotheekwet aan de
tussen de schuldeisers en dat de verde- werknemer is toegekend, zodat tusIing pondspondsgewijze geschiedt; dat sen eiser en hemzelf de betaling
het, volgens de bewoordingen ervan, van hun schuldvorderingen pondsenkel van toepassing is op de indeplaats- pondsgewijze moest worden verdeeld, terwijl eiser, onder aanvoe(1) Zie Cass., 6 dec. 1979 (A.C., 1979-80, ring van de artikelen 1251, 3", en
nr. 226).
1252 van het Burgerlijk Wetboek,
. (2) Cass., 6 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 214) en betoogde dat de indeplaatsstelling
noot 1.
ten voordele van het Vergoedings(A.R. nr. 6611)

-557fonds geen nadeel mocht toebren- verplichtingen jegens die werknegen aan de oorspronkelijke schuld- mers, het Fonds hun dient te
eiser die slechts gedeeltelijk is betalen : 1° het loon dat krachtens
de individuele of collectieve arbeidsbetaald;
Overwegende
dat het arrest overeenkomsten verschuldigd is;
beslist dat de door verweerder 2° de vergoedingen en voordelen die
gedane betaling niet valt onder de krachtens de wet of de collectieve
verschultoepassing van artikel 1251, 3°, van arbeidsovereenkomsten
het Burgerlijk Wetboek, doch dat digd zijn, en in artikel 8 dat het
het Vergoedingsfonds handelt op 'Fonds van rechtswege in de rechten
grond van een bij artikel 8 van die en vorderingen van de werknemer
wet van 30 juni 1967 bepaalde treedt voor de inning bij de werkgeindeplaatsstelling waarop artikel ver van de vergoedingen, lonen en
1252 van dat wetboek niet van vakantiegelden die het met toepassing van artikel 2 heeft betaald;
toepassing is;
Overwegende dat aldus het VerOverwegende dat het middel, dat
het arrest verwijt dat het niet heeft goedingsfonds, hoewel het ingevolge
een
eigen bij de wet opgelegde
aangenomen dat die wetsbepaling
van toepassing was op alle inde- verplichting de aan de werknemer
plaatsstellingen, ongeacht of ze verschuldigde lonen, vergoedingen
krachtens de wet dan wel bij over- en voordelen betaalt, niettemin ten
eenkomst zijn geschied, betrekking aanzien van de werkgever aanheeft op het geschil tussen partijen spraak kan maken op een indeen kritiek oefent op een beslissing plaatsstelling;
Overwegende dat, hoewel deze
van het arrest, zodat het niet nieuw
is;
indeplaatsstelling de schuldvordeDat
de
grond
van
niet- ring van de oorspronkelijke eiser bij
ontvankelijkheid niet kan worden subrogatie met al haar bestanddelen
en toebehoren en, met name in het
aangenomen;
onderhavige geval, met het bij
artikel 19, 3obis, van de HypotheekOver het middel zelf :
Overwegende dat het arrest vast- wet aan de werknemer toegekende
stelt dat verweerder aan eiser, die voorrecht aan de gesubrogeerde
als werknemer was ontslagen door overdraagt ten belope van hetgeen
de failliet verklaarde ondernemin- hij heeft betaald, ze echter de
niet
gen Vasil Marinof, een gedeelte oorspronkelijke schuldeiser
heeft betaald van de bevoorrechte mag benadelen voor het gedeelte
schuldvordering die aan die werk- van zijn schuldvordering dat het
nemer tegen zijn werkgever was Vergoedingsfonds niet heeft betaald
en de rechten niet mag beperken
toegekend;
die hij zou gehad hebben om het
Overwegende dat voormelde wet
van 30 juni 1967, gewijzigd bij de overige te verkrijgen als de schulde-·
wet van 28 juli 1971 tot herziening naar zelf gedeeltelijk had betaald;
van de wetgeving op de sluiting van dat de tegenovergestelde oplossing
ondernemingen, die ten deze van niet te verenigen is met het doel
toepassing is, in artikel 2 bepaalt van de wetgever die, bij voormelde
dat bij sluiting van ondernemingen wet van 30 juni 1967, meer waarborin de zin van artikel 2 van de wet gen heeft willen geven bij sluiting
van 28 juni 1966, ongeacht het van ondernemingen, zodat aan de
aantal werknemers dat gedurende ontslagen werknemer wordt betaald
het verlopen kalenderjaar in die hetgeen hem door de werkgever
onderneming tewerkgesteld was en verschuldigd is;
Overwegende dat het arrest, door
ongeacht de bedrijfstak waartoe ze
behoort, en bij niet-nakoming door te beslissen dat eiser voor de betade werkgever van zijn geldelijke ling van het overige van zijn

-558schuldvordering geen recht van WEGENS ONVOLLEDIGE OF ONJU!STE VERKLARING VAN DE VERZEKERDE- VERZWIJvoorrang had boven de schuldvordering waarvan verweerder op grond GEN VAN EEN OMSTANDIGHEID- BEGRIP.
van indeplaatsstelling betaling vor- 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
derde van de werkgever en dat, BURGERLIJKE ZAKEN- GERECHTELIJK WETbijgevolg, de verdeling tussen bei- BOEK, ART. 1068, TWEEDE LID - ONDERde schuldeisers pondspondsgewijze ZOEKSMAATREGEL - BEGRIP.
moest geschieden, het in het middel
BURGERLIJKE
aangewezen artikel 8 van de wet 3° HOGER BEROEP ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1068,
van 30 juni 1967 schendt;
TWEEDE LID - ONDERZOEKSMAATREGEL Dat het middel in zoverre BEG RIP.
gegrond is;
BURGERLIJKE
Overwegende dat, nu ?e tege_n 4° HOGER BEROEP verweerder gerichte voorz1ening IS ZAKEN - BESLISSING VAN DE EERSTE RECHDAT HET DEBAT ZAL WORDEN HEROPEND
aangenomen, het arrest bindend -TERHOGER
BEROEP TEGEN DIE BESLISSING moet worden verklaard voor de tot DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER
tussenkomst opgeroepen partijen;
BEROEP- GEVOLG.
1"

Om die in 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; verklaart het arrest bindend voor de tot tussenkomst opgeroepen partijen; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
23 december 1982 1' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux - Gelijkluidende conclusie (3) van
de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en De Bruyn.

Nr. 251
1' KAMER- 24 december 1982

1° VERZEKERING NIETIGE

ALGEMENE REGELS VERZEKERINGSOVEREENKOMST

Hoewel de verzekeringnemer verplicht is aan de verzekeraar nauwkeurig kennis te geven van de elementen
van het risico dat hij wil Jaten verzekeren en het verzwijgen van een
omstandigheid, die de verzekeraar
wettig onbekend was en die de beoordeling van het risico kon verzwaren,
neerkomt op verzwijging, waardoor de
verzekering nietig is, zelfs als de
verzekeraar te goeder trouw, maar
zulks ten onrechte, heeft gemeend dat
hij die omstandigheid niet behoefde
aan te geven of als de verzekeringnemer van die omstandigheid niets wist,
terwijl hij op de hoogte moest zijn, is
naar recht verantwoord het arrest
waarin niet aileen wordt beslist dat de
verzekeringnemer te goeder trouw was
maar ook dat hij, nu hij van een
bepaalde reden niet kon beseffen dat
ze op de risicobeoordeling van de
verzekeraar een invloed kon hebben,
niet nalatig is geweest (1).

2" en 3" De beslissing waarbij de eerste

rechter beveelt dat het debat wordt
heropend, is geen onderzoeksmaatregel, in de zin van art. 1068, twee lid,
Ger.W. (2).

Nota arrest nr. 250 :
Nota's arrest nr. 251 :

(3) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van bet cassatieberoep op grond dat het
eerste middel in die vorm geen cassatie
mogelijk maakte (volgens 's Hofs rechtspraak
kan art. 1252 B.W. enkel worden toegepast op
de gesubrogeerde die andermans schuld, en
niet de zijne, heeft betaald), en dat de grand
van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen tegen
bet tweede middel, dient te worden aangenomen.

(1) Zie Cass., 20 april 1978 (A.C., 1978, 958),
noot van MARCEL FoNTAINE, onder dat arrest,
Rev. crit. jur. beige, 1980, biz. 219 tot 240, en de
opmerkingen van J.L. FAGNART, onder hetzelfde arrest, in Rev. gen. ass. resp., 1979,
nr. 10071; Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 1081).
(2) en (3) Zie Cass., 20 jan. 1977 (A.C., 1977,
565) en 12 Jan. 1979 (ibid., 1979, 540).
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rechter beveelt dat het debat wordt
heropend, geen onderzoeksmaatregel
is, in de zin van art. 1068, tweede lid,
Ger. W., kan het hoi van beroep dat,
ingevolge het hager beroep tegen die
beslissing, van de zaak ten grande
kennis neemt, niet wettig beslissen dat
de eerste rechter de zaak verder zal
behandelen (3).
(DE FEDERALE VERZEKERJNGEN
T. TIMMERMANS, PECHEUX)
ARREST

(A.R. nr. 3426)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 van de wet
van 11 juni 1874 houdende titels X en XI
van boek I van het Wetboek van Koophandel en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest weigert het tussen
eiseres en wijlen de zoon van de verweerders op 21 november 1974 gesloten
levensverzekeringscontract nietig te verklaren op grond van verzwijging of valse
verklaring in de zin van artikel 9 van de
wet van 11 juni 1874, en bijgevolg, bij
bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, de door de verweerders ingestelde tegenvordering tot uitbetaling van
de verzekerde kapitalen gegrond verklaart, ofschoon het, onder verwijzing
naar de beslissingen van de eerste
rechter, had vastgesteld dat de verzekeringnemer reeds enkele dagen v66r
21 november 1974, zijnde de datum van
het sluiten van het levensverzekeringscontract, een zwelling aan de borst
vaststelde, daaromtrent een huisdokter
raadpleegde, die hem voor verder onderzoek naar Sint-Rafael te Leuven stuurde
en dat hij daarvan geen melding maakte
v66r of bij het sluiteri van het levensverzekeringscontract, en daartoe steunt op
de overweging dat het schrijven van
professor dr. 0. Steeno, Academisch
Ziekenhuis Sint-Rafael, van 22 januari,
klaar en duidelijk de toestand beschrijft
en het accent legt op het feit dat de
verzekerde zelfs nog niet op de hoogte

------------------1
{3) Zie nota 2 op vorige biz.

was van de ernst van zijn aandoening en
zich dit geenszins realiseerde, welke
overweging, gezien haar context in het
arrest en gezien de middelen in de
conclusie van (verweerders) waarop zij
een antwoord uitmaakt, in die zin moet
begrepen worden dat volgens het arrest
voor de toepassing van artikel 9 van de
wet van 11 juni 1874 vereist is dat
bewezen wordt dat de verzekeringnemer
wist of moest weten dat de verzwegen
omstandigheid voldoende ernstig was om
de risicobeoordeling van de verzekeraar
te beinvloeden,
te1wijl, opdat er van een tot vernietiging van de verzekeringsovereenkomst
aanleiding gevende verzwijging in de zin
van artikel 9 van de wet van 11 juni 1874
sprake zou zijn, vereist is, enerzijds, dat
de verzwijging van die aard is dat zij de
risicobeoordeling van de verzekeraar
kan beinvloeden, anderzijds dat de verzwegen omstandigheid door de verzekeringnemer aan de verzekeraar, ze!fs te
goeder trouw, maar ten onrechte niet
meegedeeld wordt, maar dat voor de
toepassing van genoemd artikel 9 niet
vereist is dat, zoals door het arrest op
impliciete wijze wordt gesteld, ook
bewezen moet worden dat de verzekeringnemer wist of moest weten dat de
verzwegen omstandigheid ernstig was,
dit wil zeggen voldoende ernstig om de
risicobeoordeling door de verzekeraar te
kunnen beinvloeden, zodat het arrest,
door aldus te redeneren en door aan de
wettelijke toepassingsvoorwaarden van
genoemd artikel 9 toe te voegen, deze
bepaling schendt (schending van artikel 9
van de wet van 11 juni 1874, houdende
titel X en XI van boek I van het Wetboek
van Koophandel) en het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
en terwijl, voor zover moet aangenomen worden dat het arrest, door te
overwegen dat bewezen is dat de verzekerde zelfs nog niet op de hoogte was
van de ernst van zijn aandoening, niet
heeft bedoeld te zeggen dat voor de
toepassing van artikel 9 vereist is dat de
verzekerde wist of moest weten dat de
verzwegen omstandigheid voldoende
ernstig was om de risicobeoordeling van
de verzekeraar te beinvloeden, het arrest
nalaat te antwoorden op het door eiseres
in haar conclusie voor het hof van
beroep ingeroepen middel luidens hetwelk voor de toepassing van artikel 9
niet vereist was dat de verzekeringnemer wist of moest weten dat de door
hem verzwegen omstandigheid de risico-
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belnvloeden, zodat het arrest, in de
beschouwde hypothese, wegens gebrek
aan antvvoord op een conclusie, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

verhelen, ... maar onderstelt dat dit
iets bestaat of dat men dit iets kent;
dat ter zake dient nagegaan of de
verzekerde gedurende de onderhandelingen iets verborgen heeft waarvan hij kennis had; dat de eerste
rechter beslist heeft ... dat hij (L.T.)
in die periode normaal zijn werk
verrichtte, normaal voorzieningen
trof voor de toekomst en zelfs een
bestaande levensverzekering tenietdeed; dat het niet bewezen is dat de
verzekerde
op
dat
ogenblik
(21 november 1974) nog andere
klachten had; dat hij op 15 oktober
1974, na een grondig onderzoek, met
urine- en bloedontleding, door een
geneesheer aangeduid door eiseres,
nog in zeer goede gezondheid werd
bevonden; dat de eerste rechter
daaruit afgeleid heeft dat het niet
bewezen is dat wijlen L.T. op
21 november 1974 wist of moest
weten dat hij zich in een zulkdanige
omstandigheid bevond die voor
appellante (eiseres) de beoordeling
van het verzekerde risico zou
verzwaren »;
Overwegende dat het arrest in de
gekritiseerde overweging, gelezen in
de context van de hiervoren aangehaalde consideransen, niet te kennen geeft dat de verzekeringnemer,
wijlen L.T., ook moest beseffen dat
het « verzwegene >> de beoordeling
van de verzekeraar zou kunnen
be!nvloeden, gelet op de « ernst >>
van het feit, maar wei dat de
verzekeringnemer, opdat er van verzwijzing sprake zou zijn, moet kunnen beseffen dat er enige mogelijkheid van invloed is, en aldus oordeelt dat L.T. niet aileen te goeder
trouw is geweest, maar bovendien
ook niet in het minst nalatig is
geweest;
Dat het arrest aldus antwoordt op
het verweer van eiseres, bedoeld in
het middel, en de beslissing wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders
afgeleid uit gebrek aan belang, daar
het middel gericht is tegen een
motivering die ten overvloede is
gegeven, nu het arrest ook constateert dat in de litigieuze verzekeringsovereenkomst is bepaald dat
de overeenkomst onbetwistbaar is
behalve in geval van bedrog, en nu
de verzekeraar door zodanig beding
afstand doet van het voordeel van
artikel 9 van de Verzekeringswet,
zodat, nu het arrest in de door het
middel aangehaalde en gekritiseerde
beschouwingen
impliciet
maar zeker constateert dat de verzekeringnemer ten deze te goeder
trouw is geweest, de vaststellingen
van het arrest volstaan om de
beslissing te verantwoorden, waardoor ten deze de in voormeld
artikel 9 van de Verzekeringswet
bedoelde nietigheid wordt geweerd :
Overwegende dat het arrest weliswaar de vaststelling doet die in de
grond van niet-ontvankelijkheid
wordt bedoeld, maar daaruit in
rechte niets afleidt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest de in
het middel aangehaalde gedeeltelijke consideransen plaatst tussen
onder meer de navolgende overwegingen : « dat de(ze) nietigheid
van de overeenkomst wegens verzwijging de verzekerde treft die
nagelaten heeft een omstandigheid
te vermelden, welke de waardering
van het risico kon verzwaren, zelfs
wanneer die verzekerde te goeder
trouw is en ten onrechte gemeend
heeft dat hij niet verplicht was die
het tweede middel, afgeleid uit
omstandigheid kenbaar te maken; de Over
schending van de artikelen 97 van de
dat iets verzwijgen beduidt iets Grondwet en 458 van het Strafwetboek,
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beslissing tot afwijzing van de hoofdvordermg, onder meer beslist dat het
getuigschrift van dr. Stuckens van 26 juli
1975, waarop eiseres steunde om te
beweren dat de verzekerde wei op de
hoogte was van zijn aandoening gedurende de behandelingen, welke de
ondertekening van de verzekeringsovereenkomst voorafgingen, uit de debatten
moest worden geweerd en daartoe uitsluitend steunt op de overwegingen dat
artikel XVI van de verzekeringsovereenkomst, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, mocht impliceren dat partijen het
eens waren over een gebeurlijke scherrding van het medisch beroepsgeheim,
dat dit ontslag van beroepsgeheim strijdig is met de openbare orde, en mocht
het niet het geval zijn - quod non- dit
ontslag vreemd is aan de betrokken
geneesheer,
terwijl het arrest door deze noch door
enige andere overweging antwoord geeft
op het middel vervat in de akte van
beroep en in de regelmatig aan het hof
van beroep voorgelegde conclusie van
eiseres, waarin op omstandige wijze
werd ingeroepen dat : 1° zelfs indien er
in het (kwestieuze) attest meldingen
voorkomen die door het medisch
beroepsgeheim zijn gedekt, daarom niet
het ganse attest uit de debatten mag
worden geweerd, en het attest geldig
blijft ten aanzien van de informatie die
beantwoordt aan artikel XVI, en dat
2° overigens de rechtbank de gegevens,
die vermeld zijn in het attest Stuckens,
kon terugvinden in de andere, in de
conclusie van eiser uitvoerig opgesomde,
dossierstukken welke niet uit de debatten werden geweerd, zodat de rechtbank
niet wegens gebrek aan bewijs de hoofdvordering kon afwijzen; zodat het arrest,
wegens gebrek aan antwoord op de aan
het hof van beroep regelmatig voorgelegde akte van beroep en conclusie, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en het arrest bovendien niet wettelijk gerechtvaardigd is in zoverre het
beslist dat het gehele attest en niet
enkel de door het beroepsgeheim
gedekte gedeelten ervan uit de debatten
geweerd diende te worden (schending
van artikel 458 van het Strafwetboek) :

Overwegende
dat
het
arrest
sub III oordeelt : « ••• Artikel 68 van
de Code van de geneeskundige
plichtenleer
(bepaalt)
: inzake
levensverzekering mag de behande-

lende geneesheer, rechtstreeks noch
onrechtstreeks aan de verzekeraar'
inlichtingen verstrekken met
betrekking tot de doodsoorzaak van
de verzekerde >> en, sub IV : « ••• dat
het formulier gebruikt werd en dat
... de inhoud ervan uit de debatten
werd geweerd ... »; dat het arrest
aldus duidelijk beslist dat de gehele
inhoud van het attest moet worden
geweerd; dat het de overige dossierstukken, bedoeld in het middel
onderzoekt sub I en II;
'
Dat het zodoende antwoordt op
het verweer van eiseres;
Dat het middel niet aangeeft
waardoor het arrest artikel 458 van
het Strafwetboek schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het door eiser in

subsidiaire orde, in haar beroepsakte en
regelmatig aan het hof van beroep
voorgelegde conclusie ingeroepen middel
Iuidens hetwelk, waar artikel XVI van de
tussen partijen aangegane en door hen
ondertekende polis bepaalt dat de betaling van het kapitaal slechts kan gebeuren na voorlegging van een medisch
certifica!lt op tekst van de maatschappij
en waarm de oorzaak van het overlijden
wordt aangeduid, aileen het attest van
dr. Stuckens aan deze voorwaarden voldeed zodat, in de hypothese waarin dit
attest uit de debatten zou geweerd
worden - hetgeen door het bestreden
arrest wordt gedaan - toekomstige verweerders niet voldaan hadden aan de
contractuele voorwaarden, meer bepaald
artikel XVI van de polis, en derhalve
niet op uitbetaling van het verzekerd
bedrag aanspraak konden maken, beantwoordt door te overwegen, eerst, dat uit
de afwezigheid van de term « slechts » in
de tekst van bedoeld artikel XVI van de
polis, kan afgeleid worden dat het
gebruik van het formulier niet als essentiiHe voorwaarde van de overeenkomst
kan beschouwd worden daar de vereiste
van afgifte van dat formulier niet op
straffe van nietigheid bedongen werd,
vervolgens, dat trouwens het formulier
gebruikt werd en dat de omstandigheid
dat de inhoud ervan uit de debatten
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voorgeschreven procedure in verband
met de aangifte van het overlijden
nageleefd werd, dat ten slotte de
bestaansreden van genoemd artikel XVI
van de polis te vinden is in de mogelijkheid na te gaan of de dood niet veroorzaakt werd door een in de polis uitgesloten risico, en dat uit de stukken bewezen was dat de verzekerde gestorven
was ten gevolge van een niet uitgesloten
risico,
tenvijl, eerste onderdeel, het arrest,
waar het zijn beslissing tot afwijzing van
de hoofdvordering en tot toekenning van
de tegenvordering laat steunen op de
overweging dat de vereiste van de afgifte
van het formulier, vervat in artikel XVI
van de polis, niet als een essentii\le
voorwaarde van de overeenkomst van de
overeenkomst kan beschouwd worden,
dat deze vereiste niet op straffe van
nietigheid bedongen werd, een onderscheid maakt tussen « essentiEHe » en
« niet essentiEHe » voonvaarden van de
overeenkomst, onderscheid dat door de
partijen niet werd gemaakt, en zodoende
weigert uitvoering te geven aan een
clausule die nochtans volkomen dee!
uitmaakt van de inhoud van de overeenkomst, de verbindende kracht van de
bedoelde
verzekeringsovereenkomst,
meer bepaald van artikel XVI van deze
overeenkomst schendt (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek),
en terwijl, in de mate dat het arrest de
bepaling van artikel XVI van de verzekeringsovereenkomst uitlegt als een bepaling waaraan de partijen slechts de rol
van een niet essentiele, niet op straffe
van nietigheid voorgeschreven en niet
bindende clausule in het contract hebben willen toekennen, het arrest aan de
betwiste clausule een uitlegging geeft die
onverenigbaar is met de zin en de
draagwijdte ervan en derhalve de
bewijskracht ervan miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, waar het arrest zijn
beslissing tot afwijzing van de hoofdvordering en toewijzing van de tegenvordering laat steunen op de overweging dat
het door artikel XVI van de polis
vereiste formulier gebruikt werd en de
omstandigheid dat de inhoud ervan uit
de debatten geweerd werd, geenszins
uitsluit dat de voorgeschreven procedure
in verband met de aangifte van het
ongeval werd nageleefd, het arrest aan
genoemd artikel XVI van de verzekering_sovereenkomst een interpretatie

geeft d1e onverenigbaar is met de zin en
de draagwijdte ervan, daar in genoemd
artikel XVI de afgifte vereist wordt van
« een medisch getuigschrift, dat de
oorzaak van het overlijden aanduidt op
formulier van de maatschappij , en door
genoemd artikel van de overeenkomst
geenszins onderscheid gemaakt wordt
tussen het instrumentum (het formulier)
en de inhoud ervan, zodat het arrest de
bewijskracht van genoemde clausule in
de verzekeringsovereenkomst miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en
terwijl het arrest, in zoverre het weigert
uitvoering te geven aan de bepaling van
artikel XVI van de verzekeringsovereenkomst, de verbindende kracht ervan
miskent (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek), en terwijl het
arrest, door aldus te redeneren, zijn
beslissing laat steunen op motieven, die
onderling tegenstrijdig zijn, althans door
dubbelzinnigheid zijn aangetast, daar
het aanneemt dat aan de vereiste van
artikel XVI van de overeenkomst werd
voldaan ofschoon aan deze vereiste geen
uitvoering werd gegeven (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, waar het arrest zijn
beslissing tot afwijzing van de hoofdeis
en toewijzing van de tegeneis laat steunen op de overweging dat de door
artikel XVI van de verzekeringsovereenkomst gestelde vereiste van afgifte van
een medisch getuigschrift er enkel toe
strekt de maatschappij in de mogelijkheid te stellen uit te maken of het
overlijden niet door een door de polis
ui tgesloten risico was veroorzaakt, het
arrest aan de betrokken clausule een
interpretatie geeft die onverenigbaar is
met de zin en de draagwijdte ervan daar
uit niets blijkt dat het bewuste getuigschrift enkel voor die doeleinden wordt
vereist, en derhalve de bewijskracht
ervan miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en het arrest ten
onrechte tot het besluit komt dat aan de
vereiste van artikel XVI van de verzekeringsovereenkomst was voldaan (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, dat
het beding XVI woordelijk aanhaalt,
zowel in het Frans als in het
Nederlands, door de kwalificering
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als niet op straffe van nietigheid gesteld worden met artikel XIII >> en
bepaald, aan dat beding geen uitleg- daar « zijn bestaansreden vindt >>,
ging geeft die met de bewoordingen namelijk in de mogelijkheid om na
te gaan of de dood niet veroorzaakt
hiervan niet verenigbaar is;
Dat het vervolgens, door aan de is door een in de polis uitgesloten
overeenkomst de gevolgen te ver- risico; dat het hof van beroep aldus
binden die zij in de interpretatie niet uitsluit dat met de bepaling van
van de rechters wettelijk heeft en artikel XVI ook bedoeld wordt
die in de middelen in verband met inlichtingen te verkrijgen buiten
de tegenvordering niet worden verband met artikel XIII;
Dat het onderdeel feitelijke
bestreden, de verbindende kracht
van de overeenkomst evenmin mis- grondslag mist;
kent;
OveT het vieTde middel, afgeleid uit de
Dat het onderdeel niet kan wor- schending van de artikelen 1068, inzonden aangenomen;
derheid tweede lid, van het Gerechtelijk
Wat het tweede onderdeel be- Wetboek en 97 van de Grondwet,
dooTdat het arrest, na de door de
treft :
verweerders ingestelde tegenvordering
Overwegende dat het arrest oor- tot uitbetaling van de verzekerde kapitadeelt dat eiseres niet Ianger de len gegrond verklaard te hebben, en na
noodzaak om een formulier in te te hebben vastgesteld dat de eerste
dienen kan aanvoeren om haar rechter de heropening der debatten
verbintenis niet na te komen of om heeft bevolen ten einde partijen toe te
de ontbinding van de overeenkomst Iaten de rechtbank in te lichten omtrent
te vorderen; dat het arrest dit de bedragen die nog verschuldigd zijn,
dat eiseres er zich toe beperkt de
oordeel laat steunen op : a) de en
afwijzing van de tegeneis te vragen,
bewoordingen van artikel XVI, beslist de zaak, met toepassing van
waarin geen sanctie is bepaald, artikel 1068, tweede lid, van het Gerechmaar enkel sprake is van « na telijk Wetboek, naar de eerste rechter te
afgifte - des Ia remise »; b) het feit verwijzen,
dat hoe dan ook materieel een
tel'Wijl de rechter, die na een vordeformulier is afgegeven; c) het feit ring, in deze de oorspronkelijk ingedat artikel XVI enkel vereist dat de stelde tegenvordering, gegrond verklaard
doodsoorzaak wordt vermeld en dat te hebben, de heropening van de debat" uit de bundel bewezen is dat ten beveelt om partijen toe te Iaten te
concluderen over de mate van gegrondwijlen L.T. aan kanker stierf »;
heid van die vordering, geen onderDat het arrest van het genoemde zoeksmaatregel neemt als bedoeld in
polisartikel geen interpretatie geeft artikel 1068, tweede lid, van het Gerechdie met de bewoordingen ervan niet telijk Wetboek, zodat de rechter in
verenigbaar is, aan de overeen- beroep, die na bevestiging van de besliskomst de gevolgen verbindt die zij sing van de eerste rechter nopens de
volgens die interpretatie naar recht principiele gegrondheid van een vordede zaak verwijst naar de eerste
voor partijen heeft en niet tegen- ring,
rechter die onder gezegde omstandighestrijdig of dubbelzinnig is;
den heropening van de debatten had bevoDat het onderdeel niet kan wor- len, niet een in het aangevochten vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt
den aangenomen;
derhalve ten onrechte de zaak naar de
Wat het derde onderdeel betreft : en
eerste rechter verwijst (schending van
Overwegende dat het arrest niet artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetoordeelt dat artikel XVI van de polis hoek) :
" er enkel toe strekt >> eiseres in de
mogelijkheid te stellen na te gaan
Overwegende dat, naar luid van
of het overlijden niet door een in de artikel 1068 van het Gerechtelijk
polis uitgesloten risico was veroor- Wetboek, het hoger beroep tegen
zaakt, maar aileen beslist dat een eindvonnis of tegen een vonnis
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zelf aanhangig maakt bij de rechter ZAKEN - DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET
in hoger beroep, en deze aileen dan HOGER BEROEP - GERECHTELIJK WETBOEK,
de zaak verwijst naar de eerste ART. 1068 - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPArechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, LING.
een in het aangevochten vonnis 1' Niet ontvankelijk is het middel dat
gericht is tegen het arrest van het hoi
bevolen onderzoeksmaatregel bevesvan beroep, waarbij het hoi zich
tigt;
bevoegd verklaart om kennis te nemen
Overwegende dat de heropening
van het geschil, wanneer die beslissing
van het debat geen onderzoeksnaar recht verantwoord blijit, oak al
maatregel is in de zin van het
was het middel gegrond (1).
voormelde artikel;
2' Het hoi van beroep dat een vonnis
Dat het arrest, door de zaak naar
bevestigt waarin de rechtbank van
de eerste rechter terug te wijzen,
koophandel zich bevoegd vez*laart,
hoewel deze geen onderzoeksmaatzonder enige onderzoeksmaatregel te
regel maar enkel de heropening van
bevelen, kan de zaak niet naar de
eerste rechter verwijzen; ingevolge
het debat had bevolen, de genoemde
art. 1068 Ger. W. neemt de appelrechter
wetsbepaling schendt;
in dat geval kennis van de zaak zelf
Dat het middel in zoverre
(2).
gegrond is;
(< KERN EXCLUSIVE HEMDEN UND BLUSEN •
VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT T. MRS.
MOENS, CARNEWAL - CURATOREN OVER RET
FAILLISSEMENT VAN' CAPTAIN > N.V.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de
ARREST
zaak verwijst naar de eerste rechter; verwerpt .de voorziening voor
(A.R. nr. 3482)
het overige; beveelt dat van dit
HET HOF; - Gelet op het bestrearrest melding . zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk den arrest, op 19 maart 1001 door
het
Hof van Beroep te Gent gewevernietigde arrest; veroordeelt eiseres in twee derde van de kosten; zen;
houdt de overige kosten aan en zegt 1 - - - - - - - - - - - - - - - dat de feitenrechter daarover zal
(1) Zie Cass., 10 april 1979 (A.C., 1978-79,
beslissen; verwijst de aldus be- 946); 27 jan. 1982 en 24 maart 1982.
perkte zaak naar het Hof van
(2) Zie de arresten waarvan sprake is in
Beroep te Antwerpen.
de vorige noot; F. BAERT, « Gewone
24 december 1982 -

1' kamer -

rechtsmiddelen », Het nieuwe procesrecht,
Gent, 1969, blz. 75; A. KoHL, noot onder Cass.,

Voorzitter : de h. Janssens, afdelings- 3 jan. 1973, Rev. crit. jur. beige, 1973, biz. 476
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe- tot 510.
taert Gelijkluidende conclusie van
De behandeling van de zaak in cassatie
de

h.

Declercq, advocaat-generaal

heeft tot gevolg dat de grond van de zaak niet
zal beslecht worden door de rechtbank van
koophandel, die zich voor de behandeling van
de zaak bereid verklaarde, en evenmin door
het hof van beroep dat zich, ten onrechte,
onbevoegd achtte. De draagwijdte van art. 1068
Ger.W. is immers van algemene aard. Die
bepaling verplicht de appelrechter de zaak ten
Nr. 252
gronde aan zich te trekken, ook al bevestigt
hij de beslissing van de eerste rechter, waarbij
1' KAMER - 24 december 1982
deze zich bevoegd had verklaard. Wat strafzaken betreft, zal de appelrechter over de grond
1° CASSATIEMIDDELEN
BURGER- van de zaak slechts dan oordelen als hij een
LIJKE ZAKEN - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN beslissing alvorens recht te doen nietig verBESLISSING DIE NAAR RECHT VERANTWOORD klaart of wijzigt; indien hij een bevestiging
uitspreekt, dan verwijst hij de zaak naar de
BLIJFT, OOK AL IS RET MIDDEL GEGROND eerste rechter. (Art. 215 Sv.)
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Advocaten : mrs. Simont en Bayart.
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0verwegende dat de naamloze
vennootschap Captain op 20 februari 1979 failliet werd verklaard; dat,
met toepassing van artikel 475 van
het Wetboek van Koophandel, de
Rechtbank van Koophandel te Gent
op 26 februari 1979 heeft bevolen
dat de handelsverrichtingen van de
gefailleerde voorlopig zullen worden
voortgezet door de curatoren;

verantwoorden beheer en beleid, ernaar
gestreefd zal hebben ten aanzien van de
boedel zo weinig mogelijk ongunstige
verplichtingen aan te gaan; dat uit dit
alles volgt dat de ten deze te beoordelen
rechten en verplichtingen der curatoren,
ook a! betreft het enerzijds een vordering tot betaling van een schuld, niet
alleen, althans voor een aanzienlijk
gedeelte, na faillissement en uit oorzaak
van faillissement ontstaan zijn, doch
daarenboven slechts met inachtneming
van bepaalde faillissementsvoorschriften
(argument artikel 463 van de Faillissementswet) beoordeeld en beslecht kunnen worden,
terwijl, eerste onderdeel, voor de
beoordeling van de bevoegdheid, de
rechter, overeenkomstig het beginsel
vervat in de artikelen 557 en 854 van het
Gerechtelijk Wetboek, slechts rekening
mag houden met de hoofdvordering
zoals zij in de akte van rechtsingang is
geformuleerd; de rechter daarentegen,
voor de beoordeling van zijn bevoegdheid om van de vordering kennis te
nemen, geen rekening mag houden met
de aard van de eventuele verweermiddelen door de verweerder ingeroepen, noch
met de aard van de door hem ingestelde
tegenvorderingen; de rechter zich aldus
niet bevoegd kan verklaren om van de
vordering kennis te nemen, op grond dat
de tegenvordering, gezien haar aard,
binnen zijn bevoegdheid valt, en er
samenhang is tussen die tegenvordering
en de hoofdvordering; zodat het arrest,
door te beslissen dat de eerste rechter
bevoegd was, mede op grond van de
aard van de door eiseres ingestelde
tegenvordering en de samenhang van
die vordering met de hoofdvordering, de
artikelen 557 en 854 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 557, 574, 2°,
631 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de
Rechtbank van Koophandel te Gent, die
bij vonnis van 20 februari 1979 de
naamloze vennootschap Captain in staat
van faillissement had verklaard, zich
terecht bevoegd geacht heeft om van het
geschil in zijn geheel kennis te nemen,
op grond : dat zowel het grootste
gedeelte van de hoofdeis als het geheel
van de hiermee verknochte tegeneis
voortgesproten is uit de eigen activiteit
en werkzaamheden van de curatoren die
de handelsactiviteiten van de gefailleerde tijdelijk hadden voortgezet na
hiertoe voor een termijn van drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 475 van de Faillissementswet, bij
vonnis van 26 februari 1979 gemachtigd
te zijn; dat precies deze ten gevolge van
het faillissement ontstane bedrijvigheid,
die de curatoren op eigen gezag, doch
steeds onder het toezicht van de rechter-commissaris, om reden van bepaalde
omstandigheden plots hebben dienen
stop te zetten, het voorwerp uitmaakt
van het te beslechten geschil; dat hoofden tegenvordering niet alleen grotendeels uit oorzaak van faillissement ontstaan zijn, doch ook, waar het gaat om
de beoordeling van het door de curatele,
tweede onderdeel, artikel 631 van het
tot schade van eiseres plotseling stopge- Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
zet, gevoerd bedrijfsbeleid en de, in dit geschillen met betrekking tot de faillietkader, aangegane verbintenissen, zo ver- verklaring uitsluitend behoren tot de
knocht zijn dat ze noodzakelijkerwijze bevoegdheid van de rechtbank in wier
door een en hetzelfde vonnis dienen arrondissement het faillissement is
beslecht te worden; dat eiseres immers geopend; tot deze geschillen evenwel
niet bewijst dat de curatoren gewoon de slechts behoren, overeenkomstig artikel
door de gefailleerde reeds vroeger aan- 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de
gegane verplichtingen hebben overgeno- vorderingen en geschillen rechtstreeks
men; dat verder, nu eiseres het. ermee ontstaan uit het faillissement, het
eens is dat, na het faillissement van de akkoord en de opschorting van betaling,
naamloze vennootschap Captain, met de en waarvan de gegevens voor de oploscuratoren een overeenkomst werd geslo- sing zich bevinden in het bijzonder recht
ten, aangenomen mag worden dat de dat het stelsel van het faillissement, het
curatele, in acht genomen het tussen akkoord en de opschorting van betaling
schuldeisers te handhaven gelijkheidsbe- beheerst; vorderingen en geschillen
ginsel en het door haar in ieder geval te 1daarentegen, die ook buiten het faillisse-
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handelingen betreffen die de wet als
daden van koophandel aanmerkt en
die niet onder de
algemene
bevoegdheid van de vrederechter
vallen ... »; dat uit de vaststellingen
van het arrest immers blijkt dat
eiseres een vennootschap van koophandel is, dat verweerster een Belgische failliete vennootschap van
koophandel is, die geacht wordt te
blijven bestaan voor haar vereffening, en dat de vordering, ingesteld
door verweerster, strekt tot invordering van facturen en van voorschotten toegezegd op te leveren produkten;

ment zouden kunnen ontstaan, of waarvan de gegevens voor de oplossing zich
niet bevinden in het bijzonder recht met
betrekking tot het faillissement, het
akkoord en de opschorting van betaling,
niet behoren tot
de
uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank die het
faillissement heeft uigesproken; aldus
een eenvoudige vordering tot betaling
van een cheque, van facturen, van
afhoudingen die ten onrechte zouden
zijn toegepast, of van de kostprijs van
loonarbeid, niet behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank die
het faillissement heeft uitgesproken,
zelfs niet indien de activiteiten, waarop
de vordering betrekking heeft, voortgezet werden door de curatoren, onder het
toezicht van de rechter-commissaris;
zodat het arrest, door uit de loutere
omstandigheid dat de vordering en de
tegenvordering steunen op een ten
gevolge van het faillissement ontstane
bedrijvigheid, die de curatoren op eigen
gezag, doch onder het' toezicht van de
rechter-commissaris, om bepaalde redenen plotseling hebben dienen stop te
zetten, af te leiden dat de vordering en
de tegenvordering uit oorzaak van het
faillissement ontstaan zijn, slechts met
inachtneming van bepaalde faillissementsvoorwaarden
beoordeeld
en
beslecht kunnen worden, en derhalve tot
de uitsluitende bevoegdheid van de faillissementsrechtbank
behoren,
de
artikelen 574, 2°, en 631 van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat het middel in
wezen aanvoert dat het arrest de
bijzondere bevoegdheidsregels van
de artikelen 574, 2", en 631 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt door
ze toe te passen op geschillen die
niet rechtstreeks ontstaan zijn uit
het faillissement en waarvan de
gegevens van de oplossing zich niet
bevinden in het bijzonder recht dat
het stelsel van het faillissement
beheerst;
Overwegende dat, in zoverre het
middel de materiele bevoegdheid
aangaat, uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat de rechtbank
van koophandel ook bevoegd zou
zijn krachtens de algemene bevoegdheidsregel van artikel 573 van
het Gerechtelijk Wetboek, volgens
welke die rechtbank in eerste aanleg kennis neemt
1" van de

Dat uit het arrest blijkt dat de
gevorderde bedragen de algemene
bevoegdheid van de vrederechter
uitsluiten;
Dat, nu de rechtbank van koophandel ook bevoegd zou zijn, indien
het middel op dit punt gegrond zou
zijn, het middel deswege in zoverre
zonder belang is;
Overwegende dat, in zoverre het
middel de plaatselijke bevoegdheid
aangaat, eiseres overeenkomstig de
regel van artikel 855 van het
Gerechtelijk Wetboek bij het opwerpen van de exceptie enkel de rechter te Kaiserslautern heeft aangewezen als bevoegde rechter en voor
het Hof geen andere bevoegdheid
meer kan aanvoeren, behoudens
een regel van openbare orde, wat zij
ter zake niet doet; dat het Hof, voor
het overige, ook niet ter zake van de
bevoegdheid enige regel van openbare orde ambtshalve opwerpt;
Overwegende dat eiseres tot staving van haar stelling dat de rechtbanken te Kaiserslautern bevoegd
waren, enkel aanvoerde dat zij met
verweerster een overeenkomst had
gesloten op 27 mei en 7 juli 1975
ondertekend, en een beroep deed op
het Verdrag van 27 september 1968
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken;
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Overwegende dat het hof van
beroep beslist dat, nu « vooralsnog de schending van artikel 1068 van het
Gerechtelijk
Wetboek,
niet blijkt dat de curatoren, in het
doordat het arrest, na de beslissing
kader van het door hen na faillissement ondernomen bedrijfsbeleid, van de eerste rechter bevestigd te hebwaarbij deze zich bevoegd verzich tot naleving van beide of een ben,
klaarde om van de vordering kennis te
van beide overeenkomsten hebben nemen, de zaak voor verdere behandewillen verplichten, slechts die ver- ling terugwijst naar de eerste rechter,
bintenissen in acht kunnen worden
terwijl artikel 1068 van het Gerechtegenomen die in de overige stukken lijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep
omschreven werden of hieruit afge- tegen een eindvonnis of tegen een vonleid kunnen worden »; dat het arrest nis alvorens recht te doen het geschil
meer
bijzonder
verwijst
naar zelf aanhangig maakt bij de rechter in
telexen van 22 en 26 februari 1979, hoger beroep, tenzij de rechter in hoger
zijnde na de faillietverklaring; dat beroep, zelfs gedeeltelijk, een in het
aangevochten vonnis bevolen onderhet hof van beroep oordeelt dat zoeksmaatregel
bevestigt; zodat het
geen beding tot aanwijzing van de arrest, door de zaak voor verdere behanbevoegde rechter voorkomt in de deling naar de eerste rechter terug te
bedoelde andere stukken, noch hier- wijzen, zonder dat een door die eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel
uit kan worden afgeleid;
Dat, nu naar het oordeel van het bevestigd wordt, artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt:
hof van beroep niet bewezen was
dat de curatoren in het kader van
Overwegende dat het arrest geen
het bedrijfsbeleid dat ze na het
faillissement voerden, de rechtban- bevestiging inhoudt van enige door
ken van Kaiserslautern hebben aan- de eerste rechter bevolen ondergewezen, het hof van beroep daaruit zoeksmaatregel; dat krachtens arafleidde dat de beschouwingen van tikel 1068 van het Gerechtelijk Weteiseres « omtrent de op dat vlak hoek het hoger beroep het geschil
toepasselijke bepalingen van het zelf aanhangig maakt bij de rechter
Executieverdrag niet dienend zijn »; in hoger beroep;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het hof van
beroep aldus het verweer van eiseres, dat enkel op een bevoegdheidsbeding in de overeenkomsten van
27 mei en 7 juli 1975 en op het
Excecutieverdrag steunde, heeft verOm die redenen, vernietigt het
worpen; dat het middel het oordeel
over het ontbreken van een bindend bestreden arrest, doch enkel waar
bevoegdheidsbeding en over het uit- het de zaak verwijst naar de eerste
sluiten van het Executieverdrag niet rechter voor verdere afdoening;
beveelt dat van onderhavig arrest
aanvecht;
melding zal worden gemaakt op de
Overwegende dat het middel niet kant van het gedeeltelijk vernietot cassatie kan leiden, nu de tigde arrest; houdt de kosten aan en
bevoegdheid van de Rechtbank van zegt dat de feitenrechter erover
Koophandel te Gent vaststaat, ook zal beslissen; verwijst de aldus
al zou het hof van beroep die beperkte zaak naar het Hof van
bevoegdheid ook nog hebben laten Beroep te Brussel.
steunen op een verkeerde toepassing van de artikelen 557, 574, 2',
24 december 1982 - 1' kamer 631 en 854 van het Gerechtelijk Voorzitter en verslaggever : de h. JansWetboek;
sens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
Dat het middel niet ontvankelijk advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
is bij gebrek aan belang;
1 De Gryse en Biitzler.
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BETEKENING

VAN

EXPLOTEN

BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENJNG AAN DE
VROEGERE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN
DE
VENNOOTSCHAP
DWALING
TEN
GEVOLGE VAN NALATJGHEDEN VAN DIE VENNOOTSCHAP.

Wanneer de betekening van een exploot
aan de vroegere « maatschappelijke »
zetel van een vennootschap is gedaan,
kan d1e vennootschap zich op die
dwaling niet beroepen als deze te
wijten is aan nalatigheden van de
vennootschap zelf, waardoor zij de
schijn heeft verwekt dat haar « maatschappelijke » zetel nog steeds op
dezelfde plaats gelegen was (1).
(• MANDRINSCO

>

P.V.B.A.

T. VAN OVERWALLE)

ARREST

(A.R. nr. 3495)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9, 4", 10, §§ 1 tot 4,
12, § 1, 2", § 4, van de door konink!ijk
besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennoot;chappen, vormend titel 1X van boek I
van het Wetboek van Koophandel, gewijzigd door de wetten van 6 maart 1973 en
24 maart 1978, 3, 9, 1", 14, 45 van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1964
gecoordineerde wetten op het handelsregister, 42, 5", 43, 3", 860, 861 en 862, § 1,
9", en§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat bet arrest het door eiseres
ingestelde verzet tegen het verstekvonnis van 1 februari 1974 niet ontvankelijk
verklaart op grand : dat heel de discussie zich beperkt tot de vraag wie van de
beide partijen schuld heeft dat een
aantal procesakten betekend werden aan
de oude maatschappelijke zetel van eiseres (Eke, steenweg nr. 159A), terwijl
sinds 1973 eiseres haar maatschappe!ijke
zetel had overgebracht naar Merelbeke,
Ringvaartstraat 32; dat het handelsregister in Belgie weliswaar niets meer is

dan een repertorium van handelsinlichtingen zonder rechtstreeks juridische
u.1twerking of bewijskracht, doch anderZ!Jds, wat de m het Belgisch Staatsblad
gepubliceerde gegevens omtrent het vennootschappendossier betreft, de handel~ar zich ten aanzien van derden hierop
met kan beroepen indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de neergelegde
tekst en die welke in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is;
dat ten deze, gelet op de in acht te
nemen coordinatie en samenhang wat
handelsregister en vennootschappendossier betreft, mutatis mutandis diezelfde sanctie van niet-tegenwerpelijkheid
dient te worden toegepast in het geval
dat een handelsrechtspersoon, die hiervoor zelfs geen verklaring wenst te
geven, op dezelfde dag (18 september
1973) in zijn handelsregister, dat naderhand door verweerder te goeder trouw
werd geraadpleegd, en het vennootschapsdossier tegenstrijdige gegevens
omtrent zijn maatschappelijke zetel
overmaakt en deze tegenstrijdigheid, oak
na de publikatie van de wijzigingsakte
in het Belgisch Staatsblad, eenvoudig
verder laat bestaan; dat de omstandigheid ten slotte, de maatschappelijke
goederen deels tot einde december 1974
te Eke te hebben behouden, deels te
hebben overgebracht naar een zustermaatschappij Mandrinex te Deinze,
evenmin van die aard is geweest de
situatie te verduidelijken; dat derhalve,
waar er geen reden toe bestaat ten
nadele van verweerder bepaalde procesakten nietig, ten minste zonder uitwerking te verklaren, terecht geoordeeld
werd dat het verzet van eiseres, ingesteld meer dan een maand na de beteking van het verstekvonnis, laattijdig en
dienvolgens niet ontvankelijk was,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres de
akte van vestiging van haar maatschappelijke zetel te Merelbeke, Ringvaartstraat 32, neergelegd heeft op 18 september 1973 ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Gent en deze gepubliceerd was geworden in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 26 september 1973, zodat deze akte door eiseres
aan verweerder kon tegengeworpen worden en de betekening van het litigieuze
verstekvonnis bij akte van 22 maart 1974
op de vroegere maatschappelijke zetel
nietig was en in aile geval niet aan
eiseres kan tegengesteld worden (scherr(1) Zie Cass., 1 feb. 1982 (A.C., 1981-82, ding van de artikelen 9, 4", 10, §§ 1 tot 4,
12, § 1, 2", § 4, van het koninklijk besluit
nr. 328).

------------------!
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861 en 862, § 1, 9°, en § 2, van het sinds 1973 eiseres haar maatschapGerechtelijk Wetboek);
pelijke zetel had overgebracht naar
tweede onderdeel, het arrest ten Merelbeke »;
onrechte oordeelt dat de tegenstrijdigOverwegende dat het hof van
heid, die bestond tussen de vermelding beroep als onvoorzichtigheid van
van de maatschappelijke zetel te Merelbeke, Ringvaartstraat 32, en die in het eiseres releveert : a) dat eiseres in
handelsregister te Eke, Steenweg 159A, de buitengewone algemene vergadediende bestraft te worden conform ring van 2 juli 1973 besliste de
artikel 10 van de Vennootschappenwet- maatschappelijke zetel van Eke
ten, zodat eiseres de tegenstrijdige ver- naar Merelbeke over te brengen en
melding aan verweerder niet kon tegen- een uittreksel van het proceswerpen; echter de Handelsregisterwet
een dergelijke sanctie niet voorziet en verbaal neerlegde op de griffie van
de Handelsvennootschapswet ten deze de Rechtbank van Koophandel te
niet toepasselijk is, zodat ten onrechte Gent op 18 september 1973; b) dat
de betekening van 22 maart 1974 op de eiseres, komende van Kortrijk, op
oude maatschappelijke zetel aan eiseres dezelfde dag van 18 september 1973
werd tegengesteld (schending van de zich opnieuw liet inschrijven in het
artikelen 3, 9, 1o, 14, 45 van het konink- handelsregister te Gent « waar echlijk besluit van 20 juli 1964, 9, 10, §§ 1 tot ter als adres alsdan opnieuw Eke
4, en 12, § 1, 2°, en § 4, van het
d
d't
1
t
koninklijk besluit van 30 november opgegeven wer en I zowe me
1935); zodat het arrest de in het middel betrekking tot de maatschappelijke
aangewezen bepalingen schendt :
zetel als de inrichting waar de
handelswerkzaamheid uitgeoefend
Overwegende dat artikel 35 van wordt of zal worden >>; c) dat eiseres
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt tegenstrijdige gegevens verstrekte
dat, indien de betekening niet aan en liet voortbestaan tussen het hande persoon kan worden gedaan, zij delsregister en het vennootschapsvoor een rechtspersoon geschiedt dossier, terwijl « een coiirdinatie en
aan de maatschappelijke of admi- inschrijving van overeenstemmende
nistratieve zetel;
gegevens dient te bestaan waaraan
Dat artikel 42, 5", preciseert dat elke handelaar zijn medewerking
de betekeningen worden gedaan op dient te verlenen >>; d) dat de
de maatschappelijke zetel of, bij omstandigheid dat de maatschappegebreke daarvan, op de de bedrijfs- lijke goederen deels te Eke bleven
zetel;
tot einde 1974 en deels werden
Overwegende dat, wanneer de overgebracht naar een zustermaatpartij, aan wie de betekening moet schappij Mandrinex te Deinze
worden gedaan, de onjuiste schijn « evenmin van aard is geweest de
verwekt dat de maatschappelijke situatie te verduidelijken >>;
zetel gevestigd is op een bepaalde
Dat het arrest beslist dat de zetel
plaats, deze partij gehouden is de· te Merelbeke niet tegenwerpelijk is
schade te herstellen die haar aan verweerder en dat « er geen
onvoorzichtigheid voor de beteke- reden toe bestaat ten nadele van
nende partij veroorzaakt;
verweerder bepaalde procesakten
Dat het herstel in specifieke vorm nietig, minstens zonder uitwerking
erin kan bestaan dat de beteke- te verklaren >>;
nende partij deze zetel voor juist
Wat het eerste onderdeel betreft :
mag houden en dat de betekening
Overwegende dat het arrest niet
op deze zetel voor geldig wordt oordeelt dat de zetel werkelijk en
aangezien;
wettelijk niet te Merelbeke gevesOverwegende dat het hof van tigd was, maar enkel vaststelt dat
beroep ten deze vaststelt dat een eiseres in feite een schijn heeft
aantal procesakten betekend wer- verwekt waardoor verweerder werd
den « op de oude maatschappelijke misleid;
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W at het tweede onderdeel betreft :
Overwgende dat het arrest niet
artikel 10, § 4, van de Vennootschappenwet toepast, maar « mutatis mutandis diezelfde sanctie van
niet-tegenwerpelijkheid "• wat op
een specifiek herstel neerkomt;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

ilfdeling, d. w.z. de afdeling waaz· men
vrijwillig is opgenomen en die men
eveneens naar goeddunken kan verlaten (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT IN ZAKE
MR. TEVELS Q.Q., D ...)

ARREST

(A.R. nr. 3569)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 december 1981 in
Om die redenen, verwerpt de hoger beroep gewezen door de
voorziening; veroordeelt eiseres in Rechtbank van Eerste Aanleg te
de kosten.
Gent;
24 december 1982 1" kamer
Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Houtekier.
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KRANKZINNIGE -
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MAATREGEL WAARDOOR EEN EINDE KOMT AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BIJZONDERE OF ALGEMENE
VOORLOPIG BEWINDVOERDER DIE, KRACHTENS DE ARTT. 29 EN 30 WET 18 JUNI 1850,
DOOR DE VREDERECHTER IS AANGEWEZEN OF
BENOEMD- BEGRIP.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 13, 29, 30,
31, 33 en 34 van de wet van 18 juni 1850
op de behandeling van de krankzinnigen,
doordat het vonnis het hager beroep
verwerpt dat eiser had ingesteld tegen
de beschikking van de Vrederechter van
het kanton Deinze, waarbij het mandaat
van de heer Marcel Tevels, advocaat, als
bijzondere voorlopig bewindvoerder over
D. Alo"is, verblijvend in het Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. Guislain te Gent,
werd vernieuwd, op grond van de
motieven : dat D. Alo"is, na . zesendertig jaren opsluiting gedecolloceerd
werd, thans noodgedwongen in het
gesticht dient te blijven doordat hij,
volgens eigen bekentenis, op straat « zou
verloren !open >> en derhalve niet wenst
de instelling te verlaten; dat betrokkene,
hoewel theoretisch gedecolloceerd, totaal
onbekwaam is om aileen op straat te
gaan, een zelfstandig Ieven te leiden en
in welke mate oak goederen te beheren,
feitelijk nag steeds in een gesticht voor
geestesgestoorden in de zin van de wet
« gehouden wordt »,
terwijl, eerste onderdeel, bet vonnis de
bewijskracht van het door de directeur
van het Psychiatrisch Ziekenhuis Dr.
Guislain op 30 oktober 1975 afgeleverde
attest van decollocatie miskent door ( aan
de hand van) de aanhalingen van de
beraadslaging van de familieraad van
16 juni 1981, die tot grondslag dient van
de beschikking van de Vrederechter te

Ingevolge art. 33 wet van 18 juni 1850
(art. 9 wet van 7 april 1964} op de
behandeling van de krankzinnigen,
houdt de bevoegdheid van de bijzondere of algemene voorlopig bewind-.
voerder die, krachtens de artt. 29 en 30
van die wet, door de vrederechter is
aangewezen of benoemd, van rechtswege op, zodra de in een krankzinnigengesticht geplaatste persoon er niet
« gehouden » wordt of zodra verklaard
wordt dat de « afzondering van de
krankzinnige in zijn waning » niet
meer nodig is; de woorden « gehouden
is » en « afzondering van de krankzinnige in zijn waning » moeten worden
gei"nterpreteerd in de zin van gedwongen verblijf of van vrijheidsbeneming
(1) Cass., 31 mei 1978 (A.C., 1978, 1157)
en daarondez· kan dus niet worden alsmede de noot van prof. J.M. Pauwels onder
verstaan het verblijf in een open dat arrest, R. W:, 1978-79, kol. 845.

-571Deinze op zelfde datum verleend, te of benoemde, bijzondere of aloordelen dat de geestestoestand van gemene voorlopig bewindvoerder,
D. Aloi:s in feite ongewijzigd is ge- krachtens artikel 33 van dezelfde
bleven;
wet, van rechtswege ophoudt zodra
tweede onderdeel, de aanduiding van de
in een kranzinnigengesticht
een bijzondere voorlopig bewindvoerder geplaatste persoon er niet meer
in het geval van een persoon die niet in
een krankzinnigengesticht geplaatst of « gehouden >> wordt; dat de woorden
in zijn woning afgezonderd is, die niet << gehouden worden >> zoals de teronbekwaam verklaard is noch onder men << afzondering van de krankzinvoogdij staat, noch evenmin met toepas- nige in zijn woning >>, met andere
sing van artikel 1246 van het Gerechte- woorden sekwestratrie aldaar, dielijk Wetboek van een voorlopig bewind- nen ge1nterpreteerd te worden in de
voerder is voorzien, schending uitmaakt zin van gedwongen verblijf, dit is
van de artikelen 13, 29, 30, 31, 33 en 34 vrijheidsbeneming;
van de wet van 18 juni 1950 op de
Overwegende dat zodanige toebehandeling van de krankzinnigen :
stand een feitelijke toestand is die
Wat het tweede onderdeel be- een einde kan nemen om verscheidene redenen die niet noodzakelijk
treft :
Overwegende dat uit de stukken iets uit te staan hebben met de
waarop het Hof vermag acht te genezing van de patient;
Overwegende dat het vonnis niet
slaan, blijkt : dat het college van
burgemeester en schepenen van de ontkent dat ten aanzien van Alo!s
gemeente Grammene op 16 oktober D. een maatregel van << decollocatie >>
1939 een besluit nam waarbij Alo!s werd genomen en dat hij sedertdien
D. in het krankzinnigenhuis te verpleegd wordt in een open afdeling;
Overwegende dat de verpleging in
Gent of in elk ander gesticht
geschikt om zinnelozen te ontvan- een open afdeling echter noodzakegen, diende opgenomen te worden; lijk onderstelt dat de patient erin
dat hij bij beslissing van 30 oktober vrijwillig werd opgenomen en deze
1975 « gedecolloceerd >> werd en eveneens naar goeddunken kan verovergegaan is naar de open dienst laten; dat hieruit volgt dat Alo!s
van het Psychiatrisch Ziekenhuis D. niet meer in een krankzinin de zin van
Dr. Guislain, waar hij ingevolge het nigengesticht,
collocatiebevel geplaatst was; dat bij artikel 33 van de wet van 18 juni
beschikking van 4 oktober 1977 van 1850, was << gehouden , en dat dit
de Vrederechter van het kanton artikel geen basis meer kan vormen
Deinze, als gevolg van een advies om de aanstelling van een bijzonder
uitgebracht door de familieraad, van voorlopig bewindvoerder te rechtzelfde datum, de heer Marcel vaardigen;
Tevels, advocaat, werd aangewezen
Overwegende dat het vonnis derals bijzonder voorlopig bewindvoer- halve voormeld artikel 33 schendt;
der over Alo"is D.; dat na adDat het onderdeel in zoverre
vies van de familieraad, bijeenge- gegrond is;
roepen met het oog op de herbenoeming van een bijzonder voorlopig
bewindvoerder, voornoemde advocaat opnieuw in die hoedanigheid
werd aangewezen; dat deze beslisOm die redenen, en ongeacht het
sing bij het bestreden vonnis op eerste onderdeel van het middel en.
hoger beroep van het openbaar het tweede middel van eiser, die
ministerie werd bevestigd;
niet tot ruimere cassatie zouden
Overwegende dat de hoedanigheid kunnen
leiden,
vernietigt
het
van de, door de vrederechter op bestreden vonnis; beveelt dat van
grond van de artikelen 29 en 30 van dit arrest melding zal worden
de wet van 18 juni 1850 aangewezen gemaakt op de kant van het vernie-

-572tigde vonnis; houdt de kosten aan
en zegt dat erover door de feitenrechter zal worden beslist; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
24 december 1981 1" kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 255
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24 december 1982

1° HUWELIJK -

WEDERZIJDSE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
- VORDERING GEGROND OP ART. 223 B.W. BESCHIKKING VAN DE VREDERECHTER
HOGER BEROEP - TERMIJN.

2° HOGER

BEROEP BURGERLIJKE
ZAKEN - VORDERINGEN VAN DE ECHTGENOTEN IN VERBAND MET HUN WEDERZIJDSE
RECHTEN EN VEPRLICHTINGEN EN HUN
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - BESCHIKKING VAN DE VREDERECHTER
HOGER
BEROEP - TERMIJN.

1o en 2o Tijdig ingesteld is het boger
beroep dat op 23 juli 1981 is ingesteld
tegen een beschikking van de vrederechter, gewezen overeenkomstig art.
1253quater Ger. W:, wanneer van de
beschikking door de griffier aan beide
echtgenoten kennis is gegeven op
23 juni 1981. (Artt. 52 tot 54 Ger.W.)

(GODFROID T. DE COSTER)
ARREST

(A.R. nr. 3730)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1982 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent;

doordat het vonnis, na te hebben
vastgesteld dat de beschikking van
23 juni 1981 van de Vrederechter van het
zevende kanton te Gent, waartegen eiser
hager beroep had aangetekend, op
23 juni 1981 door de griffier ter kennis
van de betrokken partijen was gebracht
en na te hebben gesteld dat, krachtens
artikel 1253quater van het Gerechtelijk
Wetboek, het hager beroep tegen deze
beschikking binnen de maand na deze
kennisgeving diende te worden aangetekend, niettemin het hager beroep, dat
eiser op 23 juli 1981 bij verzoekschrift
tegen deze beschikking aantekende,
laattijdig en dienvolgens niet ontvankelijk verklaart,
terwijl, nu de termijnen tot het verrichten van proceshandelingen moeten
worden gerekend vanaf de dag na die
van de akte of de gebeurtenis die hen
doet ingaan en een in maanden uitgedrukte termijn moet worden gerekend
van de zoveelste tot de dag v66r de
zoveelste, nu, zoals trouwens door het
vonnis wordt aangemerkt, krachtens
artikel 1253quater van het Gerechtelijk
Wetboek, het hoger beroep tegen een
beschikking zoals ten deze, moet worden
aangetekend binnen de maand na de
kennisgeving ervan, nu deze kennisgevmg ten deze dus de gebeurtenis was die
de termijn van hoger beroep deed
mgaan en nu, zoals door het vonnis
wordt vastgesteld, deze kennisgeving
gesch1edde op 23 juni 1981, de termijn
van hager beroep ten deze een aanvang
nam op 24 juni 1981 om te verstrijken de
dag v66r 24 juli 1981, te weten op 23 juli
1981; zodat het vonnis door, na te
hebben vastgesteld dat ten deze kennisgeving van de beschikking van 23 juni
1981 van de Vrederechter van het
zevende kanton te Gent nag was
geschied op 23 juni 1981, na te hebben
vastgesteld dat eiser tegen deze beschikking op 23 juli 1981 hoger beroep had
aangetekend en na te hebben gesteld
dat, krachtens artikel 153quater van het
Gerechtelijk Wetboek, ten deze het
hager beroep tegen de beschikking van
de vrederechter diende te worden aangetekend binnen de maand na de kennisgeving, niettemin het hager beroep van
eiser tegen deze beschikking laattijdig
en dienvolgens niet ontvankelijk te verklaren, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt :

Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegende .dat het vonnis het
ding van de artikelen 52, 54 en 1253qua-~ hoger beroep, mgesteld tegen de
ter van het Gerechtelijk Wetboek,
beschikking van de vrederechter

-573gewezen
met
toepassing
van medebrengt van de heslissing op het
artikel 223 van het Burgerlijk Wet- incidenteel hoger beroep die slechts
hoek, niet toelaathaar verklaart een gevolg van eerstgenoemde
wegens laattijdigheid en het inci- beslissing is;
denteel heroep van verweerster niet
toelaatbaar verklaart wegens niettoelaatbaarheid van het hoofdzakelijk hoger beroep;
Om die redenen, vernietigt het
Overwegende dat krachtens ar- bestreden vonnis; heveelt dat van
tikel 1253quater van het Gerechte- dit arrest melding zal worden
lijk Wetboek, wanneer de vordering gemaakt op de kant van het verniegegrond is op artikel 223 van het
Burgerlijk Wethoek, de griffier van tigde vonnis; houdt de kosten aan
de heschikking kennis geeft aan en zegt dat de feitenrechter erover
zal heslissen; verwijst de zaak naar
beide echtgenoten en het hoger de
Rechthank van Eerste Aanleg te
beroep wordt ingesteld binnen een Oudenaarde, zitting houdende in
maand na de kennisgeving;
hoger heroep.
Overwegende dat, krachtens ar24 december 1982 1' kamer tikel 52 van het Gerechtelijk Wethoek, de termijn wordt gerekend Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever
:
de h. Lebbe
van middernacht tot middernacht
en vanaf de dag na die van de akte - Gelijkluidende conclusie van de h.
advocaat-generaal Advoof van de gebeurtenis die hem doet Declercq,
caat: mr. Butzler.
ingaan; dat krachtens artikel 53 van
dat wetboek de vervaldag in de
termijn is begrepen; dat krachtens
artikel 54 van dat wethoek een in
maanden of in jaren hepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelNr. 256
ste tot de dag v66r de zoveelste;
Overwegende dat ten deze de
3' KAMER - 3 januari 1983
gebeurtenis die de termijn van
hoger heroep heeft doen ingaan, de WERKLOOSHEID - STAGE - JONGE
kennisgeving was van de beroepen WERKNEMER - AANVRAAG OM UITKERING beschikking aan de partijen door de TERMIJN - VERLENGING - WERKLOOSgriffier; dat de kennisgeving vast- HEIDSBESLUIT 20 DEC. 1963, ART. 124, TWEEDE
staat op de datum van de toezen- LID, GEW. BIJ K.B. 22 NOV. 1976 - DRAAGding van de beslissing; dat die, WIJDTE.
volgens vaststelling van het vonnis,
De bepaling van art. 124, tweede lid,
plaatsvond op 23 juni 1981;
K.B. 20 dec. 1963, gew. bij K.B. 22 nov.
Dat hieruit volgt dat de termijn
1976, die zegt dat de termijn van een
van hoger heroep, ingegaan op
jaar, bij art. 124, eerste lid, 2°, vastgesteld voor het indienen van de aanvraag
24 juni 1981, om middernacht, eindoor de jonge werknemer die zijn
digde op 23 juli 1981, om middersecundaire studies heeft beeindigd, kan
nacht, verstaan zijnde dat laatstverworden verlengd met een duur gelijkmelde dag in de termijn was hegrewaardig aan die tijdens welke hij, zonpen;
der zijn toelaatbaarheid tot het genot
van de werkloosheidsuitkeringen aan te
Overwegende dat het vonnis dervragen, studies heeft gevolgd van een
halve niet wettig heslist dat het
hogere cyclus of niveau, heeft enkel tot
hoger beroep op 23 juli 1981 niet
doe] de voorwaarden vast te stellen
tijdig werd ingesteld;
waaronder de genoemde termijn van
Overwegende dat de vernietiging
een jaar kan worden verlengd en stelt
van de beslissing op het hoofzakeniet het ogenblik vast vanaf hetwelk de
jonge werknemer zich als werkzoelijk hoger heroep de vernietiging

-574kende kan inschrijven en werkloos-~
heidsuitkeringen
kan
aanvragen.
(Art. 124, §§ 1 en 2, K.B. 20 dec. 1963,
gew. bij de K.B. van 3 okt. 1968 en van
22 nov. 1976.} (1)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. TOURTIER)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6739)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

terwijl de in voormeld artikel 124
bedoelde termijn van een jaar die verlengd is met een duur tijdens welke
betrokkene de studies van een hogere
cyclus heeft gevolgd, opnieuw begint te
!open op het einde van zijn studies,
hetzij dat de betrokkene ze beeindigt,
hetzij dat hij ze voortijdig stopzet tijdens
de cyclus; zo zijn studies het voorleggen
van een laatste jaarverhandeling vereisen, de student de door hem begonnen
studies niet heeft << beeindigd , zolang
hij niet klaar is met die scriptie; het
arrest bijgevolg, door te beslissen dat
verweerster recht heeft op werkloosheidsuitkeringen op het tijdstip van de
aanvraag, een schending inhoudt van
voormeld artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, nu ze de
aanvraag had gedaan v66r de beeindiging van de studies, en het arrest
derhalve niet naar recht is verantwoord :

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, inzonderheid tweede lid in fine, gewijzigd bij de
Overwegende dat het middel het
artikelen 1 van het koninklijk besluit
van 3 oktober 1968 en 3, 1" en 2", van het arrest niet bekritiseert, in zoverre
koninklijk besluit van 22 november 1976, het beslist dat eiser niet bewijst dat
verweerster niet beschikbaar was
en van artikel 97 van de Grondwet,
voor de algemene arbeidsmarkt
doordat vaststaat dat verweerster, op omdat ze een verhandeling maakte
het ogenblik dat ze zich als werkzoe- na het einde yan de cursussen;
kende inschreef en een aanvraag deed
Overwegende dat krachtens het
om werkloosheidsuitkeringen, de laatste
jaarverhandeling voorbereidde die wordt toendertijd van toepassing zijnde
voorgeschreven door het programma van artikel 124, eerste lid, van het
de studies van het boger onderwijs die koninklijk besluit van 20 december
ze drie jaar vroeger was begonnen na 1963 betreffende arbeidsvoorziening
haar studies van de secundaire cyclus; en werkloosheid de jonge werknedat het arrest, na te hebben vastgesteld mer gerechtigd is op werkloosheidsdat de voorbereiding van die verhandeling niet de verplichting inhoudt om uitkeringen op voorwaarde, onder
nieuwe cursussen te volgen, zoals de meer, dat hij die uitkeringen aaneerste rechter beslist dat verweerster vraagt binnen de termijn van een
gerechtigd is op werkloosheidsuitkerin- jaar na de beeindiging van de in die
gen op het tijdstip van haar aanvraag, bepaling bedoelde secundaire stuop grond dat de verlenging van de in dies;
artikel 124 van het voormeld koninklijk
Dat het tweede lid van genoemd
besluit van 20 december 1963 voorgeschreven termijn van een jaar die hierop artikel bepaalt dat de termijn van
steunt dat het onmogelijk is cursussen een jaar kan worden verlengd met
te volgen en tegelijkertijd werkzoekende een duur gelijkwaardig aan die
te zijn, niet meer wordt toegestaan tijdens welke betrokkene, zonder
wanneer de ·betrokkene, die studies, zijn toelaatbaarheid tot het genot
zelfs voortijdig, stopzet en dat hiervan van de werkloosheidsuitkeringen
aileen kan worden afgeweken indien het
maken van de verhandeling voor de aan te vragen, studies heeft gevolgd
student een zodanig werk meebrengt dat van een hogere cyclus of niveau in
hij niet beschikbaar is voor de algemene een onderwijsinrichting opgericht,
arbeidsmarkt, hetgeen eiser ten deze erkend of gesubsidieerd door de
geenszins aantoont,
Staat, zelfs indien hij deze studies
voortijdig heeft stopgezet;
Overwegende dat laatstvermelde
(1) Art. 124 is gewijzigd bij K.B. 24 dec.
bepaling enkel tot doe! heeft de
1980.

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

-575raad aanwezig waren bij het verschijvoorwaarden vast te stellen waaronnen van die dienstplichtige. (Art. 45,
der de termijn van een jaar kan
§ 3, Dienstplichtwet.)
worden verlengd ten behoeve van
de jonge werknemer die het genot
(C ...)
van de werkloosheidsuitkeringen
niet heeft aangevraagd; dat daarin
ARREST ( vertafing)
niet wordt bepaald vanaf welk ogenblik de jonge werknemer zich als
(A.R. nr. M 322 F)
werkzoekende kan inschrijven en
werkloosheidsuitkeringen kan aanHET HOF; - Gelet op de bestrevragen;
den beslissing, op 6 september 1982
Dat het middel faalt naar recht;
gewezen door de herkeuringsraad
van de provincie Brabant;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 januari 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont en Draps.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op het cassatieberoep van dezelfde
eiser tegen een arrest van 11 feb, 1982 van het
Arbeidshof te Brussel, in zake Thirionet.

Nr. 257
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DIENSTPLICHT -

MILITIEGERECHTEN
HERKEURINGSRAAD SAMENSTELLING
INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA DE
VERSCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHTIGE BESLISSING VAN DE RAAD OVER DE BESLUITEN VAN DE GENEESHEER-DESKUNDIGE NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS GEACHT LID VAN DE RAAD NIET AANWEZIG BIJ DE
VERSCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHTIGE ONWETTIGE BESLISSING.

De herkeuringsraad die de inobservatiestelling van een dienstplichtige heeft
gelast na diens verschijning, en die in
het bezit is van de besluiten van de
geneesheer-deskundige, kan slechts
beslissen dat een nieuwe verschijning
nodeloos is en uitspraak doen over de
aanvraag tot vrijstelling of voorlopige
afkeuring, indien alle Jeden van de

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de op 30 april 1962 gecoiirdineerde dienstplichtwetten, meer bepaald
van de artikelen 38, § 1, en 43, gewijzigd
met name bij de wet van 1 december
1976, meer bepaald bij artikel 15, en bij
de wet van 15 maart 1977, met name bij
artikel 2, 1, van het koninklijk besluit
van 30 april 1962 tot regeling van de
toepassing van de dienstplichtwetten,
met name (het) artikel 19, schending van
het recht van verdediging, van artikel 97
van de Grondwet en van een substantiele rechtsvorm, en machtsoverschrijding,
doordat de bestreden beslissing het
feit dat eiser na het geneeskundig deskundigenonderzoek niet is opgeroepen
voor de herkeuringsraad hierop heeft
gegrond « dat de dienstplichtige reeds
v66r zijn inobservatiestelling is verschenen voor de herkeuringsraad en dat hij
er gehoord werd »; dat bij de uitspraak
van de eerste beslissing op 30 maart
1982 de herkeuringsraad voorgezeten
werd door de heer De Pre, terwijl de
heer Dubois voorzitter was ten tijde van
de uitspraak van de bestreden beslissing; dat eiser niet is gehoord door de
heer Dubois,
terwijl de dienstplichtige v66r de uitspraak van de bestreden beslissing door
aile !eden van de herkeuringsraad moest
worden gehoord :

Overwegende dat artikel 45, § 3,
van de op 30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten bepaalt
dat de herkeuringsraad, die de inobservatiestelling heeft gelast van een
dienstplichtige en in het bezit is van
de besluiten van de geneesheerdeskundige, handelt overeenkomstig
de artikelen 43 en 44 van die
gecoordineerde wetten en dat,

-576indien hij. een nieuwe verschijning
nodeloos acht, degene die reeds
v66r de inobservatiestelling is verschenen, niet laat oproepen;
Overwegende dat in de zin van
die bepaling de
nieuwe verschijning » van de dienstplichtige
die door de herkeuringsraad nodelaos kan worden geacht, geschiedt
voor de raad die is samengesteld uit
dezelfde !eden als die voor wie de
dienstplichtige reeds is verschenen
en door wie hij is gehoord;
Dat derhalve de herkeuringsraad
die bepaling schendt en het recht
van verdediging miskent wanneer
hij in een andere samenstelling
zoals ten deze uitspraak doet na de
neerlegging van het deskundigenverslag zonder de dienstplichtige
opnieuw te laten oproepen;
Dat het middel gegrond is;

artikelen 61, eerste lid, en 127, tweede
lid, Sv., het dossier mededeelt aan de
procureur des Konings met het oog op
de regeling van de rechtspleging is
een daad van onderzoek waardoor de
verjaring wordt gestuit (1). (Art. 22 wet
17 april 1878.)
(BOTTU T. STAMMEN)

(A.R. nr. 7564)
4 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Laermans, Leuven.

Nr. 258his
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KAMER-

4 januari 1983

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat 1° VOORZIENING IN CASSATIE
van dit arrest melding zal worden BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
gemaakt op de kant van de vernie- KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ tigde beslissing; verwijst de zaak BESLISSING
VAN
DE
COMMISSIE
TOT
naar de herkeuringsraad van de BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARprovincie Henegouwen.
BIJ AAN DE GEINTERNEERDE VERLOF WORDT
GEWEIGERD - NIET ONTVANKELIJKE VOOR3 januari 1983 - 3' kamer - VoorzitZIENING.
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui- 2° BESCHERMING VAN DE MAATdende conclusie van de h. Duchatelet,
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COMadvocaat-generaal Advocaat : mr.
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATVandernoot, Brussel.

SCHAPPIJ WAARBIJ AAN DE GEINTERNEERDE
VERLOF WORDT GEWEIGERD - VOORZIENING
IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1' en 2' Niet ontvankelijk is het cassatieNr. 258
2' KAMER - 4 januari 1983

VERJARING-

STRAFZAKEN- STRAFVOR-

beroep van een geinterneerde tegen de
beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij
waarbij hem verlof wordt geweigerd
(1). (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.)

DERING - STUITING VAN DE VERJARING -~---------------..,-
BESCHIKKING VAN MEDEDELING DAAD
Nota arrest nr. 258 :
VAN ONDERZOEK WAARDOOR DE VERJARING
WORDT GESTUIT.
(1) Cass., 17 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 187).

De beschikking van de onderzoeksrechter die, nadat het onderzoek is voltooid,
met
toepassing
van
de

Nota arrest nr. 25Bbis:
(1) Cass., 15 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 293).

-577(VERWIMP)

(SORTINO T. BOUCHOT, HULPKAS VOOR ZIEKTEEN !NVALIDITEITSVERZEKERING)

(A.R. nr. 7704)
ARREST ( vertaJing)
4 januari 1983 - 2' kamer - Voorzit(A.R. nr. 2651)
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
HET HOF; - Gelet op het bestreadvocaat-generaal.
den arrest, op 24 september 1982
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde strafvordering:

Nr. 259
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Over het middel, hieruit afgeleid dat
arrest het beroepen vonnis bevestigt
1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN het
met de enkele eenparig aangenomen
- STRAFVORDERING - STRAF UITGESPRO- wijziging dat de telastlegging A, waarKEN WEGENS EEN MISDRIJF GEPLEEGD MET voor beklaagde is veroordeeld, de in
EEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID- MID-' artikel
400 van het Strafwetboek
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE omschreven telastlegging oplevert met
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID STRAF de verzwarende omstandigheid van voorNAAR RECHT VERANTWOORD WEGENS HET bedachte raad,
MISDRIJF AFGEZIEN VAN DE VERZWARENDE
terwijl de appelrechters geen verzwaNIET ONTVANKELIJK
OMSTANDIGHEID rende omstandigheid met betrekking tot
MID DEL.
dat misdrijf in aanmerking mochten
nemen, nu de eerste rechter eiser uit
2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN dien hoofde had vrijgesproken; boven- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID- dien noch uit de motivering noch uit het
DEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE beschikkende gedeelte van het arrest
TEGEN ElSER INGESTELDE BURGERLIJKE blijkt dat het hof van beroep de door de
RECHTSVORDERING - MIDDEL DAT ENKEL eerste rechter in aanmerking genomen
BETREKKING HEEFT OP EEN VERZWARENDE overtreding van artikel 399 van het
Strafwetboek ten laste van beklaagde
OMSTANDIGHEID VAN HET MISDRIJF BESLISSING NAAR RECHT VERANTWOORD gewezen heeft verklaard; het arrest zich
AFGEZIEN VAN DE VERZWARENDE OMSTAN- immers in de redengeving ertoe beperkt
te zeggen dat de bewezen verklaarde
DIGHEID- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
telastleggingen A, B, c; D, E en F
bewezen zijn gebleven, ofschoon de eer1' en 2' Wanneer een straf en een ste rechters eiser van de telastlegging A
burgerrechtelijke veroordeling zijn hadden vrijgesproken en het arrest geen
uitgesproken wegens een misdrijf melding maakt van het door de eerste
gepleegd
met
een
verzwarende rechters bewezen verklaarde misdrijf;
omstandigheid, is niet ontvankelijk, bij het arrest derhalve een dubbelzinnigheid
gebrek aan belang, de vordering tot bevat die gelijkstaat met een tegenstrijcassatie van de beslissingen op de digheid en het dan ook niet mogelijk is
strafvordering en op de burgerlijke te bepalen met welke telastlegging de
rechtsvordering, die is gegrond op een door het hof van beroep bewezen vermiddel dat enkel betrekking heeft op klaarde verzwarende omstandigheid van
de verzwarende omstandigheid, nu de voorbedachte raad in verband moet worbeslissingen naar recht verantwoord den gebracht :
blijven door het misdrijf afgezien van
de verzwarende omstandigheid (1).
Overwegende dat het middel de
(Artt. 411 en 414 Sv.)
beslissing, waarbij eiser veroordeeld
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 wordt wegens het opzettelijk toe(1) Zie Cass., 18 jan. 1978 (A.C., 1978, 606) en brengen van slagen of verwondingen die een blijvende ongeschikt17 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr 37).

-578door de verweerder Bouchot tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

heid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben
gehad, enkel bekritiseert in zoverre
dat misdrijf bewezen is verklaard
met de verzwarende omstandigheid
van voorbedachte raad;
Overwegende dat de enkele straf
van een jaar gevangenis en 300
frank geldboete, die is uitgesproken
wegens het geheel van de tegen
eiser bewezen verklaarde telastleggingen A, B, C, D, E en F, naar
recht verantwoord blijft door de
veroordeling wegens het opzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad (telastlegging A), ook al
zijn de slagen toegebracht zonder
de verzwarende omstandigheid van
voorbedachtheid;
Dat het middel niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Dat de voorziening voorbarig is
en mitsdien niet ontvankelijk;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 januari 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Demeure, Bergen.

Nr. 260
2"

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
verweerster Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering tegen
eiser :
Over het hierboven weergegeven
middel:
Overwegende dat de veroordeling
ten voordele van die burgerlijke
partij naar recht verantwoord is op
grond van de ten laste van eiser
vastgestelde fout die bestond in het
toebrengen van slagen of verwondingen aan de verweerder Bouchot,
welke voor laatstgenoemde een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad;
·
Dat het middel niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
III. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - DAGVAARDING
MET OPGAVE VAN EEN MIDDEL TOT STAVING
VAN DE VORDERING MIDDEL NIET
OPNIEUW AANGEVOERD VOOR DE APPEic
RECHTER APPELRECHTER NIET VERPLICHT HET IN DE DAGVAARDING OPGEGEVEN MIDDEL TE BEANTWOORDEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - IN PLEIDOOI ONTWIKKELDE MIDDELEN GEEN
VERPLICHTING VOOR DE FEITENRECHTER
EROP TE ANTWOORDEN.

3° BEWIJS

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

1' Wanneer in de rechtstreekse dagvaar-

I
1

ding vanwege de benadeelde partij een
middel is opgegeven tot staving van de
vordering, behoeft de appelrechter niet
te antwoorden op dat middel, indien
die partij het middel met opnieuw

-579voor hem heeft aangevoerd, al was het bewezen zijn , en haar veroordeelt tot
door verwijzing naar de dagvaarding een enkele geldboete van vijftig frank op

(1). (Art. 97 Gw.)

grond dat « de versie van (de verweerster) Houba bevestigd wordt door de

2' De feitenrechter behoeft niet te ant- verklaring van twee getuigen en dus

woorden op de middelen die voor hem moet worden aanvaard » en dat << voor
in pleidooi door de beklaagde of zijn het overige Hubin toegeeft dat ze de
raadsman zijn voorgedragen (2). groene verkeerslichten pas heeft opge-

(Art. 97 Gw.)

merkt nadat ze de overweg was overgereden ... , en dat ze op rood waren
voorschrijft, gesprongen op het ogenblik van de

3' Wanneer de wet in strafzaken geen

bijzonder bewijsmiddel
beoordeelt de z·echter in feite en botsing »,
terwijl het vonnis nalaat te antwoorderhalve op onaantastbare wijze de
bewijswaarde van de gegevens van de den op het door eiseres, de naamloze
vennootschap
Travelec, in haar rechtzaak waarover partijen vrijelijk tegenstreekse
dagvaarding
aangevoerde
spraak hebben kunnen voeren (3).

hoofdargument dat naderhand bij pleidooi uitvoerig werd ontwikkeld voor de
twee eiseressen en volgens hetwelk
(HUBIN, • TRAVELEC" N.V.
Houba als voorrangschuldige bestuurster
T. HOUBA, JSERENTANT)
in geen geval acht hoefde te slaan op de
lichten die niet tot haar waren gericht
ARREST ( vertaling)
en die het verkeer niet regelden op het
kruispunt waar het ongeval zich heeft
(A.R. nr. 2652)
voorgedaan, daar met die lichten de
veiligheid beoogd wordt van de voetganRET ROF; - Gelet op het bestre- gers die de rijbaan voor het kruispunt
den vonnis, op 30 september 1982 in oversteken :
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Rof vermag acht te
I. In zoverre de voorzieningen slaan, blijkt dat de eiseressen zich
gericht zijn tegen de beslissing op voor de appelrechter opnieuw hebde strafvordering ten laste van de ben beroepen op de in die dagvaarverweerster Rouba :
ding vermelde middelen als was het
Overwegende dat de eiseressen maar door naar de dagvaarding te
Rubin, medebeklaagde, en de naam- verwijzen;
loze vennootschap Travelec, burgerDat derhalve de appelrechter
lijke partij, die in geen kosten van daarop niet hoefde te antwoorden;
die rechtsvordering is veroordee!d,
Overwegende dat, in dezelfde
niet bevoegd zijn om zich tegen die
gedachtengang, uit geen enkel stuk
beslissing in cassatie te voorzien;
waarop het Rof vermag acht te
slaan, blijkt dat de eiseressen of
II. In zoverre de voorziening van
hun raadsman voor de appelrechter
de eiseres Rubin gericht is tegen de
bij pleidooi de argumenten hebben
beslissing op de tegen haar ingeuiteengezet welke in de rechtstelde strafvordering :
streekse dagvaarding van eiseres, de
Over het eerste middel, afgeleid uit de naamloze vennootschap Travelec,
schending van artikel 97 van de Grand- waren voorgedragen;
wet,
Dat het middel niet kan worden
doordat het vonnis beslist dat « aileen aangenomen;
de aan Hubin ten laste gelegde feiten
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154 van
het
Wetboek van Strafvordering, 5,
(2) Cass., 13 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 42).
61.1.1' van het koninklijk besluit van
(3) Zie Cass., 15 sept. 1981 (A.C., 1981-82, 1 december 1975, 1382 en 1383 van het
nr. 39) en 5 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 275).
Burgerlijk Wetboek,
(1) Cass., 9 sept. 1975 (A. C., 1976, 48).
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wegens de haar ten laste gelegde feiten
veroordeelt tot een geldboete en de
medebeklaagde Houba vrijspreekt op
grand dat « de versie van Houba bevestigd wordt door de verklaring van twee
getuigen en dus moet worden aanvaard;
dat voor het overige Rubin toegeeft dat
ze de groene lichten pas heeft opgemerkt nadat ze de overweg was overgereden ( ... ), en dat (de lichten) op rood
waren gesprongen op het ogenblik van
de botsing,
terwijl de eerste rechter terecht het
getuigenis van de heer Sougnez afgewezen had, die tijdens het opsporingsonderzoek had verklaard dat Rubin, die bij
het kruispunt gestopt was, opnieuw had
aangezet toen het voetgangerslicht op
rood stand, doch daarna ter terechtzitting van de politierechtbank, « boven en
tegen de inhoud van het proces-verbaal
gezegd had dat (genoemde eiseres) door
het Iicht was gereden toen het op rood

beslissingen op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de eiseres
Rubin geen enkel middel aanvoert;
IV. In zoverre de voorziening van
eiseres, de naamloze vennootschap
Travelec, gericht is tegen de beslissing op de door haar tegen de
verweerster Rouba ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het derde middel, ...

Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
nauwkeurigheid;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
Overwegende dat in strafzaken, ~I~~~~. in de kosten van haar voorwanneer de wet geen bijzonder
bewijsmiddel voorschrijft, de feiten5 januari 1983 - z• kamer- Voorzitrechter in feite oordeelt over de tei' : de h. Legros, eerste voorzitter bewijswaarde van de gegevens die Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkhem zijn voorgelegd en waarover de Juidende conclusie van de h. Declercq,
partijen vrijelijk tegenspraak heb- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Hardy en Charlier, Luik.
ben kunnen voeren;
Overwegende dat de appelrechter,
door vast te stellen dat « de versie
van (de eiseres) Rouba bevestigd
wordt door de verklaring van twee
getuigen en dus moet worden
aanvaard », zijn overtuiging grondt Nr. 261
op de ter terechtzitting onder eed
afgelegde verklaring van de getuige
Sougnez, de bewoordingen ervan
2• KAMER - 5 januari 1983
niet miskent en te kennen geeft dat 1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE
hij deze versie verkiest boven die
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
welke werd opgetekend tijdens het RECHTSCOLLEGE - VONNIS O.M. U!TGESPROopsporingsonderzoek;
KEN DOOR EEN RECHTER DIE OVEREENKOMDat het middel niet kan worden STIG ART. 779, TWEEDE LID, GER.W. IS AANGEaangenomen;
WEZEN TER VERVANGING, BIJ DE U!TSPRAAK
stand» :

En overwegende dat de substan- ~~~D~E~E~~~~~:_:'~~E~E~A::~~~L;:~~~;
tiele Of op straffe Van nietigheid DE VERHINDERDE RECHTER AAN DE
VOOrgeschreven rechtsvormen in BERAADSLAGING HEEIT DEELGENOMEN acht zijn genomen en de beslissing NIETIG VONNIS.
overeenkomstig de wet is gewezen; 12o VONNISSEN EN ARRESTEN STRAFZAKEN- VONNIS VAN DE CORRECTIOIIJ. In ZOVerre de VOOrziening Van NELE RECHTBANK DOOR NIETIGHEID AANGEde eiseres Rubin gericht is tegen del TAST- ARREST VAN HET HOF V~'li BEROEP

-581mevrouw de rechter Pottiez, die
wettig verhinderd was de uitspraak
Nietig is het vonnis dat is uitgespro- van het vonnis in deze zaak bij te

DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT ARREST.

1"

NIETIG

ken door een rechter die overeenkomstig art. 779, tweede lid, Ge1·. W. is
aangewezen ter vezvanging, bij de
uitspraak van het vonnis, van een
wettig verhinderde rechter, wanneer
niet is vastgesteld dat deze verhinderde rechter aan de beraadslaging
heeft deelgenomen {1).
2" Wanneer het vonnis van de correctio-

nele rechtbank door nietigheid is aangetast, omdat een rechter die overeenkomstig art. 779, tweede lid, Ger. W. is
aangewezen ter vervanging, bij de
uitspraak van het vonnis, van een
wettig verhinderde rechter en niet is
vastgesteld dat deze rechter aan de
beraadslaging heeft deelgenomen, is
het arrest van het hoi van beroep, dat
die nietigheid overneemt, eveneens
nietig(2).
(VALENTI F. T. GALOFARO, VALENTI G.)
ARREST ( vertaling)

{A.R. nr. 2692)

HET HOF; - Gelet op het bestre_den arrest, op 25 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van artikel 779, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat het beroepen
vonnis vaststelt dat het gewezen is
door de rechters Franeau en Van
Toor alsook door de plaatsvervangende rechter Fran<;ois en dat
laatstgenoemde door de voorzitter
van de rechtbank, met toepassing
van artikel 779, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, werd aangewezen
ter vervanging van
(1) Zie Cass.,
nr. 18).

wonen »;
Dat de door de voorzitter krachtens genoemd artikel 779, tweede
lid, gewezen beschikking die in het
dossier van de rechtspleging berust,
vermeldt dat de plaatsvervangende
rechter Fran<;ois wordt aangewezen
« om op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis in de zaak
van het openbaar ministerie tegen
Valenti Filippo mevrouw de rechter
Pottiez te vervangen, die ziek is, die
alle zittingen over die zaak heeft
bijgewoond en thans verhinderd is
zitting te houden in de vakantiekamer met drie rechters van
genoemde rechtbank >>; dat in de
beschikking nochtans niet wordt
vastgesteld dat rechter Pottiez over
het vonnis mede heeft beraadslaagd
overeenkomstig artikel 778 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat genoemd vonnis derhalve nietig is, vermits het niet is uitgesproken door een regelmatig samengesteld rechtscollege;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door de redengeving van de
eerste rechter over te nemen en
door alle beschikkingen van het
vonnis, met verduidelijking van een
punt, te bevestigen, die nietigheid
heeft overgenomen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering leidt tot de vernietiging van de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen die uit de eerstgenoemde voortvloeien en waartegen eiser zich regelmatig in cassatie heeft voorzien:

sept. 1981 (A. C., 1981-82,

(2) Zie Cass., 30 nov. 1981 (A. C., 1981-82,
nr. ~12).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt

-582op de kant van de vernietigde dat contract terugvindt : 1" verschillende
beslissing; laat de kosten ten laste personen (fysieke of rechtspersonen) die
van de Staat; verwijst de zaak naar hun werkzaamheden in gemeenschap
brengen om winst te maken : de actieve
het Hof van Beroep te Brussel.
tussenkomst van Bois Humblet in· het
5 november 1983 - 2' kamer - Voor- b"estuur springt inderdaad in het oog;
2 het in gemeenschap brengen van
zitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace
Gelijklui- goederen of werkzaamheden : wat
dende conclusie van de h. Declercq, betreft Chanteux, de zagerij, het materiaal, de voorraad, het personeel, de
advocaat-generaal.
industriEHe organisatie; 3° deelname in
1winst

Nr. 262
1' KAMER- 6 januari 1983

VENNOOTSCHAP-

CONTRACT VAN VEN-

NOOTSCHAP- BESTANDDELEN.

Uit de enkele overweging dat de overdracht van het actief en het passief
van een vennootschap aan een andere
vennootschap niet is bewezen, vall
niet wettig af te leiden dat niet is
aangetoond dat tussen beide vennootschappen een beweerd contract van
vennootschap bestaat, nu die overweging niet uitsluit dat het vermogen
van de vennoten geheel of ten dele in
gemeenschap kan zijn gebracht.
(TARIN T. SUD-EST-BOIS N.V.)
ARREST (

vertaling)

(A.R. nr. 6564)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1980 door
het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Dat alle onderdelen van het middel feitelijke grondslag missen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1832, 1845
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van
titel IX van boek I van het Wetboek van
Koophandel,
doordat het hof van beroep, op de
conclusie waarin eiser betoogde « dat uit
nader onderzoek volgt dat de overeenkomsten tussen Bois Humblet en Chanteux juridisch in werkelijkheid een contract van vennootschap uitmaken; dat
men inderdaad aile bestanddelen van

en

verlies;

4°

"de

affectio

societatis" », heeft beslist « dat eiser niet
bewij st dat de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Chanteux haar actief en passief aan de naamloze vennootschap Bois Humblet heeft
overgedragen; dat daaruit volgt dat een
van de onontbeerlijke vereisten voor het
bestaan van de aangevoerde vennootschap ontbreekt »,

terwijl artikel 1832 van het Burgerlijk
Wetboek zegt dat vennootschap een contract is waarbij twee of meer personen
overeenkomen iets in gemeenschap te
brengen, met het oogmerk om de winst
die daaruit kan ontstaan, onder elkaar te
verdelen; het bestaan van een contract
van vennootschap enkel vereist dat een
of meer goederen in gemeenschap worden gebracht; het helemaal niet nodig is
dat een van de vennoten heel zijn actief
en passie£ inbrengt; ten slotte in een
contract van vennootschap tussen twee
personen de inbreng van een vennoot in
de gemeenschap wordt gebracht en de
onverdeelde eigendom van de vennoten
wordt wanneer de vennootschap geen
rechtspersoonlijkheid heeft, of eigendommen van de vennootschap in het
andere geval, maar die inbreng nooit
aan
de
andere
vennoot
wordt
" overgedragen >>; daaruit volgt dat het
arrest, door enkel op grond van bovenvermelde motieven te beslissen dat er
tussen de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Chanteux en
de naamloze vennootschap Bois Humblet
geen vennootschap bestaat, de in het
middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie
van
hoger
beroep
betoogde dat de overeenkomsten
tussen de naamloze vennootschap
Bois Humblet en personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chanteux juridisch in werkelijkheid een contract van vennoot-

-583schap uitmaakten, aangezien ten Nr. 263
deze aan aile bestaansvereisten
daartoe is voldaan;
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Overwegende dat naar luid van
HUUR
VAN
GOEDEREN - HUUROVERartikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek vennootschap een contract is EENKOMST - HANDELSHUUR - RECHT OP
waarbij twee of meer personen HUURHERNIEUWING - RECHT VERLEEND OP
ALLEEN DAT DE GEDREVEN
overeenkomen iets in gemeenschap VOORWAARDE
HANDEL BLIJFT VOORTBESTAAN.
te brengen, met het oogmerk om de
winst die daaruit kan ontstaan, Art. 13 Handelshuwwet volgens hetwelk
de huurder in beginsel de hernieuwing
onder elkaar te verdelen;
van zijn huurovereenkomst kan verOverwegende dat het arrest aileen
krijgen, beoogt de beschezming van de
uit de beschouwing dat de overhandelszaak; het recht op hernieuwing
dracht van het actief en het passief
vervalt dus wanneer de huurder, zonvan de personenvennootschap met
der toestemming van de vez·huurdez;
beperkte aansprakelijkheid Chaneen andere handel wil drijven dan de
bestaande; zulks geldt ook wanneer in
teux aan de naamloze vennootschap
de oorspronkelijke overeenkomst de
Bois Humblet niet te bewezen, niet
bestemming van de verhuurde plaatkon afleiden dat het bestaan van de
sen enkel wordt aangegeven door de
aangevoerde vennootschap niet is
ve1melding dat zij « voor handelsdoelaangetoond, aangezien die overweeinden bestemd zijn » (1).
ging de mogelijkheid niet uitsluit
het vermogen van de vennoten
geheel of ten dele in gemeenschap (MAZZAGLIA, DIOLOSA T. SATEUR, DEMARCK)
te brengen;
ARREST
Dat het arrest bijgevolg de in
het middel aangewezen bepalingen
(A.R. nr. 6689)
schendt;
Dat het middel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 juni 1981 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen in hoger beroep gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 13, 14, 16, 18 van
de Handelshuurwet, gewijzigd bij de
artikelen 1, 4", van de wet van 29 juni
1955, 48, § 4, van de wet van 5 juli 1963,
en 1 van de wet van 27 maart 1970 en,
voor zoveel nodig, schending van
genoemd artikel 1, 4", en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat de rechtbank, op de conclusie
waarin de eisers hebben betoogd dat
artikel 13 van de Handelshuurwet zegt
dat de hernieuWing van de huurovereenkomst enkel kan worden verkregen om
« dezelfde handel » voort te zetten; dat
de door de huurder geexploiteerde handel, in de loop van het geding en na het

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vermenging van
de vermogens van de vennootschappen; verwerpt het cassatieberoep
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
6 januari 1983- 1' kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen - Verslagge{1) Vgl. Cass., 26 mei 1977 (A.C., 1977, 983);
ver : de h. Mahillon - Gelijkluidende
RYN en HEENEN, Droit commercial, dl. I,
conclusie van de h. Krings, eerste advo- VAN
nr. 472, biz. 425-426; nr. 473, biz. 427. Vgl. DE
caat-generaal, wnd. procureur-generaal PAGE,
bijv. dl. IV, nr. 792 B; PAUWELS en RAES,
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Manuel pratique des baux 8 layer et des.baux
Simont.
commerciaux, nr. 370.
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zijn exploitatie te miskennen; dat
ten deze aan de huurders hoegenaamd niet kan worden verweten
dat zij de aard van de gedreven
handel hebben gewijzigd, aangezien
de bewoordingen zelf van de huurovereenkomst die zij hebben ondertekend, zeer vaag zijn : er wordt
inderdaad zonder verdere precisering gesproken van een handel op
het gelijkvloers;
Overwegende dat voormeld artikel 13 onder meer in het eerste lid
bepaalt dat de huurder het recht
heeft, bij voorkeur boven alle
andere personen, de hernieuwing
van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te
zetten, behoudens akkoord van de
partijen dat blijkt uit een authentieke akte of uit een voor de rechter
afgelegde verklaring;
Dat die wetsbepaling de bescherming van de handelszaak beoogt en
dat het recht op hernieuwing verdwijnt wanneer de huurder zonder
toestemming van de verhuurder een
andere dan de gedreven handel wil
Overwegende dat de eisers voor drijven;
de rechtbank hebben aangevoerd
Dat het bijgevolg, voor de vastdat artikel 13 van de Handelshuur- stelling van het recht van de huurwet zegt dat de hernieuwing van de der op hernieuwing van de huurhuurovereenkomst enkel kan wor- overeenkomst, niet ter zake dienend
den verkregen om dezelfde handel is dat in de oorspronkelijke huurvoort te zetten en dat de door de overeenkomst de bestemming van
huurders geexploiteerde handel, in de verhuurde plaatsen enkel wordt
de loop van het geding en na het aangegeven door de vermelding dat
verstrijken van de oorspronkelijke zij « voor handelsdoeleinden behuurovereenkomst, van wassalon stemd zijn », terwijl de huurder de
was omgevormd tot antiquariaat en handel heeft stopgezet die hij er
dat dit nieuwe feit de hernieuwing tijdens de verlopen huurovereenin de weg stond;
komst had geexploiteerd;
Dat het vonnis zijn beslissing niet
Overwegende dat het vonnis
beslist dat de huurder, hoewel hij, naar recht verantwoordt;
ingevolge voornoemd artikel 13, in
Dat het middel gegrond is;
beginsel enkel recht heeft op hernieuwing van de huurovereenkomst
om dezelfde handel verder te zetten,
toch, zo de plaatsen krachtens de
overeenkomst in ruime zin bestemd
Om die redenen, vernietigt het
zijn voor « handelsdoeleinden », elke bestreden vonnis; beveelt dat van
fatsoenlijke handel mag uitoefenen dit arrest melding zal worden
en dus de aard van zijn exploitatie gemaakt op de kant van de verniemag wijzigen zonder de in het . tigde beslissing; houdt de kosten
verstrijken van de oorspronkelijke huurovereenkomst, van wassalon was omgevormd tot antiquariaat en dat dit nieuw
feit de hernieuwing in de weg stond,
beslist « dat aan de huurders niet kan
worden verweten de aard van de gedreven handel te hebben gewijzigd, nu de
bewoordingen zelf van de huurovereenkomst zeer vaag zijn »,
terwijl de huurder van de handelszaak
enkel recht heeft op huurhernieuwing
wanneer hij er dezelfde handel voortzet;
daaruit volgt dat de huurder, zo hij na
de aanvraag tot hernieuwing en, a fortiori, na het verstrijken van de bewuste
huurovereenkomst, de aard van zijn
handel wijzigt, zijn recht op hernieuwing verbeurt, ook a! mocht volgens de
oorspronkelijke huurovereenkomst die
nieuwe handel in het pand gedreven
worden; daaruit volgt dat het vonnis niet
op wettige wijze het middel kon verwerpen waarin de eisers hebben aangevoerd
dat de wijziging van de aard van de
handel van de eisers in de loop van het
geding en na het verstrijken van de
oorspronkelijke huurovereenkomst, die
hernieuwing in de weg stond, op grond
dat die wijziging niet strijdig was met de
bewoordingen van de oorspronkelijke
huurovereenkomst die op dat punt « zeer
vaag » waren :

I
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erover zal beslissen; verwijst de gewezen;
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dinant, zitting houdende
Over het eerste middel, afgeleid uit de
in hoger beroep.
6 januari 1983 - 1' kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen - Verslaggever : de h. Closon Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, eerste advocaat-generaal, wnd. procureur-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en VanRyn:

Nr. 264
1' KAMER-

6 januari 1983

1° WEGVERKEER -

PLAATS OP DE RIJBAAN - VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECHTERRAND VAN DIE RIJBAAN TE BLIJVEN DRAAGWIJDTE VAN DIE VERPLICHTING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING
WAARBIJ
EEN
VORDERING
WORDT AFGEWEZEN - REGELMATIG VOORGEDRAGEN MIDDEL- GEEN ANTWOORD.

1' De verplichting voor de bestuurder

die de rijbaan volgt, om zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van die
baan te blijven, sluit niet de verplichting in om uiterst rechts te houden en
wordt beoordeeld volgens de omstandigheden van de zaak(1).
2' Niet regelmatig met redenen omkleed

is het arrest waarbij een vordering
wordt afgewezen, zonder dat wordt
geantwoord op een regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer (2).
(BELGISCHE STAAT MIN. V. NATIONALE
OPVOEDING EN FRANSE CULTUUR T. THOMAS,
ROYALE BELGE, N.V.)

schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gereehtelijk Wethoek, 2044 van het Burgerlijk Wetboek
en 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidsseetor,
gewijzigd bij artikel 8 van de wet van
13 juli 1973,

doordat het arrest de rechtsvordering
van eiser afwijst strekkende tot hoofdelijke veroordeling van de verweerders
om de versehillende bedragen te betalen
die aan mevrouw W.G., aangestelde van
eiser, zijn uitgekeerd wegens een verkeersongeval dat haar op 22 april 1975 te
Bergen is overkomen, toen zij op de weg
naar en van het werk werd omvergereden door het voertuig bestuurd door
verweerder, wiens aansprakelijkheid
door verweerster werd gedekt, en zijn
beslissing motiveert door de overweging
dat het litigieuze ongeval uitsluitend te
wijten is aan de onvoorziehtigheid van
de getroffene, zonder te antwoorden op
het middel waardoor eiser in zijn akte
van hager beroep en in zijn eonclusie
voor het hof van beroep aanvoerde dat
verweerster in onderhavig geding de
verdeling van de aansprakelijkheid had
erkend, dat tussen de getroffene en
verweerster een akkoord was gesloten
waarin is overeengekomen dat verweerster 50 pet. van de kosten en de sehade
van de getroffene zou betalen, en dat
eiser, die wettelijk in de reehten van de
getroffene is getreden, 50 pet. van zijn
eigen kosten van verweerster moeht
terugeisen,

terwijl men wegens dat gebrek aan
antwoord niet kan uitmaken op grond
van welke feitelijke redenen of van
welke onuitgesproken, en dus oneontroARREST
leerbare, redenen in rechte, de reehters
het middel hebben verworpen dat eiser
(A.R. nr. 6717)
heeft afgeleid uit de dading, die overeenHET HOF; - Gelet op het bestre- komstig artikel 2044 van het Burgerlijk
den arrest, op 17 februari 1981 door Wetboek werd gesloten en uit het feit
dat hij in de reehten van de getroffene is
getreden overeenkomstig voornoemd
(1) Cass., 6 maart 1979 (A.C., 1978-79, 790).
artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967,
{2) Zie Cass., 9 juni 198.0 {A.C., 1979-80, zodat de motivering van het arrest niet
voldoet aan het vereiste van de
nr. 631).
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het Gerechtelijk Wetboek :
Bergen is overkomen, toen zij op de weg
Overwegende dat eiser in de akte naar en van het werk werd omvergerevan hager beroep, in bewoordingen den door het voertuig bestuurd door
overgenomen in zijn conclusie, verweerder, wiens aansprakelijkheid
betoogde dat hij sinds de uitspraak door verweerster werd gedekt, zijn
beslissing motiveert door de overweging
van het beroepen vonnis had verna- dat
het litigieuze ongeval uitsluitend te
men dat verweerster een verdeling wijten is aan de onvoorzichtigheid van
van de aansprakelijkheid erkende de getroffene, het middel verwerpt
en aannam; dat verweerster inder- waarin eiser betoogde dat het ongeval
daad heeft beslist de getroffene, uitsluitend, of ten minste voor een dee!
aangestelde van eiser, te vergoeden te wijten was aan de fouten van verten belope van 50 pet. van zijn weerder, en onder meer aan het feit dat
kosten en schade ingevolge een laatstgenoemde niet rechts reed, terwijl
zulks, gelet op de plaatsgesteldheid en
desbetreffend akkoord dat na tus- de
omstandigheden, mogelijk was, en de
senkomst van de raadslieden van verwerping van dat middel laat steunen
verweerder en verweerster is geslo- op de overweging dat de plaats van
ten; dat eiser, die wettig in de verweerders voertuig niet voor kritiek
rechten van de getroffene is getre- vatbaar was, rekening houdend met het
den, in die omstandigheden 50 pet. feit dat de rijbaan op de plaats van het
van zijn eigen kosten van verweer- ongeval 6,80 meter breed was en dat die
breedte nog werd verminderd doordat er
ster mocht terugeisen;
voertuigen aan de rechterzijde ten
Dat uit dat betoog volgt dat eiser, opzichte van zijn rijrichting geparkeerd
door erop te wijzen dat hij de waren, en op de overweging dat er
aangevoerde feiten « had verna- tussen de rechterzijde van verweerders
men >> niet een loutere veronderstel- voertuig en de geparkeerde voertuigen
ling heeft geuit, maar een verweer- een ruimte was van 1,50 meter, en dat
middel heeft aangevoerd aangezien niet is bewezen dat verweerder door
hij voorhield dat er een dading aldus te rijden minder goed door de
getroffene kon worden gezien, zonder de
bestond waarvan hij de inhoud pre- conclusie
van eiser te beantwoorden in
ciseerde;
zoverre laatstgenoemde daarin betoogde
Overwegende dat het arrest, door dat uit de situatieschets in het strafdoste beslissen dat de vordering, strek- sier blijkt dat verweerder, die enkele
kende tot hoofdelijke veroordeling geparkeerde voertuigen links had moevan de verweerders om de verschil- ten voorbijrijden, terug rechts had kunnen rijden alvorens de oversteekplaats
lende bedragen te betalen die aan voor
voetgangers te bereiken waar de
de getroffene zijn uitgekeerd, niet getroffene zich bevond,

gegrond is, zonder op dit middel te
terwijl verweerder, door aan zijn rechantwoorden, artikel 97 van de
terzijde een afstand van 1,50 meter
Grondwet schendt;
tussen zijn voertuig en de geparkeerde
Dat het middel gegrond is;
voertuigen te Iaten, voornoemd ar-

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek, 1382, 1383 van , het Burgerlijk
Wetboek, 12.1 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij artikel 5 van het
koninklijk besluit van 13 oktober 1971,
doordat het arrest de rechtsvordering
van eiser afwijst strekkende tot hoofdelijke veroordeling van de verweerders
om de verschillende bedragen te betalen
die aan mevrouw W.G., aangestelde van

tikel 12.1 van het koninklijk besluit van
14 mei 1968 niet heeft in acht genomen;
althans uit de motivering van het arrest
niet kan worden opgemaakt of verweerder bij en na het voorbijrijden van de
geparkeerde voertuigen meer rechts had
kunnen houden, zoals vereist door
genoemd artikel 12.1; uit die motivering
evenmin kan worden opgemaakt of het
ongeval en de schade, in de onderstel!ing dat verweerder zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan zou gebleven zijn, zich op dezelfde wijze zouden
hebben voorgedaan, en dus evenmin of
er een oorzakelijk verband, in de zin van

-587de artikelen 1382 en 1383 van het Nr. 265
Burgerlijk Wetboek, bestaat tussen het
ongeval en de wijze waarop verweerder
1' KAMER- 7 januari 1983
reed, en dat daaruit volgt dat de motivering van het arrest niet overeenstemt
met het vereiste van artikel 97 van de 1° BERUSTING- BURGERLIJKE ZAKENZICH GEDRAGEN NAAR DE WIJSHEID VAN DE
Grondwet en van artikel 780 van het
RECHTBANK - BEGRIP.
Gerechtelijk Wetboek :
BURGEROverwegende dat de verplichting 2° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN VORDERINGEN VAN EENvoor de bestuurder zo dicht mogeZELFDE ElSER TEGEN ONDERSCHEIDEN VERlijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, niet impliceert dat WEERDERS - VOORZIENING VAN EEN VERWEERDER TEGEN DE ElSER - MIDDEL AFGEhij uiterst rechts moet houden en LEID UIT EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE
wordt
beoordeeld
volgens
de
CONCLUSIE VAN EEN ANDERE VERWEERDER
omstandigheden van de zaak;
- VOORWAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat uit de situatieschets in het 1" en 2" Zich naar de w1jsheid van de
strafdossier blijkt dat er tussen het
rechter gedragen maakt geen berusdoor verweerder bestuurde voertuig
ting uit; de partij die betreffende een
en de geparkeerde voertuigen een
of meer punten van de tegen haar
ingestelde vordering verklaart zich
afstand van 1,50 meter was, en
naar de wijsheid van de rechter te
beslist dat die afstand niet foutief is
gedragen, betwist niettemin die vordeen dat niet is aangetoond dat verring
(1); wanneer ze zich in cassatie
weerder door aldus te rijden minder
heeft voorzien is ze nag ontvankelijk
goed door de getroffene kon worden
om het gebrek aan antwoord op de
gezien;
door een andere partij omtrent die
geschilpunten genomen conclusie aan
Dat het arrest aldus zijn besliste voeren, indien de berechting van de
sing
regelmatig
met
redenen
door die conclusie opgeworpen betwisomkleedt en naar recht verantting belang heeft voor de beslissing op
woordt;
haar vordering of verweer in het
Dat het middel niet kan worden
geding(2).
aangenomen;
(HUYBENS T. A.G. SECURITAS N.V.)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat de getroffene een
fout heeft begaan die met het ongeval een oorzakelijk verband vertoont; verwerpt het cassatieberoep
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.

(A.R. nr. 3579)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 juni 1981 in hager
beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 820, 821,
822, 824, 1044, 1045 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de door
eiseres tegen verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring slechts gegrond

6 januari 1983 - 1' kamer - Voorzit(1) Cass., 12 jan. 1968 (A.C., 1968, 652); Cass.,
ter : ridder de Schaetzen - Verslaggejuni 1956 (A. C., 1956, 892); Cass., 13 nov:
ver : de h. Mahi!lon - Gelijkluidende 22
1959 (A. C., 1960, 224).
conclusie van de h. Krings, eerste advocaat-generaal, wnd. procureur-generaal
(2) Cass., 25 mei 1961 (Bull. en Pas., 1961,
biz. 1025); Cass., 22 juni 1956 (A.C., 1956, 892).
- Advocaten : mrs. Bayart en Simont.
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verweerster tegenover eiseres vrijwaring
verschuldigd is; dat wat betreft de hoegrootheid van het bedrag waarvoor verweerster dient dekking te verlenen, deze
in ondergeschikte orde voorhoudt dat zij
slechts kan gehouden zijn tot 335.730
frank plus 16 pet. belasting over de
toegevoegde waarde op voorlegging van
de factuur; dat eiseres zich in verband
hiermede gedraagt naar de wijsheid van
de rechtbank; dat, nu de herstellingen
door de eigenaar zullen verricht worden,
men van eiseres geen overlegging van de
factuur kon vorderen, zodat verweerster
vrijwaring moet verlenen voor 335.730
frank plus 16 pet.,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie in hager beroep zich naar
de wijsheid van de rechtbank gedroeg
voor wat betreft de betwisting van het
bedrag van de schade en verder ook de
bevestiging vroeg van het beroepen vonnis, waardoor verweerster tot volledige
vrijwaring was veroordeeld ook van,
naast het bedrag van de schade, de
dekking van een aantal schadeposten
door de verzekering, ten opzichte van
welke eiseres zich niet gedroeg naar de
wijsheid van de rechtbank; het bestreden vonnis dientengevolge de bewijskracht van deze conclusie miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres zich in haar
conclusie in hager beroep gedroeg naar
de wijsheid van de rechtbank voor wat
betreft de door verweerster opgeworpen
betwisting van het bedrag van de schade
en zij tevens de volledige bevestiging
vroeg van het beroepen vonnis; het
bestreden vonnis, door deze conclusie
genomen ten opzichte van het bedrag
van de schade ook uit te breiden ten
opzichte van de betwisting aangaande de
dekking van bepaalde schadeposten door
de verzekering, ten onrechte deze conclusie op extensieve wijze interpreteert en de
rechten van de verdediging van eiseres
miskent (schending van de artikelen 824,
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, en
van het algemeen rechtsbeginsel);
derde onderdeel, het niet uit te maken
is of het bestreden vonnis het feit, dat
eiseres zich ten opzichte van de bedragen van de schade naar de wijsheid van
de rechtbank gedroeg, beschouwt als een
instemming met het door verweerster
gevoerde verweer of als een betwisting
ervan; de herleiding van de vrijwaringsplicht van verweerster enkel door
de verwijzing naar de op dat punt door

eiseres genomen conclusie gemotiveerd
is, zodat het Hof de wettelijkheid van de
beslissing niet kan onderzoeken, te meer
daar een verwijzing naar de wijsheid
van de rechtbank geen afstand of verzaking aan het verweer uitmaakt (schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 820, 821, 822 en 1044 van het
Gerechtelijk Wetboek);
vierde onderdeel, de eigenaars in hun
conclusie in hager beroep eveneens
inriepen dat verweerster gehouden was
eiseres volledig te vrijwaren en zij onder
meer lieten gelden dat de door verweerster gemaakte bemerkingen Iaattijdig en
eenzijdig waren en niet opwogen tegen
de vaststellingen van de gerechtelijke
deskundige; het bestreden vonnis op
deze conclusie niet antwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de benadeelde
eigenaars, de echtgenoten De Graaf
en Janssens, toen gelntimeerden, in
hoger beroep bij conclusie vorderden dat verweerster, verzekeraar
van eiseres, dekking zou verlenen
voor het totale bedrag van 740.219
frank, interesten en kosten; dat zij
·deze aanspraak hierop grondden dat
verweerster de bedragen noch voor
de deskundige noch voor de vrederechter had betwist en pas in hoger
beroep een totaal eenzijdige kritiek
zonder enige garantie had aangevoerd, die geen afbreuk kan doen
aan de besluiten die de deskundige
formuleert « tegensprekelijk en met
alle garanties »; dat het vonnis deze
conclusie niet beantwoordt;
Overwegende dat de beslissing
van het geschilpunt tussen de eigenaars en verweerster omtrent de
omvang van de dekkingsplicht van
verweerster ten deze van belang
was voor de beslissing van hetzelfde
geschilpunt tussen eiseres en verweerster; dat eiseres onder meer
het gebrek aan antwoord op de
conclusie van de eigenaars aanvoert;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid,
door
verweerster
aangevoerd en hieruit afgeleid dat
eiseres verklaard heeft « zich naar
de wijsheid van de rechtbank te
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zij de beslissing van de rechtbank kant van de gedeeltelijk vernietigde
heeft afgewacht zonder bijzonder beslissing; houdt de kosten aan en
verweer en zich dan ook op een zegt dat de feitenrechter erover
gebrek aan antwoord op de conclu- uitspraak zal doen; verwijst de
sie van de andere partij niet meer aldus beperkte zaak naar de Rechtkan beroepen :
bank van Eerste Aanleg te Antwer-·
Overwegende dat een partij, die pen, zitting houdende in hoger
verklaart « zich naar de wijsheid beroep.
van de rechter te gedragen >> en
7 januari 1983 - 1' kamer - Voorzitaldus geen verstek laat gaan, welis- ter en verslaggever : de h. Janssens,
waar bij gebreke van nadere conclu- afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
sie uiteraard geen cassatiemiddel conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal
Advocaten
:
mrs.
Houtekier
zal kunnen aanvoeren uit gebrek
aan antwoord op haar eigen conclu- en Bi.itzler.
sie, maar niettemin de vordering
betwist en geen afstand doet van
enig recht; dat zij met name geen
afstand doet van het recht dat zij
kan hebben verkregen uit de
omstandigheid dat een andere partij Nr. 266
een conclusie heeft genomen omtrent een geschilpunt waarvan de
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beslissing belang heeft voor de
beslissing op de vordering of het
RECHTERLIJK
GEWIJSDE GEZAG
verweer van de eerstbedoelde partij;
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VERKEERSDat
de
grond
van
niet- ONGEVAL - ONDERSCHEIDEN STRAFFEN
ontvankelijkheid niet kan worden OPGELEGD EENSDEELS WEGENS OVERTREaangenomen;
DING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT,
ANDERDEELS WEGENS HET BESTUREN VAN
Over het onderdeel zelf :
EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS, IN
Overwegende dat eiseres het STAAT VAN DRONKENSCHAP EN ALCOHOLINrecht had te verwachten dat de TOXICATIE - RECHTER DIE ZICH HEEFT UITrechtbank de conclusie van de eige- GESPROKEN OVER DE SCHADE AAN EEN
naars betreffende het voormelde DERDE ZONDER TE BEPALEN WELK VAN DE
geschilpunt zou beantwoorden; dat MISDRIJVEN, DIE HIJ BEWEZEN VERKLAART,
zij van dat recht geen afstand heeft DE OORZAAK IS - BESLISSING DIE NIET
gedaan door « zich naar de wijsheid UITSLUIT DAT DE STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE EN DRONKENSCHAP NOCH DE
van de rechtbank te gedragen >>;
OORZAAK NOCH EEN VAN DE OORZAKEN VAN
Dat, nu het vonnis op die conclu- HET ONGEVAL IS GEWEEST- GEVOLG.
sie niet antwoordt, het onderdeel
De J"echter, die naar aanleiding van een
gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre dit
1o het be drag waarvoor verweerster
eiseres moet vrijwaren, bepaalt op
driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderd dertig frank plus zestien percent, de interesten en de
kosten, 2' uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest

verkeersongeval afzonderlijke straiten
uitspreekt, eensdeels wegens het sturen in staat van dronkenschap of
van alcoholintoxicatie en, anderdeels
wegens overtreding van het WegverkeeJ·sreglement, beslist met zekerheid
dat het om van elkaar los staande
feiten gaat; wanneer de strafrechter
tevens kennis neemt van de burgerlijke vordering die steunt op art. 1382
van het Burgerlijk Wetboek en daarover uitspraak doet zonder te bepalen
welk van de door hem bewezen verklaarde misdrijven de oorzaak is van
het ongeval en van de eruit ontstane
schade, heeft hij niet noodzakelijk elk
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schade eensdeels en dronkenschap en
alcoholintoxicatie anderdeels uitgesloten. De burgerlijke rechter, die nadien
kennis neemt van de verhaalsvordering van de verzekeraa1· die het slachtoffer van het ongeval schadeloos heeft
gesteld, kan dus, zonder het gezag van
de beslissing van de strafrechter te
miskennen, beslissen dat het sturen in
staat van dronkenschap oorzaak van
het ongeval is geweest (1). (Artt. 59 en
60 Sw.; algemeen beginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken,
gehuldigd in art. 4 wet 17 april 1878.)
(TIMMERMAN T. GROEP JOSI N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3584)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 702, 807 en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, alsook van het
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter
verbiedt uitspraak te doen over niet
betwiste zaken, van de artikelen 11,
tweede lid, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
16 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen, vervat in
titel X van het Wetboek van Koophandel
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld
« Ter zake is uit de
gegevens van de strafinformatie duideJijk gebleken dat het besiuren in toestand van dronkenschap de hoofdoorzaak van het ongeval is geweest : de
geintimeerde bereed een rechte en goed
verlichte weg met een snelheid van 30 a
40 kilometer per uur. Hij kwam in
botsing met een links op de rijbaan
gestationeerde auto. Er waren rem- noch
slipsporen. .De geintimeerde veronderstelt dat hij in slaap gevallen is », om de
regresvordering van verweerster tegen
eiser ontvankelijk en gegrond te verklaren beslist : « De regresvordering steunt

------------------!
(1) Cass., 16 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 171);
Cass., 5 mei 1978 (A.C., 1978, 1043); Cass.,
16 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 284).

op de desbetreffende " clausule " van
de verzekeringspolis, met name de
artikelen 24 en 25-10. Hierbij wordt
voorzien in het verhaal van de verzekeringsmaatschappij " wanneer het ongeval
gebeurd is op het ogenblik dat de
verzekerde zich in staat van dronkenschap bevond, tenzij hij bewijst dat het
ongeval geen verband houdt met de
dronkenschap ". De afwezigheid van een
dergelijk verband wordt door de geintimeerde niet bewezen, zelfs niet voorgehouden »,

terwijl, luidens de bewoordingen van
de artikelen 24 en 25 van de algemene
voorwaarden van de type-polis, overgenomen in het verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, tussen eiser en verweerster
afgesloten op 5 juli 1974, artikel 24 het
beginsel invoert dat de verzekeraar,
wanneer hij krachtens de wet jegens de
benadeelden rechtstreeks gehouden is,
voor de vergoedingen die hij zowel in
hoofdsom als in vergoedende interesten,
gerechtelijke interesten en gerechtskosten aan de benadeelden heeft gestort,
een recht van verhaal heeft op de
verzekeringnemer en indien daartoe
grond bestaat, ook op de verzekerden die
niet de verzekeringnemer zijn, zoals
artikel 11, tweede lid, van de wet van
1 juli 1956 het toelaat, en artikel 25 de
gevallen preciseert waarin de verzekeraar dit recht van verhaal kan uitoefenen, inzonderheid het geval waarin is
voorzien door artikel 25-10 « wanneer
het ongeval gebeurd is op het ogenblik
dat de verzekerde zich in staat van
dronkenschap bevond, tenzij hij bewijst
dat het ongeval geen verband houdt met
de dronkenschap », met dien verstande
dat in zulkdanig geval « het verhaal
aileen kan uitgeoefend worden tegen de
verzekerde die het ongeval veroorzaakt
heeft », hetgeen een toepassing uitmaakt
van het beginsel van artikel 16 van de
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen dat generlei verlies
of schade, veroorzaakt door de daad of
de grove schuld van de verzekerde, ten
laste komt van de verzekeraar; de beslissing van het arrest dubbelzinnig is in de
mate dat ze, na te hebben herinnerd aan
de bepalingen van de artikelen 24 en
25-10 van de verzekeringspolis tussen
eiser en verweerster op 25 juli 1974
afgesloten luidens welke het verhaal van
de verzekeraar openstaat << wanneer het
ongeval gebeurd is op het ogenblik dat
de verzekerde zich in staat van dronkenschap bevond, tenzij hij bewijst dat het
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dronkenschap », niet duidelijk maakt of
ze het « verband tussen het ongeval en
de dronkenschap (dergelijk verband) »
uitlegt in de zin van het « oorzakelijk
verband » tussen het ongeval en de
dronkenschap, dan wei in de zin van
enig ander ruimer verband in tijd of
ruimte tussen de dronkenschap en het
ongeval (schending) van artikel 97 van
de Grondwet); het arrest het niet mogelijk maakt uit te maken of zijn beslissing, de regresvordering van verweerster
tegen eiser ontvankelijk en gegrond te
verklaren, is ingegeven door de overweging dat de afwezigheid van het oorzakelijk verband tussen de dronkenschap
en het ongeval door eiser niet wordt
bewezen, dan wei door het motief dat de
afwezigheid van een ruimer verband in
tijd en plaats (dergelijk verband) tussen
het ongeval en de dronkenschap door
eiser (zelfs) niet wordt voorgehouden
(schending van het artikel 97 van de
Grondwet); in de mate dat het arrest het
oorzakelijk verband tussen het ongeval
en de dronkenschap bedoelt, het de
bewijskracht van eisers conclusie miskent door te overwegen dat « de afwezigheid van een dergelijk verband door de
ge1ntimeerde (eiser) zelfs niet wordt
voorgehouden ))' nu de eiser in zijn
conclusie de afwezigheid van dit oorzakelijk verband heeft afgeleid uit het
gezag van het strafrechterlijk gewijsde
van het vonnis van 27 september 1974
van de politierechter te Veurne waarbij
afzonderlijke straffen werden uitgesproken voor de overtredingen van de
artikelen 1 en 27, 1", van het Wegverkeersreglement en het sturen in staat
van dronkenschap (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); voor zover het
arrest het « verband tussen het ongeval
en de dronkenschap » van artikel 25-10
van de verzekeringspolis heeft uitgelegd
in de zin van enig ander verband in
ruimte en tijd, ruimer dan het oorzakelijk verband, tussen het ongeval en de
dronkenschap, het een betwisting in het
Ieven heeft geroepen welke tussen partijen niet werd opgeworpen nu de enige
betwisting tussen partijen, afgelijnd door
de dagvaarding en hun conclusies,
bestond nopens de vraag of de politierechter van Veurne in zijn vonnis van
27 september 1974 a! dan niet noodzakelijk en zeker had beslist, door het
uitspreken van afzonderlijke straffen
voor de inbreuken op het algemeen
wegverkeersreglement en het sturen in
staat van dronkenschap, dat de dronken-

schap noch de oorzaak noch een der
oorzaken van het ongeval was geweest,
derhalve nopens het oorzakelijk verband
tussen het ongeval en de dronkenschap
(schending van de artikelen 702, 807 en
1138, 2',van het Gerechtelijk Wetboek
alsook van het algemeen rechtsbeginsel
dat de rechter verbiedt uitspraak te doen
over niet betwiste zaken); het arrest in
dat geval, door het verband tussen het
ongeval en de dronkenschap bedoeld in
artikelen 24 en 25-10 van de verzekeringspolis de zin en draagwijdte te geven
van een verband naar tijd en ruimte,
ruimer dan het oorzakelijk verband, de
bewijskracht van de artikelen 24 en
25-10 van de algemene voorwaarden van
het verzekeringscontract, tussen eiser en
verweerster op 5 juli 1974 afgesloten,
miskent en de gevolgen die bovenvermelde verzekeringsovereenkomst tussen
eiser en verweerster wettelijk heeft,
derhalve de verbindende kracht van de
verzekeringsovereenkomst miskent door
eiser een verplichting op te leggen welke
in de overeenkomst niet is bedongen,
met name het leveren van het tegenbewijs van het bestaan van enig verband
naar tijd en ruimte tussen het ongeval
en de dronkenschap, ruimer dan het
oorzakelijk verband, dan wanneer luidens de artikelen 24 en 25-10 van de
verzekeringspolis, welke een toepassing
uitmaken van artikel 11, tweede lid, van
de wet van 1 juli 1956 en van artikel 16
van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen hierboven weergegeven, verweerster slechts
een verhaal heeft tegen de verzekerde
die het ongeval heeft veroorzaakt
(schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 11, tweede lid, van
de wet van 1 juli 1956 en 16 van de wet
van 11 juni 1874) :

Overwegende dat het middel in de
weergegeven consideransen van het
arrest uitsluitend de passage aanvecht waarin de rechters oordelen
dat de afwezigheid van oorzakelijk
verband tussen het ongeval en de
dronkenschap door eiser niet werd
bewezen en zelfs niet voorgehouden;
Overwegende dat het arrest evenwei het in het middel weergegeven
gedeelte van de motivering laat
voorafgaan
door
de
volgende
consideransen : « De strafrechter
die wegens het besturen in staat
van
dronkenschap
en
wegens
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afzonderlijke straffen uitspreekt,
beslist weliswaar dat het gaat om
afzonderlijke feiten, maar zulks
belet niet dat elk van deze feiten,
die bewezen werden verklaard,
thans door de burgerlijke rechter
als oorzaak van het ongeval en van
de schade kan worden aangehouden. Nu de strafrechter de oorzaak
van de schade niet uitdrukkelijk of
impliciet heeft toegeschreven aan
de overtreding van het verkeersreglement of aan de staat van dronkenschap, heeft de eerste rechter
ten onrechte geoordeeld dat de
strafrechter door afzonderlijke straffen uit te spreken noodzakelijk heeft
beslist dat de staat van alcoholintoxicatie en de dronkenschap noch de
oorzaak noch een van de oorzaken
van het ongeval is geweest »;
Overwegende dat het arrest, met
inachtneming van die beginselen en
op grand van de vaststellingen die
het middel vermeldt, duidelijk en
zonder dubbelzinnigheid te kennen
geeft dat het verband tussen de
dronkenschap en het ongeval, waarvan de afwezigheid door eiser niet
wordt bewezen, het verband is van
oorzaak tot gevolg;
Dat nu die redenering volstond
om de beslissing naar recht te
verantwoorden, het middel,
in
zoverre het opkomt tegen de vaststelling dat de afwezigheid van
zodanig oorzakelijk verband « zelfs
door eiser niet wordt voorgehouden "• tegen een ten overvloede
gegeven reden van het arrest is
gericht en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 16 van de wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen in
het algemeen, vervat in titel X van het
Wetboek van Koophandel, 11, tweede lid,
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 27.1' van het Wegverkeersreglement (konmklijk besluit

van 14 maart 1968), 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van het
rechterlijk gewijsde in strafzaken,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
betaling aan verweerster van de som van
149.518 frank, vermeerderd met de wettelijke rente sedert 11 september 1974 op
11.528 frank, sedert 9 november 1974 op
70.000 frank en sedert 18 april 1977 op
67.990 frank en met de gerechtelijke
rente
vana£ heden,
op
volgende
gronden : « De regresvordering steunt
op de desbetreffende " clausule " van
de verzekeringspolis, met name de
artikelen 24 en 25-10. Hierbij wordt
voorzien het verhaal van de verzekeringsmaatschappij " wanneer het ongeval
gebeurd is op het ogenblik dat de
verzekerde zich in staat van dronkenschap bevond, tenzij hij bewijst dat het
ongeval geen verband houdt met de
dronkenschap "; het vonnis van 27 september 1974 van de Politierechtbank van
Veurne, dat in kracht van gewijsde is
gegaan ... schrijft evenwel de oorzaak
van het ongeval en van de schade niet
bepaald toe aan een van de misdrijven
die het bewezen verklaart; het verwijst
dienaangaande enkel naar artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek. ... Het
aangevochten vonnis waarbij de onderhavige regresvordering van de appellante als ongegrond werd afgewezen,
steunt op het uitspreken van afzonderlijke straffen om te oordelen dat
de politierechtbank noodzakelijk heeft
beslist dat de toestand van alcoholemie
en van dronkenschap niet de oorzaak of
een van de oorzaken van het ongeval is
geweest. Het vonnis van de politierechter houdt deze laatste vaststelling niet
in .... Nu de strafrechter de oorzaak niet
uitdrukkelijk of impliciet heeft toegeschreven aan de overtreding van het
verkeersreglement of aan de staat van
dronkenschap heeft de eerste rechter
ten onrechte geoordeeld dat de stra£rechter door afzonderlijke straffen uit te
spreken noodzakelijk heeft beslist dat de
staat van alcoholintoxicatie en de dronkenschap noch de oorzaak noch een van
de oorzaken van het ongeval is
geweest »,

terwijl eiser voor de Politierechtbank
te Veurne vervolgd werd uit hoofde van
de telastleggingen : A. bij inbreuk op de
artikelen 1 en 27/1' van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 en artikel 29
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer,
gecoordineerd
bij
konmklijk beslmt van 16 maart 1968,
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openbare weg zijn snelheid niet geregeld
te hebben zoals vereist wegens de
plaatsgesteldheid, de belemmering van
het verkeer, het zicht, de staat van de
weg en van het voertuig, opdat de
snelheid geen ongevallen zou kunnen
veroorzaken noch het verkeer hinderen;
B. bij inbreuk op de artikelen 1, § 1, en
14 van de besluitwet van 14 november
1939, in een openbare plaats in staat van
dronkenschap te zijn bevonden; C. bij
inbreuk op de artikelen 34, 38, § 1, en 28
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer,
gecoiirdineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968, op
een openbare plaats een voertuig, namelijk een personenwagen, bestuurd te
hebben na alcoholische dranken te hebben gebruikt in zodanige hoeveelheid
dat het alcoholgehalte van zijn bloed op
het ogenblik dat hij bestuurde ten minste 1,5 gram per liter bedroeg, dan
wanneer het misdrijf aan zijn persoonlijk toedoen te wijten was; D. bij
inbreuk op de artikelen 35, 38, § 1, en 28
van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer, gecoiirdineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968, op
een openbare plaats een voertuig, namelijk een personenwagen, bestuurd te
hebben terwijl hij verkeerde in staat van
dronkenschap of in een soortgelijke
staat ten gevolge van het gebruik van
verdovende of hallucinatieverwekkende
middelen, dan wanneer het misdrijf aan
zijn persoonlijk toedoen te wijten was;
E. bij inbreuk op artikel 6 van het
koninklijk besluit van 31 december 1953
betreffende de inschrijving van voertuigen met eigen beweegkracht en
artikel 29 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968, een voertuig met eigen beweegkracht op de openbare weg in het
verkeer gebracht te hebben zonder het
inschrijvingsbewijs bij zich te hebben;
de Politierechter te Veurne, bij een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van
27 september 1974, na de burgerlijke
partij akte te hebben verleend van haar
burgerlijke partijstelling tegen eiser voor
een bedrag van 24.000 frank provisionee1
en voorbehoud om het resterend bedrag
der schade op te vorderen, eiser veroordeeld heeft wegens de verdenking vermeld sub littera A tot een geldboete van
25 frank, wegens de verdenkingen sub
litteris B, C en D samengevoegd tot een
geldboete van 100 frank en wegens de
verdenking sub littera E tot een geldboete van 26 frank met vervallenverk1a-

ring van het recht de voertuigen van de
categorieen A tot en met F te besturen
gedurende de termijn van acht dagen,
het ongeval te wijten zijnde aan het
persoonlijk toedoen van eiser, en bovendien eiser heeft verwezen tot betaling
aan de burgerlijke partij van de som van
24.000 frank ten provisionelen titel met
akte van het door haar gevraagde voorbehoud, dit alles op volgende gronden :
<< Aangezien het genoegzaam in rechte is
bewezen dat de gedaagde zich plichtig
heeft gemaakt aan de hem ten laste
gelegde feiten hierboven vermeld, doch
dat de feiten sub litteris B, C en D
slechts een strafbare gedraging uitmaken ... en beslissende over de eis van de
burgerlijke partij : aangezien deze ontvankelijk en gegrond is. Gezien
artikel
1382
van
het
Burgerlijk
Wetboek »; de Politierechter te Veurne,
nu hij ingevolge de burgerlijke partijstelling gehouden was zich uit te spreken over de schade en het oorzakelijk
verband tussen de aan eiser ten laste
gelegde misdrijven en de schade en dit
door verwijzing naar artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek ook heeft gedaan,
door het uitspreken van afzonderlijk
straffen voor verschillende misdrijven
waarvan er een de overtredingen van de
artikelen 1 en 27/1' van het Algemeen
Wegverkeersreglement sanctioneert, de
politierechter niet aileen noodzakelijk
vaststelt dat deze misdrijven afzonderlijke feiten uitmaken doch eveneens
impliciet doch noodzakelijk beslist dat
de openbare dronkenschap (littera B),
het besturen van een voertuig in staat
van alcoholintoxicatie (littera C) en
dronkenschap (littera D) noch de oorzaak noch een der oorzaken van het
ongeval is geweest; het arrest, door te
stellen : « .•• het vonnis van de politierechter houdt deze laatste vaststelling
niet in .... Nu de strafrechter de oorzaak
van de schade niet uitdrukkelijk of
impliciet heeft toegeschreven aan de
overtreding van het verkeersreglement
of aan de staat van dronkenschap, heeft
de eerste rechter ten onrechte geoordeeld dat de strafrechter door afzonderlijke straffen uit te spreken noodzakelijk
heeft beslist dat de staat van alchoholintoxicatie en de dronkenschap noch de
oorzaak noch een van de oorzaken van
het ongeval is geweest », het gezag van
het rechterlijk gewijsde van het in
kracht van gewijsde gegane vonnis van
de Politierechter te Veurne van 27 september 1974 schendt (schending van
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
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zoals ten deze, tevens kennis neemt
van de burgerrechtelijke vordering
die steunt op artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, hij weliswaar
noodzakelijk uitspraak doet niet
enkel over de fout die oorzaak was
van het ongeval, maar ook over de
schade alsmede over het oorzakelijk
verband tussen de fout en de
schade;
Dat hij evenwel, door het uitspreken van een afzonderlijke straf,
daarom nog niet zeker en noodzakelijk beslist dat de onaangepaste
snelheid oorzaak van het kwestieuze ongeval is geweest; dat het
·veroorzaken
van
een
ongeval
immers niet noodzakelijk een
bestanddeel oplevert van het in
voormeld artikel 27, 1", omschreven
misdrijf;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de strafrechter niet
noodzakelijk elk causaal verband
tussen ongeval en schade eensdeels,
en dronkenschap en alcoholintoxicatie anderdeels, heeft uitgesloten;
Overwegende dat, nu de strafrechter niet zeker en noodzake!ijk
heeft beslist dat de dronkenschap
niet een van de oorzaken van het
Overwegende dat de overtreding ongeval is geweest, het arrest, zonvan artikel 27, 1", van het Wegver- der schending van de in het middel
keersreglement van 1968 evenals het vermelde wetsbepalingen en van het
sturen in staat van alcoholintoxica- ingeroepen algemeen rechtsbegintie of van dronkenschap strafbaar sel, op grond van de feitelijke vastis, los van de schadeverwekkende stellingen die het doet, heeft kungevolgen van de beteugelde feiten;
nen beslissen dat het sturen in staat
van dronkenschap oorzaak van het
Overwegende dat het gezag van ongeval is geweest;
het rechterlijk gewijsde in strafzaDat het middel niet kan worden
ken ten aanzien van de burgerlijke
rechter beperkt is tot wat zeker en aangenomen;
noodzakelijk door de strafrechter is
beslist;
Wetboek
van
Strafvordering,
van
artikel 27, 1", van het algemeen wegverkeersreglement (koninklijk besluit van
14 maart 1968), van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken) alsook de bewijskracht van
dit vonnis miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); het arrest bovendien, door, ondanks het gezag van het
rechterlijk gewijsde van het vonnis van
27 september 1974 van de Politierechter
te Veurne, eiser te veroordelen tot terugbetaling van 149.518 frank aan verweerster, zijnde het bedrag dat verweerster
heeft betaald ter vergoeding van de
schade ingevolge het ongeval door haar
verzekerde, eiser, aan de burgerlijke
partij toegebracht, de wetsbepalingen
schendt welke voor de verzekeraar in de
mogelijkheid voorzien om zich een
regresvordering tegen zijn verzekerde
voor te houden (schending van het
artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen in het algemeen, vervat in titel X van het Wetboek van
Koophandel, en artikel 11, tweede lid,
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen), alsook het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
het rechterlijk gewijsde in strafzaken
miskent:

Overwegende dat de strafrechter,
die afzonderlijke straffen uitspreekt
eensdeels wegens het sturen in
staat van dronkenschap of van alcoholintoxicatie en anderdeels wegens
het plegen van een overtreding van
het
Wegverkeersreglement,
met
zekerheid beslist dat het om van
elkaar losstaande feiten gaat;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 januari 1983 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Butzler.
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zodat de voorziening evenmin tegen
verweerster sub 4 kan worden
gericht:
1• KAMER -7 januari 1983
Overwegende, eensdeels, dat eiser
VOORZIENING IN CASSATIE - BUR- bij conclusie in hoger beroep heeft
GERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID opgeworpen dat vierde verweerster
VEREISTEN - BESLISSING OP EEN GESCHIL als overneemster van aileen maar
TUSSEN ElSER EN DE BETROKKEN VERWEER- de kantoren in Belgie van derde
DER- BEG RIP.
verweerster, die als rechtspersoon is
blijven bestaan, geen hervatting van
De voorziening in cassatie is t.a.v. een geding kan doen met voiledig antverweerder ontvankelijk wanneer tus- slag van derde verweerster uit het
sen de eiser en die verweerder voor de geding; dat derde verweerster die
rechter in hager beroep een geschil
aanhangig was en de bestreden beslis- conclusie heeft betwist door juist
sing daarop uitspraak heeft gedaan, wegens die hervatting van geding
b.v. een geschil omtrent de hervatting de nietigheid van het hager beroep
tegen te werpen, als betekend aan
van het geding.
een buiten het geding gestelde persoon; dat, nu de voorziening in
(GOEMANS T. DE COCK EA.)
cassatie gericht is tegen derde verweerster in zoverre zij nog in haar
ARREST
eigen rechten staat, vierde verweerster geen hoedanigheid heeft om de
(A.R. nr. 3591)
niet-ontvankelijkheid van de voorHET HOF; - Gelet op het bestre- ziening op te werpen;
Overwegende, anderdeels, dat het
den arrest, op 20 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen arrest de hogere beroepen van eiser
gewezen;
en van vierde verweerster heeft
samengevoegd; dat het hager beroep
Over de gronden van niet-ont- van vierde verweerster onder meer
vankelijkheid van de voorziening gericht was tegen eiser; dat eiser
door verweerster sub 4 aangevoerd van zijn kant, bij impliciet incidenen hieruit afgeleid, eensdeels, dat tee! hager beroep, de gedingsherzij in eerste aanleg het tegen ver- vatting door vierde verweerster
weerster sub 3 ingeleide geding had betwistte, althans ten dele, welke
hervat en laatstgenoemde vanaf de betwisting door het arrest impliciet
geldig verklaarde hervatting van het is verworpen door de bevestiging
geding geen partij meer was en de van de veroordeling van vierde vervoorziening derhalve niet tegen ver- weerster aileen, ten behoeve van
weerster sub 3 kon worden gericht, eerste en tweede verweerder uitgeanderdeels, dat eiser en verweerster sproken in eerste aanleg; dat eiser,
sub 4 tegen het vonnis van eerste gelet op de aldus tussen hem en
aanleg hager beroep aantekenden, vierde verweerster aanhangige geeiser zijn hager beroep enkel richtte schillen en de beslissingen daarop,
tegen de eerste drie verweerders, gerechtigd is tegen vierde verweerhet vonnis van eerste aanleg der- ster cassatieberoep in te steilen;
halve tussen eiser en verweerster
Dat de gronden van niet-ontsub 4 gezag van gewijsde heeft, vankelijkheid niet kunnen worden
tussen eiser en die verweerster aangenomen;
nooit een geding aanhangig is
.
. .
geweest met betrekking tot de uitOver het eerste m1ddel, afgele1d u1t de
d
k d k •t
schending van de artikelen 711, 718,
b t r
e a mg van .e :-rerze er e ap! a- 1119, 1121, 1122, 1126, 1134, 1135, 1168,
l~n en de ?eshssmg g~en veroord~-~1181, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
hng van e1ser ten opz!C?te van d1e Wetboek, 43 van de wet van 11 juni 1874
verweerster
heeft
mtgesproken, op de verzekeringen in het algemeen,
Nr. 267

-596437, 442, 444, 555 vervat in Boek III van
het Wetboek van Koophandel, zoals van
toepassing v66r de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976, en 97 van de
Grondwet,

verzekeringsnemer was Frans De Cock"
dat derhalve moet aanvaard worde~
dat de echtgenoten Frans De Cock-Joris
gelijktijdig overleden ... ; dat met de
onaantastbare vaststelling dat de vrouw
doordat het arrest, vaststaande dat haar man niet overleefd heeft, de stelFrans De Cock op 8 april 1964 een ling van de curator vervalt ... , dat de
gemengde levensverzekering heeft geslo- vordering op de verzekeraar tot betaling
ten bij de naamloze vennootschap naar van de vergoeding nooit dee! heeft
Frans recht !'Union - polis nr. 181.908 uitgemaakt van het patrimonium van
- waarin als begunstigden bij overlijden Frans De Cock noch van dat van zijn
van de verzekerde Frans De Cock wer- gelijktijdig overleden echtgenote >>,
den aangeduid " Mevrouw De Cock
terwijl, eez·ste onderdeel, de curator in
geboren Joris Martha, echtgenote van d~ zijn op 2 september 1981 ter griffie van
verzekerde, bij ontstentenis van haar, de het Hof van Beroep te Antwerpen regelhuidige en toekomstige kinderen van de matJg neergelegde conclusie liet gelden
verzekerde, elk voor gelijk dee! >> en dat dat de levensverzekeringscontracten de
dezelfde Frans De Cock op 29 oktober eisers Peter en Marianne De Cock als
1974 twee levensverzekeringen - polis- begunstigden slechts aanduidden insen nrs. 266.455 en 266.456 heeft geval de echtgenote (Martha Joris) van
onderschreven bij de naamloze vennoot- de verzekerde (Frans De Cock) v66r hem
schap L'Union des Assurances de Paris overleden zou zijn, derhalve dat ook in
waarin hij, verzekerde, als begunstigde~ het geval van gelijktijdig overlijden
bij zijn overlijden aanduidde « de echt- (indien niet bewezen zou zijn dat dame
genote van de verzekerde, geboren Joris Joris na haar echtgenoot is overleden en
Martha, of, deze overleden zijnde, de ook niet v66r haar echtgenoot) de verzekinderen van de verzekerde, elk voor kerde kapitalen niet aan de kinderen
gelijk dee! >>, dat de genaamde Frans De Peter en Marianne De Cock mochten
Cock, samen met zijn echtgenote Martha worden uitgekeerd doch integendeel dee!
Joris en twee van zijn vier kinderen op zouden uitmaken van de nalatenschap
28 juni 1975 bij een verkeersongeval te van de gefailleerde Frans De Cock, zodat
Beervelde om het Ieven is gekomen, dat het arrest, door te oordelen : " ... de
hij bij vonnis van 2 juli 1975 van de curator werj)t op dat ... de echtgenote,
Rechtbank van Koophandel te Antwer- Martha Jons, overleden is na haar
pen in. bling werd verklaard, beslist, bij echtgenoot zodat zij de beneficiaris was
bevestJgmg van het beroepen vonnis, dat van de verzekeringsvergoedingen ... >> en
« ... het bedrag van 7.246.033 frank ... « ••• met de onaantastbare vaststelling
toekomt aan geintimeerden sub 1 en 2 » dat de vrouw haar man niet overleefd
Peter en Marianne De Cock, overlevend~ heeft, de stelling van de curator vervalt
kinderen van Frans De Cock en Martha
>>, aan de op 2 september 1981
J oris, verweerders, sub 1 en 2, op de neergelegde conclusies in hoger beroep
overwegingen : « ••• de curator werpt op van mser een beperkende uitlegging
dat Frans Emmanuel De Cock met zijn heeft gegeven, derhalve een zin en
echtgenote en twee van zijn vier kinde- draagwijdte welke niet verenigbaar is
ren om het Ieven zijn gekomen in het met de termen ervan en de bewijskracht
verkeersongeval van 28 juni 1975, doch ervan miskent (schending van de
dat de echtgenote, Martha Joris, overle- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
den is na haar echtgenoot, zodat zij de Burgerlijk Wetboek); het arrest ten minbeneficiaris was van de verzekeringsver- ste in gebreke is gebleven te antwoorden
goedingen, die dus in het faillissement op het middel door eiser in genoemde
gevallen zijn ingevolge het wettelijk conclusie in hoger beroep ontwikkeld
vermoeden (de curator alludeert hier dat ook in geval van gelijktijdig overlijklaarblijkelijk op de artikelen 226septies den de verzekerde kapitalen niet mochvan het Burgerlijk Wetboek en 555 van ten worden uitgekeerd aan de kinderen
de Faillissementswet, zoals die Juidden De Cock doch integendeel in de nalatenv66r de inwerkingtreding van de wet van schap van de gefailleerde Frans De Cock
14 juli 1976); volgens de Jevensverzeke- vielen, zodat het arrest ter zake niet
ringspolissen worden als begunstigden regelmatig met redenen is omkleed
aangeduid : " de echtgenote van de (schending van artikel 97 van de Grondverzekerde, geboren Joris Martha, of, wet);
deze overleden zijnde, de kinderen van
tweede onderdeel. nu uit het samen
de verzekerde, elk voor gelijk deel >>; de 1 lezen van de algemene en b1jzondere
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met betrekking tot de aanduiding van de
begunstigden bij overlijden van de verzekerde Frans De Cock, de echtgenote
van de verzekerde, geboren Joris
Martha, reeds overleden was (« bij
ontstentenis van haar » en « deze
overleden zijnde »), derhalve slechts in
het geval van vooroverlijden van Martha
J oris, verweerder en verweerster sub 1
en 2 slechts genoten van een voorwaardelijk rechtstreeks vorderingsrecht op
het verzekerde kapitaal (de artikelen 1121, 1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 43 van de wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen in
het algemeen); het arrest, door op de
overwegingen dat « ••• moet aanvaard
worden dat de echtgenoten De CockJoris gelijktijdig overleden » en dat « ...
de vordering op de verzekeraar tot
betaling van de vergoeding nooit heeft
dee! uitgemaakt van het patrimonium
van Frans De Cock noch van dat van
zijn gelijktijdig overleden echtgenote "•
te beslissen dat << ... het bedrag van
7.246.033 frank toekomt aan ge!ntimeerden sub 1 en. 2 (elk voor de helft) (de
kinderen Peter en Marianne De Cock) »,
aan de genoemde bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aanduiding
van de begunstigden bij overlijden van
de verzekerde Frans De Cock en de
algemene voorwaarden van de verzekeringspolissen nr. 181.908 van 8 april 1964
en nrs. 266.455 en 266.456 van 29 oktober
1974 tussen wijlen Frans De Cock en
verweerster sub 3 en 4 gesloten, een zin
en draagwijdte heeft gegeven welke
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, derhalve de bewijskracht ervan
miskent
(schending
van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) ten minste de
gevolgen welke deze verzekeringsovereenkomsten tussen de contracterende
partijen wettelijk hebben, derhalve de
verbindende kracht van deze overeenkomsten, schendt (schending van de
artikelen 1121, 1126, 1134, 1135, 1168 en
1181 van het Burgerlijk Wetboek en 43
van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen); het
arrest bovendien, door de kapitalen van
de verzekeringspolissen toe te kennen
aan de kinderen Peter en Marianne De
Cock in uitvoering van een eigen recht
tegen de verzekeraar in geval van gelijktijdig overlijden van de echtgenoten De
Cock-Joris, een geval dat niet uitdrukkelijk wordt bepaald in de bovenvermelde
verzekeringspolissen noch uit de aard

van deze overeenkomsten voortvloeit, en
door aldus de kapitalen te onttrekken
aan de massa van de gefailleerde Frans
De Cock, de bepalingen van de
artikelen 711, 718, 1119, 1121, 1122 van
het Burgerlijk Wetboek, deze van
artikel 43 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen in het algemeen en
van de artikelen 437, 442, 444 en 555 van
Boek III van het Wetboek van Koophandel zoals van kracht v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976,
schendt (schending van de in het middel
genoemde bepalingen) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser de in het
onderdeel bedoelde conclusie verkeerd voorstelt;
Dat het beroepen vonnis had
geoordeeld : dat de bedoeling van
partijen in de tussen derde verweerster en wijlen Frans De Cock gesloten verzekeringsovereenkomst was
de kinderen rechtstreeks als begunstigden aan te wijzen, indien de
moeder overleden was zonder de
gunst te hebben kunnen aanvaarden, daar het niet gaat over een
erfopvolging die automatisch aan de
wettelijke erfgenamen overgaat op
het ogenblik van het overlijden;
Dat, hoewel eiser in zijn conclusie
in hoger beroep aanvoerde dat de
levensverzekeringscontracten eerste
en tweede verweerder slechts aanwijzen als begunstigden << ingeval de
echtgenote van de verzekerde v66r
hem overleden is
en dat de
voorwaarde van het vooroverlijden
van de echtgenote niet zou vervuld
zijn << indien niet zou bewezen zijn
dat dame Joris na haar echtgenoot
is overleden en ook niet v66r haar
echtgenoot >>, dit in de context
slechts gebeurde tot staving van de
bewering dat de eerste en tweede
verweerder << dus
aileen
hun
beweerde rechten kunnen putten uit
de nalatenschap van hun moeder »
en dat de verzekeringsvergoeding
dan << dee! zou uitmaken van de
nalatenschap van de gefailleerde »;
Dat uit niets blijkt dat eiser
beoogde een beperkende interpreta1 tie van de clausule van de verzeke-
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die zin dat het bewijs van het derhalve niet ontvankelijk;
vooroverlijden van de echtgenote
Dat het middel niet kan aangenovan wijlen Frans De Cock zou men worden;
moeten geleverd zijn om eerste en
Over het tweede middel, afgeleid uit
tweede verweerder als begunstigden
te aanvaarden, waartoe hij overi- de schending van de artikelen 722 van
het
Burgerlijk Wetboek, zoals dit luidde
gens ook geen enkele argumentatie
v66r de inwerkingtreding van de wet van
liet gelden;
19 september 1977, 1119, 1121, 1122, 1315,
Overwegende dat het arrest, door 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk
de conclusie te interpreteren in die Wetboek,
zin dat eiser enkel de vraag opwierp
doordat het arrest, na te hebben
of de toestand van eerste en tweede vastgesteld : << de curator werpt op dat
verweerder niet moest onderzocht de heer Frans Emmanuel De Cock met
worden in functie van hun hoeda- zijn echtgenote en twee van zijn vier
nigheid van erfgenamen, de bewijs- kinderen om het Ieven zijn gekomen in
kracht van bedoelde conclusie niet het verkeerson~eval van 28 juni 1975,
doch dat de echtgenote, Martha J oris,
miskent;
overleden is na haar echtgenoot ... »;
Overwegende dat het hof van << ... derhalve moet aanvaard worden dat
beroep, door te onderzoeken of de echtgenoten De Cock-Joris gelijktijFrans De Cock en zijn echtgenote al dig zijn overleden », overweegt dat « ...
dan niet gelijktijdig overleden zijn, niet onderzocht (dient) te worden of de
te oordelen dat zij gelijktijdig over- commorientesleer ten deze zou dienen
leden zijn, daaruit af te leiden dat toegepast te worden of enige implicatie
het recht op de verzekeringsvergoe- zou hebben, vermits, volgens artikel 722
het Burgerlijk Wetboek zoals dit
ding derhalve niet in het patrimo- van
luidde v66r de inwerkingtreding van de
nium van de echtgenote De Cock is wet van 19 september 1977, de man,
geweest, dat het recht op de vergoe- minder dan een jaar ouder zijnde dan
ding ook geen dee! heeft uitgemaakt zijn echtgenote, vermoed werd overleefd
van het patrimonium van Frans De te hebben (volgens het huidige
Cock en dat de verweerders sub 1 artikel 721 van het Burgerlijk Wetboek
en 2 rechtstreeks een vordering worden ze geacht gelijktijdig te zijn
tegen de verzekeraar bezitten als overleden), zodat alleszins, ook volgens
leer, de vrouw haar man niet zou
aangewezen begunstigden, de con- deze
overleefd hebben »,
clusie van eiser, zoals het hof van
terwijl, eerste onderdeel, het arrest in
beroep die vermocht te interpretedeze genoemde overwegingen dubbelzinren, beantwoordt;
nig is in de mate dat er niet kan uit
Dat het onderdeel feitelijke opgemaakt
worden of het, na te hebben
grondslag mist;
vastgesteld dat de echtgenoten De
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt
dat eiser de interpretatie, die hij
thans aan de hand van het samen
lezen van de algemene en bijzondere voorwaarden aan de betwiste
clausules wil geven, niet voor het
hof van beroep heeft aangevoerd;
dat het arrest de draagwijdte van de
clausules in die zin ook niet onderzoekt;
Dat het onderdeel dat cie openbare orde niet raakt en geen dwin-

Cock-Joris gelijktijdig zijn overleden,
toepassing heeft gemaakt van de
commorientesleer,
bepaaldelijk
het
artikel 722 van het Burgerlijk Wetboek
zoals dit luidde v66r de inwerkingtreding van de wet van 19 september 1977,
luidens hetwelk de man, minder dan een
jaar ouder zijnde dan zijn echtgenote,
vermoed werd overleefd te hebben, om
de verzekerde kapitalen toe te kennen
aan de kinderen Peter en Marianne De
Cock, begunstigden aangeduid « bij
ontstentenis » van Martha Joris of « deze
overleden zijnde », dan wei of het de
toepasselijkheid van de commorientesleer inzake levensverzekeringscontracten
heeft uitgesloten (schending van artikel 97 van de Grondwet);
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zover het de commorientesleer niet heeft
willen toepassen, tegenstrijdig is, nu het
enerzijds stelt dat « niet dient onderzocht te worden of de commorientesleer
ten deze zou dienen toegepast te worden
of enige implicatie zou hebben », doch
anderzijds de implicaties van deze leer
aangeeft met de overweging dat « valgens het artikel 722 van het Burgerlijk
Wetboek zoals dit luidde v66r de inwerkingtreding van de wet van 19 september 1977, de man, minder dan een jaar
ouder zijnde dan zijn echtgenote, vermoed werd overleefd te hebben », tegenstrijdigheid waardoor het bestreden
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

vader Frans De Cock overlijdt) waarvan
hun rechten op de verzekerde kapitalen
afhingen (schending van de artikelen 1315, 1349, 1350, 1352 van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt
dat het arrest zijn beslissing steunt
op de vaststelling dat de echtgenoten De Cock-Joris gelijktijdig overleden zijn, dat de vordering op de
verzekeraar nooit dee! heeft uitgemaakt van het patrimonium van de
echtgenote en dat eerste en tweede
verweerder als aangeduide begunstigden derhalve rechtstreeks een
vordering tegen de verzekeraar tot
betaling van de vergoeding bezitten;
Overwegende dat het arrest, al
wijdt het zekere beschouwingen aan
de gevolgen die de toepassing van
de commorientesleer zou hebben,
die leer in werkelijkheid niet toepast, vermits het daarbij uitdrukkelijk wegens de aan het geschil
gegeven oplossing oordeelt dat
« niet dient onderzocht te worden of
de commorientesleer ten deze zou
dienen toegepast te worden of enige
implicatie zou hebben »;
Dat de aangevoerde dubbelzinnigheid derhalve niet aanwezig is;
Dat
het
onderdeel
feitelijke
grondslag mist;

derde onderdeel, het wettelijk vermoeden van overleving waarin voorzien door
het artikel 722 van het Burgerlij k Wethoek zoals van kracht v66r de inwerkingtreding van de wet van 19 september 1977 afwijkt van het gemeen recht
volgens hetwelk hij die beweert dat
iemand erfgenaam is, moet bewijzen dat
die persoon in het !even was op het
ogenblik van het openvallen van de
nalatenschap, derhalve restrictief dient
toegepast te worden en beperkt tot het
erfrecht ab intestato, zodat het bestreden arrest, in de mate dat het toepassing
heeft gemaakt van de commorientesleer,
bepaaldelijk genoemd wettelijk vermoeden van overleving, om de verzekerde
kapitalen toe te kennen aan de kinderen
Peter en Marianne De Cock, Martha
Joris « overleden zijnde ''• de bepaling
van het artikel 722 van het Burgerlijk
Wetboek zoals van kracht v66r de
inwerkingtreding van de wet van 19 sepWat het tweede onderdeel betember 1977 schendt, alsook de bepalingen met betrekking tot de bestemming treft :
van de kapitalen van levensverzekeOverwegende dat het niet tegenringscontracten door een verzekerings- strijdig is te oordelen dat de comnemer ten gunste van (een) bepaalde morientesleer niet wordt toegepast,
derde(n) afgesloten (schending van de
f
artikelen 722 van het Burgerlijk Wet- maar dat, zel s indien men die
hoek, van kracht v66r de inwerkingtre- toepaste, dezelfde oplossing aan het
ding van de wet van 19 september 1977, geschil zou dienen gegeven te wor1119, 1121, 1122 van het Burgerlijk den;
Wetboek en artikel 43 van de wet van
Dat
het
onderdeel
feitelijke
11 juni 1874 op de verzekeringen in het grondslag mist;
algemeen); het arrest, door een ratione
materiae niet toepasselijk wettelijk verWat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antmoeden toe te passen, de begunstigden
(verweerder en verweerster sub 1 en 2)
ontlast van hun bewijslast van het woord op het eerste en het tweede
bestaan van de voorwaarde (het voor- onderdeel bl,ijkt . dat het derde
overlijden van hun moeder, dame onderdeel gerlCht lS tegen een overMartha Joris, op het ogenblik dat hun , tollige redengeving van het arrest;
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ding van artikel 915 van het Gerechtelijk
ontvankelijk is;
Wetboek,
Dat het middel niet kan worden
doordat het vonnis het door de eisers
aangenomen;
in hun conclusie aangeboden bewijs
door getuigen van het feit dat de pacht
begonnen was in 1958, afwijst op grand
dat " zelfs indien het getuigenbewijs
vanwege de verpachters hieromtrent toeOm die redenen, verwerpt de gelaten ware, dan nog ( ... ) verweerders
voorziening; veroordeelt eiser in de aanbod niet toelaatbaar (is) omdat zij
nalaten de welbepaalde en ter zake
kosten.
dienende feiten op te geven waaruit dit
7 januari 1983 - 1' kamer- Vom-zit- bewijs zou voortspruiten »,
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
terwijl, krachtens artikel 915 van het
- Verslaggever : de h. Boon - Gelijk- Gerechtelijk Wetboek, de rechter de
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, bewijslevering door getuigen kan toeadvocaat-generaal - Advocaten : mrs. staan- indien het bewijs toelaatbaar is
Dassesse, Van Ommeslaghe en Simont.
« indien een partij aanbiedt het
bewijs van een bepaald en ter zake
dienend feit te leveren door een of meer
getuigen >>; de eisers, zoals door het
vonnis uitdrukkelijk wordt vastgesteld,
aanboden te bewijzen door getuigen dat
de pacht begonnen was in 1958 en
Nr. 268
artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek
geenszins vereist dat de eisers daaren1' KAMER- 7 januari 1983
boven nog andere feiten moesten opgeven waaruit het bewijs van het ingeroeBEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS pen feit zou voortgesproten zijn; zodat
DOOR GETUIGEN - VERWERPING VAN EEN het vonnis dat het aangeboden bewijs
AANBOD VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN door getuigen, waarvan de toelaatbaarONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE heid door het vonnis niet wordt uitgesloFEITENRECHTER VAN HET BEPAALD EN TER ten, van het ingeroepen feit dat de pacht
ZAKE DIENEND KENMERK VAN HET FElT begonnen was in 1958, afwijst om de
enkele reden dat de eisers nalaten de
ART. 915 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK.
welbepaalde en ter zake dienende feiten
De feitenrechter oordeelt op onaantast- op te geven « waaruit dit bewijs zou
bare wijze of het feit waarvan het voortspruiten », schending inhoudt van
bewijs wm·dt aangeboden op zichzelf artikel 915 van
het Gerechtelijk
voldoende bepaald en ter zake dienend Wetboek:
is zoals vereist door artikel 915 van
het Gerechtelijk Wetboek (1).
Overwegende dat, blijkens vaststellingen van het vonnis, de betwisting de vraag betreft of de pachtop(MAES A., VANSLEMBROUCK
zegging door de eisers in de tweede
T. MAES G., BEKAERT
dan we! in een latere pachtperiode
werd gegeven; dat het vonnis oorARREST
deelt dat de pacht een aanvang nam
(A.R. nr. 3598)
op 25 december 1968, zoals door de
verweerders was gesteld, en niet op
HET HOF; - Gelet op het bestre- 25 december 1958, zoals door de
den vonnis, op 10 november 1981 in eisers was beweerd, zodat de opzeghoger beroep door de Rechtbank ging gegeven tegen 25 december
van Eerste Aanleg te Kortrijk gewe- 1981 ongeldig is vermits de tweede
pachtperiode slechts eindigt op
zen;
24 december 1986;
(1) Cass., 28 sept. 1967 (A. C., 1968, 138);
Overwegende dat het vonnis vast31 maart 1971 (ibid., 1971, 728); 3 dec. 1971 stelt dat de eisers aanbieden met
(ibid., 1972, 331); 19 feb. 1975 (ibid., 1975, 685).
getuigen te bewijzen dat « de pacht
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-601begonnen is in 1958 »; dat het dit
aanbod verwerpt met de considerans dat « zelfs indien het getuigenbewijs vanwege de verpachters hieromtrent toegelaten ware, dan ook
het aanbod van de verweerders
(thans de eisers) niet toelaatbaar is
omdat zij nalaten de welbepaalde en
ter zake dienende feiten op te geven
waaruit dit bewijs zou voortspruiten
(artikel 915 van het Gerechtelijk
Wetboek) >>;
Overwegende dat het vonnis door
die considerans, met betrekking tot
het feit waarvan het bewijs was
aangeboden, alleen te kennen geeft
dat het niet beantwoordt aan de bij
artikel 915 van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste kenmerken, inzonderheid dat het niet op zich zelf
voldoende bepaald is; dat het op
grond van die onaantastbare beoordeling in feite beslist dat het aanbod, bij ontstentenis van opgave van
andere meer bepaalde en ter zake
dienende feiten, dient te worden
verworpen;
Overwegende dat het vonnis aldus
geenszins de toelaatbaarheid van
het bewijs van een feit, waarvan het
zou vastgesteld hebben dat het welbepaald was, ondergeschikt maakt
aan het bewijs van andere feiten;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;

STELLING DOOR DE RECHTER
HElD VAN DE RECHTER.

BEVOEGD-

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEDIENDEN - DWINGENDE WETSBEPALING VASTSTELLING VAN DE OPZEGGINGSTERM!JN
DOOR DE RECHTER.

1' Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn voor de beiiindiging van een
arbeidsovereenkomst van een bediende wiens jaarloon 250.000 frank
overschrijdt, is de rechter niet gebonden door een bepaling van het
arbeidsreglement die de opzeggingstermijn heeft vastgesteld (1). [Art. 15,
§ 2, gee. wetten 20 juli 1955 (2).]
2' De wettelijke regeling van de rechterlijke bevoegdheid om de opzeggingstermijn vast te stellen voor de bei!indiging van de arbeidsovereenkomst van
een bediende wiens jaarloon 250.000
frank overschrijdt, is dwingend voor
aile gedingvoerende partijen (3).
[Art. 15, § 2, gee. wetten 20 juli 1955
(4).]
(COOREVITS T. UTAMMO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3660)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1981 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de sehending van de artikelen 15, § 2, eerste lid,
van de op 20 juli 1955 gecoi\rdineerde
wetten betreffende het bediendenconOm die redenen, verwerpt de tract, gewijzigd bij de wet van 21 novemvoorziening; veroordeelt de eisers in ber 1969 en bij koninklijk besluit van
6 juni 1975, 4, meer bepaald het tweede
de kosten.
lid, van de wet van 8 april 1965 tot
7 januari 1983 - 1' kamer - Voorzit- instelling van de arbeidsreglementen en
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge(1) Raadpl. Cass., 23 feb. 1972 (A.C., 1972,
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 585) met conclusie O.M. in J.T.T., 1972, 217;
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Cass., 15 feb. 1973 (A.C, 1973, 601) en 19 jan.
Gryse.
1977 (ibid., 1977, 561). Raadpleeg ook de conclusie van het O.M. in R. W., 1983-84, kol. 120.
(2) en (4) Thans art. 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.
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DIENDEN -

OPZEGGINGSTERMIJN -

(3) Raadpl. Cass., 21 okt. 1960 (Bull. en Pas.,
1961, I, 190); 26 feb. 1970 (A.C., 1970, 599);
15 feb. 1973 (ibid., 1973, 601); 8 okt. 1975 (ibid.,
1976, 166); 19 jan. 1977 (ibid., 1977, 561); 3 april
en 5 juni 1978 (ibid., 1978, 872 en 1179). RaadBE- pleeg ook de conclusie van het O.M. in R. W.,
VAST- 1983-84, kol. 120.

-60251 van de wet van 5 december 19681
terwjjJ, eerste onderdeel, deze laatste
betreffende de collectieve arbeidsover- wetsbepaling slechts het geval beoogt
eenkomsten en de paritaire comites,
waarin de werkgever en de werknemer
een overeenkomst hebben gesloten
betreffende de opzeggingstermijn, en
doordat, ofschoon eiser aanvoerde dat derhalve niet van toepassing is wanneer
de vergoeding, die hem door verweerster die termijn werd bepaald door het
verschuldigd is omdat verweerster op arbeidsreglement; het arbeidshof, door
31 december 1977 een einde stelde aan te beslissen dat het, niettegenstaande de
zijn arbeidsovereenkomst, moest worden vaststelling dat de opzeggingstermijn ten
berekend op grand van een in acht te deze niet door een overeenkomst maar
nemen opzeggingstermijn van 43 maan- we! door een arbeidsreglement werd
den en dit ingevolge een bepalmg van bepaald, tach vermocht de opzeggingshet arbeidsreglement dat stelt dat, termijn zelf te bepalen, enerzijds
indien de jaarwedde van de bediende artikel 15, § 2, eerste lid, van de
120.000 frank overschrijdt, de duur van gecoiirdineerde wetten betreffende het
de opzeggingstermijn drie maanden bediendencontract, gewijzigd als verbedraagt per periode van vijf jaren meld, schendt en anderzijds de verbindienst, vermeerderd met een maand per dende kracht van het arbeidsreglement
schijf van 15.000 frank, het arrest het voor de werkgever en de werknemers
vonnis van de eerste rechter bevestigt, miskent (schending van de artikelen 4,
de opzeggingsvergoeding berekent op tweede lid, van de wet van 8 april 1965
grand van een opzeggingstermijn van en 51 van de wet van 5 december 1968);
21 maanden en die beslissing op de
tweede onderdeel, de bepaling van
volgende redenen laat steunen : « Ret
arbeidsreglement is geen overeenkomst artikel 15, § 2, eerste lid, van voormelde
en wordt door de wetgever als reglement gecoiirdineerde wetten, gewijzigd door
aangemerkt. Ret ter zake vigerende de wet van 21 november 1969 en door
arbeidsreglement, goedgekeurd door de het koninklijk besluit van 6 juni 1975,
ondernemingsraad op 18 januari 1966, slechts gebiedend is ten voordele van de
van kracht op 20 februari 1966, kan bediende en enkel deze laatste zich kan
geenszins met een overeenkomst geassi- beroepen op de nietigheid die eventueel
mileerd worden. De appellant steunt voortvloeit uit het feit dat deze wetsbederhalve tevergeefs op artikel 14, c, van paling niet werd nageleefd; eiser ten
het vigerende arbeidsreglement om zijn deze die nietigheid niet heeft ingeroevordering te staven. Inderdaad, overeen- pen, maar integendeel zijn vordering
uitdrukkelijk heeft doen steunen op de
komstig artikel 15, § 2, van de wetten op bepalingen
van het arbeidsreglement;
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, het arrest, door te weigeren het arbeidsgecoordineerd bij koninklijk besluit van reglement toe te passen omdat het
20 juli 1955, als gewijzigd bij artikel 44 strijdig zou zijn met artikel 15, § 2,
van de wet van 21 november 1969 en bij eerste lid, van de gecoordineerde wetten,
koninklijk besluit van 6 juni 1975, wor- het karakter van deze wetsbepaling misden, wanneer het jaarlijks loon 250.000 kent en ze dienvolgens opnieuw schendt,
frank overschrijdt, de door de werkgever evenals artikel 4, tweede lid, van de wet
en de bediende in acht te nemen opzeg- van 8 april 1965 en artikel 51 van de wet
gingstermijnen vastgesteld, hetzij bij van 5 december 1968 :
overeenkomst gesloten ten vroegste op
het ogenblik waarop de opzegging wordt
gegeven, hetzij door de rechter. Verm1ts
Overwegende dat, krachtens arin het onderwerpelijke geschii geen tikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde
overeenkomst werd gesloten ten vroeg- wetten betreffende het bediendenste op het ogenblik waarop de opzegging
werd gegeven, behoort het de rechter de contract, de opzeggingstermijn die
na te Ieven opzeggingstermijn te bepa- de werkgever in acht moet nemen
len. Artikel 14 van het in de onderne- wanneer de bediende meer dan
ming vigerende arbeidsreglement van 250.000 frank per jaar verdient,
18 januari 1966, waarbij een andere wordt vastgesteld hetzij bij overeenberekeningswijze van de in acht te komst gesloten ten vroegste op het
nemen opzeggingstermijn wordt aange- ogenblik waarop de opzegging wordt
geven, kan jn casu geen rechtsgeldig gegeven, hetzij door de rechter;
effect sorteren, omdat het strijdig is met
Overwegende dat, bij ontstentenis
artikel 15, § 2, eerste lid, van de
van een overeenkomst als bedoeld
meergenoemde wet »,
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in die wetsbepaling, het aileen aan 1" Werkgever en werknemer kunnen
overeenkomen dat de bedongen arbeid
de rechter staat de opzeggingstertijdens een periode die de wet als
mijn vast te stellen;
schorsing van de uitvoering van deDat de rechter daarbij niet gebonarbeidsovereenkomst aanmerkt, tach
den is door een bepaling van het
.f!eheel of gedeeltelijk wordt veiTicht
arbeidsreglement die de opzeggings(1).
termijn heeft vastgesteld;
2o Wanneer werkgever en werknemer
Overwegende dat de wettelijke
overeenkomen dat de bedongen arbeid
regeling, neergelegd in voormeld
tijdens een periode die de wet als
artikel 15, § 2, dwingend is voor aile
schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst aanmerkt, tach
gedingvoerende partijen;
geheel of gedeeltelijk w01·dt verricht,
Dat het arrest derhalve, op grand
is het ongeval dat de werknemer treft
van de in het middel weergegeven
op het ogenblik dat hij de overeengeredenen, zonder schending van
komen arbeid verricht, overkomen tijde ingeroepen wetsbepalingen, zijn
dens de uitvoering van de arbeidsoverbeslissing naar recht verantwoordt;
eenkomst (2). (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
Dat het middel naar recht faalt;
3" De werknemer die de bedongen
arbeid verricht, voert de arbeidsovereenkomst uit, oak al verbiedt een
wettelijke bepaling, zelfs van openbare
orde, die arbeid te verrichten.
de

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

10 januari 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h.
Advo_Lenaerts, advocaat-generaal caat : mr. Butzler.
Van dezelfde dag, twee analoge arresten op
voorzieningen ingesteld door Van Hulle en De
Geyter tegen arresten gewezen op dezelfde
datum door hetzelfde arbeidshof.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST
SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST- GEVOLG.

2° ARBEIDSONGEVAL

(DE BIJ-DE VREDE N.V. T. BOROCZ, LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 3669)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1981 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, letterlijk
gesteld als volgt en afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 1108, 1134,
1181, 1315, 1319, 1320, 1322, 1710 en 1779,
1", van het Burgerlijk Wetboek; 807, 870
en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek; 6, § 1, 7, 22 en 23 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
7, § 1, 1° en 3°, van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden (koninklijk besluit
van 20 juli 1955, zoals gewijzigd bij wet
van 15 april 1964, artikel 2); artikel 1 van
de wet van 30 juli 1963 houdende het
statuut der handelsvertegenwoordigers;
27 a van het koninklijk besluit van
30 mei 1916 houdende het tuchtreglement van het Ieger en artikel 97 van de
Grondwet,

ONGEVAL
OVERKOMEN TIJDENS DE UITVOERING VAN
DE ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEID VER-1_;:;:,.;;.;,;.;;..._.;_;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

RICHT TIJDENS EEN PERIODE VAN SCHORSING.

(1) en (2) Raadpl. Cass., 24 maart 1980 (A.C,
1979-80, 917) met concl. O.M. m R. W., 1980-81,
107. De conclusie van bet O.M. bij bet thans
3° ARBEIDSOVEREENKOMST UIT- gepubliceerde arrest verscheen in R. W,
··oERING VAN DE OVEREENKOMST- BEGRIP.
1982-83, kol. 2066.

-604doordat het bestreden arrest, vaststaande dat eerste verweerder sinds
april 1973 als handelsvertegenwoordiger
was tewerkgesteld door de naamloze
vennootschap Anvers Radio (waarvan
eiseres de arbeidsongevallenverzekeraar
is), dat hij op 3 september 1973 onder de
wapens geroepen werd en op 4 september 1973 opgenomen in een militair
hospitaal, dat hij voor de periode van
20 september 1973 te 12 uur tot 24 september 1973 te 10 uur een weekendvergunning had gekregen en dat hij voor de
militaire dienst definitief ongeschikt
werd verklaard op 20 november 1973 en
afgedankt wegens reform op 20 december 1973, beslist, bij bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, dat het
verkeersongeval is overkomen tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
met de N.V. Anvers Radio, hernomen in
de loop van dezelfde dag, en eiseres ten
gunste van verweerder veroordeelt tot
een provisionele vergoeding en een deskundige aanstelt met de gebruikelijke
zending inzake arbeidsongevallen, om
reden dat het eerste aangevoerde middel
van eiseres « dat verweerder niet rechtsgeldig de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst kon hernemen aangezien
hij op 21 september 1973 nog de hoedanigheid van militair bezat en bijgevolg
niet onder het gezag, de Ieiding en het
toezicht van zijn werkgever kon staan »
niet relevant is, zulks omdat << ... inderdaad, krachtens de bepalingen van
artikel 6, § 1, Arbeidsongevallenwet kan
de nietigheid van de arbeidsovereenkomst niet worden ingeroepen ten aanzien van de toepassing van deze wet;
gelet op de algemene draagwijdte van
deze wetsbepaling begrijpt zij alle nietigheden, zowel degene die het bestaan
zelf van de arbeidsovereenkomst zouden
aantasten, als degene die de hervatting
van een geschorste, maar geldig gesloten
arbeidsovereenkomst betreffen ( ... ); overigens !evert appellante (eiseres tot cassatie) geenszins het bewijs dat een
wettelijke of reglementaire beschikking
aan eerste gelntimeerde (verweerder in
cassatie) verbod oplegde in dienstverband te arbeiden tijdens de weekendvergunning; die vergunning werd hem
gegeven tijdens een opname in een
militair hospitaal niet tellende als werkelijke militaire dienst (zie zijn stamkaart) hoewel hij nog de hoedanigheid
van militair behield » en het bestreden
arrest, na uit de vergeliJ'king van het

Ministerie van Landsverdediging van
28 april 1978 te hebben opgemaakt dat
de vaststelling in de eerste van deze
brieven dat « tijdens deze weekendvergunning was het hem (verweerder) niet
toegelaten om een winstgevend beroep
uit te oefenen » juridisch niet gegrond
is; dat << het is de militair die huiswaarts
wordt gezonden in afwachting van de
beslissing van de Militaire Commissie
voor geschiktheid en reform, toegelaten
een bezoldigde activiteit uit te oefenen
( ... ); bij ontstentenis van een andersluidende bepaling behoort te worden
beschouwd dat dezelfde gedoogzaamheid
bestaat ten overstaan van de militair die
tijdens een verblijf in een militair hospitaal, niet tellende als werkelijke dienst,
een weekendvergunning heeft ontvangen
die normaal opgevolgd wordt door de
terugkeer naar de haardstede in afwachting van de beslissing van de voormelde
militaire commissie >> besluit dat << zelfs al
zou (verweerder) volgens het militair
tuchtreglement niet een bezoldigde arbeid
mogen hervat hebben op 21 september
1973, en hij uit dien hoofde een door de
militaire overheid genomen disciplinaire
maatregel zou kunnen ondergaan, dan
nog doet deze omstandigheid geen
afbreuk aan de toepasselijkheid van de
bepalingen van artikel 6, § 1, van de
Arbeidsongevallenwet »,

terwijl, eerste onderdeel, nu de uitvoering van het bediendencontract van
de handelsvertegenwoordiger wettelijk
geschorst wordt voor de duur van de
oproeping onder de wapens en gedurende de inobservatiestelling in een
gezondheidsinrichting van het Ieger
(artikel 7, § 1, 1• en 3•, van de gecoordineerde wetten van 20 juli 1955 betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, gewijzigd bij wet van 15 april
1964, artikel 2, en artikel 1 van de wet
van 30 juli 1963 houdende het statuut
der handelsvertegenwoordigers, wetten
van toepassing op dat ogenblik) en nu
het arbeidsongeval is « elk ongeval dat
een werknemer tijdens en door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel
veroorzaakt » (artikel 7 van de wet van
10 april 1971 op de arbeidsongevallen),
de veroordeling van eiseres tot vergoeding van de arbeidsongeschiktheid van
verweerder, voortvloeiende uit het verkeersongeval hem op 21 september 1973
overkomen, het bewijs veronderstelde
door verweerder van het feit dat op de
schrijven van 15 mei 1974 van het datum van het ongeval de wettelijke
militair centrum met de brief van het periode van schorsing van zijn contract

I

-605van handelsvertegenwoordiger van de
N.V. Anvers Radio een einde had genamen; uit de vaststelling van het bestreden arrest dat op genoemde datum « hij
(verweerder) nog de hoedanigheid van
militair behield » noodzakelijkerwijze
voortvloeit dat het ongeval verweerder is
overkomen tijdens de periode van wettelijke schorsing van verweerders arbeidsovereenkomst zoals hierin door de hoger
genoemde wettelijke bepalingen van de
gecoordineerde wetten op het bediendencontract is voorzien; het bestreden
arrest behalve, door te beslissen dat
eiseres gehouden was verweerder te
vergoeden op het motief dat het litigieuze ongeval een arbeidsongeval uitmaakt, de artikelen 7, 22 en 23 van de
wet van 10 april 1971, 7, § 1, 1' en 3', van
de gecoordineerde wetten op de arbeidsovereenkomst voor bedienden en artikel 1 van de wet van 30 juli 1963
houdende het statuut der handelsver··
tegenwoordigers heeft geschonden,
en terwijl, tweede onderdeel, de
beweerde hervatting door verweerder op
21 september 1973 van zijn contract van
handelsvertegenwoordiger met de N.V.
Anvers Radio afgesloten, contract geschorst door zijn oproeping onder de
wapens en zijn inobservatiestelling in
een gezondheidsinrichting van het Ieger
en dit op een ogenblik waarop hij nog de
hoedanigheid van militair behield en
waarop hij volgens het militair tuchtreglement geen bezoldigde arbeid mocht
hervatten, slechts de uitvoering van dit
contract, doch geenszins de geldigheid
·van het contract zelf met een onregelmatigheid kon aantasten; het bestreden
arrest, door eiseres gehouden te verklaren tot vergoeding van verweerder
wegens zijn arbeidsongeschiktheid ingevolge het verkeersongeval hem op
21 september 1973 overkomen in de loop
van de onregelmatig hervatte uitvoering
van zijn contract op het motief dat
artikel 6, § 1, van de Arbeidsongevallenwet aile nietigheden begrijpt, onder
andere de nietigheden die de hervatting
van een geschorste, maar geldig gesloten
arbeidsovereenkomst betreffen, de juridisch verschillende begrippen van enerzijds nietigheid van de arbeidsovereenkomst, enkel geviseerd door de wettelijke beschikking hierboven genoemd, en
anderzijds de onregelmatige hervatting
onregelmatig want gebeurd gedurende de periode van schorsing zoals
voorzien
meer
bepaald
door
de
artikelen 7, § 1, 1° en 3°, van de wetten op
het bediendencontract op dat ogenblik in

voege - van een wettelijk geschorste
arbeidsovereenkomst, begrip dat vreemd
is aan de genoemde bepaling van
artikel 6, § 1, van de wet op de arbeidsongevallen, met elkaar heeft verward en derhalve de artikelen 6, § 1, en 7 van de wet
van 10 april1971 en, voor zoveel als nodig,
de artikelen 6, 1108, 1134, 1181, 1710, 1779,
1°, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 7,
§ 1, 1o en 3°, van de gecoordineerde wetten
op het bediendencontract en artikel 1 van
de wet van 30 juli 1963 houdende het statuut der handelsvertegenwoordigers heeft
geschonden,

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de wet
bepaalt dat de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, de werknemer het recht
heeft de bedongen arbeid niet te
verrichten; dat een dergelijke wetsbepaling evenwel geen verbod
inhoudt arbeid te verrichten of te
laten verrichten;
Dat werkgever en werknemer
kunnen overeenkomen dat de bedongen arbeid tijdens een periode
die de wet als schorsing aanmerkt,
tach geheel of gedeeltelijk wordt
verricht; dat op het ogenblik waarop
de werknemer alsdan de overeengekomen arbeid verricht, de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd;
Dat het ongeval dat de werknemer op dat ogenblik treft, is overkomen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de werknemer
die de bedongen arbeid verricht, de
arbeidsovereenkomst uitvoert, ook
wanneer een wettelijke bepaling,
zelfs van openbare orde, verbiedt
die arbeid te verrichten;
Dat, ook al zou het arbeidshof ten
onrechte steunen op artikel 6, § 1,
van de Arbeidsongevallenwet, de in

-606het onderdeel aangevochten beslissing niettemin naar recht verantwoord is;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden en derhalve bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk

is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 januari 1983 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, waarnemend voorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Biitzler.
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING- TIJDVAK
VAN INVALIDITEIT - BESLISSING VAN DE
GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDITEIT
- UITWERKING IN DE TIJD.

De beslissing van de Geneeskundige
Raad voor Invaliditeit, waarbij de
staat van invaliditeit van een zelfstandige niet wordt erkend, kan geen
uitwerking hebben vanaf het einde
van het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid, wanneer de
beslissing na het verstrijken van dit
tijdvak wordt genomen. (Artt. 7 en 62
K.B. 20 juli 1971; art. 55, § 1, 1", en § 2,
K.B. 4 nov. 1963.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. VAN KEYMEULEN)
ARREST

(A.R. nr. 3673)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1981 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 22, 1", 51, 52 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd door het koninklijk
besluit nr. 74 van 10 november 1967 en
door de wet van 27 juni 1969, 55, § 1, 1",
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, 6, 7,
19, 20, 62 van het koninklijk besluit van
20 juli 1971 houdende instelling van een
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
ten voordele van de zelfstandigen, gewijzigd door het koninklijk besluit van
16 januari 1974, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek en 14, eerste lid,
van de bij koninklijk besluit van
12 januari 1973 gecoordineerde wetten
op de Raad van State,
doordat het arrest de door eiser op
9 juli 1979 genomen beslissing vernietigt
wat betreft haar terugwerkende kracht
en voor recht zegt dat verweerster
ingevolge de houding van eiser recht
heeft op invaliditeitsuitkering voor de
periode van 27 maart 1979 tot 13 juli
1979 op grand : dat niet blijkt dat
verweerster enige schuld heeft aan de
laattijdige
niet-erkenning
van
de
Geneeskundige Raad voor Invaliditeit,
zodat
de
eerste
rechter
terecht
artikel 51, derde lid, van de wet van
9 augustus 1963 naar analogie heeft
toegepast voor de periode gaande van
het begin van het tijdvak van invaliditeit
tot de datum van de betekening van de
beslissing van de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit; dat immers voor de
overgang van de primaire ongeschiktheid naar de invaliditeit, die automatisch
plaatsheeft na verloop van een jaar, geen
nieuwe aanvraag vanwege de gerechtigde is voorgeschreven en de wetgever
het dus in handen van de verzekeringsorganen doet berusten te zorgen voor
een tijdig onderzoek van de betrokkene
door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, zoals overigens voorgeschreven
wordt door artikel 55, § 1, 1", van het
koninklijk besluit van 4 november 1963;
dat de verplichte invaliditeitsregeling
zodanig is opgevat dat de regel, die in
artikel 51, derde lid, van de wet van
9 augustus 1963 voorkomt, een algemeen
beginsel is dat oak geldt voor de beslissing over de erkenning of weigering van
de invaliditeit bij haar ontstaan ten
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van primaire arbeidsongeschiktheid; dat
de sociaal verzekerde moet kunnen
rekenen op een juridisch correcte toepassing van de reglementering zodat de
laattijdige beslissing van de Geneeskundige Raad niet tot gevolg mag hebben
dat zij hem in een onmogelijk te regulariseren toestand brengt, terwijl hij daaraan geen enkele schuld heeft; dat,
zolang de weigering van erkenning van
de invaliditeit uitblijft, deze toestand
ondanks de andersluidende teksten
maar precies met toepassing van het in
voormeld artikel 51, derde lid, vervat
algemeen beginsel ambtshalve als een te
vergoeden periode van invaliditeit moet
worden beschouwd, en dit als sanctie
voor de ten aanzien van de sociaal
verzekerde niet correcte toepassing van
de reglementering en ten laste van het
ziekenfonds of van eiser naargelang de
schuld in concreto bij de eerste dan we!
bij de tweede ligt,
tezwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 51 van de wet van
9 augustus 1963, de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit op basis van een door
de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling opgemaakt verslag, de
staat van invaliditeit vaststelt en de duur
ervan bepaalt; deze raad dientengevolge
op 9 juli 1979 had vastgesteld dat
verweerster sinds 27 maart 1979, datum
waarop het tijdperk der invaliditeit zou
beginnen, geen arbeidsongeschiktheid
had zoals wettelijk vereist; deze beslissing dus de aanvang van de staat van
invaliditeit niet erkent en aileen de
beslissingen van de Geneeskundige
Raad, waarbij het einde van de invaliditeit wordt vastgesteld, geen terugwerkende kracht hebben, zodat het arrest
ten onrechte de kwestieuze beslissing in
haar terugwerkende kracht nietig verklaart; het automatisch overgaan van de
periode van primaire arbeidsongeschiktheid naar de periode van invaliditeit
geen afbreuk doet aan de noodzakelijkheid dat de arbeidsongeschiktheid door
de Medische Raad dient erkend te
worden (schending van de artikelen 22,
1', 51, 52 van de wet van 9 augustus 1963,
55, § 1, 1", van het koninklijk besluit van
4 november 1963, 6, 7, 19, 20 en 62 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1971);

tweede onderdeel, de regel, vervat in
artikel 51, derde lid, van de wet van
9 augustus 1963 en volgens welke de
beslissingen van de Geneeskundige
Raad waarbij het einde van de staat van
invaliditeit wordt vastgesteld, geen.

terugwerkende kracht hebben, geen
algemeen rechtsbeginsel is dat ook zou
gelden voor de erkenning of weigering
bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het verloop
van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid; integendeel de niet
terugwerkende kracht beperkend dient
geinterpreteerd te worden en niet bij
analogie tot onderhavig geval mag uitgebreid worden (schending van de artikelen 51, 52 van de wet van 9 augustus 1963, 55, § 1, 1", van het koninklijk
besluit van 4 november 1963, 7 en 62 van
bet koninklijk besluit van 20 juli 1971);
derde onderdeel, het feit dat de
Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
zich op 9 juli 1979 uitgesproken heeft
over de graad van invaliditeit van verweerster op 27 maart 1979, datum
waarop de periode van de invaliditeit
begon, geen fout van eiser is; immers
deze beslissing wettelijk terugwerkende
kracht kan hebben; daarbij in aile geval
deze gebeurlijke fout geen oorzakelijk
verband heeft met de beslissing en
evenmin een grond is die zou kunnen
leiden tot de nietigheid van de kwestieuze beslissing ( schending van de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 14, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 januari 1973, 51, 52
van de wet van 9 augustus 1963, 55, § 1,
1", van het koninklijk besluit van
4 november 1963 en 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971);
vierde onderdeel, het arrest ten
onrechte aan verweerster uitkeringen
toekent over een periode van 27 maart
1979, theoretische datum van de aanvang
van het invaliditeitstijdvak, tot 13 juli
1979, datum van de betekening van de
beslissing, en daardoor eveneens het
voorwerp van het geschil te buiten is
gegaan (schending van de artikelen 7, 62
van het koninklijk besluit van 20 juli
1971, 51, eerste lid, van de wet van
9 augustus 1963 en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van
20 juli 1971 houdende instelling van
een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, het tijdvak van invalidi·
h
k
te1t aanvangt « wanneer et tijdva
van primaire vergoedbare ongeschiktheid verstreken is »; dat
artikel 62 van hetzelfde besluit
bepaalt : « De beslissingen in ver-
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in het tijdvak van invaliditeit vallen verzoenen valt dat de erkenning na
onder toepassing van de bepalingen het einde van het tijdvak van pridie dezelfde aangelegenheid regelen maire arbeidsongeschiktheid met
in het stelsel der uitkeringen inge- terugwerkende kracht wordt geweiricht krachtens de wet van 9 augus- gerd;
tus 1963 en inzonderheid van de
Dat de beslissing van de Geneesartikelen 51 en 52 van genoemde kundige Raad voor Invaliditeit die
wet en van hoofdstuk III van het met schending van de vermelde
koninklijk besluit van 4 november bepalingen is genomen, derhalve
1963 »;
niet tot gevolg kan hebben dat de
Overwegende dat, krachtens ar- staat van invaliditeit niet wordt
tikel 51, eerste lid, van de wet van erkend voor de periode die de
9 augustus 1963 tot instelling en beslissing voorafgaat;
organisatie van een regeling voor
Overwegende dat uit de betrokverplichte ziekte- en invaliditeits- ken regeling volgt dat, wanneer de
verzekering,
de
Geneeskundige Geneeskundige Raad voor InvalidiRaad voor Invaliditeit, op basis van teit geen beslissing over de erkeneen door de adviserend geneesheer ning van de staat van invaliditeit
opgemaakt verslag, de staat van heeft
getroffen
overeenkomstig
invaliditeit vaststelt en de duur artikel 55 van het koninklijk besluit
ervan bepaalt;
van 4 november 1963 v66r het einde
Dat, luidens artikel 52, eerste lid, van het tijdvak van primaire arvan die wet, de Koning de nadere beidsongeschiktheid, de arbeidsonregelen vaststelt ter zake van de geschiktheid moet worden geacht
erkenning en de verlenging van de voort te duren en dat, overeenkomstaat van invaliditeit;
stig artikel 7 van het koninklijk
Overwegende dat, ter uitvoering besluit van 20 juli 1971, het tijdvak
van deze laatste wetsbepaling, van invaliditeit aanvangt bij het
artikel 55, § 1, 1', tweede lid, van het verstrijken van het tijdvak van prikoninklijk besluit van 4 november maire vergoedbare ongeschiktheid;
Dat het arrest derhalve wettig
1963 voorschrijft dat de beslissingen
van de Geneeskundige Raad voor oordeelt dat de beslissing van de
Invaliditeit over de erkenning van Geneeskundige Raad voor Invalidide staat van invaliditeit, op grond teit van 3 juli 1979, waarbij de staat
van het verslag van de adviserend van invaliditeit van verweerster niet
geneesheer, binnen de laatste vier wordt erkend, geen uitwerking kan
weken van het tijdvak van primaire hebben op 27 maart 1979, einde van
arbeidsongeschiktheid worden ge- het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid;
troffen.
Dat, nu het arrest wettelijk verDat artikel 55, § 2, tweede lid, van
hetzelfde besluit bepaalt : « De bij antwoord is, het middel, al was het
§ 1, 1' en 2', bepaalde verslagen gegrond, niet tot cassatie zou kunmoeten de Hoge Commissie (van de nen leiden en derhalve niet ontvanGeneeskundige Raad) toekomen ten kelijk is, bij gebrek aan belang;
laatste vier weken vo6r de grensdatum waarop de beslissing op grond
van die verslagen moet genomen
worden>>;
Overwegende dat, nu de beslis- 'I 0~ ~ie . redenen, ver;verp~ de
sing over de erkenning van de staat voorz1enmg, veroordeelt e1ser m de
van invaliditeit moet worden geno-~ kosten.
men alvorens het tijdvak van invali10 januari 1983- 3' kamer- Voorzitditeit een aanvang kan nemen, het ter en verslaggever : de h. Delva, waar-

-609nemend voorzitter Gelijkluidende en de voordelen verworven krachtens de
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat- arbeidsovereenkomst, uitgesloten zijn
generaal - Advocaat : mr. Houtekier.
van het toepassingsgebied van deze
artikelen 38, 39 en 46 »,
terwijl de « normale bezoldiging » en
de « brutowedde » die luidens de
artikelen 38 en 46 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 als berekeningsbasis dienen voor het vakantiegeld,
Nr. 272
oak de voordelen in natura omvatten die
de werkgever naast de bezoldiging in
geld aan de werknemer toekent; zodat
3' KAMER- 10 januari 1983
het arrest, door de voordelen in natura
JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIE- niet te beschouwen als dee! uitmakend
van deze « normale bezoldiging » of
GELD - BEDIENDEN - BEREKENING - IN
« brutowedde >>, voormelde artikelen 38
AANMERKING TE NEMEN LOON - VOORDEen 46 van het koninklijk besluit van
LEN IN NATURA.
30 maart 1967 schendt :
Door de bediende genoten voordelen in
Overwegende dat de in het middel
natura komen in aanmerking voor de
berekening van zijn vakantiegeld. vermelde artikelen van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 dee!
(Artt. 38 en 46 K.B. 30 maart 1967 .)

uitmaken van de bepalingen van
titel III, hoofdstuk I, van dit besluit,
die de wijze van berekening van het
vakantiegeld voor de bedienden
ARREST
regelen;
(A.R. nr. 3683)
Dat uit het geheel van deze bepalingen blijkt dat voor deze berekeHET HOF; - Gelet op het bestre- ning niet aileen het door de
den arrest, op 26 oktober 1981 door bediende verdiende loon in geld in
het Arbeidshof te Antwerpen gewe- aanmerking komt, maar ook de door
zen;
hem genoten voordelen in natura;
Dat het middel gegrond is;
(CAULIER T. PRAYON-RUPEL N.V.)

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 38, 39 en
46 van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der loonarbeiders,
doordat het arrest de vordering van
eiser tot het betalen van het vakantiegeld bij het einde van de dienstbetrekking op basis van de brutowedde, met
inbegrip van aile « andere uitkeringen
en voordelen, onder welke vorm dan
oak », afwijst wat de voordelen in natura
en de eindejaarspremie betreft, op
grand : « dat een uitdrukking die in
eenzelfde wet wordt gebruikt slechts een
en dezelfde betekenis kan hebben; dat
de term wedde, gebruikt in artikel 46
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 betreffende de jaarlijkse vakantie,
dezelfde betekenis moet hebben als de
term wedde gebruikt in de artikelen 38
·en 39 van hetzelfde koninklijk besluit,
met name de vaste maandwedde of de
veranderlijke wedde; dat de Jaarpremies

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
beslist over het vakantiegeld dat
eiser bij het einde van zijn dienstbetrekking toekwam, en uitspraak
doet over de kosten; verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen;
verwijst
de
aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
10 januari 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Lebbe - Ge-

-610lijkluidende conclusie van
de
h.
Lenaerts, advocaat-generaal, wat het
eerste middel betreft, andersluidende
conclusie wat het tweede middel betreft
- Advocaten : mrs. De Gryse en Dassesse.

TOT INTERNERING IS CASSATIEBEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DIE
BESLISSING BURGERLIJKE PARTIJ NIET
VEROORDEELD IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1', 2' en 3' Wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling vaststelt dat de
verdachte de hem ten Jaste gelegde
feiten heeft gepleegd, dat hij zich op
het ogenblik van de hem ten laste
gelegde feiten, en ook thans, in een
Nr. 273
van de bij art. 1 Wet Bescherming
Maatschappij bedoelde staten bevond
2' KAMER- 11 januari 1983
en bevindt, en beslist dat er evenwel
geen redenen zijn om zijn internering
1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDEte gelasten, op grand dat hij geen
gevaar is voor zichzelf, noch voor de
RING - BESCHERMING VAN DE MAATmaatschappij,
spreekt zij geen arrest
SCHAPP!J- VASTSTELLING VAN DE KAMER
van buitenvervolgingstelling uit, maar
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT DE
een eindbeslissing op de strafvordeVERDACHTE DE FElTEN HEEIT GEPLEEGD,
ring van dezelfde aard als de beslissinDAT HIJ ZICH IN EEN VAN DE BIJ ART. I VAN
gen
van de vonnisgerechten; zij is
DE WET BEDOELDE STATEN BEVINDT, MAAR
derhalve verplicht ook uitspraak te
DAT HIJ GEEN GEVAAR IS- ARREST DATER
doen over de regelmatig bij haar
GEEN REDEN TOT INTERNERING IS - AARD
aangebrachte burgerlijke rechtsvordeVAN DIE BESLISSING- EINDBESL!SSING OP
ringen.
(Art. 4 wet 17 april 1878; art. 11
DE STRAFVORDERING - GEVOLG.
wet 1 juli 1964.)
2° BESCHERMING VAN DE MAAT4' De burgerlijke partij die niet in
SCHAPPIJ VASTSTELLING VAN DE
kosten van de strafvordering is veroorKAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
deeld, heeft geen hoedanigheid om
DAT DE VERDACHTE DE FErrEN HEEFT
cassatieberoep in te stellen tegen het
GEPLEEGD, DAT HIJ ZICH IN EEN VAN DE BIJ
arrest waarbij de kamer van inbeART. I BEDOELDE STATEN BEVINDT, MAAR
schuldigingstelling vaststelt dat de
DAT HIJ GEEN GEVAAR IS -ARREST DAT ER
verdachte de hem ten Jaste gelegde
GEEN REDEN TOT INTERNERING IS - AARD
feiten heeft gepleegd, dat hij zich op
VAN DIE BESL!SSING- EINDBESLISSING OP
het ogenblik van de hem ten Jaste
DE STRAFVORDERING - GEVOLG.
gelegde feiten, en ook thans, in een
van de bij art. 1 Wet Bescherming
3° ONDERZOEKSGERECHTEN BEMaatschappij voorziene staten bevond
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VASTen bevindt, en beslist dat er evenwel
STELLING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIgeen redenen zijn om zijn internering
GINGSTELLING DAT DE VERDACHTE DE FElte gelaster1, op grand dat hij geen
TEN HEEFT GEPLEEGD, DAT HIJ ZICH IN EEN
gevaar
is voor zichzelf noch voor de
VAN DE BIJ ART. I BEDOELDE STATEN
maatschappij;
een dergelijke beslisBEVINDT, MAAR DAT HIJ GEEN GEVAAR ISsing is immers geen arrest van buitenARREST DAT ER GEEN REDEN Tar INTERNEvervolgingstelling maar een eindbeslisRING IS - AARD VAN DIE BESL!SSING sing op de strafvordering van dezelfde
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING aard als de beslissingen van de vonGEVOLG.
nisgerechten.

4° VOORZIENING

IN

CASSATIE

PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD STRAFZAKEN STRAFVORDERING - BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ VASTSTELLING VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
DE VERDACHTE DE FErrEN HEEFT GEPLEEGD,
DAT HIJ ZICH IN EEN VAN DE BIJ ART. I WET
HESCHERMING
MAATSCHAPPIJ
BEDOELDE
STATEN BEVINDT, MAAR DAT HIJ GEEN
GEVAAR IS- ARREST DAT ER GEEN REDEN

(• CONCORDE-MINERVE' N.V. E.A.
T. VAN MOLHEM)

Advocaat-generaal Liekendael heeft in
substantie het volgende gezegd :
1. Verweerder werd vervolgd onder
meer uit hoofde van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken, miSbruik
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totaal bedrag van ongeveer 46 miljoen
frank.
Tijdens het onderzoek heeft hij aile feiten bekend. Hij beweerde dat hij op het
ogenblik daarvan in een ernstige staat
van geestesstoornis verkeerde en dat hij
nag steeds in dezelfde staat was.
De raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde verwierp
dat verweer en verwees de verdachte thans verweerder - naar de correctionele
rechtbank. Het bestreden arrest van het
Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, doet uitspraak op het
hager beroep van verweerder.
2. Het arrest stelt vast dat verweerder
aile hem ten laste gelegde feiten gepleegd
heeft, dat hij zich op het ogenblik van die
feiten en oak thans nag in een van de bij
artikel 1 van de wet van 9 april 1930, als
vervangen door de wet van 1 juli 1964,
bedoelde staten bevond en bevindt, namelijk in een ernstige staat van geestesstoornis die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden, zodat er geen
grand is tot verdere vervolging; het arrest
zegt voorts dat er nochtans geen redenen
zijn om de internering te gelasten daar
verweerder thans geen gevaar is voor
zichzelf of voor de maatschappij. Het
arrest laat de kosten van beide instanties
ten laste van de Staat.
3. Op civielrechtelijk gebied verklaart
de kamer van inbeschuldigingstelling zich
onbevoegd om kennis te nemen van de
vorderingen van de burgerlijke partijen
en zegt dat deze zelf de kosten van hun
stelling dienen te dragen.
De burgerlijke partijen hebben een
voorziening in cassatie ingesteld en voeren twee middelen aan.
De voorziening is niet beperkt en bijgevolg rijst de vraag van de ontvankelijkheid ervan in zoverre zij tegen de beslissing op de strafvordering gericht is.
4. De regel is dat de burgerlijke partij
die niet in de kosten van de strafvordering is veroordeeld, geen hoedanigheid
heeft om zich tegen een dergelijke beslissing te voorzien. Wij hebben op dit punt
een vaststaande rechtspraak (1), maar
onlangs heeft het Hof een belangrijke
afwijking van ,die regel aangenomen door
te beslissen dat de voorziening van de
burgerlijke partij ontvankelijk is wanneer
(1) Raadpl., onder meer Cass., 21 okt. 1980,
A.C., 1980-81, 195.

de bestreden beslissing, die op de strafvordering is uitgesproken, een arrest van
buitenvervolgingstelling is.
5. Gaat het ten deze om een buitenvervolgingstelling?
Men zou kunnen aarzelen. Het beschikkende gedeelte van het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling te
Gent bevat inderdaad de woorden « zodat
er geen aanleiding is tot verdere vervolging ». De burgerlijke partijen - thans de
eiseressen - hebben deze uitdrukking in
de zin van een buitenvervolgingstelling
begrepen, wat blijkt uit het eerste onderdee! van hun eerste middel, waarin zij
schending van de artikelen 7, 8 en 11 van
de wet tot bescherming van de maatschappij aanvoeren, precies op grand dat
bedoelde wettelijke bepalingen niet in de
mogelijkheid van buitenvervolgingstelling voorzien.
De woorden « zodat er geen aanleiding
is tot verdere vervolging » zijn buiten kijf
dubbelzinnig. Derhalve is het onontbeerlijk het dispositief in zijn geheel te analyseren om, in het Iicht van de context, de
juiste betekenis te bepalen van woorden
die, letterlijk genomen, als buitenvervolgingstelling kunnen gelden.
6. Uit de processtukken blijkt dat verweerder reeds voor de raadkamer verzocht had ge!nterneerd te worden in
plaats van naar de correctionele rechtbank te worden verwezen.
Het verzoek was regelmatig. Artikel 7,
eerste lid, van de wet tot bescherming van
de maatschappij bepaalt immers dat de
onderzoeksgerechten bevoegd zijn om,
onder de bij dit artikel bepaalde voorwaarden, de internering van de verdachte
te gelasten. Ingeval de internering wordt
bevolen, beslissen de onderzoeksgerechten, overeenkomstig artikel 11 van
dezelfde wet, over de burgerlijke rechtsvorderingen en tegelijk over de publieke
vordering.
Bedoeld artikel 11 stemt met artikel 4
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering overeen, dat
luidt dat de burgerlijke rechtsvordering
terzelfder tijd en voor dezelfde rechters
kan worden vervolgd als de strafvordering.
7. Daaruit volgt dat het onderzoeksgerecht, wanneer de internering niet wordt
bevolen, in de regel onbevoegd is om over
de civielrechtelijke vordering uitspraak te
doen. Het gewone gevolg van een beslissing die de internering niet gelast, is
inderdaad dat de verdachte naar de cor-
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opdat deze rechtbank, overeenkomstig
artikel 4 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, terzelder
tijd uitspraak doet, en over de strafvordering en over de civielrechtelijke vorderingen.
Dat is precies wat de raadkamer ten
deze had gedaan.

het sociaal verweer valt, maar dat hij
geen gevaar oplevert voor zichzelf noch
voor de maatschappij en dat er dan ook
geen grond tot internering is.
10. Kennelijk maakt de beslissing van
de raadkamer geen buitenvervolgingstelling uit en ik vind er het bewijs van in het
feit dat de beschikking, die weliswaar de
internering weigert, de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst en dit tot
verdere vervolging. Dat is juist het tegenovergestelde van een buitenvervolgingstelling.
Dat de vraag van een eventuele buitenvervolgingstelling kan rijzen, wat het
arrest betreft, komt doordat de kamer van
inbeschuldigingstelling de beslissing van
de raadkamer, die de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwij st, niet
bevestigt maar integendeel beslist dat er
geen grond tot verdere vervolging is. De
vervolging is dus geiHndigd; aan de strafvordering wordt een einde gemaakt.

8. De beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde bevat twee afzonderlijke
beslissingen: 1° de raadkamer, als vonnisgerecht dat over de strafvordering uitspraak doet, zegt dat er geen aanleiding is
om de internering van de verdachte te
gelasten;
2o daarna en dientengevolge beslist de
raadkamer als onderzoeksgerecht en, in
deze laatste hoedanigheid, regelt zij de
procedure en verwijst zij de verdachte
naar de correctionele rechtbank.
Terwijl deze laatste beslissing weliswaar op zichzelf niet vatbaar was voor
hager beroep kon de eerste beslissing
11. Wellicht zou men kunnen opwerpen
integendeel het voorwerp maken van een
boger beroep voor de kamer van inbe- dat, ook wanneer een kamer van inbeschuldigingstelling, ofwel door het open- schuldigingstelling de internering van de
baar ministerie ofwel door de verdachte. verdachte gelast, de vervolging geeindigd
Artikel 8, eerste lid, van de wet tot is en men zou zich dan oak kunnen afvrabescherming van de maatschappij bepaalt gen of een dergelijke beslissing, wanneer
uitdrukkelijk dat het openbaar ministerie zij door een onderzoeksgerecht is uitgeen de verdachte of zijn advocaat voor de sproken, geen buitenvervolgingstelling
learner van inbeschuldigingstelling boger uitmaakt.
beroep kunnen instellen tegen de beschikReeds in 1933 werd de vraag aan het
kingen van de raadkamer, waarbij de Hof gesteld en het Hof heeft negatief
internering wordt gelast of geweigerd.
geantwoord. In twee arresten van 30 janu9. Verweerder heeft ten deze hoger ari en 10 april1933 (2) heeft het Hof geoordeeld - ik haal de tekst, die niet werd
beroep aangetekend.
Na een bijkomend psychiatrisch onder- vertaald, in het Frans aan - : « Qu'en
zoe!< te hebben bevolen, heeft de kamer confiant aux juridictions d'instruction la
van inbeschuldigingstelling van het Hof charge d'ordonner l'internement, dans les
van Beroep te Gent geoordeeld dat de ver- cas prevus par I' article 7, de condamner
dachte zich in een van de bij artikel 1 van l'inculpe ou !'accuse aux frais et eventuelde wet tot bescherming van de maat- lement aux restitutions et a la confiscaschappij bedoelde staten bevond en heeft tion speciale, la loi de defense sociale n' a
zij uitspraak gedaan zoals ik reeds heb pas efface le caractere qui s'attache legalement a de telles decisions; que celles-ci
gezegd.
n'ont pas la portee de la declaration qu'il
Evenals de beschikking van de raadka- n'y a pas lieu a poursuivre au sens de
mer zegt het arrest dat er geen aanleiding !'article 128 du Code d'instruction Crimiis om de internering van de verdachte te nelle; que la loi a substitue aux peines une
gelasten, maar er is een heel groot ver- mesure de defense sociale, de nature difschil tussen de draagwijdte van de ferente d'apres le legislateur et denombeschikking en de draagwijdte van het mee internement; qu'en l'ordonnant les
arrest. Terwijl de raadkamer de interne- juridictions competentes statuent definitiring weigert omdat de geestestoestand vement sur !'action publique, qu'elles resvan de verdachte de toepassing van de treignent la liberte individuelle de
wet tot bescherming van de maatschappij l'inculpe; qu'elles jugent des contestations
niet verantwoordt, beslist integendeel de
learner van inbeschuldigingstelling dat de
{2) Bull. en Pas., 1933, I, BB en 201
verdachte m het toepassingsgebied van
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rendent un jugement au sens de
!'article 97 de Ia Constitution ».
12. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ten deze zegt dater geen aanleiding is om de internering te gelasten,
beperkt zij weliswaar de vrijheid van de
verdachte niet, maar zij spreekt een eindbeslissing over de strafvordering uit, zij
doet uitspraak over een geschil dat burgerlijke rechten als voorwerp heeft, zij
velt een vonnis, in de zin van artikel 97
van de Grondwet, en is zich daarvan
bewust aangezien op het voorgedrukte
formulier dat voor het opstellen van het
arrest wordt gebruikt, de woorden « in
openbare terechtzitting gedaan » zijn toegevoegd.

spraak doende als vonnisgerecht (3)
onderzoekt zij de bezwaren, zij oordeelt
dat de bezwaren ten deze bewijzen geworden zijn en stelt vast dat de verdachte alle
hem ten laste gelegde feiten gepleegd
heeft. Daarenboven stelt zij ook vast dat
de verdachte op het ogenblik van de feiten
en thans nog - dus op de datum van het
arrest - in een ernstige staat van geestesstoornis verkeerde die hem ongeschikt
maakte tot het controleren van zijn
daden, zodat er geen aanleiding tot verdere vervolging is.

15. Deze laatste woorden zijn zeker te
betreuren; ze zijn ongepast, maar kunnen
waarschijnlijk uitgelegd worden door het
feit dat de raadkamer door een zelfde
beschikking de internering had geweigerd
en de verdachte naar de correctionele
rechtbank had verwezen, en dat een der13. Een arrest van buitenvervolgingstel- gelijke beschikking slechts om reden van
ling heeft een heel ander karakter. Het de eerstbedoelde beslissing vatbaar was
spreekt geen eindbeslissing over de straf- voor boger beroep. De raadkamer had
vordering uit maar doet niets anders dan geoordeeld dat de verdachte niet in een
ernstige staat van geestesstoornis verde procedure regelen.
Artikel 128 van het Wetboek van Straf- keerde en had dan oak de internering
geweigerd en de verwijzing bevolen. De
vordering bepaalt :
verwijzing was ten deze het rechtstreeks
« Indien de rechters van oordeel zijn dat
gevolg van de beslissing over de geesteshet feit noch een misdaad, noch een wan- toestand van de verdachte.
bedrijf, noch een overtreding oplevert, of
De kamer van inbeschuldigingstelling
dat tegen de verdachte generlei bezwaar
bestaat, verklaren zij dater geen reden is heeft een andere opvatting van de zaak; in
tot vervolging; indien de verdachte is aan- strijd met wat de raadkamer had beslist,
gehouden, wordt hij in vrijheid gesteld. >> oordeelt het arrest dat de verdachte in een
ernstige staat van geestesstoornis verGewoonlijk geven de arresten en de keerde en thans nog verkeert. Op dit bijbeschikkingen van buitenvervolgingstel- zonder belangrijk punt wijzigt het arrest
ling de reden op dat er geen voldoende dan ook de beschikking en het leidt eruit
bezwaren bestaan.
af dat er geen grand is om de verdachte
Er is dan ook geen aanleiding tot ver- naar de correctionele rechtbank te verwijvolging. Maar een dergelijke beslissing is zen opdat deze rechtbank een beslissing
altijd voorlopig; zij kan altijd herzien wor- ten grande neemt, daar de kamer van
den en, indien men nieuwe bezwaren ont- inbeschuldigingstelling zelf bevoegd is om
dekt, kan het onderzoek heropend worden een dergelijke beslissing uit te spreken,
zolang de verj aring van de strafvordering wat zij inderdaad doet.
niet is ingetreden.
16. Zo moet men, volgens mij, de juiste
14. Ten deze maken de feiten van de betekenis uitleggen van de woorden
«
zodat
er geen aanleidig is tot verdere
telastleggingen misdaden en wanbedrijven uit. Daarover bestaat er noch twijfel vervolging >>. Die woorden wijzen slechts
uit
dat
de
kamer van inbeschuldigingstelnoch betwisting. Verweerder, als verdachte, heeft alle feiten bekend. Er kon
geen sprake van zijn van gebrek aan
(3} Raadpl. CHATEL M., Strafvordering (Strafbezwaren of van onvoldoende bezwaren procesrecht}, nr. 82-2-013/150/113, Cursus in de
en de kamer van inbeschuldigingstelling V.U.B., uitg. 1982, Dienst Uitgaven V.U.B.,
zegt trouwens niet dat er geen voldoende biz. 26; SCREVENS R., Procedure penale et
notions de deontologie, cursus in de U.L.B., uitg.
bezwaren bestaan.
1982-1983, Presses universitaires de Bruxelles,
In plaats van de verdachte naar het biz. 144; DECLERCQ R., Strafvordering, Cursus
bevoegde vonnisgerecht te verwijzen, in de K.U.L., boek II, uitg. 1981, biz. 250;
oefent zijzelf de speciale bevoegdheid uit D'HAENENS J., Belgisch Strafprocesrecht, Curdie artikel 7 van de wet tot bescherming sus in de Rijksuniversiteit te Gent, le deel,
van de maatschappij haar toekent; uit- val. B, uitg. 1980, Story-Scientia, biz. 17.
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gedaan en in deze hoedanigheid een eindbeslissing over de strafvordering heeft
uitgesproken, en dat er dan ook geen
grond is om de zaak naar een ander vonnisgerecht te verwijzen. Het vonnisgerecht zou niets meer moeten beslissen
daar de beslissingen die normaal tot zijn
bevoegdheid behoren, reeds door de
kamer van inbeschuldigingstelling uitgesproken zijn in de uitoefening van de speciale bevoegdheid die de wetgever, inzake
bescherming van de maatschappij, aan de
onderzoeksgerechten toekent.
Er is geen grand tot verdere vervolging
voor een vonnisgerecht, niet omdat het
onderzoeksgerecht oordeelt dat er geen
misdaad of wanbedrijf is gepleegd of dat
er geen voldoende bezwaren bestaan,
maar omdat het onderzoeksgerecht zelf
de bevoegdheden en machten van het vonnisgerecht volledig heeft uitgeoefend en
zodoende een einde aan de vervolging
heeft gemaakt, zodat een verwijzing geen
bestaansreden meer heeft.
<< Geen aanleiding tot verdere vervolging » betekent ten deze " geen aanleiding
tot verwijzing », juist zoals het Hof van
Cassatie zegt dat er geen aanleiding is tot
verwijzing telkens wanneer, ingevolge de
totale of gedeeltelijke vernietiging van de
bestreden beslissing, het verwijzingsgerecht niets meer zou moeten beslissen.

ning van de burgerlijke partij ontvankelijk is, zelfs in zoverre zij gericht is tegen
de beslissing van het bestreden arrest die
over de strafvordering uitspraak doet.
Met andere woorden, moeten dezelfde
redenen niet · ook dezelfde oplossingen
brengen?
Wat mij betreft, kan ik op deze vraag
geen bevestigend antwoord geven. M.i.
zijn de redenen niet dezelfde en de oplossingen zijn dan ook verschillend.
19. Wanneer het om een arrest van buitenvervolgingstelling gaat, is de voorziening van de burgerlijke partij ontvankelijk, zelfs in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing zelf van buitenvervolgingstelling. De oplossing is nu zeker en ik zal ze
niet in twijfel t"ekken. De nieuwe rechtspraak is met het arrest van het Hof van
7 november 1979 ingetreden en de conclusie van de h. advocaat-generaal Colard,
die aan het arrest voorafgaat, zet de redenen ervan heel duidelijk uiteen (4). Een
tweede arrest, op 10 december 1980 in voltallige zitting uitgesproken (5), bevestigt
die rechtspraak, die sedertdien vaststaat
(6).
Volgens de termen zelf van de hierboven vermelde arresten is het recht, dat
alzo aan de burgerlijke partij wordt toegekend, uitzonderlijk; het Hof beslist letterlijk << dat dit recht de uitoefening van de
strafvordering aanbelangt, in zoverre de
prive-belangen van de burgerlijke partij
daarbij betrokken zijn, dat dit recht uitzonderlijk is en niet kan worden uitgebreid tot gevallen die bij de wet niet zijn
voorzien )).

17. De omstandigheid dat de kamer van
inbeschuldigingstelling ten deze ook
beslist dat de verdachte geen gevaar oplevert noch voor zichzelf noch voor de maatschappij en dat hij dan ook niet gelnterneerd moet worden en daarenboven dat
de kosten van beide instanties ten laste
20. Het recht waarover het gaat is indervan de Staat blijven, brengt geen wijzi- daad uitzonderlijk, daar het de uitoefeging aan het inwendig karakter van het ning van de strafvordering aanbelangt en
daar de burgerlijke partij de strafvordebestreden arrest met zich.
M.i. spreekt het arrest geen buitenver- ring niet uitoefent; ze heeft aileen het
recht
om de strafvordering aan de gang te
volgingstelling uit; het doet uitspraak over
de grand zelf van de zaak en dientenge- brengen.
De strafvordering is, zoals aile functies
volge wordt de verwijzing naar de correctionele rechtbank helemaal nutteloos.
van het openbaar ministerie, persoonlijk
aan de procureurs-generaal bij de hoven
18. Indien men deze zienswijze deelt, van beroep toevertrouwd en wordt, onder
wordt het probleem van de ontvankelijk- hun Ieiding en toezicht, door de magistraheid van de voorziening van de burger- ten van het openbaar ministerie uitgeoelijke partij, in zoverre de voorziening fend. De burgerlijke partij heeft geen
gericht is tegen de beslissing over de recht om in de uitoefening van de strafstrafvordering, nog niet helemaal opgelost. Men zou zich inderdaad kunnen
afvragen of de redenen, waarop het Hof
(4) Bull. en Pas., 1980, I, 299; A.C., 1979-80, 298.
van Cassatie de beslissing heeft Iaten
(5)
Bull. en Pas., 1981, I, 412; R. W:, 1980-81,
steunen dat de voorziening van de burgerlijke partij tegen een buitenvervolging- 1907.
stelling ontvankelijk is, niet gelden om
{6) Cass., 13 jan. 1981, Bull. en Pas., 1981, I,
ten deze ook te beslissen dat de voorzie- 507; Cass., 7 april 1981, arrest nr. 6170.
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door het Hof, in de arresten van 7 november 1979 en 10 december 1980 (7}, uitdrukkelijk herhaald, waar gezegd wordt dat
het door de burgerlijke partij ingestelde
cassatieberoep geen inmenging is van
deze partij in de uitoefening van de strafvordering, maar wei een rechtsmiddel
tegen een beslissing waarvan de burgerlijke partij de wettigheid kan betwisten
precies wegens het recht van verzet dat
artikel135 van het Wetboek van Strafvordering aan de burgerlijke partij, zelfs
aileen, toekent.
21. Wat kunnen wij ons uit deze rechtspraak ten nutte maken?
22. Eerst en vooral, dat het Hof van de
wettelijke regels niet afwijkt, maar integendeel deze regels herhaalt en bevestigt
door de beperkingen te bepalen van de
tussenkomst van de burgerlijke partij in
het strafproces.
Het is bijzonder duidelijk dat de burgerlijke partij de strafvordering niet uitoe·
tent en dat geen inmenging in deze uitoefening aan de burgerlijke partij toegestaan is.
23. Tweede les die uit de aangehaalde
arresten blijkt : bij uitzondering mag de
burgerlijke partij een recht uitoefenen dat
de strafvordering aanbelangt, maar dit
onder twee voorwaarden :
1o dat in het recht van de burgerlijke
partij door de wet voorzien wordt;
2° dat het door de burgerlijke partij uitgeoefend wordt in zoverre de prive-belangen van die partij daarbij betrokken zijn.
Rekening houdend met die twee voorwaarden, moeten we, dunkt mij, onderzoeken of, in ons geval, de burgerlijke partij ontvankelijk is om een voorziening in
te stellen tegen de beslissing die op de
strafvordering is uitgesproken.
24. We hebben gezien dat het bestreden
arrest geen buitenvervolgingstelling uitmaakt, maar een eindbeslissing ten
grande is, die een onderzoeksgerecht, uitspraak doen\fe als vonnisgerecht, met toepassing van de wet tot becherming van de
maatschappij over de strafvordering uitspreekt. Ik heb ook reeds onderstreept dat
de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen interne ring heeft
gelast, om de enige reden dat de verdachte geen gevaar oplevert, het inwendig
karakter van de gegeven beslissing niet
wijzigt. Deze laatste beslissing zou het(7) C!. supra, voetnoten 4 en 5.

zelfde karakter behouden indien de
kamer van inbeschuldigingstelling integendeel de internering had gelast.
Het feit dat, in de door het arrest vastgestelde omstandigheden, de verdachte
niet is ge1nterneerd, heeft geen terugslag
op het eventueel recht van de burgerlijke
partij om een voorziening tegen de beslissing over de strafvordering in te stellen.
De rechtstoestand van de burgerlijke partij was dezelfde geweest indien het onderzoeksgerecht de internering van de verdachte had gelast.
25. Deze vaststelling maakt het me
mogelijk het probleem als volgt te stellen :
is de burgerlijke partij ontvankelijk om
een voorziening in te stellen tegen de
beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling de internering van de
verdachte gelast in plaats van hem naar
het hof van assisen of de correctionele
rechtbank te verwijzen?
Een bevestigend antwoord, d.w.z. het
antwoord dat de burgerlijke partij ontvankelijk is om een voorziening in te stellen,
veronderstelt dat het recht van de burgerlijke partij de twee hierboven aangehaalde voorwaarden vervult, te weten dat
in haar recht door de wet wordt voorzien
en dat het uitgeoefend wordt om de privebelangen van de burgerlijke partij te
waarborgen en aileen in de mate van die
·belangen.
26. Geen van die voorwaarden is valgens mij ten teze vervuld; derhalve moet
het antwoord, m.i., negatief zijn.
Ik ben er mij volkomen van bewust dat
ik mij, om deze stelling te verdedigen, in
een bijzonder moeilijke toestand bevind.
Een tegenstrijdige oplossing werd
inderdaad door het Hof aangenomen, in
een gelijkaardig geval, waar dezelfde
regels toepasselijk waren. Bij een arrest
van 22 juli 1981 heeft het Hof gezegd dat
wettelijk verantwoord is de beslissing
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, op verzet van de burgerlijke partijen, de beschikking van de raadkamer
wijzigt, die de internering van de verdachte had gelast, en deze laatste naar
het assisenhof verwijst (8).
27. Dit arrest bestaat. Moet het jurisprudentie worden?
Ik hoop van niet en daarom waag ik het
tot het Hof het verzoek te richten daarvan
afstand te willen nemen. Maar Iaten we

1

(8)

Rev. dr. pen., 1981, 934.
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een verdachte van wie de raadkamer vaststelt dat de wet tot bescherming van de
maatschappij op hem toepassing vindt.
De procureur des Konings, die de strafvordering uitoefent, vordert dat het aan
de raadkamer behage de internering te
gelasten. De beschikking beslist dat de
vordering van het openbaar ministerie
gegrond is, beveelt de internering en stelt
de zaak voor het overige uit om over de
eisen van de burgerlijke partijen uitspraak te doen.
Zeer duidelijk is dus dat geen enkele
beslissing over de vorderingen van de burger!ijke partijen is uitgesproken. Het is
tegen de beslissing over de strafvordering
dat de burgerlijke partijen, en de burgerlijke partijen aileen, hager beroep hebben
aangetekend.
28. Op dit enig rechtsmiddel wijzigt de
kamer van inbeschuldigingstelling de
beschikking van de raadkamer die de
internering had bevolen en, in strij d met
de vorderingen van de procureur-gener~al
bij het hof van beroep, verwijst zij de verdachte naar het hof van assisen.
Zou men durven te zeggen dat er daar
geen inmenging is in de uitoefening van
de strafvordering? De procureur des
Konings had geoordeeld dat er geen
grond was om de zaak naar het hof van
assisen te verwijzen; de raadkamer was
deze zienswijze bijgevallen en had dan
ook de internering van de verdachte
gelast, zonder aan de burgerlijke partijen
enig nadeel te berokkenen daar de
beschikking de beslissing over de privebelangen van deze partijen uitstelt. Niettemin hebben de burgerlijke partijen verzet aangetekend tegen de beschikking en
zij aileen hebben verkregen dat, op grond
van het belang dat zij in de zaak hebben,
de verdachte naar het hof van assisen
wordt verwezen.

Bij een arrest van 14 februari 1944 (9)
heeft het Hof het probleem opgelost in de
zin die de wetgever in de wet van 1 juli
1964 uitdrukkelijk zou bepalen, te weten
dat de onderzoeksgerechten bevoegd zijn
om over beide vorderingen, dus over de
civielrechtelijke vordering en over de
strafvordering, uitspraak te doen.
In een voetnoot, getekend L.C. - Leon
Cornil -, die in het Bulletin en in de Pasicrisie (10) is verschenen maar in de Arresten niet werd vertaald, wordt onderstreept : « Il est certain que, lorsque
l'internement est, apres constitution de
partie civile devant le juge d'instruction,
ordonne par Ia chambre du conseil pour
un fait qualifie crime, le renvoi de l'action
civile devant la cour d'assises, siE~geant
sans !'assistance du jury, necessite des
formalites difficilement justifiables. »
De mogelijkheid om eventueel ook de
strafvordering naar het hof van assisen te
verwijzen, op het enig verzoek van een
burgerlijke partij, werd klaarblijkelijk
niet onderzocht.
30. Kennen wij zulk een buitengewoon
recht aan de burgerlijke partij toe, dan
zijn we heel ver, m.i., van het verzet tegen
een beschikking van buitenvervolgingstelling, die zich ertoe beperkt de procedure
te regelen.
In geval van een buitenvervolgingstelling mocht de burgerlijke partij, die over
het recht beschikte om de strafvordering
aan de gang te brengen, redelijk hopen
dat de strafvordering tot met de eindbeslissing zou worden uitgeoefend, dat wil
zeggen tot de definitieve beslissing die
door een vonnisgerecht zou worden uitgesproken. Dit normale vooruitzicht is niet
verwezenlijkt. De strafvordering wordt
stopgezet door een beschikking of een
arrest waarbij gezegd wordt dat er geen
grand tot verdere vervolging is. Hier
treedt de burgerlijke partij aileen op om
te vragen dat de procedure zal worden
voortgezet, dat zij opnieuw aan de gang
wordt gebracht daar zij, na een normaal
begin, bij toeval gestuit is.

29. Onder vigeur van de oude wet van
9 april 1930, waarin de wetgever niet uit31. De strafvordering opnieuw aan de
drukkelijk had bepaald dat de onder- gang brengen, dat in een heel beperkt
zoeksgerechten bevoegd waren om over recht maar, niettegenstaande dit beperkt
de civielrechtelijke vorderingen en tege- karakter, beschikt de burgerlijke partij, in
lijk over de strafvordering uitspraak te de regel, niet over dat recht. De burgerdoen, rees de vraag of die gerechten niet lijke partij heeft aileen het recht, waarin
verplicht waren, na de wet tot bescher- door artikel 135 van het Wetboek van
ming van de maatschappij op de strafvordering te hebben toegepast, de zaak naar
(9) A.C., 1944, 104.
het vonnisgerecht te verwijzen opdat deze
rechtbank over de civielrechtelijke vorde(10) Bull. en Pas., 1944, I, 208; zie i.h.b.
ringen uitspraak zou doen.
blz. 210, 2e kol.
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aan te tekenen tegen een bescbikking van verantwoord is door de prive-belangen
buitenvervolgingstelling van de raadka- van de burgerlijke partijen.
mer. Het recbt van verzet werd door de
33. Als ik bet arrest van 22 ju!i 1981
recente recbtspraak van bet Hof tot de
goed begrijp, beeft het Hof geoordeeld dat
voorziening in cassatie uitgebreid.
deze twee voorwaarden vervuld waren.
De beropening van bet onderzoek, Volgens de motieven van bet arrest beeft
omdat nieuwe bezwaren zijn ontdekt, is bet Hof minstens impliciet beslist dat de
ook !outer een marrier om de strafvorde- burgelijke partijen, door de wijziging van
ring opnieuw aan de gang te brengen, en de beschikking die de internering had
de burgerlijke partijen bebben dan ook gelast en de verwijzing van de verdachte
beweerd dat ze bet recbt badden om een naar het hof van assisen te verkrijgen,
dergelijke beropening te vragen. Bij een niets anders badden gedaan dan van een
arrest van 7 september 1982 (11) beeft bet recht dat de uitoefening van de strafvorHof beslist dat zodanig recbt niet aan de dering aanbelangt, gebruik te maken, zonburgerlijke partij toekomt en dat aileen der dat er nochtans sprake kan zijn van
bet openbaar ministerie bevoegd is om de inmenging in de strafvordering zelf.
beropening van een onderzoek, dat door
De redenering van bet arrest scbij nt
een bescbikking of een arrest van buiten- ge1nspireerd te zijn door de gronden van
vervolgingstelling is gesloten, te vorderen. de arresten die het recbt om een voorzieHet arrest stoelt, enerzijds, op de wette- ning in cassatie tegen bet arrest van builijke bepalingen die ter zake van toepas- tenvervolgingstelling in te stellen aan de
sing zijn, i.b.b artikel248 van bet Wetboek burgerlijke partij toekennen. Het arrest
van Strafvordering, en, anderzijds, op bet van 22 juni 1981 steunt feitelijk op twee
feit dat de prive-belangen van de burger- gronden.
lijke partij voldoende gewaarborgd zijn
Eerste grand : bet recbt van de burgerdoor de mogelijkbeid waarover deze partij lijke partij om boger beroep in te stellen
bescbikt om baar vordering voor de bur- tegen een beschikking van de raadkamer
gerlijke recbter aanbangig te maken.
die de internering van de verdachte
beveelt, beeft, als wettelijk fundament,
32. Hoe zou men, nu de burgerlijke par- artikel 135 van bet Wetboek van Strafvortij niet over bet recbt bescbikt om de dering.
strafvordering opnieuw aan de gang te
Tweede grand : dat recbt kan slecbts
brengen, kunnen verantwoorden dat zij uitgeoefend worden in de mate van de
bet recbt bezit of zou bezitten om een wij- prive-belangen die de burgerlijke partij
ziging van de fundamentele ricbting van be zit.
een procedure te bewerken, om een . Laten wij die twee gronden onderzoebescbikking van internering te doen ver- ken.
nietigen en bijgevolg de zaak naar bet bof
34. Artikel 135 staat in hoek I,
van assisen te boren verwijzen? Zou dat
niet een recbtstreekse inmenging in de boofdstuk IX, van bet Wetboek van Strafvordering,
betreffende bet verslag van de
uitoefening van de strafvordering zelf
onderzoeksrechter, na voltooiing van de
betekenen?
recbtspleging. Het gaat dus om de regeGing bet Hof oordelen - wat mij als ling van de procedure, meer bepaald om
ongelooflijk voorkomt - dat de burger- bet verzet tegen de bescbikkingen van
lijke partij, wanneer zij boger beroep buitenvervolgingstelling van de raadkainstelt tegen een beschikking van de raad- mer. Het Hof berinnert bieraan in de eerkamer die een internering gelast, niet ste grond van bet arrest van 22 juli 1981,
scbuldig is aan een inmenging in de straf- waar gezegd wordt dat artikel 135 aan de
vordering en zicb ertoe beperkt, juist burger!ijke partij bet recht toekent om
zoals in bet geval van een verzet tegen verzet aan te tekenen tegen een bescbikeen bescbikking van buitenvervolgingstel- king van de raadkamer die de procedure
ling of van een voorziening tegen een regelt.
arrest van buitenvervolgingstelling, een
Het arrest voegt eraan toe dat dit recbt
beperkt recbt dat de strafvordering aan- ook geldt wanneer de gegeven bes!issing
belangt uit te oefenen, dan zouden we ons een bescbikking van internering is.
moeten afvragen of de wet in dat recbt
Waarom?
voorziet en of de uitoefening ervan, in de
{11) Cass., 7 sept. 1982, R. W., 1982-83, 932.

35. In artikel 135 van bet Wetboek van
Strafvordering is er geen sprake van

-618internering en het recht van de burgerlijke partij om verzet aan te tekenen
tegen de beschikking van de raadkamer,
een recht waarin dat artikel voorziet,
moet strikt ge!nterpreteerd worden. We
hebben reeds gezien dat de arresten van
het Hof in verband met het recht van de
burgerlijke partij om een voorziening in
cassatie in te stellen tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling,
uitdrukkelijk
zeggen dat het recht dat artikel 135 van
het Wetboek van Strafvordering aan de
burgerlijke partij toekent, uitzonderlijk is
en niet uitgebreid mag worden tot gevallen die de wet niet voorziet.
Artikel 135 voorziet niet in een recht
van verzet (of van hoger beroep) tegen
een beschikking die de internering
beveelt of weigert. Misschien moeten we
denken aan een andere wettelijke bepaling die waarschijnlijk in de wet tot
bescherming van de maatschappij staat.
36. Het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen die een internering bevelen of weigeren, wordt geregeld
bij artikel 8 van de wet van 1 juli 1964.
Artikel 8 bepaalt dat het openbaar ministerie en de verdachte of zijn advocaat voor
de kamer van inbeschuldigingstelling
hoger beroep kunnen instellen tegen de
beschikkingen van de raadkamer waarbij
de internering wordt gelast of geweigerd.
Dat recht wordt aan de burgerlijke partij
niet toegekend.
Waar kan men dan het wettelijk fundament vinden dat, volgens de rechtspraak
van het Hof, onontbeerlijk is opdat de burgerlijke partij het recht heeft om een
rechtsmiddel aan te wenden tegen een
beslissing over de strafvordering? Ik vrees
dat een dergelijk fundament ontbreekt,
wat reeds voldoende is om te kunnen stellen dat het hoger beroep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk is.
37. De tweede grond waarop het arrest
van 22 juli 1981 stoelt, is het prive-belang
van de burgerlijke partij. Op dat punt preciseert het Hof dat de beschuldigde,
indien hij door het hof van assisen wordt
veroordeeld, de schade van de burgerlijke
partij zal moeten vergoeden op basis van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en niet op basis van artikel 1386bis van
hetzelfde wetboek.
De tekst van artikel 1382 zal ik niet
lezen; idereen kent hem van buiten. Laat
ik even de tekst van artikel1386bis aanhalen, dat in het Burgerlijk Wetboek ingelast werd door artikel 1 van de wet van
16 april 1935.

Artikel 1386bis luidt :
Wanneer aan een ander schade wordt
veroorzaakt door een persoon die zich in
staat van krankzinnigheid bevindt, of in
een staat van ernstige geestesstoornis of
zwakzinnigheid die hem voor de controle
van zijn daden ongeschikt maakt, kan de
rechter hem veroordelen tot de gehele
vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden,
indien hij de controle van zijn daden had.
De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdend met de omstandigheden en met de toestand van de partijen. »
38. Indien men de tweede grond van het
arrest van 22 juli 1981 in zijn context
beschouwt en, rekening houdend met die
context, ontleedt, heeft men de indruk dat
het arrest impliciet beslist dat de verdachte, indien hij door de raadkamer
wordt ge!nterneerd, de schade van de burgerlijke partij zal moeten vergoeden op
basis van artikel 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek in plaats van op basis van
artikel 1382 van hetzelfde wetboek.
Is dat juist?
Ik denk het niet, althans niet dat het
noodzakelijk juist is.
Artikel 11 van de wet tot bescherming
van de maatschappij bepaalt weliswaar
dat het onderzoeksgerecht zoals het vonnisgerecht uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering « overeenkomstig
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wethoek»,
Om de juiste draagwijdte van deze laatste woorden goed te begrijpen, moet men
nagaan in welke omstandigheden deze
woorden in artikel 11 zijn ingelast.
We weten reeds dat artikel 1386bis van
het Burgerlijk Wetboek in dit wetboek
door de wet van 16 april1935 is ingevoegd.
Artikel 3 van dezelfde wet van 1935
heeft ook een artikel 29 aan de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering toegevoegd, dat nooit is gewijzigd noch opgeheven en dat als volgt
luidt:
« De bepalingen van dit hoofdstuk
(hoofdstuk IV van de wet van 17 april
1878) zijn van toepassing op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering,
ingesteld wegens een feit dat door de wet
misdrijf wordt genoemd en gepleegd is
door een persoon die zich in staat van
krankzinnigheid bevindt, of in een staat
van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem voor de controle van zijn
daden ongeschikt maakt. »
«
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wet van sociaal verweer toepast, in voorOm de internering van de verdachte te
komend geval oak toepassing maakt van gelasten, overeenkomstig de wet tot
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet- hescherming van de maatschappij. moet
hoek.
de rechter vaststellen dat de verdachte op
Geen wijziging is aangehracht in de wet het ogenblik dat hij gevonnist wordt in
van 9 april 1930 noch in het oorspronke- een staat van krankzinnigheid of in een
lijk ontwerp van de wet van 1 juli 1964.
staat van erge geestesstoornis of van
Het is in de loop van de hesprekingen geesteszwakheid is waardoor hij onhekwaam
wordt zijn daden te heheersten.
over dit laatste antwerp in de Commissie
van Justitie van de Kamer dat de minister
Artikel 7, eerste lid, van de wet van
voorgesteld heeft de woorden « overeen- 1 juli 1964 hepaalt dat de onderzoeksgekomstig artikel1386bis van het Burgerlijk rechten, tenzij het een politieke misdaad,
Wethoek » in artikel 11 in te lassen. Om een politiek wanhedrijf of een persdelict
zijn voorstel te rechtvaardigen, heeft hij hetreft, en de vonnisgerechten de interneuitgelegd dat artikel 1386bis van het Bur- ring kunnen gelasten van de verdachte
gerlijk Wethoek, dat toepasselijk was in die een feit, misdrijf of wanhedrijf
het raam van de wet van 9 april 1930, ook genoemd, heeft gepleegd en zich in een
toepasselijk hleef of moest hlijven in het van de in artikel 11 hepaalde staten
raam van de nieuwe wet tot hescherming bevindt
van de maatschappij (12).
Het gepleegde feit had in het verleden
In het verslag van de h. Rolin, namens plaats; de geestestoestand is huidige realide Commissie van Justitie van de Senaat, teit.
leest men dat de verwijzing naar de hepa40. Deze uitlegging wordt door de
lingen van artikel 1386bis van het Burgerlijk Wethoek die de Kamer van Volksver- rechtspraak van het Hof hevestigd.
Het arrest van 25 maart 1946 (14) heslist
tegenwoordigers nuttig had geacht, in
feite overhodig hleek, doch geen nadeel inderdaad dat de wet tot hescherming van
de maatschappij toepasselijk is op elke
kon meehrengen (13).
Wat ik uit de geschiedenis van die heklaagde, zonder onderscheid, die een
enkele
woorden
overeenkosmtig daad heeft begaan welke als misdaad of
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet- wanhedrijf wordt omschreven, en die, op
hoek ,, onthoud, is aileen dat de strafrech- het tijdstip dat hij gevonnist wordt, bevonter, wanneer hij de wet tot hescherming den wordt te verkeren in een staat van
van de maatschappij toepast, acht moet krankzinnigheid of in een staat van erge
slaan op de hepalingen van artikel1386bis geestesstoornis of van geesteszwakheid
waardoor hij onhekwaam wordt zijn
van het Burgerlijk Wethoek.
daden te heheersen. Op dit punt hehhen
In geen geval heeft de wetgever van we een vaststaande rechtspraak (15).
1964 de draagwijdte of het toepassingsgeTalrijke arresten, vonnissen en heschikhied van hedoeld artikel 1386bis van het
kingen stellen vast, om de internering van
Burgerlijk Wethoek gewijzigd.
de verdachte of van de heklaagde te verDie woorden hetekenen zeker niet dat antwoorden, dat hij en op het tijdstip van
de strafrechter die de wet tot hescherming de feiten en op het tijdstip van de rechtervan de maatschappij op de strafvordering lijke heslissing, verkeerde en thans nag
toepast, noodzakelijk, altijd en in aile verkeert in een der staten die in artikel 1
gevallen, artikel 1386bis van het Burger- van de wet tot hescherming van de maatlijk Wethoek op de vorderingen van de schappij worden hedoeld. De eerste vasthurgerlijke partijen moet toepassen.
stelling - geestestoestand op het tijdstip
van de feiten - is nutteloos; zij heeft geen
39. Eerst en vooral moeten we opmer- terugslag op de heslissing waarhij de verken dat men zich niet op hetzelfde tijdstip dachte of heklaagde wordt ge!nterneerd,
kan plaatsen om de geestestoestand van daar de internering wettig verantwoord is
de verdachte te heoordelen, wanneer het door de vaststelling dat, op het ogenhlik
om de toepassing van de wet tot hescher- dat de rechter uitspraak doet, de verming van de maatschappij gaat en wan- dachte of heklaagde - van wie de rechter
neer het om de toepassing van
(12) Pasinomie, 1964, 945.
(13) Pasinomie, 1964, 946.

(14) A.C., 1946, 117.
(15) Raadpl. Cass., 24 juni 1968, A.C:, 1968.
1300; 22 jan. 1974, A.C., 1974, 571.
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artikel 1 van de wet hedoelde staten verkeert.
41. Het tegenovergestelde zou onjuist
zijn. Indien de rechter vaststelt dat de verdachte of heklaagde in een van hedoelde
staten verkeerde toen hij de feiten
pleegde, maar niet meer in die staat verkeert op het ogenhlik dat de rechterlijke
heslissing wordt uitgesproken, dan mag
hij de wet tot hescherming van de maatschappij niet toepassen; de verdachte of
de heklaagde valt niet onder de wet tot
hescherming van de maatschappij en toepassing van die wet zou onwettig zijn.
Ten opzichte van de toepassing van de
wet tot hescherming van de maatschappij
is er maar een tijdstip waarmee de rechter rekening moet houden en dat is het
tijdstip waarop de rechterlijke heslissing
wordt uitgesproken. Het is op dat tijdstip
en op dat tijdstip aileen dat de dader van
het feit, dat als misdrijf of wanhedrijf
wordt heschouwd, in staat van krankzinnigheid of in erge staat van geestesstoornis of van geesteszwakheid waardoor hij
onhekwaam wordt om zijn daden te
heheersen, moet verkeren, opdat de rechter zijn internering wettelijk kan gelasten.
42. Wanneer de rechter over de civielrechtelijke vordering uitspraak doet, is
het juist andersom. Hij hoeft oak slechts
met een tijdstip rekening te houden, maar
het gaat niet om het tijdstip waarop de
rechterlijke heslissing wordt uitgesproken; het tijdstip dat hier telt is dat waarop
het feit, als misdaad of wanhedrijf
heschouwd, dat de schade heeft veroor.zaakt, gepleegd is.
Artikel 1386bis van het Burgerlijk Wethoek wordt toegepast - we hehhen het
gezien - wanneer aan een ander schade
wordt veroorzaakt door een persoon die
zich in staat van krankzinnigheid bevindt
of in een staat van ernstige geestesstoornis, enz.
Men moet dan oak, dunkt mij, een
onderscheid maken tussen vier afzonderlijk gevallen.
43. Eerste geval: de verdachte was normaal op het ogenhlik dat hij de feiten
pleegde; hij is oak normaal op het ogenhlik dat hij gevonnist wordt. Dit eerste
geval is hijzonder gemakkelijk. Noch de
wet tot bescherming van de maatschappij
noch artikel 1386 bis van het Burgerlijk
Wetboek wordt toegepast. Indien tegen de
verdachte voldoende bezwaren aanwezig

zijn, zal het onderzoeksgerecht hem naar
het vonnisgerecht verwijzen en dit
gerecht zal uitspraak doen over de strafvordering overeenkomstig het gemene
recht en over de civielrechtelijke vordering met toepassing van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
44. Tweede geval : op het ogenblik dat
hij de feite pleegde, verkeerde de verdachte in een van de door artikel 1 van de
wet tot bescherming van de maatschappij
bepaalde staten en, op het ogenblik van
het vonnis, verkeert hij nag altijd in
dezelfde geestestoestand. Op de strafvordering past de rechter - vonnisgerecht of
onderzoeksgerecht dat als vonnisgerecht
uitspraak doet - de wet tot hescherming
van de maatschappij toe. Wat de civielrechtelijke vordering betreft, doet dezelfde rechter tegelijk uitspraak, naar billijkheid, overeenkomstig artikel 1386bis
van het Burgerlijk Wetboek.
45. Derde geval : op het ogenblik van de
feiten was de verdachte normaal, maar op
het ogenblik dat hij wordt gevonnist, verkeert hij in een van de door artikel 1 van
de wet tot bescherming van de maatschappij bepaalde staten. Op de strafvordering past de rechter deze laatste wet
toe, daar, te dien aanzien, aileen telt de
geestestoestand van de verdachte of van
de beklaagde op het ogenblik van het vonnis. Ten aanzien van de burgerlijke
rechtsvordering daarentegen doet hij uitspraak overeenkomstig de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Toepassing van artikel 1386bis van dat wethoek is uitgesloten nu die bepaling het
bestaan onderstelt van een staat van
krankzinnigheid of een staat van ernstige
geestesstoornis of zwakzinnigheid ten
tijde dat de schade werd veroorzaakt,
d.w.z. op het ogenblik dat het schadeverwekkend feit werd begaan.
46. Vierde geval : bij het plegen van de
feiten bevond de beklaagde zich in een
der bij artikel 1 van de wet tot bescherming van de maatschappij hedoelde staten, maar op het ogenblik van het vonnis
is hij genezen.
Nu hij die genezing vaststelt, kan de
rechter geen toepassing maken van de
wet tot bescherming van de maatschappij;
hij kan slechts het gemene recht toepassen. Hij dient na te gaan en te beoordelen
hoe de geestestoestand van de dader was
bij het plegen van de feiten en, in voorkomend geval, artikel 71 van het Strafwetboek toe te passen. Voor een onderzoeks-
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uitlopen op een buitenvervolgingstelling, leiden. Het is gewoon een « gebruik », een
voor een vonnisgerecht op een vrijspraak. gewoonte van de strafgerechten zich
Wanneer het een onderzoeksgerecht is onbevoegd te verklaren ten aanzien van
dat de bij artikel 71 bepaalde grond van de burgerlijke rechtsvordering die tegen
rechtvaardiging vaststelt en mitsdien de vrijgesproken verdachte is ingesteld.
beslist dater geen reden is tot vervolging,
48. De onbevoegdverklaring betekent
dan is dat gerecht onbevoegd om uit- alleen « dat op basis van de telastlegging
spraak te doen op de civielrechtelijke vor- de vordering tot goedmaking van de
dering. Slechts bij uitzondering, ingeval schade ongegrond is en dat, daar d€
de wet daarin uitdrukkelijk heeft voor- beklaagde bet strafbaar feit niet gepleegd
zien, doen de onderzoeksgerechten uit- heeft waarvoor hi} strafbaar is, de rechter
spraak als vonnisgerechten. In de onder- bij wie de strafvordering aanhangig is,
havige materie vinden de onderzoeksge- onbevoegd is om uitspraak te doen over
rechten in artikel 7 van de wet tot een andere grondslag (ditmaal uitsluitend
bescherming van de maatschappij de een burgerlijke grondslag), die ook tot
bevoegdheid om uitspraak te doen als basis kon dienen voor de vordering van de
vonnisgerechten voor de toepassing van burgerlijke partij. De beslissing waarbij
die wet. Nu wordt in ons vierde geval de het gerecht zich onbevoegd verklaart,
wet tot bescherming van de maatschappij heeft dus geen betrekking op de burgerniet toegepast. De raadkamer of de kamer lijke rechtsvordering zoals deze hie et
van inbeschuldigingstelling, die op grond nunc is ingesteld; zij betekent dat de rechvan artikel 71 van het Strafwetboek ter bij wie de strafvordering aanhangig is,
een buitenvervolgingstelling uitspreekt, onbevoegd is om kennis te nemen van een
treedt op als onderzoeksgerecht en velt, in gewijzigde vordering... De rechter voor
die hoedanigheid, de bij artikel 128 van wie de strafvordering is gebracht, zou dus
het Wetboek van Strafvordering voor- evenzo kunnen zeggen dat de rechtsvorziene beslissing, waarbij de procedure dering van de burgerlijke partij onmiddelwordt geregeld.
Jijk ongegrond is, omdat de oorzaak van
Wanneer het integendeel een vonnisge- deze vordering, nl. bet misdrijf, niet bewerecht is dat met toepassing van bedoeld zen is » (17).
artikel 71 de beschuldigde of de beklaagde
Hoe dan ook, en welke bezwaren betrefvrijspreekt, wijst het daarmee een eindbe- fende de terminologie ook kunnen worden
slissing op de strafvordering en wordt het geopperd, de onbevoegdverklaring om
meteen verplicht uitspraak te doen op de over de burgerlijke rechtsvordering uitcivielrechtelijke vordering die tegelijk bij spraak te doen, is het gevolg van de beslishem aanhangig is. De geestestoestand sing die, op de strafvordering, het misdrijf
van de dader ten tijde van de feiten sluit niet bewezen verklaart. De toekenning
nochtans de toepassing van de artikelen van schadevergoeding aan de burgerlijke
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek partij tot herstel van de geleden schade
uit; alleen artikell386bis van dat wetboek zou natuurlijk niet verantwoord zijn, nu
kan toegepast worden (16).
de rechter geoordeeld heeft dat het feit
dat als oorzaak van de schade werd aan47. Hier kan er geen sprake van zijn gevoerd, niet bewezen is.
dat de rechter zich wegens de vrijspraak
49. Wanneer de rechter vrijspreekt
ten aanzien van de strafvordering onbevoegd verklaart om uitspraak te doen op onder de omstandigheden als bepaald in
het
vierde geval - d.w.z. omdat de
de burgerlijke rechtsvordering. De redenen van de vrijspraak staan zulks in de beklaagde we! geestesziek was in de zin
van artikel 1 van de wet tot bescherming
we g.
van de maatschappij op het ogenblik dat
Wanneer de rechter de beklaagde vrij- de feiten werden gepleegd, maar genezen
spreekt op grond dat de telastlegging niet is ten tijde van het vonnis - dan doet hij
bewezen is, verklaart hij zich onbevoegd zijn beslissing tot vrijspraak niet steunen
om op de burgerlijke rechtsvordering mt- op de overweging dat het misdrijf niet
spraak te doen. De strekking van de onbe- bewezen is; hij stelt integendeel vast dat
voegdverklaring is beperkt en het gebruik dit misdrijf bewezen is maar geen grond
van het woord « onbevoegdheid » - hoe verschaft tot toepassing van een straf gelet op de strafrechtelijke ontoereken(16) Raadpl. VAN ACKER P., « De rechtspleging tot schadevergoeding in het kader van de
wet van 9 april 1930 «, R. W, 1951-53, 1081-1092,
1.h.b. kol. 1086, m fine.

(17) Voetnoot, getekend E.K., onder Cass.,
25 mel 1973, A.C., 1973, 936.
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van de feiten - noch van de wet tot uitspraak zal doen overeenkomstig
bescherming van de maatschappij
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetgelet op de geestestoestand van de hoek. Hij zal die wetsbepaling slechts toebeklaagde die ten tijde van het vonnis passing Iaten vinden indien hij vaststelt
weer normaal is geworden.
dat de ge!nterneerde zich ten tijde van de
Dat neemt niet weg - en dat is het .feiten in een van de bij artikel 1 van de
enige wat voor de burgerlijke partij van wet tot bescherming van de maatschappij
belang is - dat het misdrijf bewezen is bepaalde staten bevond.
geacht, wat de rechter ertoe verplicht over
de burgerlijke rechtsvordering uitspraak
52. In het geval dat geleid heeft tot
te doen. In het vierde geval, waarbij de 's Hofs arrest van 22 juli 1981, had de
beklaagde krankzinnig, ernstig geestelijk raadkamer - ik wil eraan herinneren gestoord of zwaar zwakzinnig is ten tijde de uitspraak over de burgerlijke belangen
van de feiten, mag de rechter niet de arti- opgeschort. Hoe zou derhalve de ontvankelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk kelijkheid van het hager beroep, dat de
Wetboek toepassen, maar moet hij toepas- burgerlijke partijen voor de kamer van
sing maken van artikel 1386bis van dat inbeschuldigingstelling hebben ingesteld
wetboek.
tegen een uitsluitend op de strafvordering
50. Wat de rechten van de burgerlijke betrekking hebbende beslissing, te verpartij betreft, is het probleem identiek in antwoorden zijn?
het tweede geval, waarbij de dader van de
Zoals in het eerste middel werd
feiten ge!nterneerd is, en in het vierde betoogd, deed die beslissing geen afbreuk
geval, waarbij hij vrijgesproken wordt. In aan de belangen van de burgerlijke parbeide gevallen namelijk is het zo dat de tijen. Over die belangen zou achteraf voor
rechter, bij wie de strafvordering en de de raadkamer geding zijn gevoerd en,
burgerlijke rechtsvordering tegelijk aan- ingeval dat onderzoeksgerecht van oarhangig zijn gemaakt, op de eerstge- dee! zou zijn geweest dat de ge!nternoemde vordering beslist dat de vermoe- neerde zich ten tijde van de feiten bevond
delijke dader van de feiten die feiten in een ernstige staat van geestesstoornis
inderdaad heeft gepleegd maar bij het ple- of van zwakzinnigheid, en mitsdien artigen ervan zich bevond in een der bij arti- kel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek
kel 1 van de wet tot bescherming van de zou hebben toegepast, dan zouden de burmaatschappij bedoelde staten.
gerlijke
partijen
ontvankelijk
zijn
51. Wij kunnen nu terugkomen op de geweest om tegen die op hun burgerlijke
rechtsvorderingen
gewezen
beslissing
in
tweede grand waarop het arrest van het
Hof van 22 juli 1981 zijn beslissing doet hager beroep te komen. Zij zouden aan de
berusten, te weten « dat de door het hof kamer van inbeschuldigingstelling hebvan assisen veroordeelde beschuldigde tot ben kunnen vragen de over hun particuschadevergoeding gehouden zal zijn op liere belangen uitspraak doende beschikgrand van artikel 1382 van het Burgerlijk king te vernietigen, vast te stellen dat de
Wetboek en
niet op
grand van gelnterneerde ten tijde van de feiten no'rmaal was en hem derhalve ertoe te verartikel 1386bis van dat wetboek "·
oordelen de door zijn schuld veroorzaakte
Met die grand lijkt het Hof impliciet te schade te vergoeden overeenkomstig de
oordelen - ik heb er a! op gewezen - dat artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
de door de raadkamer ge!nterneerde ver- Wetboek. Als de kamer van inbeschuldidachte schadevergoeding verschuldigd zal gingstelling de aanspraken van de burgerzijn op grand van artikel 1386bis en niet lijke partijen verantwoord achtte, stand
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk .het haar vrij daarover recht te doen. Er is
Wetboek.
geen enkele rechtsregel die haar dat verEn nadat ik daarbij de vraag gesteld biedt.
had of dat we! juist was, heb ik daarop
geantwoord dat ik niet geloofde dat die
53. Voor de onderzoeksgerechten, uit·
stelling juist was, althans niet noodzakelijk. Om dat antwoord te staven is het dat spraak doende als vonnisgerechten, is de
toestand
van de burgerlijke partijen te
ik gemeend heb de vier hierboven onderzochte gevallen te moeten onderscheiden. vergelijken met die van de burgerlijke
Uit dat onderzoek mag ik het besluit aflei- partijen voor de vonntsgerechten.
den dat de internering die op de strafvorWanneer de correctionele of de polihedering wordt uitgesproken, niet noodzake- rechtbank de beklaagde vrijspreekt op
!ijk impliceert dat de rechter ten aan- grand dat het misdr1jf met bewezen is,
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(18) om over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen.
Wanneer aileen de burgerlijke partij in
boger beroep is gekomen, beschikt de
appelrechter over de macht om te beslissen of het misdrijf dat aan de burgerlijke
rechtsvordering ten grondslag ligt, bewezen is. Dusdoende miskent hij noch het
gezag noch de kracht van gewijsde die
aan de beslissing tot vrijspraak verbonden is. Voor de beklaagde blijft de vrijspraak onverkort. De beslissing op de
strafvordering is in kracht van gewijsde
gegaan.
54. Om evenwel binnen de perken van
de aanhangigmaking - d.w.z. over de
burgerlijke rechtsvordering - uitspraak
te doen, is het zo dat de appelrechter mag
- j a zelfs moet - toetsen of het misdrijf,
dat nu eenmaal aan die vordering ten
grondslag ligt, a! dan niet bewezen is. Verklaart hij het bewezen, dan heeft hij daaruit geen enkele gevolgtrekking te maken
in verband met de strafvordering, die
immers definitief is beslecht, maar dient
hij de onbevoegdheidsbeslissing van de
eerste rechter teniet te doen en na, bij
wijze van uitspraak over de enkele burgerlijke rechtsvordering, het misdrijf
bewezen te hebben verklaard, aan de burgerlijke partij schadevergoeding toe te
kennen tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade.
Op dat punt is de rechtspraak - en bijzonder die van het Hof - vaststaand (19).
55. Er is geen enkele reden om daarover anders te gaan beslissen wanneer de
correctionele rechtbank, in plaats van de
beklaagde vrij te spreken en zich onbevoegd te verklaren ten aanzien van de
burgerlijke rechtsvordering, de internering beveelt en aan de burgerlijke partij
een billijke vergoeding toewijst, overeenkomstig artikel1386bis van het Burgerlijk
Wetboek.
Wanneer aileen de burgerlijke partij in
boger beroep komt, wordt daardoor aileen
de burgerlijke rechtsvordering - en niet
de strafvordering - bij de correctionele
kamer van het hof van beroep aanbangig
gemaakt. De beslissing over laatstgenoemde vordering, ongeacbt of die een
internering dan wei een vrijspraak
(18) Over het begrip
supra, nrs. 47 en 48.

«

onbevoegdheid

»,

cf.

(19) Raadpl. onder meer Cass., 25 maart 1980,
A. C., 1979-80, 924, en de in de voetnoot 1 aangehaalde arresten.

behelst is in kracht van gewijsde getreden. BiJ het hof van beroep is aileen de
burgerlijke rechtsvordering aanhangig,
maar dan oak heel die vordering, weshalve dat hof de bevoegdheid heeft om
aile litigieuze vragen te toetsen en te
beslissen waarvan de oplossing nodig is
om over die burgerlijke rechtsvordering
uitspraak te kunnen doen.
Daaraan is niets stuitends noch wat dan
oak dat zou strijdig zijn met de wettelijke
regelen. Ik zou zelfs geneigd zijn te stellen dat de bezwaren die tegen de zoeven
vermelde rechtspraak weleens worden
geopperd bij vrijspraak v.an de beklaagde,
nag minder gegrond Z!Jn wanneer de
dader van de feiten gelnterneerd wordt.
56. Wanneer een burgerlijke partij een
vordering tot schadevergoeding instelt
tegen een in eerste aanleg vrijgesproken
beklaagde, dan moet de appelrechter, wil
hij die vordering toewijzen, op de burgerlijke rechtsvordering beslissen dat het
misdrijf bewezen is, terwijl op de strafvordering de eerste recbter definitief heeft
beslist dat dit misdrijf niet bewezen is.
Dat is het wat op het eerste gezicht aanstoot geeft, daarin is het dat een contradictie schuilt waaruit sommigen een filSkenning van bet gezag van het gewijsde
in strafzaken menen te mogen af!e1den.
Af en toe wordt in de voorzieningen nog
een beroep gedaan op dat middel, dat door
het Hof evenwel systematisch afgewezen
wordt.
57. Wanneer de beklaagde door de correctionele rechtbank niet vrijgesproken
maar gelnterneerd wordt en aileen de burgerlijke partij, die op gro'.'? van
artikel 1386bJ:S van het Burgerl!Jk Wethoek schadevergoeding heeft verkregen,
tegen die beslissing in boger beroep komt,
mag het bof van beroep op de burgerlijke
rechtsvordering vrijelijk uitspraak doen,
zonder dat daarbij sprake is van enige zelfs scbijnbare - tegenstrijdigheid met
de beslissing tot internering die op de
strafvordering is getroffen.
Om de vordering toe te wijzen van de
burgerlijke partij die schadeloos gesteld
wil worden op grond van de artikelen 1382
en 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, dient
het hof van beroep eerst te beslissen dat
het misdrijf bewezen is, vervolgens dat de
dader van dat misdrijf bij het plegen
ervan niet krankzinnig nocb ernstig geestesgestoord of zwakzinnig was.
58. Met zijn beslissing dat het misdrijf
bewezen is, gaat het bof van beroep niet
in tegen de beslissing die is uitgesuroken
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te bevelen had de correctionele rechtbank
immers ook beslist - op de strafvordering - dat het misdrijf bewezen was of
althans dat de beklaagde de feiten
gepleegd had.
59. Bij zijn uitspraak over de geestestoestand van de ge!nterneerde ten tijde
van de feiten kan het hof van beroep al
evenmin in strijd komen met de correctionele rechtbank, aangezien deze de
geestestoestand van de beklaagde te dien
tijde niet te beoordelen had. Macht die
rechtbank tach bepaalde overwegingen
gewijd hebben aan de geestestoestand
van de beklaagde ten tijde van de feiten,
dan zou aan die beschouwingen - die
niet de noodzakelijke redengeving van
het dispositief van internering opleveren
- geen enkel gezag van het gewijsde verbonden zijn.

de kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij aileen de burgerlijke rechtsvordering is aangebracht, vrijelijk uitspraak
binnen de perken van die aanhangigmaking. De beslissing tot internering wordt
niet opnieuw ter discussie gesteld. Aileen
het openbaar ministerie en de verdachte
of diens raadsman kunnen voor de kamer
van inbeschuldigingstelling in boger
beroep komen tegen beslissingen van de
raadkamer waarbij een internering gelast
of geweigerd wordt. Artikel 8, eerste lid,
van de wet van 1 juli 1964 - we hebben
het reeds gezegd - bepaalt zulks uitdrukkelijk. De burgerlijke partij beschikt niet
over dat recht.
62. Ik vraag het Hof deze voorziening te
baat te nemen om terug te keren tot de
strikte toepassing van de rechtsprincipes
en de rechtsregels.
Maar hoe kunnen we tot die toepassing
op het bestreden arrest komen?
Allereerst door de voorziening van de
vennootschappen,
die
optreden
als
eisende burgerlijke partijen, onontvankelijk te verklaren in zoverre die voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering. Vervolgens door de cassatie uit te spreken van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen, de beslissing namelijk waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Gent zich onbevoegd heeft verklaard om over die vorderingen uitspraak
te doen.

60. Indien, in de door 's Hofs arrest van
22 juli 1981 beslechte zaak, de internering
door de correctionele rechtbank was uitgesproken en niet door de raadkamer en
het boger beroep van de burgerlijke p~rtij
dus bij de correctionele kamer van het hof
van beroep en niet bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig zou zijn
geweest, dan kan ik bezwaarlijk geloven
dat het Hof zou hebben beslist dat een
dergelijk boger beroep ontvankelijk was
en daarbij als wettelijke grondslag van
dat buitensporig recht van de burgerlijke
partij artikel 135 van het Wetboek van
Strafvordering zou hebben aangewezen.
Deze wetsbepaling - het Hof heeft er
63. Het is duidelijk dat voor de kamer
uitdrukkelijk op gewezen - heeft betrek- van inbeschuldigingstelling, die het
king op de regeling van de procedure. Het bestreden arrest heeft gewezen, de onbeis enkel omdat de internering gelast was voegdheid ten aanzien van de burgerlijke
door een onderzoeksgerecht, dat het Hof rechtsvorderingen voortvloeit uit de
melding heeft gemaakt van artikel 135, beslissing waarbij ten aanzien van de
terwijl, naar mijn bescheiden mening, het strafvordering gezegd wordt dat er geen
probleem zich net eender voordoet voor grond is om de internering van de verde vonnisgerechten en voor de onder- .dachte te gelasten.
zoeksgerechten, nu deze laatste uitspraak
doen als vonnisgerechten (20).
64. Het mag alleszins bevreemdend
61. Derhalve kan het door de burger- heten dat op de enkele grond dat betrokkene
geen gevaar oplevert voor zichzelf
lijke partij bij de kamer van inbeschuldigingstelling ingestelde boger beroep noch voor de maatschappij, de beslissing
tegen een beschikking die de internering wordt gewezen de verdachte niet te intergelast, de beslissing tot internering niet neren, terwijl het arrest toch vaststelt dat
bij het rechtscollege in boger beroep aan- di~ v~:dachte de hem ten laste gelegde
hangig maken. Wanneer aileen de burger- misdnJven gepleegd heeft en bij de uitlijke partij in boger beroep komt, dan spraak van de kamer van inbeschuldibhjft de door de raadkamer ge!nterneerde gingstelling in een ernstige staat van
dader van de feiten ge!nterneerd en doet gee~tesstoornis verkeerde die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn
daden.
(20) In geen geval treedt de burgerlijke partij
. De wettigheid van een dergelijke beslisin de 1nternering op (raadpl. Cass., 6 sept. 1945,
smg werd nochtans erkend bij een arrest
A.C., 1945, 200).
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arrest dat overigens vinnig gehekeld werd
in een lange noot van procureur-generaal
Paul Leclercq (22}. Die rechtspraak Jijkt
niettemin expliciet te zijn bevestigd bij
het arrest van 25 maart 1946 waarin het
Hof de internering « een facultatieve
maatregel , heet (23), en overigens vindt
zij althans impliciet bevestiging in verscheidene latere arresten (24).
Een ontleding van die verscheidene
arresten en de vergelijking van hun
redengeving zou beslist zeer interessant
zijn maar zou het bestek van deze voorziening te buiten gaan. Ik mag dus niet toegeven aan de verleiding om hier een dergelijke studie te maken.
65. Nu de beslissing dat er geen grand
bestaat om de internering te bevelen op
de strafvordering gewezen is, zal het Hof
- als het zich bij mijn zienswijze aansluit
- de voorziening, die enkel door de burgerlijke partijen is ingesteld, onontvankeJijk verklaren in zoverre die tegen die
beslissing is gericht.
66. Macht het Hof het op dat punt niet
met mij eens zijn, en, de bedoelde beslissing met een buitenvervolgingstelling
gelijkstellend, de voorziening van de burgerlijke partijen ontvankelijk verklaren,
dan zou het niettemin geen middelen van
ambtswege aanvoeren (25}. Het zou ermee
volstaan zich uit te spreken over de middelen van de burgerlijke partijen en die
Jijken mij niet op te komen tegen het dispositief waarbij wordt gezegd dat er geen
grand is om de internering van de verdachte te bevelen omdat de betrokkene
niet gevaarlijk is.
67. Weliswaar doen de eiseressen in het
eerste onderdeel van hun eerste middel
gelden dat, krachtens artikel 7 van de wet
tot bescherming van de maatschappij, de
onderzoeksgerechten die vastste!len dat
de verdachte de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd en zich in een van de
bij artikel 1 van de wet tot bescherming
van de maatschappij bepaalde staten
bevindt, geen andere bevoegdheid hebben

------------------!
(21) Bull. en Pas., 1934, I, 180.
(22) Idem.
(23) A.C., 1946, 177.
(24) Raadpl. onder meer Cass., 19 feb. 1974,
A.C., 1974, 689; Cass., 18 mei 1976, ibid., 1976,
1036; Cass., 20 sept. 1977, ibid., 1978, 90.
(25) Raadpl. Cass., 10 dec. 1980, Bull. en Pas.,
1981, I, 412.

dan de internering van die verdachte te
bevelen, maar niet over de macht beschikken te zeggen dat er geen grand bestaat
tot vervolging.
Uit dat betoog blijkt dat de grief van de
eiseressen niet gericht is tegen de beslissing waarbij gezegd wordt dat er geen
grand tot internering is, maar tegen de
beslissing dat er geen grand tot vervolging is; de strekking van dat eerste onderdee! wordt trouwens verduidelijkt door
het besluit dat de eiseressen eruit afleiden, te weten dat het arrest een schending
inhoudt van de artikelen 7, 8 en 11 van de
wet tot bescherming van de maatschappij,
welke wetsbepalingen niet voorzien in de
mogelijkheid om een « buitenvervolgingstelling , uit te spreken.
Nu is het bestreden arrest wis en zeker
geen arrest van buitenvervolgingstelling.
Oak als het Hof zou beslissen dat de voorziening van de eiseressen tegen de beslissing op de strafvordering ontvankelijk is,
dan zou het dat doen doordat het de
bestreden beslissing met een buitenvervolgingstelling gelijkstelt. De beslissing
dat er geen grand aanwezig is om de internering te bevelen, zou evenwel geen buitenvervolgingstelling worden door het feit
aileen dat zij ermee wordt gelijkgesteld.
Wat zijn eerste onderdeel betreft, mist
het eerste middel derhalve feitelijke
grondslag.
68. In het tweede onderdeel van hetzelfde middel betogen de eiseressen dat,
ook in de veronderstelling dat een magelijkheid tot buitenvervolging bestaat, de
door het arrest op de strafvordering gewezen beslissing met een internering gelijkstaat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling met die beslissing uitspraak
heeft gedaan over de strafvordering in de
zin van artikel 11 van de wet tot bescherming van de maatschappij, waardoor zij
meteen verplicht was ook uitspraak te
doen over de burgerlijke rechtsvorderingen die bij haar aanhangig waren
gemaakt.
Wat dit tweede onderdeel betreft, lijkt
het middel mij gegrond.
Naar mijn gevoelen is het zeker dat,
met zijn beslissing dat de verdachte de
feiten gepleegd heeft, dat hij in een ernstige toestand van geesstesstoornis verkeert, maar dat hij evenwel niet gevaarlijk is en niet ge!nterneerd dient te worden, het bestreden arrest uitspraak doet
op de strafvordering. Of zij nu goed of
slecht, wettig dan we! onwettig is, die
beslissing beiHndigt de strafvordering.
Het bestreden arrest doet uitspraak over
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strafvordering, nu daartegen niet met een

regelmatige en ontvankelijke voorziening
wordt opgekomen, is definitief.
Naar recht mocht de kamer van inbeschuldigingstelling zich dan ook niet
onbevoegd verklaren om van de burgerlijke rechtsvorderingen kennis te nemen;
zij was integendeel ertoe gehouden, met
toepassing van de artikelen 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 11 van de wet tot bescherming van de maatschappij, uitspraak te
doen over de zaak zelve van de gezegde
burgerlijke rechtsvorderingen (26).
69. Wat nu het tweede middel betreft
dat door de eiseressen wordt aangevoerd,
dat hoeft m.i. niet te worden getoetst; het
is namelijk niet van dien aard dat het tot
een ruirnere cassatie kan leiden dan het

tweede onderdeel van het eerste middel
dat kan doen.
In dat tweede middel hekelen de eiseressen het arrest waar het beslist dat verweerder ten tijde van de feiten in een ern-

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
door de eiseressen tegen verweerder
ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 8, 11 van
de wet van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, als
gewijzigd door de wet van 1 juli 1964, en
4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat « beklaagde de hem ten
laste gelegde feiten gepleegd heeft » en
<< dat de beklaagde zich op het ogenblik
der hem ten laste gelegde feiten en ook
thans in een van de bij artikel 1 van de
wet van 9 april 1930, als vervangen door
de wet van 1 juli 1964, voorziene staten
bevond en bevindt, namelijk in een
ernstige staat van geestesstoornis die
hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden », beslist dat « er
geen
aanleiding
is
tot
verdere
vervolging >> en << er nochtans geen
redenen zijn om de internering van
beklaagde te gelasten »,

stige toestand van geestesstoornis verkeerde die hem ongeschikt maakte om
zijn daden te controleren.
Om de redenen die ik hierboven heb
vermeld bij het nagaan van de bevoegdheden van de appelrechter bij wie aileen de
en doordat het arrest bes!ist dat de
burgerlijke rechtsvordering aanhangig is,
zal het op de weg liggen van het gerecht kamer van inbeschuldigingstelling « niet
waarnaar de zaak verwezen wordt - de bevoegd is om kennis te nemen van de
kamer van inbeschuldigingstelling te Ant- vorderingen der burgerlijke partijen,
werpen of te Brussel - vrijelijk de gees- gezien geen internering lastens de vertestoestand van verweerder ten tij de van dachte wordt uitgesproken » en hem tot
de feiten te beoordelen en, overeenkom- << de kosten van hun stelling » veroorstig zijn beslissing dienaangaande, hetzij deelt,
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerterwijl, eerste onderdeel, krachtens
lijk Wetboek, hetzij artikel 1386bis van
artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot
datzelfde wetboek toe te passen.
bescherming van de maatschappij tegen
70. Conclusie : cassatie, op het tweede de abnormalen en de gewoontemisdadionderdeel van het eerste middel, van de gers, zoals deze is vervangen door de
beslissing op de burgerlijke rechtsvorde- wet van 1 juli 1964, de onderzoeksgerechten, die vaststellen dat de verdachte
ringen.
verkeert in een van de staten bedoeld in
artikel 1 van voormelde wet, slechts de
ARREST
mogelijkheid hebben de internering te
gelasten en niet bevoegd zijn om te
(A.R. nr. 6780)
beslissen dat om de reden dat de
verdachte geen gevaar oplevert voor
RET HOF; - Gelet op het bestre- zichzelf noch voor de maatschappij, er
den arrest, op 7 mei 1981 door het geen aanleiding bestaat tot verdere vervolging; krachtens artikel 8 van voorHof van Beroep te Gent, kamer van melde wet, boger beroep tegen een
inbeschuldigingstelling, gewezen;
beslissing van de raadkamer voor de
verdachte of zijn advocaat slechts kan
(26) V66r de wet van 1 juli 1964, raadpl. Cass., worden ingesteld wanneer de raadkamer
14 feb. 1944, A. C., 1944, 104; m de wet van 1 juli de internermg heeft gelast of geweigerd,
hetgeen impliceert dat de kamer van
1964, z1e art. 11, tweede hd.

--.,----------------1
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slechts bevoegd is hetzij de internering
te gelasten hetzij deze te weigeren en de
verdachte alsdan te verwijzen naar de
correctionele rechtbank indien voldoende gronden aanwezig zijn, en derhalve niet bevoegd is om, zonder de
internering te gelasten, na de ten laste
gelegde feiten bewezen te hebben verklaard, te beslissen dat er geen aanleiding is tot verdere vervolging; het voorgaande bevestigd wordt door artikel 11
van voormelde wet, volgens hetwelk het
onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht,
ingeval zij de internering gelasten - en
aldus een einde maken aan de strafvordering -, bevoegd worden om over de
bij hen aanhangige burgerlijke verdering te beslissen,
zodat het arrest, door - na beslist te
hebben dat de beklaagde de hem ten
laste gelegde feiten gepleegd heeft, dat
hij zich « ook thans >> in een van de bij
artikel 1 van de voormelde wet omschreven toestanden bevindt -, hem niet te
interneren doch te beslissen dat er geen
aanleiding bestaat tot verdere vervo!ging
om de reden dat hij geen gevaar oplevert voor zichzelf noch voor de maatschappij, en door op die gronden en in
die omstandigheden het hof niet
bevoegd te verklaren om kennis te
nemen van de vorderingen der burgerlijke partijen en deze tot « de kosten van
hun stelling » te veroordelen, schending
inhoudt van de artikelen 7, 8 en 11 van
de wet van 9 april 1930, als vervangen
door de wet van 9 juli 1964, daar
deze wetsbepalingen niet voorzien in
de mogelijkheid tot een dergelijke
« buitenvervolgingstelling » en dientengevolge afwijzing van de burgerlijke
partijen;

tweede onderdeel, voor zover zou worden aangenomen dat de mogelijkheid tot
buitenvervolgingstel!ing >> in de in het
eerste onderdeel geschetste omstandigheden toch zou bestaan, een dergelijke
beslissing om niet verder te vervolgen na vastgesteld te hebben dat de verdachte zich in een van de in artikel 1
van voormelde wet bedoelde toestanden
bevindt, dat hij de feiten heeft gepleegd,
doch dat er geen aanleiding bestaat om
hem te interneren wegens het feit dat
hij geen gevaar oplevert voor zichzelf of
voor de maatschappij -, een beslissing
is die gelijkstaat met internering en op
dezelfde wijze en om dezelfde redenen
een einde maakt aan de strafvervolging
en derhalve in de zm van artikel 11 van
voormelde wet als een bes!issing tot

«

internering dient te worden beschouwd;
derhalve krachtens artikel 11 van voormelde wet van 9 april 1930, als vervangen door de wet van 1 juli 1964, het
onderzoeksgerecht of vonnisgerecht dat
een dergelijke beslissing treft, niet
aileen dient te beslissen over de strafvordering (zoals in casu wei is gedaan)
doch eveneens over de bij hen aanhangige civielrechtelijke vorderingen; luidens artikel 4 van de wet van 17 april
1878 de civielrechtelijke vordering terzelfder tijd en voor dezelfde rechter kan
worden uitgeoefend als de strafvordering,

zodat het arrest, door in de gemelde
omstandigheden, om de reden dat geen
internering wordt gelast, het hof niet
bevoegd te hebben geacht om kennis te
nemen van de vorderingen van de burgerlijke partijen en deze te veroordelen
tot de « kosten van hun stelling »,
schending inhoudt van voormeld artikel 11, en door aldus niet toe te Iaten
dat de civielrechtelijke vordering terzelfder tijd en voor dezelfde rechters uitgeoefend wordt als de strafvordering,
schending inhoudt van artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op
strafrechtelijk gebied beslist
« Stelt vast dat de beklaagde de
hem ten laste gelegde feiten
gepleegd heeft; stelt vast dat de
beklaagde zich op het ogenblik der
hem ten Jaste gelegde feiten en ook
thans in een van de bij artikel 1 van
de wet van 9 april 1930, zoals
vervangen door de wet van 1 juli
1964, voorziene staten bevond en
bevindt, namelijk in een ernstige
staat van geestesstoornis die hem
ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden, zodat er geen
aanleiding is tot verdere vervolging;
zegt dat er nochtans geen redenen
zijn om de internering van de
beklaagde te gelasten >>; dat het
arrest dit laatste grondt op de
overweging « dat de verdachte thans
geen gevaar is voor zichzelf noch
voor de maatschappij, hetgeen meteen ook Jeidt tot het gevolg dat er
geen redenen zijn om hem te
interneren >>;
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beslissing, waarvan de wettigheid die vordering cassatieberoep in te
door geen ontvankelijke voorziening stellen;
wordt aangevochten, een eindbeslissing op de strafvordering is van
dezelfde aard als de beslissingen
van de vonnisgerechten; dat zij dan
Om die redenen, zonder acht te
oak geen beschikking van buitenvervolgingstelling is in de zin van slaan op het tweede middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden,
artikel 128 van het Wetboek van vernietigt
het bestreden arrest in
Strafvordering;
zoverre het hof van beroep zich
Dat het onderdeel, dat op een onbevoegd verklaart om kennis te
verkeerde uitlegging van het arrest nemen van de civielrechtelijke vorberust, feitelijke grondslag mist;
deringen van de eiseressen en de
kosten van hun burgerlijke partijWat het tweede onderdeel be- stelling te hunnen laste laat; beveelt
treft :
dat van dit arrest melding zal worOverwegende dat het arrest, zoals den gemaakt op de kant van de
blijkt uit het antwoord op het eerste gedeeltelijk vernietigde beslissing;
onderdeel, bij de beslissing op de veroordeelt verweerder in de helft
strafvordering, vaststelt dat ver- van de kosten en de eiseressen in
weerder de feiten heeft gepleegd; de overige kosten; verwijst de aldus
dat de kamer van inbeschuldiging- beperkte zaak naar het Hof van
stelling, gelet op die vaststelling, nu Beroep te Brussel, kamer van inbezij een beslissing van dezelfde aard schuldigingstelling.
als die van een vonnisgerecht wees,
11 januari 1983 - 2" kamer - Voorzitverplicht was, krachtens de artikelen 4 van de wet van 17 april ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge1878 en 11 van de wet van 1 juli lijkluidende
conclusie van mevr. Lie1964, oak uitspraak te doen over de kendael,
advocaat-generaal - Advocaat :
regelmatig bij haar aangebrachte mr. De Gryse.
civielrechtelijke vorderingen;
Dat het arrest derhalve ten deze,
op grand dat geen internering ten
laste van verweerder werd ui tgesproken, niet wettig kon beslissen
dat de kamer van inbeschuldiging- Nr. 274
stelling niet bevoegd was om kennis
te nemen van de civielrechtelijke
2" KAMER ·- 11 januari 1983
vorderingen van de eiseressen;
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Dat het onderdeel gegrond is;
ARRESTEN -

STRAFZAKEN TEGENSTRJJDIGE
REDENEN
BESCHIKKEND
GEDEELTE GEGROND OP DIE REDENEN BESLJSSJNG NIET REGELMATIG GEMOTJVEERD.

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste middel,
het arrest geen beslissing van buitenvervolgingstelling is;
Overwegende dat de eiseressen,
burgerlijke partijen, die oak niet in
kosten van de strafvordering zijn
veroordeeld,
geen
hoedanigheid

2° WEGVERKEER DE
OP

VEROORDELING VAN
BESLISSING GEGROND
BEKLAAGDE DE GELIJKTIJDIGE SCHENDING VAN

ART. 19.3.2o, A, WEGVERKEERSREGLEMENT,
BETREFFENDE EEN RIJBAAN MET TWEERICHTINGSVERKEER, EN VAN ART. 19.3.2°, B, VAN

I

DAT REGLEMENT, BETREFFENDE EEN RIJBAAN MET EENRJCHTINGSVERKEER - TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN BESLISSING NIET
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED
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aansprakelijke partij zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien, brengt die
cassatie vernietiging mee van de
beslissing dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij gehouden is tot
betaling van de geldboete en de kosten

3° CASSATIE- OMVANG-

STRAFZAKENSTRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - .
VERNIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE- GEVOLG TA.V. DE BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

(2).

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE
ZICH NIET OF ALTHANS ONREGELMATIG IN
CASSATIE HEEFT VOORZIEN - GEVOLG TEN
AANZIEN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.

5° CASSATIE -

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
BESCHIKKEND GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TA.V. DE OMVANG VAN DE CASSATIE BEG RIP.

4" Wanneer de beslissing tot veroordeJing van de beklaagde op de burgerJijke rechtsvordering wordt vernietigd
op zijn cassatieberoep en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich
niet of niet regelmatig in cassatie
heeft voorzien, heeft de beslissing
waarbij die partij burgerrechtelijk
aansprakelijk wordt verklaard voor die
veroordeling geen bestaansreden meer
(3).
5" In strafzaken is t.a. v. de omvang van

de
cassatie
geen
beschikkende
gedeelte, dat onderscheiden is van
het door de voorziening bestreden
beschikkende gedeelte, datgene waartegen door geen van de partijen in het
cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld (4).

6° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING STRAFVORDERING
VERVALLEN VERKLAARD - VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDE IN KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING - ONWETTIGE VEROORDELING.

7° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING VEROORDELING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ IN KOSTEN - BURGERLUKE PARTIJ NIET IN HET ONGELIJK
GESTELD - ONWETTIGE VEROORDELING.

6" Wanneer de rechter geen veroordeling
uitspreekt omdat de strafvordering
verjaard is, mogen de kosten van die
rechtsvordering niet ten Jaste van
de beklaagde gelegd worden (5).
(Artt. 162, 194 Sv.)

1" en 2" Tegenstrijdig en derhalve niet
regelmatig met redenen omkleed is de 7" Wanneer de gedaagde partij en de
beslissing die de veroordeling van de
burgermchtelijk aansprakelijke partij,
beklaagde wegens onopzettelijke slaop de rechtstreekse dagvaarding van
gen of verwondingen doet steunen op
de burgerlijke partij, op de strafvordede vaststelling, enerzijds, dat de rijring worden veroordeeld, mogen geen
baan waarop beklaagde reed een rijkosten van die rechtsvordedng ten
baan met dubbele njrichting is en,
laste van de burgerlijke part1j worden
anderzijds, dat die openbare weg uit
gelegd aangezien die partij niet in het
twee rijbanen bestaat, en oak op de
ongelijk is gesteld (6). (Artt. 162, 194
overweging, enerzijds, dat beklaagde
Sv.)
art. 19.3.2", a, Wegverkeersreglement
heeft geschonden, wat inhoudt dat hij - - - - - - - - - - - - - - - - - een rijbaan met tweerichtingsverkeer
(2) Cass., 9 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 237).
bereed,
en
anderzijds,
dat hij
art. 19.3.2", b, heeft overtreden, wat
(3) Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 215);
inhoudt dat hij zich op een rijbaan zie Cass., 13 okt. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 106).
met eenrichtingsverkeer bevond (1).
(4) Cass., 8 nov. 1976 (A.C., 1977, 281).
3" Wanneer de beslissing houdende ver-

oordeling van de beklaagde op de
strafv01·dering wordt vernietigd op zijn
(1) Zie Cass., 7 jan. 1981 (A.C.,
nr. 259).

I

(5) Cass., 9 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 90).

(6) Zie R.P.D.B., v" Appel en matiere repressive, nrs. 858, 864, 865; zie ook Cass., 28 okt.
1940 (Bull. en Pas., 1940, I, 273); 5 juli 1954
1980-81, (ibid., 1954, I, 961 ); 22 maart 1976 (A. C., 1976,
854); 7 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 450).

-630(SAINTPO T. VAN EESSEN, ' VAN HUELE
GEBROEDERS • P.V.B.A.; VAN EESSEN, ' VAN
HUELE GEBROEDERS , P.V.B.A. T. SAINTPO)

ARREST

(A.R. nr. 7406)
HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 15 mei 1981 en op
16 april 1982 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;

I. Op de voorziening van J a annes
Van Eessen:
Overwegende dat de voorziening
enkel het vonnis van 16 april 1982
betreft;

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418, 420 van
het Strafwetboek, 2.1, 2.2, 9.1.1, 9.2 van
het Wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis, op strafrechtelijk
gebied, de beslissing van de eerste
rechter ten laste van de rechtstreeks
gedaagde beklaagde en de voor hem
burgerlijk aansprakelijke partij, de
eisers, bevestigt, beslissing waarbij eiser
veroordeeld werd uit hoofde van onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan de motorrijder Saintpo,
op de gronden, enerzijds, dat de Koningin Astridlaan waar de botsing plaatsgreep « een rijbaan (is) met dubbele
richting », welke het vonnis als volgt
beschrijft : « aan weerszijden ligt rechts
een 6,5 meter brede strook bestaande uit
tarmac terwtjl tussen genoemde stroken
er een ruim 7 meter brede gelijkgrondse
gekasseide strook gelegen is waar een
dubbele tramlijn ingewerkt is; midden
gezegde kasseistrook staat een onderbroken rij trampalen waaraan de elektrische Ieiding is gehecht; de rijstrook
gezien in de richting Mariakerke is
aldus 6,5 meter· plus 3,5 meter
10 meter breed en dient als rijbaan
aangezien te worden » en, anderzijds,
dat dezelfde Koningin Astridlaan « een
openbare weg (is) bestaande uit ~ee
rijbanen welke van elkaar gesche1den
zijn door de aanwezigheid van op elkaar
volgende trampalen, waardoor de wegge-

bruikers de ten opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet mogen
volgen; ... de Koningin Astridlaan twee
rijbanen omvat van elkaar gescheiden
door de trampalen waardoor de andere
rijbaan ontoegankelijk is », en door de
fout van eiser beurtelings te Iaten steunen op een overtreding van artikel 19.3.2, b, van het Wegverkeersreglement op grond dat « hij gehouden was
bij het naar links afslaan zo dicht
mogelijk bij de linkerrand van de door
hem gevolgde rijbaan te blijven; hij
diende ... tijdig zo ver mogelijk uit te
wijken. Gevaar om tegenliggers te hinderen was hierbij uitgesloten », en op
een overtreding van artikel 19.3.2, a, op
grond dat << niets belette (eiser) v66r die
trampaal links af te slaan. Hij had
immers ... de rijbaan aan de andere kant
van de trampalen, het is te zeggen
10 meter plus de breedte van het voetpad (5,5 meter), om zijn vrachtwagen
loodrecht op de inrijpoort te kunnen
plaatsen; aldus zou hij zijn vrachtwagen
zo dicht mogelijk bij de linkerrand van
de rijbaan, zoals artikel 19.3.2, a, het
vereist, hebben kunnen houden ... »,
terwijl, het tegenstrijdig is de openbare weg Koningin Astridlaan te definieren als zijnde en << een rijbaan met
dubbele richting » samengesteld uit een
(6,5 meter + 3,5 meter = 10 meter) of
twee (respectievelijk 6,5 meter +
3,5 meter) rijstroken in elke richting, en
·<< twee rijbanen van elkaar gesche1den
door de trampalen waardoor de andere
rijbaan ontoegankelijk is », nu deze twee
definities van de openbare weg mekaar
uitsluiten (schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 2.1, 2.2, 9.1.1 en 9.2 van
het Wegverkeersreglement); het eveneens tegenstrijdig is de aan eiser verweten fout te Iaten steunen op de schending van artikel 19.3.2, a, dat de eerste
hypothese viseert (een rijbaan met tweerichtingsverkeer) en op artikel 19.3.2, b,
(een rijbaan met eenrichtingsverkeer)
(schending van artikel 97 van de Grandwet)· dat deze tegenstrijdigheden de
cont~ole van het Hof op de wettigheid
van de beslissing onmogelijk maken
(schending van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek) :
Overwegende dat het tegenstrijdig
is vast te stellen, enerzijds, dat de
Koningin Astridlaan een rijbaan
met dubbele rijrichting is en, anderzijds, dat ze een openbare weg is
bestaande uit twee rijbanen; dat het
eveneens tegenstrijdig is aan de ene
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kant te oordelen dat de rijwijze van
eiser een overtreding van artikel 19.3.2", a, van het Wegverkeersreglement uitmaakte, wat inhoudt
dat hij een rijbaan met tweerichtingsverkeer bereed, en aan de
andere kant, dat hij artikel 19.3.2", b,
overtrad, wat inhoudt dat hij zich
op een rijbaan met eenrichtingsverkeer bevond; dat, nu eisers schuldigverklaring op die tegenstrijdigheden berust, het vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat het middel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen verweerder ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, medebeklaagde, geen hoedanigheid heeft
om tegen zodanige beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder:
Overwegende
dat,
niettegenstaande de gedeeltelijke afstand die
hij zonder berusting doet, de vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen eiser, de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissing op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering,
in zoverre die hem voor een derde
aansprakelijk verklaart voor de veroorzaakte schade en hem tot schadevergoeding veroordeelt;

nisterie tegen Van Eessen en tegen
eiseres :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen Van
Eessen ingestelde strafvordering de
vernietiging meebrengt van de
beslissing die eiseres civielrechtelijk
aansprakelijk verklaart voor de
boete en de kosten;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder:
Overwegende dat eiseres, zonder
berusting, afstand doet van haar
voorziening;
Overwegende evenwel dat door de
hiervoren bepaalde vernietiging van
de beslissing op de tegen Van Eessen ingestelde civielrechtelijke vordering, de veroordeling van eiseres
geen bestaansreden meer heeft;
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder :
Overwegende dat eiseres geen
hoedanigheid heeft om tegen zodanige beslissing cassatieberoep in te
stellen;

III. Op de voorziening van Patrick
Saintpo:
1. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het vonnis van
15 mei 1981 :
Overwegende dat de substantii!le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2. In zoverre de voorziening
II. Op de voorziening van de gericht is tegen het vonnis van
personenvennootschap met beperk- 16 april 1982 :
te aansprakelijkheid Van Huele
A. In zoverre de voorziening
Gebroeders :
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
enkel het vonnis van 16 april 1982 strafvordering tegen eiser :
Over
de
grond
van
nietbetreft;
ontvankelijkheid door de verweerA. In zoverre de voorziening ders opgeworpen :
gericht is tegen de beslissing op ~e
Overwegende dat het vonnis de
vorderingen van het openbaar m1- telastlegging verjaard verklaart;
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Dat de voorziening derhalve, bij
Om die redenen, ongeacht de
gebrek aan belang, niet ontvanke- overige middelen van Joannes Van
lijk is;
Eessen en van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Huele Gebroeders en de
B. In Zoverre de Voorzl.ening middelen van Patrick Saintpo, die
niet tot ruimere cassatie of tot
gericht is tegen de beslissing op de cassatie zonder verwijzing kunnen
civielrechtelijke vordering van eiser leiden, verwerpt de voorziening van
tegen de verweerders :
Patrick Saintpo in zoverre ze
Overwegende dat eiser afstand gericht is tegen het vonnis van
doet van zijn voorziening, onder 15 mei 1981; vernietigt het bestrevoorbehoud van het recht opnieuw den vonnis van 16 april 1982
cassatieberoep in te stel!en wanneer behalve in zoverre het de strafvoreen eindbeslissing zal zijn gewezen; dering tegen Patrick Saintpo vervalOverwegende
dat
niettegen- len verklaart door verjaring; beveelt
staande die afstand, die geen berus- dat van dit arrest melding zal worting inhoudt, de hiervoren bepaalde den gemaakt op de kant van de
vernietiging van de niet definitieve gedeeltelijk vernietigde beslissing;
beslissing op de tegen de verweer- veroordeelt Patrick Saintpo in een
ders ingestelde civielrechtelijke vor- tiende van de kosten en laat negen
dering, de vernietiging meebrengt tiende van die kosten ten laste van
van de niet definitieve beslissing die de Staat; verwijst de aldus beperkte
eiser voor twee derde aansprakelijk zaak naar de Correctionele Rechtverklaart voor de veroorzaakte bank te Veurne, zitting houdende in
schade; dat deze immers, nu geen hoger beroep.
van de partijen tegen die beslissing .
een ontvankelijke voorziening ver11 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitmocht in te stellen, niet te onder- ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluischeiden is van het bestreden dispo- dende conclusie van mevr. Liekendael,
sitief;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Dassesse.
C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing die
eiser in kosten van de strafvorde- Nr. 275
ringen veroordeelt :
Over het ambtshalve aangevoerde
2' KAMER - 11 januari 1983
middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 162 en 194 van het REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Wetboek van Strafvordering :
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOROverwegende dat het vonnis,
DELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VERMELDING VAN DE WETTELIJKE
eensdeels, de strafvordering tegen
BEPALINGEN- BEGRIP.
eiser verjaard verklaart en, anderdeels, op eisers rechtstreekse dag- De veroordelende beslissing op de strafvaarding, de verweerders strafrechvordering moet, om in rechte met
telijk veroordeelt als gedaagde en
redenen omkleed te zijn, hetzij in haar
als civielrechtelijk aansprakelijke
eigen motieven, hetzij door veiWi}zing
naa1· de beroepen beslissing, de wettepartij; dat het niettemin eiser verlijke bepalingen vermelden die de
oordeelt in de helft van de gedingbestanddelen van de ten laste van de
kosten van de beide instanties, de
beklaagde gelegde ovel'treding inhoukosten van de dagvaarding in eerste
den en de bepalingen waarbij een
aanleg uitgezonderd;
straf wordt gesteld (1); de veroordeDat de beslissing derhalve niet
naar recht is verantwoord;
(1) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 347).

-633Jende beslissing die, met betrekkingi2° BEWIJS- BEWIJS DOOR GESCHRIFTENtot de geJdboete, enkel art. 38 Sw. ver- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN _ STRAFZAmefdt, vofdoet niet aan die verplieh- KEN _ BURGERLIJKE RECHTSVORDERING _
ting. (Art. 97 Gw.)
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
AKTEN (VERSNICK)
ARREST

(A.R. nr. 7474)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 mei 1982 in hoger
beroep gewezen door de Corr~ctionele Rechtbank te Gent;
.
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het vonnis wel
de wetsbepalingen die de bestanddelen van de ten laste gelegde
overtredingen inhouden en artikel 38 van het Strafwetboek vermeldt, maar geen bepaling waarbij
een straf wordt gesteld;

BEGRIP.

1' en 2' Het beg1ip blijvende arbeidsongesehiktheid versehilt van het begrip
blijvende invaliditeit en de graad van
het ene valt niet noodzakelijk samen.
met de graad van het andere; het
deskundigenverslag dat zegt dat de
blijvende arbeidsongesehiktheid van
het slaehtoffei· van een ongeval globaal
op 10 pet. kan worden geraamd, wordt
derhalve uitgelegd op een wijze die
onverenigbaar is met zijn bewoordingen, zodat de bewijskraeht ervan
wordt miskend, wanneer de reehter
zijn beslissing laat steunen op de
vaststelling dat de deskundige de blijvende invaliditeit op 10 pet. heeft
geraamd (1).
(GEVAERT T. FIORINO, PIGATTO)
ARREST

(A.R. nr. 7589)

Dat het vonnis derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over de burgerlijke
Om die redenen, vernietigt het belangen;
bestreden vonnis; beveelt dat van
Over het middel, afgeleid uit de scherrdit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernie- ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
tigde beslissing; laat de kosten ten van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, om tot het besluit
laste van de Staat; verwijst de zaak
te komen dat de door eiser wegens
naar de Correctionele Rechtbank te de uit het ongeval van 10 januari
Oudenaarde, zitting houdende in 19'14 voortvloeiende bestendige geleden
hoger beroep.
schade op 400.000 frank moet worden
bepaald en om dienvolgens Fiorino Luigi
11 januari 1983 - 2' kamer - Voorzit- en Pigatto Giacomo, die voor drie vierde
ter : de h. Vervloet, waarnemend voorzit- aansprakelijk waren verklaard voor dit
ter - Verslaggever : de h. Rauws - ongeval, in solidum te veroordelen om
Gelijkluidende eonelusie van mevr. Lie- aan eiser uit dien hoofde een schadeverkendael, advocaat-generaal.
goeding van 300.000 frank te betalen,
zegt dat de aangestelde deskundige de
blijvende invaliditeit op tien procent
raamt, wat, volgens het arrest door
niemand werd betwist, vaststelt dat eiser
Nr. 276
reeds op 8 juni 1974 zijn werk volledig
heeft hervat en sindsdien onafgebroken
2' KAMER -11 januari 1983
werkt, dat eiser op 15 februari 1978
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHE!D- BEGRIP.

(1) Zie Cass., 3 nov. 1969 R.G.A.R., 1971,
nr. 8626) en de noot.

-634huwde en dat hij sedert 1974 geen
eigenlijke behandeling meer ondergaat,
hoewel hij maandelijks bij zijn huisdokter gaat, en hieruit afleidt : " Indien
aldus blijkt dat F. Gevaert in zijn
fysieke integriteit is aangetast en mag
worden aangenomen dat hij, om een
normaal inkomen te verwerven, bijkomende inspanningen zal dienen te leveren, dan blijkt nochtans ook, en er is
geen enkel bewijs van het tegendeel, dat
de vastgestelde invaliditeit geen inkomstenverlies meebrengt en het economisch potentieel van F. Gevaert niet
aantast. In die voorwaarden is er geen
voldoende grond om de schade wegens
bestendige invaliditeit van 10 procent te
berekenen op een gekapitaliseerd loon.
Deze schade kan enkel in billijkheid
worden beoordeeld, materiiHe en morele
schade samen genomen, op grand van de
vastgestelde invaliditeit en haar invloed
op de toe stand van F. Gevaert in vergelijking met zijn toestand v66r het ongeval, en dit volgens een begroting op de
dag van de uitspraak >>,
terwijl de deskundige de arbeidsongeschiktheid van eiser raamde op 10 procent, erop wijzend dat bij de bepa!ing
van dit percentage rekening werd
gehouden met de normale bezigheden
van eiser en eiser in zijn conclusies er

oak op wees dat de blijvende arbeidsongeschiktheid door de deskundige op
10 procent werd geraamd; het arrest
derhalve, door te constateren dat de
deskundige de invaliditeit van eiser op
10 procent raamt, daarmee bedoelend
dat de deskundige zich ertoe zou hebben
beperkt te stellen dat eiser op !outer
medisch vlak een vermindering van
anatomische en functionele aard van
10 procent zou vertonen en bij het
bepalen van dit percentage geen rekening zou hebben gehouden met de
economische weerslag van de aantasting
van de fysieke integriteit van eiser, door
op grond van die vaststelling te stellen
dat er geen enkel bewijs is van het feit
dat de vastgestelde invaliditeit voor eiser
inkomstenverlies zou meebrengen of
hem in zijn economisch potentieel zou
aantasten en door op grond van die
overwegingen te weigeren de door eiser
geleden schade te ramen op grond van
een gekapitaliseerd loon en door ten
slotte deze schade in billijkheid, op
grond van de volgens het arrest door de
deskundige vastgestelde invaliditeit en
haar invloed op de toestand van eiser in
vergelijking met zijn toestand v66r het
ongeval, op 400.000 frank te ramen en

Fiorino Luigi en Pigatto Giacomo uit
dien hoofde in solidum te veroordelen
tot het betalen van een schadevergoeding van 300.000 frank aan eiser, de in
het middel opgesomde wetsbepalingen
schendt, nu het de bewijskracht miskent
van het deskundigenverslag en van
eisers conclusies :

Overwegende dat de gerechtelijke
deskundige in zijn verslag vermeldt : dat eiser ten gevolge van het
ongeval lijdt aan de
volgende
restverschijnselen
een zekere
graad van gehoorsvermindering ter
hoogte van het rechteroor, een Iicht
gestoord E.E.G., zekere karakteriele
stoornissen, gepaard met zekere
angstgevoelens, die de globale blijvende arbeidsongeschiktheid, door
deze
restverschijnselen
voortgebracht, kan worden geraamd op
10 procent en dat hierbij rekening
werd gehouden met de normale
bezigheden van het slachtoffer »;
Overwegende dat het arrest de
beslissing laat steunen op de vaststelling dat de deskundige de « blijvende invaliditeit » heeft geraamd
op 10 procent;
Overwegende dat de graad van de
blijvende invaliditeit niet noodzakelijk samenvalt met de graad van de
blijvende arbeidsongeschiktheid;
Overwegende dat het arrest, door
van de besluiten van de deskundige
een uitlegging te geven, die er niet
mee verenigbaar is, de bewijskracht
van het deskundigenverslag miskent;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest voor zover het de
morele en materiele schade, voortvloeiend uit de blijvende invaliditeit
van eiser, bepaalt op 400.000 frank;
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 eiser in een tiende van de
kosten en de verweerders in de

-635van een debat op tegenspraak voor de
overige kosten; verwijst de aldus
kamer van inbeschuldigingstelling en
beperkte zaak naar het Hof van
tot
regeling van het taalgebruik voor
Beroep te Antwerpen.

die kamer (1). (Artt. 299, 416 Sv.)
11 januari 1983 - 2' kamer - Voorzit2" Op het cassatieberoep van de beschulter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter digde tegen het arrest van verwijzing
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijknaar het hoi van assisen, dat is
luidende conclusie van mevr. Liekendael,
ingesteld binnen de termijn van
advocaat-generaal Advocaat : mr.
art. 373 Sv., doet het Hoi uitspraak
Biitzler.
over aile schendingen en niefigheden
die bij het Hoi aanhangig kunnen
worden gemaakt door een cassatieberoep ingesteld binnen de termijn van
art. 296 Sv., zodat daaruit volgt dat,
wanneer een cassatieberoep, ingesteld
Nr. 277
door de beschuldigde overeenkomstig
art. 373 van genoemd wetboek, reeds
is verwozpen, de beschuldigde vervol2' KAMER- 11 januari 1983
gens geen ontvankelijk cassatieberoep,
overeenkomstig art. 296 Sv., vermag in
1° HOF VAN ASSISEN ARREST VAN
te stellen (2). (Art. 438 Sv.)
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING - CASSATIEBEROEP DOOR 3o Wanneer de zaak, na een ondezvraDE BESCHULDIGDE INGESTELD HETZIJ OVERging van de beschuJdigde door de
EENKOMSTIG ART. 373 SV., HETZIJ OVEREENvoorzitter van het hof van assisen,
KOMSTIG ART. 296 SV. - ONDERZOEK VAN
gehouden overeenkomstig artt. 293,
HET HOF.
296 Sv., naar een Jatere zitting wordt
verwezen, doet de omstandigheid dat
2° HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN
de beschuldigde opnieuw door de
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCHULvoorzitter wordt ondervraagd, geen
DIG!NGSTELLING - CASSATIEBEROEP DOOR
nieuwe termijn van cassatieberoep
DE BESCHULDIGDE INGESTELD OVEREENtegen het arrest van verwijzing lopen
KOMSTIG ART. 373 SV. - VERWERPING VAN
(3).
DAT CASSATIEBEROEP- NIEUW CASSATIEBEROEP DOOR DE BESCHULDIGDE INGESTELD
OVEREENKOMSTIG ART. 296 SV. - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

3° HOF VAN ASSISEN -

ARREST VAN
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP DOOR
DE BESCHULDIGDE INGESTELD BINNEN DE
TERMIJN VAN ART. 296 SV.- UITSTEL VAN DE
ZAAK NAAR EEN LATERE ZITTING - NIEUWE
ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE
DOOR DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN
GEEN NIEUWE TERMIJN VAN
ASSISEN VOORZIENING.

1" Op het cassatieberoep van de beschul-

(VEREECKE EA. T. VANDEN KERCHOVE)
ARREST

(A.R. nrs. 7610 en 7674)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1982 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, nadien wegens materiele
vergissing verbeterd bij arrest van
dezelfde kamer van 28 september
1982;
Overwegende dat het arrest de
eisers wegens feiten van valsheid in
geschrifte en gebruik van valse
stukken naar het Hof van Assisen
van Oost-Vlaanderen verwijst;

digde tegen het arrest van verwijzing
naar het hoi van assisen, zowel wanneer het is ingesteld overeenkomstig
art. 373 Sv. als wanneer het is ingesteld overeenkomstig art. 296 Sv., doet
het Hoi slechts uitspraak over de
schending van de wetten inzake de
bevoegdheid van de onderzoeksgerech-1-----------------ten en van het hoi van assisen, en
(1) en (2) Cass., 30 maart 1982 (A.C., 1981-82,
onderzoekt het enkel de nietigheden nr. 460).
waarvan sprake is in art. 299 Sv. of die
voortvloeien uit het niet in acht
(3) Cass., 21 feb. 1944 (Bull. en Pas., 1944, I,
nemen van de wetten tot invoering 219).

-636overeenkomstig artikel 296 van het
Wetboek van Strafvordering, binnen
vijftien dagen volgend op hun
ondervraging door de voorzitter van
het hof van assisen;
Overwegende dat de eisers zich
reeds eerder, maar dan binnen de
termijn bepaald bij artikel 373 van
het Wetboek van Strafvordering,
tegen dezelfde beslissing van verwijzing in cassatie hebben voorzien;
dat deze voorzieningen door het Hof
bij arrest van 20 april 1982 werden
verworpen;
Overwegende dat het Hof op het
I. Nopens de voorzieningen in de cassatieberoep van een beschulzaak A.R. nr. 7610 :
digde tegen een arrest van verwijOverwegende dat de eisers op zing naar het hof van assisen, zowel
28 oktober 1982 hebben verklaard wanneer de voorziening is ingesteld
afstand te doen van hun voorziening overeenkomstig artikel 373 van het
" omdat de eisers op 18 oktober 1982 Wetboek van Strafvordering als
opnieuw werden ondervraagd door wanneer zij is ingesteld overeende voorzitter van het hof van assi- komstig artikel 296 van hetzelfde
sen (artikel 293 van het Wetboek wetboek, slechts uitspraak doet over
van Strafvordering), waardoor de de schending van de wetten inzake
cassatietermijn van vijftien dagen de bevoegdheid van de onderzoeksop grond van artikel 296 van het gerechten en van het hof van assiWetboek van Strafvordering een sen en enkel de nietigheden onderaanvang neemt, en omdat deze zoekt waarvan sprake is in arnieuwe ondervraging derhalve als tikel 299 van het Wetboek van
gevolg heeft dat het cassatieberoep, Strafvordering of die voortvloeien
dat de eisers instelden op 2 septem- uit het niet in acht nemen van de
ber 1982 tegen het arrest van wetten tot invoering van een debat
9 februari 1982, niet ingesteld werd op tegenspraak voor de kamer van
binnen de door artikel 296 van inbeschuldigingstelling en tot regehet Wetboek van Strafvordering ling van het taalgebruik voor die
bepaalde termijn van vijftien dagen, kamer;
dit in zoverre moet worden aangeOverwegende dat het Hof dan
nomen dat deze tweede ondervra- ook, ten gevolge van de op 19 februging de eerste ondervraging vervan- ari 1982 ingestelde voorzieningen,
gen heeft >>;
reeds alle schendingen en nietigheOverwegende dat de eisers wer- den heeft onderzocht, die in de
den ondervraagd door de voorzitter huidige stand van de rechtspleging
van het hof van assisen op door het cassatieberoep aan de toet18 augustus 1982; dat zij opnieuw .sing van het Hof kunnen worden
werden ondervraagd op 18 oktober onderworpen;
1982 ingevolge het uitstel van de zaak
Overwegende dat in strafzaken,
naar een latere zitting; dat deze buiten het geval van artikel 40,
tweede ondervraging de eerste niet vierde lid, van de wet van 15 juni
heeft vervangen;
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, het geval van regelDat er derhalve geen termen zijn matige afstand en het geval waarin
om akte van de afstand te verlenen; tegen een arrest van verwijzing
Overwegende dat het cassatiebe- naar het hof van assisen nog cassaroep door de eisers werd ingesteld, tieberoep openstaat na het veroor-

Overwegende dat de eisers op
2 september 1982 cassatieberoep
hebben ingesteld, dat ingeschreven
is onder nr. 7610 in de algemene rol;
dat zij opnieuw een voorziening
hebben ingesteld, Pola Vereecke op
28 oktober 1982, Denise de Neve en
Gerard Staelens op 29 oktober 1982
en Gerard Wyckstandt op 2 november 1982, welke voorzieningen ingeschreven zijn onder nr. 7674 van de
algemene rol; dat het past de voorzieningen, nu zij tegen hetzelfde
arrest zijn gericht, te voegen;

-637WEGENS VERZACHTENDE OMSTAND!GHEDEN
delend arrest, welke gevallen hier
NAAR HET VONNISGERECHT VAN EEN LAGERE
niet van toepassing zijn, een partij,
GRAAD
VERW!JST- DRAAGWIJDTE VAN DIE
ingevolge artikel 438 van het WetBESLISSING.
hoek van Strafvordering, zich geen
tweede maal in cassatie kan voor- 2° STRAF - EENDAADSE SAMENLOOP VAN
zien tegen dezelfde beslissing;
MISDRIJVEN- ZWAARSTE STRAF- GECONTRAVENTIONAL!SEERD WANBEDRIJF ' ONOPDat de voorzieningen mitsdien
ZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONniet ontvankelijk zijn;
DINGEN "- OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT - ALLEEN DE STRAF OP
II. Nopens de voorzieningen in de DIT
LAATSTE MISDRIJF MOET WORDEN UITGEzaak A.R. nr. 7674 :
SPROKEN.
Overwegende dat de eisers door
de VOOrzitter van het hof van 3° STRAF - WANBEDRIJF - POLITIESTRAF
assisen Werden ondervraagd op
- VEREISTEN VOOR WETTIGHEID.
18 augustus 1982;
4° STRAF - WEGVERKEER - OVERTREDING
Dat de omstandigheid dat de
OP HET WEGVERKEERSREGLEMENT, DOOR DE
eisers op 18 oktober 1982 opnieuw
KONING SPECIAAL AANGEWEZEN ALS ZWARE
OVERTRED!NG - POL!TIEGELDBOETE UITGEwerden ondervraagd door de voorSPROKEN ZONDER VERMELD!NG VAN DE VERzitter van het hof van assisen,
ZACHTENDE OMSTAND!GHEDEN - ONWETTIGingevolge het uitstel van de zaak
naar een latere zitting, geen nieuwe
HElD.
termijn van voorziening tegen het 5° WEGVERKEER _
OVERTREDING OP
arrest van verwijzing doet !open;
HET WEGVERKEERSREGLEMENT DOOR DE
KONING SPECIAAL AANGEWEZEN ALS ZWARE
Dat de voorzieningen ingesteld na
18 oktober 1982 derhalve niet ont- OVERTREDING - POLITIEGELDBOETE UITGESPROKEN ZONDER VERMELDING VAN DEVERvankelijk zijn;
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ONWETTIGHElD.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memories door de eisers
neergelegd tot staving van de voorzieningen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorzieningen.

11 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chil.tel, afdelingsvoorzitter Vers!aggever : de h. Vervloet GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaat :
mr. De Gryse.
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1' Aangezien de wet van 4 okt. 1867 de
onderzoeksgerechten de verzachtende
omstandigheden aileen maar laat beoordelen met het oog op verwijzing
van de verdachte naar het vonnisgerecht, volgt hieruit dat, wanneer zij
overeenkomstig die wet verwijzing uitspreken, zij enkel beslissen dat de
door hen vastgestelde verzachtende
omstandigheden van zulke aard zijn
dat zij de verwijzing van de verdachte
naar een vonnisgerecht van een Iagere
graad rechtvaardigen, in zoverre het
feit van de telastlegging een misdaad
of een wanbedrijf oplevert, maar
geenszins beslissen dat diezelfde verzachtende omstandigheden de toepassing van een verminderde straf rechtvaardigen voor aile bijkomende telastJeggingen die het feit zou opleveren of
waarvan de samenloop met de eerste
bedoelde telastlegging door het vonnisgerecht zou worden vastgesteld (1).
2' Wanneer een gecontraventionaliseerd
wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen
van ve!W'ondingen » en een overtreding van het Wegverkeersreglement

1° ONDERZOEKSGERECHTEN DERZOEKSGERECHT

DAT

DE

ONVERDACHTE

(1) Cass., 8 april 1981 (A.C., 1980-81, nr 457).

-638een enkel strafbaar feit opleveren,
moet aileen de zwaarste straf worden
uitgesprokep., d.i. de straf op de overtreding van het Wegverkeersreglement
(2). (Art. 65 Sw.)
3' De rechter bij wie een wanbedrijf
aanhangig is gemaakt, mag slechts
dan een politiestraf uitspreken wanneer voor dat wanbednjf wettig verzachtende omstandigheden kunnen
worden aangenomen en hij bovendien
verzachtende omstandigheden in zijn
vonnis aangeeft (3). (Art. 1 wet 4 okt.
1867 .)
4' en 5' Onwettig is de beslissing die,
zondeJ' opgave van verzachtende
omstandigheden, een beklaagde veroordeelt tot een poli tiegeldboete
wegens een door de Koning speciaal
als zware overtreding aangewezen
overtredintJ van het Wegverkeersreglement (4). (Art. 29, eerste en derde lid,
Wegverkeerswet, gew. bij de wet van
9 juni 1975; K.B. 7 april 1976 tot
aanwijzing van de zware overtredingen van het Wegverkeersreglement;
art. 1 wet 4 okt. 1867 .)

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT
T VAN LAERE)

ARREST

(A.R. nr. 7632)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 september 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 65 van het Strafwetboek en 29 van de Wegverkeerswet,
doordat het vonnis, dat het vonnis van
12 mei 1982 van de politierechtbank
bevestigt, de volgende motivering geeft :
« dat de eerste rechter gevat werd door
de beschikking verleend op 20 januari
1982 door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, die bij
toepassing van artikel 4 van de wet van
4 oktober 1867 het aan de beklaagde ten
Iaste ge!egde feit contraventionaliseerde;

------------------1
(2) Cass., 21 feb. 1978 (A.C:, 1978, 732).
(3) en (4) Cass., 24 maart 1981 (A.C., 1980-81,
nr 423).

dat de eerste rechter terecht heeft vastgesteld dat dit feit volgende misdrijven
opleverde : 1' een inbreuk op de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 2' een inbreuk op artikel 40.4.2 van
het koninklijk besluit van 1 december
1975, ingevolge artikel 1, 7', van het
koninklijk besluit van 7 april 1976 als
een zware overtreding te beschouwen;
dat hij, na deze vaststelling gedaan te
hebben, eveneens terecht bij toepassing
van artikel 65 van het Strafwetboek
slechts een straf heeft uitgesproken; dat,
nu het feit door de raadkamer voorafgaand gecontraventionaliseerd werd, de
eerste rechter geen hogere straf dan een
politiestraf vermocht uit te spreken,
we!ke kwalificaties hij ook aan dit feit
zou gegeven hebben; dat, zo het juist is
dat de beschikking tot verwijzing ver· leend door de raadkamer slechts aanwijzend van bevoegdheid is en de po!itierechtbank niet bindt wat de kwalificatie
van het feit betreft, deze rechtbank,
ingevolge artikel 5 van de wet van
4 oktober 1867, na contraventionalisatie
haar bevoegdheid niet kan afwijzen en
aileen nog politiestraffen kan uitspreken; dat de eerste rechter derhalve een
wettige straf heeft uitgesproken »,

terwijl uit die redenering de wettigheid van de uitgesproken straf niet
volgt; immers, door de verwijzing van de
zaak door de raadkamer naar de politierechtbank met aanneming van verzachtende omstandigheden onder welke
omschrijving ook, de politierechtbank
geadieerd blijft, ook wanneer het openbaar ministerie voor hetzelfde feit een
bijkomende telastlegging heeft geformuleerd en de rechtbank de eendaadse
samenloop heeft aanvaard, aldus aannemend dat slechts een straf, de zwaarste,
dient te worden uitgesproken; de zwaarste straf ter zake niet die is welke
gesteld is op het door de artikelen 418-420 van het Strafwetboek
omschreven misdrijf, maar wei de straf
gesteld op de wegverkeersovertreding;
het ter zake niet aileen om een wegverkeersovertreding gaat, maar zelfs om
een zware overtreding als bedoeld door
het koninklijk besluit van 7 april 1976,
zodat de minimumboete vijftig frank
bedraagt, behalve bij aanneming van
verzachtende omstandigheden, die ten
deze noch door de politierechtbank noch
door de correctionele rechtbank aangenomen worden; de verzachtende omstandigheden aangenomen door de raadkamer slechts van dien aard zijn dat kan
worden beslist dat de zaak naar een

-639lagere rechtbank wordt verwezen, en
niet tot gevolg hebben dat deze zelfde
verzachtende omstandigheden een verminderde straf moeten meebrengen voor
aile aan de verwezen omschrijving toegevoegde telastleggingen waarvoor de
samenhang door de rechtbank wordt
aangenomen; de uitgesproken straf van
25 frank boete derhalve onwettig is, nu
de minimumstraf voor de samenlopende
misdrijven welke de rechtbank bewezen
acht, die is welke gesteld is op de zware
verkeersovertreding, namelijk een boete
van minimum vijftig frank :

feit van de telastlegging een misdaad of een wanbedrijf oplevert;

Dat daaruit niet volgt dat zij
alsdan, eventueel in strijd met de
bepalingen van artikel 100 van het
Strafwetboek, beslissen dat diezelfde verzachtende omstandigheden de toepassing van een verminderde straf verantwoorden voor aile
bijkomende telastleggingen die het
feit zou opleveren en waarvan de
samenloop met de eerstbedoelde
telastlegging zou worden vastgesteld
Overwegende dat verweerder, die door het vonnisgerecht;
vervolgd werd wegens het onopzetOverwegende dat, in geval van
telijk toebrengen van verwondingen
bij het veroorzaken van een ver- eendaadse samenloop tussen een
gecontraventionaliseerd
wanbedrijf
keersongeval, feit gepleegd op
29 december 1980, door de raadka- van onopzettelijke verwondingen en
mer, met aanneming van verzach- een overtreding van het W egvertende omstandigheden, naar de keersreglement, de zwaarste straf
politierechtbank werd verwezen; dat die, krachtens artikel 65 van het
hij daarop bovendien door het open- Strafwetboek, aileen dient te worbaar ministerie rechtstreeks voor de den uitgesproken, die is welke de
politierechtbank werd gedagvaard overtreding van het Wegverkeerswegens overtreding van artikel reglement bestraft;
40.4.2 van het WegverkeersregleOverwegende dat de rechter de
ment; dat het bestreden vonnis door de wet op een overtreding van
vaststelt dat beide misdrijven door het Wegverkeersreglement gestelde
een zelfde feit zijn opgeleverd; dat straffen niet kan verminderen, zonhet verweerder, met toepassing van der het bestaan van verzachtende
artikel 65 van het Strafwetboek, tot omstandigheden met betrekking tot
een enkele geldboete van 25 frank die overtreding vast te stellen;
veroordeelt;
Overwegende dat ten deze de ten
Overwegende dat de wet van
4 oktober 1867 de onderzoeksge- laste van verweerder vastgestelde
rechten de verzachtende omstandig- overtreding van het Wegverkeersheden aileen maar laat beoordelen reglement een door de Koning als
met het oog op verwijzing van de zware overtreding aangewezen overtreding is en krachtens artikel 29,
verdachte naar het vonnisgerecht;
eerste lid, van de Wegverkeerswet
Overwegende dat daaruit volgt wordt gestraft met een gevangenisdat de onderzoeksgerechten, wan- straf van acht dagen tot een maand
neer zij - ongeacht hun bevoegdheid om de door het openbaar en met een geldboete van 50 frank
500 frank of met een van die
ministerie aan het feit gegeven tot
omschrijving te wijzigen - over- straffen aileen;
eenkomstig de wet van 4 oktober
Overwegende dat het vonnis der1867 verwijzing bevelen, slechts halve, door zonder vermelding van
beslissen dat de door hen vastge- verzachtende omstandigheden verstelde verzachtende omstandighe- weerder te veroordelen tot een geldden van zodanige aard zijn dat ze boete van 25 frank, de in het middel
verwijzing van de verdachte naar aangeduide wetsbepalingen schendt·
een vonnisgerecht van een lagere
graad rechtvaardigen, in zoverre het
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het
van een moord die, ter vrijwaring van
bestreden vonnis; beveelt dat van
zijn
bedreigde belangen, beschikte
dit arrest melding zal worden
over
andere middelen waarvan sprake
gemaakt op de kant van de vernieis in de conclusie, enerzijds, enkel
tigde beslissing; veroordeelt verantwoordt dat de dader voor het
weerder in de kosten; verwijst de
ernstig en dreigend kwaad de belanzaak naar de Correctionele Rechtgen die hij voor alle andere te vrijwabank te Dendermonde, zitting houren had, niet heeft kunnen beveiligen
en, anderzijds, de verklaringen van
dende in hoger beroep.
11 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Op dezelfde dag zijn twee arresten in
dezelfde zin gewezen op het cassatieberoep
van dezelfde eiser tegen de beslissingen van
dezelfde datum van de Correctionele Rechtbank te Gent in zake : 1° De Walsche,
2° Lagache e.a.

een getuige overneemt zonder te zeggen dat hij zich daarbij aansluit,
beantwoordt hij dat middel niet(1).
2° Een beslissing van buitenvervolgingstelling op grand van morele dwang is
niet naar recht verantwoord, wanneer
de rechter bij het vervolgen van een
moord, een ernstig en dreigend kwaad
enkel hieruit afleidt dat de dader
gevaar liep te worden ontslagen, d.w.z.
dat zijn materieJe belangen in het
gedrang waren.

3" Gehoorzaamheid van een ondergeschikte militair aan een door een
hierarchisch meerdere gegeven bevel
vormt geen rechtvaardigingsgrond,
bedoeld in art. 260 Sw., tenzij zij
Nr. 279
voortvloeit uit dwang of dwaling,
waardoor zij niet strafbaar is; uit de
2' KAMER- 12 januari 1983
omstandigheid dat een gewonde, die
een meerdere op zijn bevel door een
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ondergeschikte Jiet afmaken, waarARRESTEN - STRAFZAKEN - AANGEschijnlijk dodelijk gewond was, kan
niet wettig worden afgeleid dat een
VOERDE
RECHTVAARDIGINGSGROND
UIT
ondergeschikte in de bepaalde omMORELE DWANG DOOR HET OPENBAAR
standigheden kon geloven dat het
MINISTERIE EN DE BURGERLIJKE PARTIJ
bevel regelmatig was gegeven (2).
BETWIST OM DE REDENEN DIE ZIJ OPGEVEN
- ONDERZOEKSGERECHT DAT DAT MIDDEL
VAN BETWISTING VERWERFT ZONDER TE
ANTWOORDEN OF DE REDENEN WAAROP HET
IS GEGROND - NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° MISDRIJF -

RECHTVAARDIGINGSGROND
- MORELE DWANG - BEDREIGING - ERNSTIG EN DREIGEND KWAAD- BEGRIP.

3° MISDRIJF -

MISDRIJF GEPLEEGD DOOR
EEN MILITAIR - BEVEL VAN EEN MEERDERE
- RECHTVAARDIGINGSGROND- VEREISTEN.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGE REDENEN- BEGRIP.

1" Wanneer de rechter op een middel

volgens hetwelk een rechtvaardigingsgrand uit morele dwang niet wettig

4" Het is tegenstrijdig, enerz1)"ds, te zeg-

gen dat een ondergeschikte de bevelen
van zijn meerdere zonder nadenken
heeft uitgevoerd en, anderzijds, te
beslissen dat die ondergeschikte op de
dag van de feiten de nodige wilsvrijheid bezat om te oordelen of een
moord bet enige middel was om een
ernstig en dreigend kwaad af te weren
(3).

(1) Zie Cass., 10 mei 1977 (A.C., 1977, 925).
(2) Zie Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79,
437
).
(3) Zie Cass., 8 nov. 1977 (A.C., 1978, 293) en
21 maart 1979 (ibid., 1978-79, 859).
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aanwezigheid en de dood van Quintin,
wat een ramp zou zijn geweest zowel
voor
mij als voor mijn manschappen ,,
ARREST ( vertaJing)
1
en dat de verweerder Rodrigue « van
(A.R. nr. 2552)
de feiten hetzelfde relaas geeft als
Schramme »; dat het arrest daarna
HET HOF; - Gelet op het bestre- beslist, enerzijds, dat er geen voldoende
den arrest, op 29 juni 1982 gewezen bezwaren zijn tegen de verweerders en
door de kamer van inbeschuldi- dat er dus geen reden is om tegen hen
gingstelling van het Hof van Beroep een beschikking tot gevangenneming te
verlenen of hen naar het hof van assisen
te Brussel;
te verwijzen en, anderzijds, de eiseresOver bet eerste middel, afgeleid uit de sen in de kosten van hun verzet veroorschending van de artikelen 97 van de deelt alsook tot betaling van schadeverGrondwet, 1315 van het Burgerlijk Wet- goeding aan de verweerders, op grand
hoek, 128, 133, 221, 229 en 231 van het << dat uit het geheel van de in de
bestreden beschikking overgenomen geWetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na vastgesteld te tuigenverklaringen waarnaar het hof
hebben dat de verweerders die ervan (van beroep) verwijst en die het overzijn verdacht Maurice Quintin opzette- neemt in de redengeving van (zijn)
lijk, met het oogmerk om te doden en arrest blijkt dat de door Schramme
met voorbedachte rade te hebben aangevoerde rechtvaardigingsgrond, valgedood, de materialiteit van de hun ten gens welke hij aldus gehandeld heeft
laste gelegde feiten toegeven, dat de omdat zijn Ieven en dat van zijn manverweerder Schramme, die« in 1966-1967 schappen wegens het onrechtmatig dreihet militair en burgerlijk gezag uitoe- gement van Quintin om alles aan te
fende over het Maniemagebied ... en de geven, in gevaar was, (hetgeen) voor
beschikking had over ongeveer duizend hem op het tijdstip van de daad waarvan
Katangese soldaten en blanke huur- hij wordt verdacht, een morele dwang
lingen » in de loop van het onderzoek betekende, dat wil zeggen een macht die
met name verklaard had : << Ik heb hij niet heeft kunnen weerstaan vermits
Rodrigue bij mij geroepen en hem Schramme, geconfronteerd met een
bevolen zijn wapen te gaan halen. Ik ernstig en dreigend gevaar, op geen
wilde dus Quintin met dat wapen aileen andere dan op die manier de belangen
maar bedreigen en hem tot andere kon vrijwaren die hij verplicht was v66r
gedachten brengen. Toen Rodrigue met aile andere te beschermen; dat uit die
zijn wapen, een Fall-geweer terugkwam, verklaringen volgt dat de bewering van
heb ik het genomen en het op Quintin Schramme niet aile grond van geloofgericht die voor mij aan dezelfde tafel waardigheid mist; dat noch het openbaar
zat ... Ik vroeg hem of hij niet van ministerie noch de burgerlijke partij de
gedacht was veranderd en liet hem onjuistheid ervan bewijzen, ... dat de
opmerken dat hij noch mij noch mijn ernstige dreigementen van Quintin om
manschappen te beoordelen had. Hij onmiddellijk Schramme aan Mobutu aan
antwoordde mij dat hij bij zijn stand- te geven, welke dreigementen hij bereid
punt bleef en dat hij zijn plan zou was uit te voeren, niet aileen Schramme
uitvoeren ... Daar Quintin vastbesloten doch oak zijn troepen en de in het
bleef heb ik de haan overgehaald en heb gebied wonende burgers in doodsgevaar
ik Quintin met een schot in valle borst brachten; dat het vertrek van Quintin,
geveld. Hij is onmiddellijk op de grand zelfs te voet, uit het Maniemagebied
gevallen waarbij het lichaam uit de zetel .voor het nationale Kongolese Ieger a!
gleed. Toen ik zag dat Quintin reutelde, een voldoende reden zou zijn om spoebeval ik Rodrigue hem af te maken. Ik dig tot wraakacties over te gaan; dat dit
reikte het wapen over aan Rodrigue die ernstig gevaar dreigde gelet op de
een tweede kogel afvuurde, ditmaal in omstandigheden van de zaak en het
dat uit de voorgaande
de nek van Quintin ... Ik gaf vervolgens tijdstip;
aan Rodrigue en Otten het bevel om het beschouwingen betreffende Schramme
lijk mee te nemen en het over te blijkt dat de verweerder Rodrigue redebrengen naar mijn jeep die voor de nen had om te geloven aan de gerechtkantine stand en het in de Lowa-stroom vaardigdheid van zijn handelwijze »,
te gooien ... Ik wilde aile sporen van
terwijl, eerste onderdeel, de bij
Quintin doen verdwijnen om te voorko- artikel 71 van het Strafwetboek bepaalde
men · dat het nationale Kongolese Ieger rechtvaardigingsgrond veronderstelt dat
(VAN CASSEL, QUINTIN CH., QUINTIN B.,
QUINTIN M. T. SCHRAMME, RODRIQUE)

I
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een ernstig en dreigend kwaad, de
belangen die hij verplicht of gerechtigd
was v66r alle andere te beschermen, niet
op een andere wijze heeft kunnen vrijwaren; uit de vaststellingen van het
arrest weliswaar blijkt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling als vaststaand
heeft aangenomen dat de dreigementen
van Maurice Quintin om alles aan te
geven en de wraakacties die deze aangifte zou kunnen uitlokken, voor de
verweerder Schramme, gelet op de
omstandigheden van de zaak en het
ogenblik, een ernstig en dreigend gevaar
opleverden, doch daarentegen uit die
vaststellingen niet blijkt dat de verweerder Schramme, om dat gevaar af te
wenden, geen andere keuze had dan
Maurice Quintin terstond neer te schieten na een maaltijd die de twee mannen
samen hadden gebruikt; de bestreden
beslissing immers, zonder dat tweede
dee] van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond als bewezen te beschouwen,
steunt op de overweging dat de beweringen van verweerder Schramme dienaangaande een grond van geloofwaardigheid
bevatten en dat het tegenbewijs niet is
geleverd door het openbaar ministerie
en de burgerlijke partij; die overweging
impliceert dat er twijfel is omtrent de
door de verweerders aangevoerde rechtvaardigingsgrond; de kamer van inbeschuldigingstelling evenwel niet tot taak
heeft na te gaan of de schuld van de
verdachte bewezen is; zij de verwijzing
naar het hof van assisen behoort te
bevelen • wanneer er voldoende bezwa'ren aanwezig zijn om de inbeschuldigingstelling te wettigen »; waaruit volgt
dat het arrest, na te hebben vastgesteld
dat de feiten zel£, die het misdrijf
« opzettelijk doden met voorbedachte
rade » opleveren, niet worden ontkend
en dat er twijfel is omtrent de door de
verweerders aangevoerde rechtvaardigingsgrond, niet zonder de bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht te buiten te
gaan en zich de bevoegdheden van het
vonnisgerecht toe te eigenen, kon beslissen dat er geen grond bestaat tot
verwijzing naar het hof van assisen
(schending van al de in het middel
vermelde bepalingen behalve van artikel 97 van de Grondwet); het althans
tegenstrijdig is vast te stellen dat de
door de verdachten aangevoerde rechtvaardigingsgrond « niet elke grond van
geloofwaardigheid mist », wat impliceert
dat het positieve bewijs van het bestaan
van die rechtvaardigingsgrond niet gele-

verd is, en tegelijkertijd te beslissen dat
er geen voldoende bezwaren bestaan
tegen die verdachten; de tegenstrijdigheid waaraan de redengeving van het
arrest aldus lijdt, gelijkstaat met een
gebrek aan redengeving (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het openbaar ministerie in zijn vordering deed gelden « dat
er ten deze andere middelen waren om
Quintin te beletten zijn ernstige dreigementen ten uitvoer te brengen, onder
meer het treffen van de passende maatregelen van vrijheidsberoving, waardoor
hij onmogelijk het kamp zou kunnen
verlaten waar de verdachten zich bevonden; de eiseressen in hun conclusie
eveneens betoogden dat verweerder
Schramme andere maatregelen had kunnen treffen en « dat hij toch in ieder
geval tot de volgende morgen had kunnen wachten in plaats van zichzel£ recht
te verschaffen na eerst tot diep in de
nacht te hebben gedronken »; het arrest
zonder uitdrukkelijk op dat middel te
antwoorden, zich ertoe beperkt de verklaringen over te nemen van de getuige
Moyaux volgens wie de verweerder
Schramme « genoodzaakt was Quintin
op die marrier uit de weg te ruimen.
Indien hij Quintin alleen maar had
opgesloten om hem voor een krijgsraad
te brengen, zulks Mobutu zeker ter ore
zou zijn gekomen met dezelfde rampzalige gevolgen vandien voor het
Maniemagebied »; uit die verklaringen
evenwel enkel blijkt dat volgens die
getuige, wiens zienswijze door het arrest
zou zijn gedeeld, het gevaar dat verweerder Schramme poogde te voorkomen,
niet zou zijn bezworen indien Quintin
voor de krijgsraad was gebracht; het
arrest door die verklaringen over te
nemen geen passend antwoord geeft op
het middel waarbij het openbaar ministerie betoogde dat de verweerder
Schramme Quintin had kunnen beletten
kwaad aan te richten door hem in het
kamp op te sluiten, en evenmin antwoordt op het middel van de eiseressen
ten betoge dat de verweerder Schramme
in ieder geval tot de volgende morgen
had kunnen wachten; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat degene die over
andere middelen beschikt om de
bedreigde belangen te vrijwaren,
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Dat het middel in die mate
morele dwang als rechtvaardigings- gegrond is;
grond;
Over het derde middel, afgeleid uit de
Overwegende dat het openbaar
ministerie in zijn vorderingen voor schending van de artikelen 97 van de
70, 71, 152, 157, 260, 393 en 394
Grondwet,
de kamer van inbeschuldigingstel- van het Strafwetboek,
ling heeft betoogd dat er ten deze
doordat het arrest, na te hebben
andere middelen waren om Quintin vastgesteld
dat de verweerder Rodrique
te beletten zijn ernstige dreigemen- die ervan verdacht wordt Maurice Quinten uit te voeren, onder meer het tin opzettelijk, met het oogmerk om te
treffen van passende maatregelen doden en met voorbedachte rade te
van vrijheidsberoving; dat de eise- hebben gedood, die feiten toegeeft,
ressen in hun conclusie hebben beslist dat er tegen hem geen voldoende
betoogd dat verweerder Schramme bezwaren bestaan en dat er dus geen
ofwel Quintin gevangen kon hou- redenen zijn om tegen hem een beschikking tot gevangenneming te verlenen of
den, als hij dat geraden achtte, hem
naar het hof van assisen te verwijofwel hem voor een rechtbank kon zen, en bijgevolg de eiseressen veroorbrengen, ofwel « in ieder geval kon deelt in de kosten van hun verzet alsook
wachten tot de volgende morgen in tot betaling van schadevergoeding aan
plaats van zichzelf recht te ver- die verweerder, op grond dat verweerder
schaffen, na tot diep in de nacht te Rodrique voor de onderzoeksrechter
heeft verklaard • dat toen Schramme
hebben gedronken •;
hem vroeg hem zijn geweer aan te
Overwegende dat het arrest ver- reiken dat achter het buffet stond, hij
klaart « dat Schramme, geconfron- dat dadelijk deed; dat hij geen kwaad
teerd met een ernstig en dreigend vermoedde en oordeelde dat hij moest
kwaad, op geen andere dan op die gehoorzamen; dat hij eraan toevoegde
marrier de belangen kon vrijwaren dat Schramme een kogel afvuurde middie hij verplicht was v66r aile den in de borststreek van Quintin, die
andere te beschermen », zonder die gevallen is, dat Schramme hem zijn
gegeven heeft met de woorden :
verklaring evenwel te staven met «geweer
maak hem af »; dat hij vervolgens van
andere consideransen dan met de zeer nabij een kogel heeft afgevuurd in
overweging << het vertrek van Quin- de nek; dat hij voor de onderzoeksrechtin, zelfs te voet, uit het Maniema- ter verklaarde dat hij sedert zijn teruggebied, voor het nationale Kongo- keer in BelgU\ aarzelde om die feiten
lese Ieger al een voldoende reden aan te geven; dat de reden waarom hij
zou zijn om spoedig tot wraakacties daartoe besloot, is dat hij wroeging had
over te gaan », en met de overwe- en dat hij bovendien gebeten was op
omdat hij in geldnood verging - waarbij het arrest de ver- Schramme
keerde en de soldij niet betaald was
klaringen van de getuige Moyaux sedert de plundering van de banken van
weergeeft zonder erbij te vermelden Bukavu; ... dat de morele dwang slechts
of het die overneemt « dat een rechtvaardigingsgrond oplevert wanSchramme, gelet op de toestand van neer de vrije wil van de dader is
dat ogenblik, genoodzaakt was om uitgeschakeld of wanneer de dader,
Quintin op die marrier uit de weg te geconfronteerd met een ersntig en dreiruimen, (en dat) indien hij Quintin gend kwaad, de belangen die hij verplicht of gerechtigd was v66r aile andere
aileen maar had opgesloten om hem te
beschermen niet op een andere wijze
voor een krijgsraad te brengen, heeft kunnen vrijwaren; dat uit de
zulks Mobutu zeker ter ore zou zijn gegevens van de zaak blijkt dat Rodrigekomen met dezelfde rampzalige que een schot heeft gelost in de nek van
gevolgen vandien voor het Manie- · Quintin en dit op bevel van Schramme,
die juist voordien een kogel midden in
magebied »;
de borststreek van Quintin had afgeDat het arrest aldus niet ant- vuurd;
dat hij het bevel van Schramme
woordt op de in dit onderdeel van om Quintin af te maken, terstond en
het middel aangegeven vorderingen zonder nadenken uitvoerde; dat hij tijen conclusies;
dens het onderzoek verklaard heeft dat
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zonder na te denken opvolgde; dat niet verweerder Rodrique zich bewust was
kan worden betwijfeld dat hij op het van het onrechtmatig karakter van de
ogenblik waarop hij handelde en gecon- daad van verweerder Schramme en bijfronteerd werd met het ernstig en drei- gevolg van de aan hem gegeven bevelen;
gend kwaad dat hij zou worden wegge- die vaststellingen derhalve in tegenzonden, blijkbaar de belangen die hij spraak zijn met de· overweging volgens
gerechtigd was v66r aile andere te welke de verweerder Rodrique redenen
beschermen, niet heeft kunnen vrijwa- had om te geloven aan de rechtmatigren; dat hij bovendien, toen hij zag dat heid van het bevel om Quintin af te
Quintin waarschijnlijk dodelijk gewond maken; de tegenstrijdigheid waaraan de
was, kon geloven aan de rechtmatigheid redengeving van het arrest aldus lijdt,
van het door Schramme gegeven bevel; gelijkstaat met het ontbreken van een
dat uit de bovenaangehaalde overwegin- redengeving (schending van artikel 97
gen betreffende Schramme blijkt dat van de Grondwet);
Rodrique redenen had o~ te gelov.~n
derde onderdeel, geen enkele wette;:tan de .. gerechtvaard1gdhe1d van ZIJn lijke bepaling en geen enkel algemeen
handelWIJZe »,
rechtsbeginsel toestaat dat een gewonde
terwijl, eerste onderdeel, de morele wordt « afgemaakt » op grond dat hij
dwang slechts een rechtvaardigings- « waarschijnlijk dodelijk gewond is »;
grond oplevert in de zin van artikel 71 het bevel om een gewonde aileen om die
van het Strafwetboek wanneer, ofwel de reden af te maken, derhalve klaarblijkevrije wil van de dader is uitgeschakeld, lijk misdadig is; de gehoorzaamheid aan
ofwel wanneer de dader in een het bevel van een overheid of hierar« noodtoestand » verkeert, dat wil zeggen chisch meerdere nochtans geen rechtwanneer hij, geconfronteerd met een vaardigingsgrond oplevert tenzij ze
ernstig en dreigend gevaar de belangen berust op dwang of op een dwaling
die hij verplicht of gerechtigd was v66r waardoor ze niet als een fout aan te
aile andere te beschermen, op geen merken is, waaruit volgt dat het arrest,
andere manier kon vrijwaren; de nu het beslist dat de verweerder Rodriomstandigheid dat de verweerder Rodri- que redenen had om te geloven aan de
que soldaat was in dienst van Schramme rechtmatigheid van het bevel van veren dat hij diens bevelen gewoonlijk weerder Schramme omdat « Quintin
zonder nadenken uitvoerde, ten deze nog waarschijnlijk dodelijk gE>wond was >>,
niet betekent dat zijn vrije wil is uitge- een schending inhoudt van de wetsbepaschakeld of dat de bevelen van verweer- lingen volgens welke elk geval van
der Schramme voor hem gelijkstonden opzettelijk doden als een misdaad moet
met een dwang die hij uit moreel worden aangemerkt, ongeacht of het
oogpunt niet kon weerstaan; uit de slachtoffer a! dan niet reeds dodelijk
hierboven weergegeven motivering blijkt gewond was (schending van de ardat het enig « kwaad » waarmee hij tikelen 393 en 394 van het Strafwetbedreigd was, zijn wegzending was; de boek); de omstandigheid dat « Quintin
enige belangen die voor hem op het spel waarschijnlijk dodelijk gewond was »,
stonden, dus !outer geldelijke belangen althans geen voldoende verschoningswaren die hij niet gerechtigd (en a grond kon zijn voor de dwaling waarin
fortiori niet verplicht) was te vrijwaren de verweerder Rodrique eventueel verdoor een gewonde af te maken, zelfs als keerde omtrent de rechtmatigheid van
deze « waarschijnlijk » dodelijk gewond het door Schramme gegeven bevel; dat
was, waaruit volgt dat het arrest uit de bevel derhalve voor hem geen rechtvaarenkele gegevens waarop het heeft gewe- digingsgrond kon opleveren (schending
zen, niet wettig heeft kunnen afleiden van de artikelen 70, 152, 157 en 260 van
dat de door de verweerder Rodrique het Strafwetboek);
aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet
vierde onderdeel, verweerder Rodrique
aile geloofwaardigheid miste (schending
zich enkel dan op de door de verweerder
van artikel 71 van het Strafwetboek);
Schramme aangevoerde en uit de
tweede onderdeel, uit de in het middel « noodtoestand » afgeleide rechtvaardiweergegeven redengeving blijkt dat de· gingsgrond mocht beroepen wanneer hij
verweerder Rodrique de litigieuze feiten zelf op het ogenblik dat de aangeklaagde
aan de politie enkel had gemeld met de handeling werd gesteld, zich ervan
bedoeling nadeel te berokkenen aan bewust was dat er geen andere mogelijkverweerder Schramme, op wie hij gebe- heid bestond om het ernstig en dreigend
ten was omdat « de soldij niet betaald kwaad dat de wraakacties van het natio-

-645nale Kongolese Ieger zouden meebrengen, te voorkomen; het arrest nergens
vaststelt dat de verweerder Rodrique
zich persoonlijk bewust was van die
toestand en die hypothese daarentegen
uitgesloten is door de vaststelling dat
« hij bij de terechtstelling van Quintin
betrokken was omdat hij gewoon was de
bevelen van Schramme zonder meer uit
te voeren », waaruit volgt dat het arrest
op grond van de in het middel weergegeven vaststellingen niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder Rodrique
zich kon beroepen op de door Schramme aangevoerde rechtvaardigingsgrond
(schending van artikel 71 van het Strafwetboek); het althans tegenstrijdig is
vast te stellen dat verweerder Rodrique
gehoorzaamd had zonder verder na te
denken, en tevens impliciet te beslissen
dat hij zich persoonlijk bewust was van
het feit dat de terechtstelling van Quin-·
tin het enige middel was om een ernstig
en dreigend kwaad te voorkomen; het
arrest derhalve, in zoverre het zodanige
impliciete vaststelling bevat, lijdt aan
een tegenstrijdigheid die gelijkstaat met
het ontbreken van een redengeving
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

kon geloven aan de rechtmatigheid
van het door Schramme gegeven
bevel>>;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt « dat niet kan worden betwijfeld dat (de verweerder Rodrique)
op het ogenblik waarop de handeling (werd) gesteld en hij geconfronteerd werd met het ernstig en
dreigend kwaad van zijn wegzending, blijkbaar de belangen die hij
gerechtigd was v66r aile andere
te vrijwaren, niet heeft kunnen
beschermen >>;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door het bestaan van
een ernstig en dreigend kwaad ten
aanzien van die verweerder aileen
af te leiden uit de omstandigheid
dat hij gevaar liep te worden weggezonden, dus uit een aantasting
van materii:!le belangen, haar beslissing in dat opzicht niet naar recht
verantwoordt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat « (toen de verweerder
Rodrique) zag dat Quintin waarschijnlijk dodelijk gewond was, hij

Overwegende dat het arrest ook
releveert dat de verweerder Rodrique de bevelen van Schramme altijd
« zonder nadenken >> uitvoerde en
dat zulks tevens het geval was toen
hij op bevel van Schramme Quintin
afmaakte met een kogel in de nek;

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, uit de overweging dat
de verweerder Rodrique, met inachtneming van de omstandigheden
van de zaak, redenen had om te
geloven aan de rechtmatigheid van
het bevel om een, zelfs dodelijk
gewond, slachtoffer af te maken,
niet wettig heeft kunnen afleiden
dat de handelwijze van verweerder
Rodrique gerechtvaardigd was door
het bevel van Schramme;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat er geen voldoende
bezwaren bestaan tegen de verweerder Rodrique, voorts releveert dat
uit de consideransen betreffende
verweerder Schramme blijkt dat
Rodrique redenen kon hebben om
te geloven dat zijn handelwijze
gerechtvaardigd was;

Overwegende dat het arrest niet
zonder in tegenspraak te vervailen,
enerzijds, heeft kunnen beslissen
dat verweerder Rodrique de nodige
wilsvrijheid bezat om te oordelen of
de gewelddadige dood van Quintin
'let enige middel was om een ern>tig en dreigend kwaad af te weren
en, anderzijds, heeft kunnen vaststeilen dat op de dag van de feiten
de dader de bevelen van Schramme
zoals in het verleden had opgevolgd
zonder nadenken;
Dat een dergelijke tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ontbreken
van een motivering;
Dat het eerste, derde en vierde
onderdeel van het middel gegrond
zijn;

-646(VAZZANO)
Om die redenen, vernietigt het I
bestreden arrest; beveelt dat van dit
ARREST ( vertaling)
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
(A.R. nr. 2704)
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
HET HOF; - Gelet op het bestrede kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te den vonnis, op 3 november 1982 in
hager beroep gewezen door de CorBergen.
rectionele Rechtbank te Charleroi;

12 januari 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend voorOver het eerste middel, afgeleid uit de
zitter - Verslaggever : de h. Sace schending van artikel 97 van de GrondGelijkluidende conclusie van de h. Bal- wet,
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
doordat de correctionele rechtbank, bij
Kirkpatrick.
vonnis van 23 juni 1982, het verhoor
heeft bevolen van verschillende getuigen, die op de terechtzitting van 4 oktober 1982 zijn gehoord, en die getuigenissen niet in aanmerking heeft genomen,
Nr. 280
op grond dat die getuigen gewoonlijk
met eiser uitgingen, zonder dat de rech2" KAMER- 12 januari 1983
ter enige tegenstrijdigheid in die getuigenissen heeft vastgesteld :
1° CASSATIEMIDDELEN VORM
STRAFZAKEN - OPGAVE VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN OPGAVE
NIET VEREIST.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GETUIGEN STRAFZAKEN- GEVAL WAARIN DE WET GEEN
BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRLJFT GETUIGENISSEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - ORENZEN.

1" De beklaagde die tot staving van zijn

voorziening een cassatiemiddel aanvoert, behoeft de geschonden wettelijke bepaling niet te vermelden; het is
voldoende dat hij nauwkeurig de aangevoerde onwettigheid vermeldt (1).
(Impliciet.)
2° Wanneer de wet, in strafzaken, geen

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
beoordeelt de rechter in Ieite en,
derhalve, op onaantastbare wijze de
bewijswaarde van de getuigenissen,
mits hij de bewoordingen ervan niet
miskent; wettig is de beslissing die
eensluidende en voor de beklaagde
gunstige getuigenissen buiten beschouwing Jaat, op grand dat zij zijn
afgelegd door vrienden die gewoonlijk
met die beklaagde uitgingen (2).

Overwegende dat de aangevoerde
grief geen betrekking heeft op
artikel 97 van de Grondwet, maar
wei op de bewijsregeling in strafzaken;
Overwegende dat het bestreden
vonnis zegt « dat ... de rechter niet
gebonden is aan de verklaringen
van de getuigen Romano, Lorenzetti, Frau en Coladonato, die
gewoonlijk met de beklaagde uitgingen, en hij, bij zijn onaantastbare
beoordeling van de getuigenissen,
die verklaringen buiten beschouwing laat, daar hij meent dat zij in
de gegeven omstandigheden subjectief zijn »;
Overwegende dat wanneer in
strafzaken, zoals in casu, de wet
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de rechter de bewijswaarde
van de verklaringen van de getuigen
in feite beoordeelt, mits hij de
bewoordingen ervan niet miskent;
dat het middel, dat die feitelijke
beoordeling betwist, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit

(1) Zie Cass., 10 jan. 1978 (A. C., 1978, 550) en de schending van artikel 97 van de
Cass., 25 maart 1980 (ibid., 1980, nr. 469).
Grondwet,
(2) Zie Cass., 17 dec 1980 (A.C. 1980·81,
doordat het bestreden vonnis niet
nr. 235).
antwoordt op de conclusie waarin eiser

-647aanvoert dat de in Charleroi gevonden DAT KRJTIEK OEFENT OP EEN REDEN DIE DE
nummerplaat en de nummerplaat op zijn RECHTER OPGEEFT TER VERANTWOORDING
voertuig twee reproducties waren, zodat VAN ZIJN BESLISSING - IN BEGINSEL GEEN
NIEUW MIDDEL.
de in Charleroi gevonden reproductie
niet afkomstig was van zijn voertuig;
2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

Overwegende dat het bestreden
NUTTE- ART. 4, § 4, WET VAN 26 JULI 1962,
vonnis erop wijst dat uit de mateGEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 7 JULI 1978 TOEPASSING IN DE TIJD.
riele vaststellingen van de verbalisanten blijkt dat de plaat, die is
gevonden daar waar het reklame- 3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
bord stuk lag, een reproductie was - BURGERLIJKE ZAKEN - ONTEIGENING TEN
van de « handelaarsplaat >> die eiser ALGEMENEN NUTTE - ART. 4, § 4, WET VAN
JULI 1982, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN
trouwens ten onrechte gebruikte, 726JULI
1978 - TOEPASSING IN DE TIJD.
zonder te betwisten dat het voertuig
van eiser ook van een duplicaat was 1" In beginsel is niet nieuw het middel
dat, zelfs indien het geen verband
voorzien, wat betekent dat eiser
houdt met de openbare orde of een
twee reproducties had, zodat het
dringende bepaling, kritiek oefent op
antwoordt op de conclusie van eiser,
een reden die de rechter opgeeft ter
waarin deze uit het feit dat de in
verantwoording van zijn beslissing (1).
Charleroi gevonden nummerplaat
2"
en 3" Art. 4, § 4 wet van 26 juli 1962
en die op zijn voertuig twee reprobetreffende de onteigeningen ten algeducties waren, afleidde dat het op
mene{l nutte en de concessies voor de
de plaats van de feiten gevonden
bouw van autosnelwegen, gewijzigd bij
duplicaat niet van zijn voertuig
de wet van 7 1968, dat Iuidt als volgt :.
afkomstig kon zijn;
« de waarde der onteigenende goederen wordt berekend zonder inachtneDat het middel feitelijke grandming van de waa1·devermeerdering oi
slag mist;
-vermindering die het gevolg is, hetzij
En overwegende dat de substanvan het aanleggen van de autosnelweg,
tiele of op straffe van nietigheid
hetzij van de werken die de onteivoorgeschreven rechtsvormen in
gende heeft uitgevoerd na het veracht zijn genomen en dat de beslisstrijken van de termijn van een
sing overeenkomstig de wet is
maand, bepaald in art. 8 wet van
15 juli 1956 • is volgens de wil ·van de
gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Vidaich,
Charleroi.

wetgever, zoals dit blijkt uit de wetsgeschiedenis van de wet van 7 juli
1978, toepasselijk op de ten tijde van
de inwerkingtreding van Jaatstgenoemde wet hangende procedures (2).

(SOCIETE GENERALE D'AFFAIRES FINANCIERES,
IMMOBILIERES COMMERCIALES ET INDUS'l'RIELLES T. BELGISCHE STAAT MIN. V.
OPENBARE WERKEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6639)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1981 door het
.Hof van Beroep te Luik gewezen;

Nr. 281

1' KAMER- 13 januari 1983
1° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN -

NIEUW MIDDEL -

BURGERMIDDEL

(1) Cass., 26 juni 1980 (A.C., 1979-80,
en noot 1.

nr. 683)

(2) Cass., 15 mei 1981 (A.C., 1980-81,
en noot 1.

nr. 528)

-648Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, § 4, van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en.
de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 7 juli 1978 en 11
van de Grondwet,
doordat het arrest, waarbij uitspraak
wordt gedaan over de rechtsvordering
van verweerder tot herziening van de
beslissing van de vrederechter die de
provisionele vergoeding van eiseres had
vastgesteld naar aanleiding van de onteigening van haar goed, gelegen in de
E. Wackenstraat 28, te Luik, vaststelt dat
het ingenomen goed eerst op 26 oktober
1973 aan verweerder was overgedragen,
waarna het arrest artikel 4, § 4, van de
wet van 26 juli 1962, zoals het van kracht
was v66r de wijziging ervan bij het enig
artikel van de wet van 7 juli 1978,
toepast op grond dat « anders dan wat
staat in Les Novelles (Droit administratif, Band VII, nr. 557), de nieuwe tekst
niet een uitlegging was van het vorig
artikel doch een wijziging erin aanbracht, welke ongetwijfeld wenselijk was
doch in ieder geval ten deze niet van
toepassing, nu daarin niet is afgeweken
van het beginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft »; dat het arrest
bijgevolg de aan eiseres verschuldigde
vergoeding berekent met inachtneming
van de waarde van het goed op 8 oktober 1968, dat is na het verstrijken van de
termijn van een maand nadat het ontwerpplan voor de autosnelweg door het
bevoegde gemeentebestuur ter kennis
was gebracht van het publiek, en vijf
jaar v66r de dag van het verzoek om
onteigening, en derhalve met wijziging
van het beroepen vonnis, het totaal
bedrag van de door verweerster aan
eiseres verschuldigde vergoedingen op
1.113.652 frank en het door eiseres aan
verweerder als hoofdsom terug te betalen bedrag op 419.311 frank vaststelt,
terwijl de aan eiseres verschuldigde
« billijke » vergoeding in de betekenis
die dit woord heeft in artikel 11 van de
Grondwet nog niet definitief was
bepaald op de dag waarop de wijzigingswet van 7 juli 1978 van kracht werd,
namelijk 21 augustus 1978; die vergoeding derhalve moest worden berekend
met inachtneming van het enig artikel
van de wet van 7 juli 1978; het arrest, nu
het niet die wetsbepaling doch artikel 4,
§ 4, van de wet van 26 juli 1962 toepast
en nu het bijgevolg de waarde van het
goed op 8 oktober 1968 in aanmerking

neemt, dat is de waarde van het goed
vijf jaar v66r de dag van het verzoek om
onteigening, in plaats van het goed, zoals
is bepaald in het enig artikel, te schatten
op 26 oktober 1976, dit is de datum van
de eigendomsoverdracht, die nieuwe
bepaling schendt en de door artikel 11
van de Grondwet opgelegde verplichting
om aan eiseres een « billijke >> vergoeding toe te kennen, miskent; het arrest
derhalve niet naar recht is verantwoord
(schending van aile in het middel verrrielde bepalingen) :
Over het eerste middel van nietontvankelijkheid, door verweerder
tegen het middel aangevoerd en
hieruit afgeleid dat het nieuw is in
zoverre het zich beroept op de
schending van artikel 4, § 4, van de
wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte
en de concessies voor de bouw van
de autosnelwegen, gewijzigd bij het
enig artikel van de wet van 7 juli

1978 :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de
appelrechters, door de wet van 7 juli
1978 ter zijde te schuiven, uitspraak
hebben gedaan over de toepassing
van die wet;
Overwegende dat het middel
waarin een van de gronden van de
beslissing van de rechter wordt
bekritiseerd, niet nieuw is, zelfs als
het geen verband houdt met de
openbare orde of een dwingende
bepaling;
Dat de middelen van nietontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 4, § 4,
van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen luidde
als volgt : « voor de berekening van
de vergoeding wordt als waarde van
de te onteigenen goederen in aand'
lk
ld
merking genomen 1e we e ge t
bij het verstrijken van de termijn
van een maand bepaald in artikel 8
van de wet van 12 juli 1956; het
tijdstip van de inaanmerkingneming

-649mag echter niet meer dan vijf jaar
Om die redenen, zonder acht te
aan de dag van het verzoek om slaan op het tweede middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden,
onteigening voorafgaan ";
vernietigt het bestreden arrest, in
Overwegende dat in de wet van zoverre het de waarde van het
7 juli 1978 tot wijziging van onteigende goed vaststelt op 722.000
artikel 4, § 4, van de wet van 26 juli frank; beveelt dat van dit arrest
1962, die paragraaf door de volgende melding zal worden gemaakt op de
tekst wordt vervangen : « de waarde kant van de gedeeltelijk vernietigde
der onteigende onroerende goede- beslissing; laat de op het totaalberen wordt berekend zonder inacht- drag van vierhonderd en vijf frank
neming van de waardevermeerde- begrote registratie- en zegelrechten
ring of -vermindering die het gevolg voor de betekening van de memorie
is, hetzij van het aanleggen van de van antwoord ten laste van verweerautosnelweg, hetzij van de werken der; houdt de overige kosten aan
die de onteigende heeft uitgevoerd en zegt dat de feitenrechter erover
na het verstrijken van de termijn zal beslissen; verwijst de aldus
van een maand, bepaald in artikel 8 beperkte zaak naar het Hof van
van de wet van 12 juli 1956 ";
Beroep te Bergen.
Overwegende dat de wet van
13 januari 1983- 1" kamer- Voorzit7 juli 1978 niet uitdrukkelijk het ter en verslaggever : de h. Closon,
tijdstip bepaalt waarop ze in wer- afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
king treedt, dat evenwel uit de conclusie van de h. Janssens de Bisthowetsgeschiedenis blijkt dat het de ven, advocaat-generaal - Advocaten :
bedoeling is geweest van de wetge- mrs. Draps en De Bruyn.
ver om de nieuwe bepaling toepasselijk te maken op de ten tijde van
de inwerkingtreding van die wet
hangende procedures;

Dat de rechter derhalve de Nr. 282
nieuwe wetsbepaling moet toepassen tenzij de vergoeding reeds defi1" KAMER -13 januari 1983
nitief is vastgesteld op het tijdstip
waarop die wet van kracht is gewor- VERZEKERING - LANDVERZEKERING
den;
DRIEJARIGE VERJARING VASTGESTELD BIJ
ART. 32 WET 11 JUNI 1874 - RECHTSVORDERING

Overwegende dat ten deze de
VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEprovisionele vergoeding door de vreKERDE TOT TERUGBETALING VAN DE BEDRAGEN BETAALD AAN HET SLACHTOFFER VAN
derechter is vastgesteld bij vonnis
EEN
ONGEVAL
BETALINGEN GESPREID IN DE
van 7 maart 1975; dat de rechtbank
van eerste aanleg op 28 april 1976 TIJD - AANVANG VAN DE VERJARING.
uitspraak heeft gedaan over de aanuitkering, die de verzekeraar heeft
vraag tot herziening; dat het arrest Degedaan
nadat is uitgemaakt dat hij
van 28 april 1981, dat uitspraak doet
wettelijk verplicht is tot schadeloosover het hoger beroep tegen laatst- , stelling van de benadeelde persoon, is
vermelde beslissing, de berekening
de gebeurtenis die hem het recht geeft
van de vergoeding enkel grondt op
de rechtsvordering in te stellen,
gegrond op een van de oorzaken van
het voormalig artikel 4, § 4, van de
verval uit de verzekeringspolis en
wet van 26 juli 1962;
Dat het arrest, door de wet van
7 juli 1978 buiten toepassing te
Iaten, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

I

strekkende tot terugbetaling van de
aan de slachtoffers van een ongeval
uitgekeerde bedragen; vanaf die
gebeurtenis loopt oak de driejarige
verjaringstermijn van art. 32 wet van
11 juni 1874. Als de verzekeraar verscheidene bedragen achtereenvolgens

-650heeft uitgekeerd, loopt de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot
terugbetaling van elk van die bedragen vanaf de dag van uitkering van
dat bedrag(1).
(BONJEAN, GLACET ROB., GLACET RAY.
T. DE B!J-DE VREDE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6727)
HET HOF· - Gelet op de bestre'
2
b
1
den arresten, 0 P 1 novem er 980
en 17 maart 1981 door he~ Hof van
Beroep te Bergen gewezen,
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 32 van de wet van
11 juni 1874 houdende titel X van het
eerste boek van het Wetboek van Koophandel, 11 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
2257, 2274 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in zijn
arrest van 12 november 1980 beslist « dat
naar luid van artikel 11, tweede lid, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen " de verzekeraar
zich een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringnemer en,
indien daartoe grond bestaat, tegen een
verzekerde die niet de verzekeringnemer
is, voor zover de verzekeraar volgens de
wet of de verzekeringsovereenkomst
gerechtigd mocht zijn de uitkering te.
weigeren of te verminderen "; dat uit de
bewoordingen zelf van die bepaling
blijkt dat ze de verzekeraar enkel de
mogelijkheid biedt om zich een recht
van verhaal voor te behouden tegen de
verzekerde of de verzekeringnemer,
doch het verhaal zelf niet regelt en
derhalve niet de rechtsgrondslag ervan
kan zijn; dat zulks zeker zo is nu in
voormelde tekst uitdrukkelijk wordt verwezen naar de verzekeringsovereenkomst; dat appellante (thans verweerster) zich tevergeefs wil beroepen op het
feit dat de regresvordering van de verzekeraar het karakter heeft van een subrogatie; dat het zonder enige twijfel gaat
om een regresvordering " die voortvloeit
uit een verzekeringspolis " in de zin van

artikel 32 van de wet van 11 juni 1874;
dat derhalve, krachtens dat artikel, die
rechtsvordering verjaart door verloop
van drie jaren, te rekenen van de
gebeurtenis waarop ze is gegrond; dat de
gebeurtenis die de verjaringstermijn
doet ingaan de uitkering is die de
verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is tot
schadeloosstelling van de benadeelde;
dat vaststaat dat de betalingen aan de
derden als volgt zijn geschied : op
29 februari 1968 : 33.500 frank; op 24 juli
1969 : 20.000 frank; op 23 februari 1971 :
632.656 frank; dat, nu de dagvaarding
dagtekent van 27 september 1972, de
verjaring slechts voor de eerste twee
betalingen is bereikt; dat het probleem
nog nader dient te worden onderzocht
wat de derde betaling betreft, waaromtrent de ge1ntimeerden slechts een zeer
beknopte conclusie hebben genomen en
niet hebben gepleit »; dat het hof van
beroep, na de heropening der debatten
te hebben bevolen ten einde de partijen
de gelegenheid te geven over de zaak
zelf te concluderen, de eisers bij arrest
van 17 maart 1981 heeft veroordeeld om
aan verweerster het bedrag van 632.656
frank te betalen, verhoogd met de compensatoire interesten sedert 23 februari
1971 en de gerechtelijke interesten,

I

'terwijl naar luid van artikel 32 van de
wet van 11 juni 1874 elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis is verjaard door verloop van drie
jaren, te rekenen van de gebeurtenis
waarop zij is gegrond; de door de
verzekeraar aan het slachtoffer gedane
uitkering de gebeurtenis is waarop de
rechtsvordering van verweerster tegen
de eisers is gegrond, en die de driejarige
verjaringstermijn doet ingaan; zo de
verzekeraar aan hetzelfde slachtoffer
verscheidene bedragen gespreid in de
tijd heeft uitgekeerd, de eerste uitkering
de gebeurtenis is waarop de rechtsvordering van de verzekeraar is gegrond,
vermits ze dee! uitmaakt van een enkele
en ondeelbare schuld van de verzekeraar
jegens het slachtoffer; die schuld
bepaald, althans bepaalbaar is en door
de verzekeraar reeds vanaf de eerste
uitbetaling is erkend; het hof van beroep
bijgevolg, na in zijn arrest van
12 november 1980 te hebben vastgesteld
dat verweerster het eerste bedrag aan
het slachtoffer had uitgekeerd op
29 februari 1968 en twee andere uitkeringen had gedaan op 24 juli 1969 en op
(1) Zie Cass., 30 sept. 1982 (A.C:, 1982-83, 23 februari 1971, daaruit niet wettig
heeft kunnen afleiden dat de verjaringsnr. 79).
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beslissing niet naar recht heeft verant- derde;
woord (schending van de artikelen 32
Overwegende dat naar recht is
van de wet van 11 juni 1874, 11 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verantwoord het arrest dat vaststelt
verplichte aansprakelijkheidsverzekering dat de verzekerde aansprakelijk is
inzake motorrijtuigen, 2257 en 2274 van verklaard bij een op 22 mei 1969
het Burgerlijk Wetboek) en de onwettig- gewezen vonnis van de Correctioheid van bedoeld arrest van 12 novem- nele Rechtbank te Charleroi, dat
ber 1980 de onwettigheid van het bestre- verweerster het bedrag van 632.656
den arrest van 17 maart 1981 tot gevolg
heeft (schending van dezelfde wets- frank heeft betaald op 23 februari
1971 en dat de rechtsvordering tot
bepalingen) :
terugbetaling van dat bedrag is
Overwegende dat, naar luid van ingesteld bij
dagvaarding van
artikel 32 van de wet van 11 juni 27 september 1972;
1874 op de verzekeringen, elke
Dat het middel faalt naar recht;
rechtsvordering die voortvloeit uit
een verzekeringspolis is verjaard
door verloop van drie jaren, te
rekenen van de gebeurtenis waarop
ze is gegrond;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat, wanneer de
verzekeraar op een van de gronden voorziening; veroordeelt de eisers in
van verval als bedoeld in de alge- de kosten.
lllene voorwaarden van de verzeke13 januari 1983- 1' kamer- Voorzitringspolis inzake burgerrechtelijke ter en verslaggever : de h. Closon,
Gelijkluidende
aansprakelijkheid uit hoofde van afdelingsvoorzitter
het gebruik van een lllotorrijtuig, conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal
Advocaten :
tegen de verzekerde een rechtsvordering instelt tot terugbetaling van mrs. Simont en Dassesse.
de door hem aan de slachtoffers van
een ongeval uitgekeerde bedragen,
de verjaringstermijn eerst begint te
!open wanneer de verzekeraar over
een rechtsvordering beschikt om de Nr. 283
verzekerde tot terugbeta!ing te
dwingen;
1' KAMER -13 januari 1983
Dat de gebeurtenis waarop die
BUITEN
rechtsvordering is gegrond en die 1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - VERKEERSONGEde verjaringstermijn doet ingaan, de
uitkering is die de verzekeraar heeft VAL- SCHADE AAN VOERTUIG- OMVANGBEGRIP.
gedaan nadat is uitgen1aakt dat hij
wettelijk verplicht is tot schadeloos- 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
stelling van de benadeelde derde;
OVEREENKOMST - VERKEERSONGEDat, zo de verzekeraar de terugVAL - SCHADE AAN VOERTUIG - DUBBELE
betaling vordert van bedragen die
RAMING - FORFAITAIRE RAMING - DADING
hij gespreid in de tijd heeft uitge- GEOORLOOFD KARAKTER- VOORWAARDE.
keerd aan de door de fout van de
VERKEERSONGEVAL
verzekerde benadeelde partij, de 3° DADING
driejarige verjaringsterlllijn n1oet SCHADE AAN VOERTUIG - DUBBELE RAMING
worden geacht in te gaan vanaf de - FORFAITAIRE RAMING - GEOORLOOFD
datun1 van elke uitkering die de KARAKTER- VOORWAARDE.
verzekeraar heeft gedaan, nadat bij 1• De schade aan een voertuig, die door
een in kracht van gewijsde gegane
de aansprakelijke veroorzaker van een
ongeval moet worden vergoed, vloeit
beslissing is uitge!Uaakt dat hij
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doch wei hieruit dat het van de zaak
zelf is beroofd; de benadeelde moet
dus worden hersteld in de toestand
waarin hij verkeerde ten dage van het
ongeval indien het voertuig niet
beschadigd was geweest door de fout
van de veroorzaker van het ongeval,
zonder dat het slachtoffer moet aantonen dat het al dan niet herstellingen
heeft laten uitvoeren (1).
2° en 3° Geen enkele wettelijke bepaling
belet dat partijen na gemeen overleg
het bedrag van de herstellingskosten
vrij vaststellen op een vaste som die
Jager Jigt dan het bedrag dat zou
worden toegekend voor het geval dat
de schade aan het voertuig werkelijk
wordt hersteld in de inrichting van
een met naam genoemde garagehouder; zodanige overeenkomst is een
dading in de zin van art. 2044 B. W. en
impliceert dat de benadeelde werkelijk
aan een met naam genoemde persoon
opdracht heeft gegeven om die dading
aan tegaan.
(WRING T. EUROBEL N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6738)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 maart 1980 in
laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het vierde kanton te
Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1134, 1382, 1383, 2044 en 2046 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat de vrederechter, na regelmatig
kennis te hebben genomen van eisers
conclusie ten betoge dat « de eigenaar
van een verongelukte wagen het recht
heeft om van de veroorzaker van het
ongeval terugbetaling te eisen van de
kosten om de wagen te herstellen in de
toestand waarin hij zich v66r het ongeval bevond, zelfs als hij die herstellingen
niet laat uitvoeren, dat de dubbele
schatting hem hoe dan ook niet kan
worden tegengeworpen, nu hij het pro-

ces-verbaal van het deskundigenonderzoek niet heeft ondertekend en aan de
hersteller geen opdracht heeft gegeven
om een dading aan te gaan », beslist dat
eiser slechts recht heeft op 8.000 frank,
zijnde het bedrag van de « tweede
schatting », plus 300 frank wegens
gebruiksderving gedurende een dag, en
eiser voor het overige zijn rechtsvordering tot betaling van het bedrag van
12.941 frank ontzegt, op grond dat « hoewei niet wordt betwist dat de eigenaar
van een verongelukte wagen recht heeft
op volledige schadeloosstelling, hij geen
winst mag halen uit het ongeval door
zijn voertuig niet te herstellen en toch
een vergoeding te eisen voor een herstellingswerk, dat niet is uitgevoerd, dat
trouwens de minderwaarde die het
gevolg is van de niet-uitvoering van de
herstelling niet gelijk is aan de herstelling, vermits het verschil een winst
oplevert; dat eiser weliswaar aanvoert
dat hij het proces-verbaal van het deskundigenonderzoek niet heeft ondertekend en aan de garagehouder geen
opdracht heeft gegeven om een dubbele
schatting op te maken, doch dat die
formaliteit geen vereiste is; dat immers
de bepaling van de minderwaarde van
een voertuig in geval van nietherstelling evenzeer als in geval van
herstelling een technische aangelegenheid is waarvoor uitsluitend beroepsmensen bevoegd zijn; dat het opmaken
van een dubbele schatting geen dading
oplevert die immers een contract is
waarbij de partijen een geschil beeindigen door over en weer toegevingen te
doen en dat men ten deze niet kan
inzien welke toegevingen de ondertekenaars van het proces-verbaal van het
deskundigenonderzoek hebben kunnen

doen

»,

terwijl, eerste onderdeel, de schade
waarvoor vergoeding verschuldigd is,
niet hieruit voortvloeit dat het slachtoffer de prijs van de zaak moeten derven,
doch hieruit dat het van de zaak zelf is
beroofd, waaruit volgt dat het slachtoffer
aanspraak kan maken op de kosten om
het voertuig te herstellen in de staat
waarin het zich v66r het ongeval bevond,
zonder dat hij moet bewijzen dat hij
die herstellingen heeft Iaten uitvoeren
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, in het stuk « pro(1) Cass., 8 mei 1952 (Bull. en Pas., 1952, I, ces-verbaal van het deskundigenonder570) en 5 maart 1955 (Ibid., 1955, I, 847); zie zoek » onder meer staat dat « de
Cass., 25 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 429).
ondergetekenden in de toekomst alle
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en daartoe overeenkomen om, enerzijds, een vaste som die lager ligt dan het
" de herstellingskosten voor het veronge- bedrag dat zou worden toegekend
lukte voertuig » vast te stellen op 12.191 voor het geval dat de schade aan
frank exclusief B.T.W. en om, anderzijds, het voertuig werkelijk wordt her" het bedrag van de gehele schade, ten
gevolge van de materiele beschadiging steld en dat de herstelling wordt
van het voertuig, vast te stellen op 8.000 uitgevoerd in de inrichting van een
frank in a! de gevallen dat de herstelling met naam genoemde garagehouder;
niet zou worden uitgevoerd in de
Dat evenwel zodanige overeeninrichtingen » van de aangewezen hersteller; een overeenkomst waarbij het komst een dading is in de zin van
slachtoffer ermee instemt " het bedrag artikel 2044 van het Burgerlijk Wetvan de gehele schade ten gevolge van de hoek en impliceert dat de benamateriiHe
beschadiging
van
het deelde werkelijk aan een met naam
voertuig » vast te stellen op een bedrag genoemde persoon opdracht heeft
dat lager ligt dan de « kosten voor de gegeven om die dading aan te gaan;
het
verongelukte
herstelling
van
voertuig » door de aangewezen herstelOverwegende dat eiser in zijn
ler, en zulks " ten einde voortaan aile
verdere betwistingen te voorkomen », de conclusie voor de vrederechter
in artikel 2044 van het Burgerlijk Wet- betoogde dat hij dit « proces-verbaal
hoek bedoelde overeenkomst oplevert; van het deskundigenonderzoek >>
het vonnis derhalve niet zonder aan het niet had ondertekend en betwistte
proces-verbaal van het deskundigenon- - wat door verweerster niet werd
derzoek een draagwijdte toe te kennen ontkend
aan iemand enige
die onverenigbaar is met de bewoordin- opdracht te hebben gegeven om
gen ervan en niet zonder tevens hem te vertegenwoordigen;
artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek
te schenden heeft, kunnen beslissen dat
Dat derhalve het vonnis, door
het proces-verbaal van het deskundigenonderzoek impliceert dat geen wederke- verweerster op de in het middel
rige toegevingen zijn gebeurd en dat overgenomen gronden te veroordederhalve geen dading is aangegaan len om aan eiser het bedrag van
(schending van de artikelen 97 van de 8.000 frank te betalen, de in dat
Grondwet, 1134, 2044 en 2046 van het middel aangewezen wetsbepalingen
Burgerlijk Wetboek) :
schendt;
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de schade die
door de aansprakelijke veroorzaker
van een ongeval moet worden vergoed, niet voortvloeit uit het feit dat
het slachtoffer de prijs van de zaak
moet derven, doch wel hieruit dat
het van de zaak zelf is beroofd; dat
bijgevolg de benadeelde persoon
moet worden hersteld in de toestand waarin hij verkeerde ten dage
van het ongeval indien het voertuig
niet beschadigd was geweest door
de fout van de veroorzaker van het
ongeval, zonder dat het slachtoffer
moet aantonen dat het a! dan niet
herstellingen heeft Iaten uitvoeren :
Dat ongetwijfeld geen enkele wettelijke bepaling belet dat partijen
een dading aangaan en na gemeen
overleg vrij het bedrag van de

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 vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de Vrederechter van het
eerste kanton van Brussel, zitting
houdend in laatste aanleg.
13 januari 1983- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Clason,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Ansiaux.

-654Nr. 284
1" KAMER -14 januari 1983

1° DESKUNDIGENONDERZOEK
BURGERLL!KE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE
GERECHTELL!K DESKUNDIGE- OMVANG.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - HUURHERNIEUWING GEWEIGERD UITWINNINGSVERGOEDING - AANVANG VAN
DE TERMLJN VOOR DE RECHTSVORDERING
TOT BETAL!l\IG VAN EEN UITWINNINGSVERGOEDING.

1"

De opdracht van de gerechtelijk deskundige kan met overeenstemming
van de partijen worden uitgebreid tot
andere punten dan die welke zijn
vastgesteld in het vonnis waarbij het
deskundigenonderzoek werd gelast (1).
(Artt. 962 en 974 Ger.W.)

2" De rechtsvordering tot betaling van

de uitwinningsvergoeding waarvan
sprake is in art. 25, eerste lid, 2",
Handelshuurwet moet worden ingesteld binnen een jaar te rekenen van
het feit waarop de vordering is
gegrond, t.w. het einde van de huurovereenkomst tussen de huurder en de
verhuurder (2}.
(PEETERS, BRUERS T. VAN PELT, HERMANS)
ARREST

(A.R. nr. 3604)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 september 1981 in
hager beroep door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Turnhout
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 594, 1", en
876 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in de bestreden beslissing het deskundig verslag van de heer Vander
Laenen W., van 12 juni 1979 - als
deskundige aangesteld bij beschikking
van de Vrederechter ter Herentals op
3 mei 1979 - als rechtsgeldig aanvaardt,
haar beslissing betreffende de betwiste
(1) A. CLOQUEI', « Deskundigenonderzoek »,

A.P.R., nr. 121.
(2) Cass., 1 okt. 1976 (A. C., 1977, 133); zie
Cass., 22 feb. 1957 (ibid., 1957, I, 750).

huurschade laat steunen op dit deskundig verslag, de oorzaak en de omvang
van deze schade bepaalt, steunend op en
verwijzend naar dit deskundig verslag,
en dienvolgens eisers veroordeelt tot
betaling van 308.380 frank schadevergoeding, te vermeerderen met de interesten,
terwijl de deskundige, door de vrederechter op eenzijdig verzoekschrift
krachtens artikel 594, 1", van het
Gerechtelijk Wetboek aangesteld, enkel
belast mag worden met materH\le vaststellingen, doch geen advies mag gevraagd worden omtrent de oorzaak en de
omvang van een bepaalde schade; de
rechtbank in het bestreden vonnis derhalve niet mocht steunen op of verwijzen naar de bevindingen van de deskundige, die betrekking hadden op de
omvang en de oorzaak van de huurschade; de rechtbank, door niettemin te
steunen op en te verwijzen naar het
nietig dee! van dit deskundig verslag,
zich deze nietigheid eigen maakt, derhalve een onwettige beslissing treft;
zodat de rechtbank van eerste aanleg,
door het betrokken deskundig verslag
als rechtsgeldig te aanvaarden en haar
beslissing op dit verslag te gronden, de
in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het middel niet
gericht is tegen de beschikking op
eenzijdig verzoekschrift waarbij de
deskundige werd aangewezen en
waartegen de eisers overigens niet
in verzet zijn gekomen, maar tegen
het feit dat de deskundige de
opdracht die de vrederechter hem
bij zodanige beschikking volgens
het middel wettig kon geven, te
buiten is gegaan en dat de rechters
daarop steunen;
Overwegende dat van de gerechtelijke deskundige, volgens artikel 962 van het Gerechtelijk Wethoek, aileen technisch advies mag
worden verlangd; dat de deskundige
volgens artikel 974 van hetzelfde
wetboek aileen advies geeft over de
in het vonnis bepaalde punten,
behoudens overeenstemming tussen
partijen, waaruit volgt dat partijen
de opdracht van de deskundige
kunnen uitbreiden en dat het middel afgeleid uit overschrijding van
de opdracht niet de openbare orde
raakt noch dwingend recht betreft
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kan worden aangevoerd;
Overwegende dat de eisers in hun
conclusies voor de feitenrechter niet
hebben aangevoerd dat de deskundige zijn opdracht te buiten is
gegaan omdat hem op eenzijdig
verzoekschrift geen zodanige opdracht kon worden gegeven, en met
name zonder enig voorbehoud op
dit punt ten gronde hebben geconcludeerd over het advies van de
deskundige omtrent de omvang en
de oorzaak van de schade;
Dat het middel nieuw is en niet
ontvankelijk;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg zich in de bestreden beslissing
betreffende de huurschade aan de
« buitenschildering » beperkt tot de
enkele vermindering van de vergoeding
voor herschildering van de kroonlijst,
terwijl de eisers in de akte van hager
beroep van 28 oktober 1980 aanvoerden
dat « (zij) a! evenmin dienden in te staan
voor de buitenschildering, met inachtname van de bepalingen van het
huurcontract » en dat « (zij) in dit
verband in ieder geval hunne verplichtingen zijn nagekomen », en bij conclusie opwierpen dat « er omtrent deze
buitenschildering we! een aparte clausule bestaat in het huurcontract, namelijk artikel 1, d, zij het ook dat de tekst
ervan zichzelf tegenspreekt waar hij
stelt hoe deze buitenschildering toch en
weer niet ten laste van de huurders
valt », dat « bij twijfel alleszins dient
gelnterpreteerd ten gunste van wie zich
verbindt - artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek », dat « zelfs indien (zij)
hiertoe gehouden waren, evenwel dient
vastgesteld hoe zij slechts om de 3 jaren
verplicht waren deze buitenschildering
te doen
zie
artikel
1,
d,
huurcontract », dat « (zij) in dit verband
aantonen hoe zij nog op 6 augustus 1976
- derhalve minder dan 3 jaar v66r het
einde der huur - deze buitenschildering
hebben Iaten herdoen - zie rekening
Gebroeders Leysen van 6 augustus
1976 », dat • (zij) derhalve hun verplichting in dit verband hebben nagekomen
- voor zover deze verplichting bestond
- en zij uiteraard niet tot een meerdere

verplichting konden gehouden zijn, nog
strenger dan deze van artikel 1, d,
huurcontract », dat « de redenering van
de deskundige erop neerkomt - en dit
toont nogmaals zijn manier van overdrijven aan - dat (zij) nog tot frekwenter
buitenschildering
zouden
gehouden
geweest zijn dan om de 3 jaar », dat
« zulks uiteraard onjuist is, en na de
schildering op 6 augustus 1976 een
nieuwe beurt van 3 jaar buiten de
termijn van het huurcontract vie! en na
het verstrijken ervan »; de handelshuurovereenkomst van 13 maart 1970 onder
artikel 1, d, onder meer bepaalt dat « de
buitenschildering ten laste (valt) van
laatstgenoemden-huurders dewelke deze
dienen uit te voeren om de drie jaar, en
voor de eerste maal in 1972 »,
zodat, eerste onderdeel, nu de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden
vonnis nalaat te antwoorden op hager
vermelde regelmatig door de eisers aan
de rechtbank voorgelegde grieven en
middelen van verweer, de rechtbank de
formele motiveringsplicht, opgelegd door
artikel 97 van de Grondwet, miskent
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, subsidiair, voor
zover zou geoordeeld worden dat de
rechtbank - weze het impliciet antwoordt op de voormelde middelen
van verweer, de rechtbank de verbindende kracht van de huurovereenkomst
van 13 maart 1970 miskent, meer
bepaald artikel 1, d, ervan door de eisers
te veroordelen tot de kosten voor
buitenschildering » (schending van de
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek):
Overwegende dat het vonnis
beslist dat de eisers hun verplichtingen niet zijn nagekomen en dat
artikel 1 van het huurcontract het
buitenonderhoud, met uitzondering
van de buitenschildering, ten laste
legt van de verhuurder; dat de
rechters hiermee elke twijfel desaangaande uitsluiten; dat het vonnis
vervolgt : dat hieruit tevens blijkt
dat partijen de schilderingen aanzien als behorende tot de gewone
onderhoudsverplichtingen en dat
alleszins wat betreft de herschildering deze diende te worden hernieuwd door de huurders en ten
minste indien zulks zich opdrong
ingevolge de diverse bevuilingen;
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dat zulks ook v66r het verstrijken
van drie jaar het geval kan zijn;
Overwegende dat het vonnis aldus
het verweer van de eisers punt voor
punt beantwoordt en de verbindende kracht van de huurovereenkomst niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

afhankelijk stelt van de werkelijke uitzetting uit het gehuurde pand, temeer
daar de huurder beschikt over retentierecht zolang deze uitwinningsvergoeding
niet ontvangen werd, zulks overeenkomstig artikel 27 van de handelshuurwetgeving (...) »; dat ten deze (eisers),
alhoewel zij bij aangetekend schrijven
van 27 maart 1979 melding maken van
dit retentierecht, zonder enige vergoeding wegens uitwinning te hebben ontvangen, het gehuurde pand ontruimde(n)
en terug ter beschikking stelden van
(verweerders) tegen 1 mei 1979 »; dat
« de dagvaarding tot uitwinningsvergoeding slechts dateert van 14 mei 1979,
zodat ingevolge artikel 28 van de handelshuurwetgeving de vordering vervallen is >>, en « de oorspronkelijke eis als
onontvankelijk (afwijst) »,
terwijl overeenkomstig artikel 28 van
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten de rechtsvordering
tot betaling van de vergoeding wegens
uitzetting moet worden ingesteld binnen
een jaar te rekenen van het feit waarop
de vordering gegrond is; het recht
op een uitzettingsvergoeding weliswaar
bestaat vanaf het ogenblik dat de weigering van huurhernieuwing in de wettelijke vormen werd uitgedrukt, doch de
huurders in rechte de veroordeling van
de verhuurders voor de rechtbank niet
vermogen te vorderen voordat de uitwinning werkelijkheid is geworden, of voordat de uitwinning, grondslag voor de
schuld tot vergoeding, voltrokken i.s,
noch derhalve v66r het verstrijken van
de termijn van ingebruikneming, ter
uitvoering van de huurovereenkomst
waarvan de huurder de hernieuwing
wenst te bekomen; het dus aan de eisers
niet kon behoren een vordering tot
verkrijging van die vergoeding in te
stellen zolang de uitwinning niet voltrokken was; de uitwinning ten deze
voltrokken werd op 31 april 1979, datum
waarop de huurovereenkomst verstreek
en de eisers het goed dienden te verla~
ten; zodat het aangevochten vonnis niet
vermocht de vordering, ingeleid op
14 mei 1979, op bovenvermelde gronden
niet ontvankelijk te verklaren, en derhalve artikel 28 van de wet van 30 april
1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten schendt :

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 28 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, vormende afdeling IIbis van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis stelt : dat
« (verweerders) voorhouden dat de
vordering onontvankelijk is, vermits
artikel 26 (verschrijving voor 28) van de
handelshuurwetgeving voorschrijft dat
de rechtsvorderingen tot betaling van de
vergoeding wegens uitzetting moeten
worden ingesteld binnen een jaar te
rekenen van het feit waarop de vordering gegrond is, ten deze dertig dagen
nadat (eisers) kennis hadden gekregen
van de huurweigering, o£ op 9 maart
1978 »; voorts overweegt : « dat het feit
waarop de vordering van uitwinningsvergoeding gegrond is op het aangetekend schrijven gedateerd op 9 februari
1978 en blijkbaar door (eisers) werd
ontvangen op 10 februari 1978 »; dat
« (eisers) blijkbaar niet betwisten dat
(verweerders) gerechtigd waren de opgegeven redenen in te roepen, gezien zij
de termijn van protest van dertig dagen
na het antwoord, zoals bepaald door
artikel 16.1.4", derde lid, van de handelshuurwetgeving, lieten verstrijken en
anderzijds op 8 maart 1978 bij aangetekend schrijven hun eisen bekendmaakten aan (verweerders) wat betreft hun
rechten
in
verband
met
de
uitwinningsvergoeding »; dat « dienvolgens vanaf 10 april 1978 de termijn
begint te !open zoals voorzien door artikel 28 van de handelshuurwetgeving ,
dat « artikel 25 van de handelshuur:
wetgeving uitdrukkelijk stelt dat de
huurder welke regelmatig zijn wil heeft
te kennen gegeven om van zijn recht op
hernieuwing gebruikt te maken en het
Overwegende dat, ingevolge arhem geweigerd is, gerechtigd is op tikel 28 van de Handelshuurwet, de
vergoeding zoals forfaitair door de wet rechtsvorderingen tot betaling van
bepaald »; dat « deze wettekst het recht de vergoeding wegens uitzetting
op een uitwinningsvergoeding niet I moeten worden ingesteld binnen
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een jaar te rekenen van het feit - BESTREDEN BESLISSING WAARVAN HEr
BESCHIKKENDE GEDEELTE IS GEGROND OP
waarop de vordering gegrond is;
EEN DOOR HET CASSATIEBEROEP AANGEDat het feit, in het geval voorzien VOCHTEN REDEN - BEVOEGDHEJD VAN HEr
in artikel 25, eerste lid, 2", van de HOF OM EEN RECHTSGROND IN DE PLAATS TE
genoemde wet, het eindigen is van STELLEN WAARDOOR HET BESCHIKKENDE
de huurovereenkomst tussen de GEDEELTE WORDT VERANTWOORD.
huurder en de verhuurder;
2° RECHTEN VAN DE MENS - EUROOverwegende dat de rechters, die PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
in het vonnis vaststellen dat de
ART. 6.1 - RECHT OP DE BEHANDELING VAN
huurovereenkomst
eindigde
op ZIJN ZAAK DOOR EEN RECHTERLIJKE INSTAN1 mei 1979, niet zonder schending TIE - SLUIT NIET IN DAT DE ZAAK MOET
van de genoemde wetsbepalingen WORDEN BEHANDELD DOOR EEN JUSTITIEEL
hebben kunnen beslissen dat de GERECHT.
rechtsvordering van de eisers, ingeRECHTBANKEN EUROPEES VERsteld bij dagvaarding van 14 mei 3°DRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 1979 en strekkende tot het verkrijRECHT OP DE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK
gen van de voormelde uitzettings- DOOR EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE vergoeding, vervallen was;
SLUIT NIET IN DAT DE ZAAK MOET WORDEN
BEHANDELD DOOR EEN JUSTITIEEL GERECHT.
Dat het middel gegrond is;
4° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE - GEEN GESCHIL OVER
EEN BURGERLIJK RECHT, IN DE ZIN VAN

Om die redenen, vernietigt het
ART. 92 GW.
bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet op de vordering van 1" Wanneer het beschikkende gedeelte
de eisers tot het verkrijgen van een
van een beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Architecten
.
d
uitzettingsvergoe d mg en over
e
gegrond is op een door het cassatiebekosten; verwerpt de voorziening
roep aangevochten reden, kan het Hot
voor het overige; beveelt dat van dit
die reden vervangen door een rechtsarrest melding zal worden gemaakt
grand waardoor het beschikkende
op de kant van de gedeeltelijk
gedeelte wordt verantwoord(1).
vernietigde beslissing; veroordeelt
de eisers in de helft van de kosten; 2" en 3" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens vereist niet dat de
houdt de overige kosten aan en zegt
geschillen in tuchtzaken, zelfs wandat de feitenrechter daarover zal
neer het gaat om schorsing of ontnebeslissen; verwijst de aldus beperkte
ming van het recht een beroep uit te
zaak naar de Rechtbank van Eerste
oefenen, worden beslist door rechtbanAanleg te Antwerpen.
ken in de zin van art. 92 Gw., t.w.
justitiele gerechten (2).
14 januari 1983- 1' kamer- Voorzit- - - - - - - - - - - - - - - - - - ter: de h. Janssens, kamervoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert, raadsheer
(1) Cass., 26 jan. en 9 feb. 1971 (A.C., 1971,
- Gelijkluidende conclusie van de h. 511 en 555).
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :

mr. Biitzler.
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(2) Over het begrip « rechterlijke instantie »,
in de zin van de artt. 2, 5, lid 1, a en b, en
leden 4 en 6, Europees Verdrag Rechten van
de Mens : zie de arresten van bet Europees
Hof Rechten van de Mens van 27 juni 1968
(zaak Neumeister, biz. 43-44, §§ 22 en 25),
18 juni 1971 (zaken De Wilde, Ooms, Versyp,
in zake • landloperij >, biz. 40 tot 44, §§ 74 tot
84), 16 juli 1971 (zaak Ringeisen, biz. 39, § 95l,
4 dec. 1979 (zaak Schiesser, biz. 13, § 29 ,
23 juni 1981 (zaak Le Compte, Van Leuven en
De Meyere, biz. 24, § 55), 5 nov. 1981 (zaak x t ..

1° CASSATIE -

OPDRACHT VAN HEr HOF
TUCHTZAKEN- ORDE VAN ARCHITECTEN

(Zie vervolg nota volgende blz.)

-6584' De tucbtrechtelijke procedure betreffende de scborsing of de ontneming
van bet recbt een beroep uit te
oefenen, is geen gescbil over een
burgerlijk recbt, in de zin van art. 92
Gw.(3).

beroep uit te oefenen een geschil over een
burgerlijk recht of verplichting is, in de zin
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de

doordat de beslissing eiser uit hoofde
van de aangehouden feiten b en c een
tuchtstraf oplegt van 18 maanden schorsing van het recht om het beroep van
architect uit te oefenen op grond : dat
eiser het recht had op een onafhankelijke en een onpartijdige rechterlijke
instantie en op een uitspraak in het
openbaar gewezen; dat uit de conclusies
van eiser blijkt dat hij voormelde drie
kwaliteiten (onafhankelijkheid, onpartijdigheid en openbaarheid) niet in vraag
stelt zodat kan aanvaard worden dat hij
desbetreffend geen kritiek te uiten heeft;
dat uit voormelde conclusies blijkt dat
eiser inroept dat de raden van de Orde
functioneren in strijd met artikel 6.1 van
het Verdrag omdat zij
niet als
« rechtbanken » kunnen aangezien worden in de zin van artikel 92 van de
Grondwet; dat inderdaad niet kan
betwist worden, nu aanvaard werd dat
onderhavige betwisting slaat op geschillen over of op het vaststellen van
burgerlijke rechten, dat artikel 92 van de
Grondwet ten deze moet in acht genomen worden vermits hierin bepaald
wordt dat geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting behoren tot de
bevoegdheid van de rechtbanken; dat
evenwel miikel 92 van de Grondwet
verder uitgewerkt wordt in artikel 94
van de Grondwet bepalend dat geen
rechtbank, geen met de eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan ingesteld worden dan krachtens een wet; dat derhalve
de aan de wetgever voorbehouden
bevoegdheid zich niet alleen uitstrekt tot
het instellen van organen van de rechterlijke macht sensu stricto doch ook het
instellen van aile andere rechtsprekende
organen of met andere woorden dat
uitdrukkelijke habilitatie vanwege de
wetgever nodig is opdat welk rechtscollege ook zou kunnen opgericht worden;
d;;.t de wetgever van 26 juni 1963 de
provinciale raden van de Orde en de
raad van beroep jurisdictionele bevoegdheid heeft verleend ten aanzien van
betwistingen die ontstaan ingevolge de
uitoefening van het beroep van architect
en die betrekking kunnen hebben zowel
op de beroepsplichten van de architect
als op een aantal burgerlijke rechten en
plichten; dat de wetgever de raden heeft

Mens; in dat verband leze men het arrest van

aangezien als « rechtsmachten » en dat

(C ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 3605)

HET HOF; - Gelet op de bestreden bcslissing, op 4 februari 1982
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Architecten, met
het Nederlands als voertaal;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 92, 93, 94 van
de Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te
Rome en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 27, 28,
29 en 31 van de wet van 26 juni 1963 tot
oprichting van een orde van architecten,
(Vervolg nota van vorige blz.)
Verenigd Koninkrijk, blz. 23, § 53) en 24 juni
1982 (zaak Van Droogenbroeck, blz. 27 tot 30,
§§ 50 tot 54), alsmede het arrest van bet Hof
van Cassatie van 23 april 1931 (A.C., 1980-81,
nr. 479).
Over het begrip « rechtbank » in de zin van
art. 92 Gw., raadpl. de cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch, toen adv.-gen., Cass.,
21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 430, inz.
biz. 433).
(3) Zie Cass., 27 nov. 1957, ver. k. (Bull. en
Pas., 1958, !, 328); 3 mei 1974 (A.C., 1974, I, 969)
en de concl. proc.-gen. Ganshof van der
Meersch, v66r: dat anest; 25 juni 1974 (ibid.,
19'/4, 1197) en de cone!. proc.-gen. Dumon, toen
eerste adv.-gen. v66r dat atTest; 6 sept. 1974 en
12 juni 1975 (ibid., 1975, 21 en 1081) en 15 juni
1979 (ibid., 19'18-79, 1232); 21 dec. 1979 en
31 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 257 en 329).

Het geannoteerde arrest spreekt zich niet
uit, er was daartoe geen reden, over de vraag

~~ho~:fng ~~b~~~:e~~~ge v~~oc~:tur:ec~fz:~~

het Europees Hof Rechten van de Mens van hij bekommerd is geweest nopens de
23 juni 1981 (zaak Le Compte, Van Leuven en
De Meyere, biz. 19 tot 23, §§ 41 tot 5I) en o.m. concurrentie van derden en nopens de
het arrest van bet Hof van Cassatie van privaatrechtelijke relatie van de archi21 jan. 1982, alsmede de concl. proc.-gen. I teet ten aanzien van de clienten · dat
Duman v66r dat arrest in Bull. en Pas., I,
d
'
Zie ook : Rev. dr. pen. en czim., 1982, biz. 659,
er~al':e moet b~sloten worden dat de
en J.T., 1982, biz. 438.
provtnc1ale raad d1e de bestreden beslis-

1982.1

-659sing heeft genomen en dat de raad van
beroep door de wetgever regelmatig
gehabiliteerd zijn en er vanuit dit oogpunt geen schending is geweest van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens,
terwijl, eerste onderdeel, de geschillen
over burgerlijke rechten bij uitsluiting
tot de bevoegdheid van de rechtbanken
behoren en daaraan geen afbreuk wordt
gedaan door de regel dat geen rechtbank
of met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan ingesteld worden dan krachtens een wet; dientengevolge ten
onrechte de beslissing oordeelt dat de
provinciale raden en de raden van
beroep van de Orde van Architecten, die
geen rechtbanken zijn behorend tot de
burgerlijke macht, grondwettelijk met
het beslechten van burgerlijke rechten
belast werden (schending van de artikelen 92, 93, 94 van de Grondwet, 6.1
van het Verdrag, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20,
27, 28, 29 en 31 van de wet van 26 juni
1963);
tweede onderdeel, de zaak van eiser,
die tot voorwerp een geschil over burgerlijke rechten heeft, ten onrechte niet
in het openbaar behandeld is geworden;
dat het vereiste van openbaarheid tot de
openbare orde behoort en het feit dat
eiser niet uitdrukkelijk de openbaarheid
gevraagd heeft daaraan geen afbreuk
doet (schending van de artikelen 96 van
de Grondwet en 6.1 van het Verdrag) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
enerzijds
dat
artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van
de Mens en de F'undamentele Vrijheden niet vereist dat geschillen in
tuchtzaken, zelfs wanneer het gaat
om een schorsing of ontneming van
het recht een beroep uit te oefenen,
worden berecht door rechtbanken
in de zin van artikel 92 van de
Grondwet, te weten de justitiele
gerechten;
Overwegende anderzijds dat geen
geschil over een burgerlijk recht, in
de zin van artikel 92 van de Belgische Grondwet, is de tuchtrechtelijke procedure betreffende de
schorsing of de ontneming van het
recht een beroep uit te oefenen;
Dat, al ware het onderdeel
gegrond, de beslissing waarbij de
raad van beroep de raden van de

Orde bevoegd verklaart om van de
tuchtrechtelijke procedure ten laste
van eiser kennis te nemen, derhalve
wettelijk verantwoord zou blijven;
dat het onderdeel niet tot cassatie
kan leiden en mitsdien bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
uitgaat van de bewering dat de raad
van beroep de zaak « niet in het
openbaar behandeld » heeft;
Overwegende dat de bestreden
beslissing uitdrukkelijk vaststelt dat
de verslaggever en de partijen in
« openbare terechtzitting » werden
gehoord en dat de beslissing werd
« gewezen en uitgesproken ... ter
openbare zitting •;
Dat deze authentieke vaststellingen niet van valsheid worden
beticht;
Dat het onderdeel
grondslag mist;

feitelijke

Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14, 19, 20,
21, 23, 31 van de wet van 26 juni 1963 tot
oprichting van een Orde van Architecten, 5 van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het
"beroep van architect, zoals gewijzigd
door de wetten op 12 juni 1969 en 2 april
1976,
doordat de beslissing enerzijds eiser
van de vervolging ontslaat wat het feit a
betreft en anderzij ds beslist dat de
combinatie van ambtenaar-architect niet
toegelaten is op grond : dat artikel 5 van
de wet van 20 februari 1939, gewijzigd
door de wetten van 12 juni 1969 en van
2 april 1976, duidelijk is ten aanzien van
het principieel verbod en ten aanzien
van de uitzonderingen; dat geen uitzondering voorzien is voor de part-time
ambtenaar; dat niet bewezen is dat eiser
betreffende deze telastlegging gehandeld
heeft in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep en met de regels
van de deontologie; dat voorgaande twijfel niet van aard is om eiser toe te Iaten
<( verworven rechten » in te roepen en
dat vanaf nu zal moeten nagegaan
worden of eiser zich gedraagt overeenkomstig voorgaande motieven nu er
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weet dat de combinatie ambtenaararchitect niet toegelaten is,
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terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
dat er van nu af zal moeten nagegaan
worden of eiser zich zal gedragen vol- CASSATIEMIDDELEN BURGERLJJKE
gens de regel van de niet-cumulatie van ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE
ambtenaar en architect een maatregel CONCLUSIE NIET IS BEANIWOORD - GROND
van onderzoek is, die niet behoort tot de VAN
HIERUIT
NIET-ONTVANKELIJKHEID
bevoegdheid van de raad van beroep AFGELEID DAT DE RECHTER OP DIE CONCLU(schending van de artikelen 14, 19, 20, SIE NIET BEHOEFDE TE ANTWOORDEN 21, 23 en 31 van de wet van 26 juni 1963); ONTVANKELIJK MIDDEL.
tweede onderdeel, eiser slechts een
part-time bediening
heeft bij
de Niet ontvankelijk is de grand van nietgemeente Kontich, zodanig dat het
ontvankelijkheid, die is opgeworpen
cumulatieverbod van de beroepen van
tegen een middel ten betoge dat de
ambtenaar en zelfstandige architect op
conclusie niet is beantwoord en hieruit
hem niet toepasselijk is (schending van
is afgeleid dat de rechter op die
artikel 5 van de wet van 20 februari
conclusie niet behoefde te antwoorden,
1939):
aangezien zij wegens zijn beslissing
niet meer ter zake dienend was; zodaWat het eerste onderdeel betreft :
nig verweer heeft immez·s betrekking
Overwegende dat de aangevochop de zaak zelf en niet op de ontvanten considerans geen beslissing kelijkheid van het middel.

inhoudt en evenmin noodzakelijk is
ter wettelijke verantwoording van
de genomen beslissing, zijnde de
tuchtstraf van schorsing; dat de
raad van beroep daarbij immers
aileen toelichting verstrekt bij de
voorafgaande overweging dat eiser
geen verkregen rechten kan afleiden uit zijn onwetendheid;
Dat het onderdeel, dat niet
gericht is tegen een beslissing, niet
ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
enerzijds opkomt tegen een beslissing van vrijspraak en anderzijds
tegen een considerans die, blijkens
het antwoord op het eerste onderdee!, geen beslissing is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

(DE WITTE T. DE WANCKER)

(A.R. Nr. 3606)
14 januari 1983- 1' kamer- Voorzittez·: de h. Janssens- Verslaggever: de
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en Bi.itzler.

Nr. 287
1'
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JACHT -

KONJJNENSCHADE - JACHTWET
28 FEB. 1882, ART. 7BIS- SCHADE AAN GEWASSEN - BEGRIP.

Om die redenen, verwerpt de In art. 7bis Jachtwet 28 feb. 1882
volgens hetwelk de vergoeding voor
voorziening; veroordeelt eiser in de
schade, door konijnen aan vruchten en
kosten.
gewassen veroorzaakt, het dubbele van
14 januari 1983- 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
kamervoorzitter - GelJ)kluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaat : mrs. Houtekier en Bi.itzler.

de schade bedraagt, moet het woord
gewassen » in de ruime betekenis
worden opgevat, het is o.m. van toepassing op de planten en bomen in
eenpark.
«

-661(GEMEENTE BORNEM T. • KEEREMAN-FWRALL •
P.V.BA., BELGJSCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE
WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 3609)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1981 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het eerste middel, gericht tegen
verweerster en afgeleid uit de schending
van de artikelen 7bis, eerste lid, van de
wet van 28 februari 1882 op de jacht,
zoals gewijzigd door de wet van 4 april
1900,
doordat het vonnis, op de door verweerster tegen eiseres ingestelde hoofdvordering tot schadevergoeding wegens
konijnenschade, beslist dat de wet van
4 april 1900 op de jacht toepasselijk is,
de vordering ontvankelijk verklaart en,
alvorens recht te doen, een gerechtelijk
deskundige aanstelt om de schade te
bepalen en na te gaan of er wildbestand
is, op grond : dat, wat betreft de aard
van de te vergoeden schade, de begrippen oogsten en vruchten niet dienen
genomen te worden in de letterlijke
betekenis, doch dat eveneens de schade
dient vergoed die aangebracht werd aan
aile gewassen van de bodem : planten,
bomen, enz.; dat de termen oogsten en
vruchten dienen genomen in ruime zin;
dat de stelling van eiseres niet kan
aanvaard worden waar deze een restrictieve interpretatie voorhoudt van de
termen « oogsten en vruchten »,
terwijl de dubbele vergoeding, te betalen wegens schade door konijnen veroorzaakt aan de « oogsten en vruchten »,
niet toepasselijk is op de schade veroorzaakt door konijnen aan het « Frans
Park » dat door verweerster aangelegd
wordt; deze dubbele vergoeding een
burgerlijke straf is en derhalve de bepa!ing die ze oplegt, beperkend dient
gelnterpreteerd te worden; ze daarbij
ingegeven is door de bescherming van
de landbouw, zodat het bestreden vonnis
ten onrechte oordeelt dat de wetgeving
op de jacht ter zake toepasselijk was :
Overwegende dat het eerste lid
van artikel 7 bis van de Jachtwet
van 28 februari 1882, welk artikel in
die wet is ingevoegd bij artikel 2
van de wet van 4 april 1900, waar-

van de Nederlandse tekst is vastgesteld bij artikel 2 van de wet van
30 juni 1967, luidt als volgt : « De
vergoeding voor schade, door konijnen aan vruchten en gewassen veroorzaakt, bedraagt het dubbele van
de schade »;
Overwegende dat deze bepaling
aile gewassen insluit zonder uitzondering en de aansprakelijken tot
een dubbele vergoeding verplicht
ten einde hen te dwingen om de
overvloed aan konijnen, die een
« vreselijke plaag >> uitmaakt voor
de landbouw in de ruime zin, te
verdelgen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gericht tegen
verweerder en afgeleid uit de schending
van de artikelen 6, 1108, 1128, 1131, 1133,
1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 4,
7, 7bis van de wet van 28 februari 1882
op de jacht, zoals gewijzigd door de wet
van 4 april 1900, 1, 2 van het koninklijk
besluit van 21 december 1979 betreffende
het aanleggen van een « Frans Park » op
het gemeentelijk domein van Bornem,
doordat het vonnis de door eiseres
ingestelde vordering tot vrijwaring en
tussenkomst tegen verweerder niet ontvankelijk verklaart en verweerder buiten
de zaak stelt, op grond : dat (eiseres)
voorhoudt dat het juridisch beheer tijdens de aanleg van het park in handen
is van de Belgische Staat en derhalve
(haar) eis tot tussenkomst en vrijwaring
ontvankelijk is; dat uit het koninklijk
besluit van 21 december 1979 blijkt
dat het park wordt aangelegd op
het gemeentelijk domein van Bornem
(artikel 1); dat « het beheer van het
gebied valt ten laste van de gemeente »
(artikel 2); dat de overeenkomst waarnaar eiseres verwijst aan dit koninklijk
besluit geen afbreuk kan doen; dat de
gemeente alleszins eigenaar is van het
domein; dat het jachtrecht onafscheidelijk verbonden is met het eigendomsrecht; dat de overeenkomst waarnaar
eiseres verwij st geen enkele afbreuk
doet noch aan het eigendomsrecht noch
aan het jachtrecht van de gemeente
Bornem; dat de vordering tot vrijwaring
derhalve elke grond mist,
terwijl, eerste onderdeel, het koninklijk besluit van 21 december 1979 niet
enkel bepaalt dat het beheer van het
gebied ten laste van eiseres valt, maar
eveneens dat het aanleggen en onder-
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Overwegende dat het vonnis, zondefinitieve oplevering wordt uitgevoerd der wegens miskenning van bewijsdoor en ten laste van verweerder; dien- kracht van akten te worden aangetengevolge de tussen deze partijen geslo- vochten, oordeelt
Appellante
ten overeenkomst, waardoor eiseres er
zich toe verbindt het behoud en onder- houdt voor dat het juridisch beheer
houd van deze groene ruimte als bonus tijdens de aanleg van het park in
pater familias te verzekeren vanaf het handen was van de Belgische Staat
einde van de garantieperiode, niet ... ; dat uit het koninklijk besluit van
indruist tegen de bepalingen van vaar- 21 december 1979 blijkt dat het park
meld besluit en het bestreden vannis ten wordt aangelegd op het gemeenteanrechte weigert taepassing te maken lijk domein van Bornem (artikel 1);
van de geslaten avereenkamst (scherr- dat "het beheer ten laste valt van
ding van de artikelen 1, 2 van het de gemeente" (artikel 2); dat de
kaninklijk besluit van 21 december 1979,
6, 1108, 1128, 1131, 1133, 1134 en 1135 van overeenkomst waarnaar appellante
verwijst aan dit koninklijk besluit
het Burgerlijk Wetbaek);
tweede onderdeel, eiseres in haar geen afbreuk kan doen >>;
canclusie uitdrukkelijk staande hield dat
Dat het vonnis derhalve de stelzij zich slechts verbanden had het ling van eiseres verwerpt onder
behaud en anderhaud van het « Frans vermelding van de gegevens waarop
Park » te verzekeren vana£ het einde het die verwerping grondt en aldus
van de garantieperiade; deze garantiepe- antwoordt op de conclusie;
riade nog lopende is en derhalve de
Dat het onderdeel feitelijke
gemeente nag niet kan instaan vaor het
behoud en het anderhaud; het bestreden grondslag mist;
vonnis op deze canclusie niet antwoardt
Wat het eerste onderdeel betreft :
(schending van artikel 97 van de
Overwegende dat het onderdeel
Grondwet);
erop neerkomt aan de rechter te
derde onderdeel, het feit dat het verwijten dat hij de overeenkomst
jachtrecht verbonden is aan het eigen- verkeerd heeft gei:nterpreteerd; dat
damsrecht, niet belet dat, bij avereen- evenwel de interpretatie van de
komst, het onderhaud en behoud van rechter behoudens miskenning van
een grand, oak ten opzichte van het de bewijskracht van de akte, welke
bestrijden van de konijnen, door de
eigenaar aan verweerder, die op de niet wordt aangevoerd, in cassatie
grand een park aanlegt, tijde!Jjk wordt onaantastbaar is;
van
de
opgedragen
(schending
Dat het onderdeel niet ontvankeart1kelen 4, 7, 7bis van de wet van lijk is;
28 februari 1882, 6, 1108, 1128, 1131, 1133,
Wat het derde onderdeel betreft :
1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek):
Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, door verweerder
Wat het tweede onderdeel be- aangevoerd en hieruit afgeleid dat
treft :
het onderdeel opkomt tegen de
Overwegende dat het door eiseres ·beoordeling van de feiten door de
bedoelde gedeelte van haar conclu- rechter:
sie in werkelijkheid luidt als volgt :
Overwegende dat het vonnis niet
« " De gemeente Bornem verbindt er oordeelt dat de verbondenheid van
zich toe het behoud en onderhoud het jachtrecht met het eigendomsvan deze openbare groene ruimte te recht verhindert dat het behoud en
verzekeren als bonus pater familias onderhoud van een park, ook wat
en dit vanaf het einde van de de bestrijding van de konijnen
garantieperiode ... "; deze periode is betreft, aan een ander kan worden
nog lopende en dus kan de opgedragen, maar de bedoelde overgemeente nog niet instaan voor eenkomst in die zin interpreteert,
behoud en onderhoud, is duidelijk dat zij in dit geval geen afbreuk
dat de gemeente nog niet het doet aan het eigendomsrecht en het
beheer heeft »;
jachtrecht van eiseres;
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gewezen;

Dat zodanige interpretatie, behoudens miskenning van de bewijskracht van de akte, welke niet
wordt aangevoerd, in cassatie onaantastbaar is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 januari 1983- 1' kamer- Voozozitter: de h. Janssens, kamervoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, Bayart en van Heeke.

Nr. 288
1' KAMER- 14 januari 1983

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in de
bestreden beslissing uit de vaststelling
dat « uit de overgelegde stukken blijkt
dat de factuur nr. 037050 van 22 april
1974 ten bedrage van 7.597 frank geannuleerd werd door een op 9 mei 1974
opgestelde kredietnota en dat de overige
oorspronkelijke gevorderde factuurbedragen tijdig betaald werden » afleidt en
beslist dat derhalve onderhavige door
de naamloze vennooischap Rank Xerox
bij exploot van gerechtsdeurwaarder
L. Berge van 20 maart 1975 aanhangig
gemaakte rechtsvordering bij ontstentenis van het door artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek vereiste belang om
ze in te dienen, niet kan toegelaten
worden », en opnieuw wijzend, de hoofdeis evenals de uiibreiding ervan ontoelaatbaar verklaart en huidige eiseres tot
de kosten veroordeelt,

terwijl het door de artikelen 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek noodzakelijk geachte belang voor het instellen
van een rechtsvordering niet enkel aanwezig is of kan zijn ingeval het (subjecEen vordering om een recht te doen tief) recht waarvan men de erkenning of
erkennen en de verweerder te doen naleving voor de rechter vordert, objecveroordelen tot uitvoering van een tief bestaat en gegrond is, doch tevens
verbintenis waarover tussen partijen telkens een rechtssubject zich eenvoudig
een geschil bestond, is ontvankelijk titularis noemt van zo'n betwist of miswanneer de eiser een verkregen en kend subjectief recht; het bestaan of
dadelijk belang heeft om die vordering ontbreken van een belang, met toepasin te stellen (1); een vordering tot sing van de regels op het inleiden van
betaling van facturen, die volgens de een vordering, dus niet kan afhankelijk
ve1weerder betaald zouden zijn en dus gesteld worden van of getoetst worden
niet meer verschuldigd, kan niet aan het a! dan niet bestaan of gegrond
wegens het ontbreken van belang niet zijn van het recht waarvan men de
ontvankelijk worden verklaard op erkenning of de naleving vordert; de
grand aileen dat een van de facturen uitspraak, over het a! dan niet bestaan
is vervallen door een creditnota en of gegrond zijn van het recht waarvan
dat de andere facturen zijn betaald. men de erkenning of de naleving vor(Artt. 17 en 18 Ger.W.)
dert, precies de ontvankelijkheid van de
vordering tot erkenning of naleving van
het recht, inhoudt en veronderstelt; bij(• RANK XEROX • N.V. T. BATIEAUW N.V.,
gevolg de vaststelling dat « uit de
BELGIAN CONSTRUCTION COMPANY N.V.)
overgelegde stukken blijkt dat de factuur nr. 037050 van 22 april 1974 ten
ARREST
bedrage van 7.597 frank geannuleerd
werd door een op 9 mei 1974 opgestelde
(A.R. nr. 3614)
kredietnota » en dat de « overige oorHET HOF; - Gelet op het bestre- spronkelijk gevorderde factuurbedragen
tijdig betaald werden •, een beslissing
den arrest, op 10 december 1981 over
de grond van de zaak inhoudt,
-----------------1 derhalve de ontvankelijkheid van de
(1) Zie Cass., 19 dec. 1977 (A.C, 1978. 479).
. vordering onderstelt en presumeert,

VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN - VORDERING OP GROND VAN
EEN VERKREGEN EN DADELUK BELANG.

-66414 januari 1983 - 1' kamer- Voorzitzodat het hof van beroep op grand van
de voornoemde overweging niet zonder ter: de h. Janssens- Verslaggever: de
miskenning van het begrip « belang », h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie
zoals bedoeld bij de artikelen 17 en 18 van de h. Velu - Advocaat: mr. Biitzler.
van het Gerechtelijk Wetboek, kon
besluiten tot het aangehaalde dispositief,
en de oorspronkelijke vordering evenals
de uitbreiding ervan niet kon ontoelaatbaar, dat wil zeggen onontvankelijk,
verklaren :
Nr. 289

Overwegende dat het arrest op
grond van de in het middel weerge3' KAMER - 17 januari 1983
geven motieven de eis niet toelaatbaar verklaart bij gebrek aan WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING
belang en dientengevolge ook de bij - CONTROLE - WERKLOZE STELT ZICH VRIJuitbreiding ingestelde vordering niet WILLIG EN GRATIS TER BESCHIKKING VAN
toelaatbaar verklaart en het beroe- EEN OPENBAAR RESTUUR OF EEN INSTELLING
pen vonnis vernietigt, waarbij die BEDOELD IN HET M.B. 4 JUNI !964 INZAKE
WERKLOOSHEID, ART. 76, EERSTE LID, 5° eisen ongegrond waren verklaard;
VAN DE CONTROLE - VEROverwegende dat uit de voor- VRIJSTELLING
EISTEN.
melde motieven blijkt dat eiseres
van verweerster betaling vorderde Ad 76, eerste lid, 5', ME. 4 juni 1964,
dat bepaalt dat de werkloze die zich
van een reeks facturen, waarvan
vrijwillig en gratis ter beschikking
verweerster staande hield dat ze
stelt van een openbaar bestuur of van
voldaan of niet meer verschuldigd
een instelling met een sociaal, humawaren;
nitair of cultureel doel, ervan ontslaDat er derhalve een betwisting
gen is zich op de controle aan te
melden, wijkt daardoor niet af van de
bestond tussen partijen en eiseres
verplichting van de werkloze om voor
een verkregen en dadelijk belang
de algemene arbeidsmarkt beschikkon hebben om haar gestelde recht
baar
te blijven. (Artt. 131 en 133 K.B.
te doen erkennen en verweerster te
20 dec. 1963; art. 76, eerste lid, 5', M.B.
doen veroordelen tot betaling;
4 juni 1964.)
Dat het hof van beroep op grond
van de enkele feiten die het vast(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
stelt, niet wettig heeft kunnen
T.HANQUET)
beslissen dat eiseres geen belang
had bij de rechtsvordering;
ARREST ( vedaling)
Dat het middel gegrond is;
(A.R. nr. 6734)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat het hoger beroep en
het impliciet incidenteel beroep ontvankelijk zijn; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
beslissing over de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter daarover
zal beslissen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 126, inzonderheid
2', b, 133, 153, inzonderheid § 1, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd en aangevuld, wat
voormeld artikel 133 betreft, bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 26 januari
1967, van de artikelen 28, 29, inzonderheid 4', 68, 76, inzonderheid 5', van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid, gewijzigd en aangevuld, wat artikel 76, 5', betreft; bij het
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van 4 maart 1977, en 97 van de Grandwet,
doordat de vrijstelling van de dagelijkse gemeentelijke controle die verweerder had gevraagd om van 25 januari
1980 tot 15 februari 1980 als sportmonitor van sneeuwklassen naar Oostenrijk
te gaan, was geweigerd op grond dat de
bepaling van artikel 76, 5", van voormeld
ministerieel besluit ten deze niet kan
worden toegepast, daar verweerder door
een verblijf in het buitenland onbeschikbaar werd voor de algemene arbeidsmarkt in Belgie, en het arrest verklaart
dat voormeld artikel 76, 5", geen enkele
beperking bevat naargelang van de
plaats waar de belangeloze taak wordt
uitgevoerd en evenmin enig voorbehoud
maakt betreffende de gevolgen die ze'
kan hebben op het onmiddellijk beschikbaar zijn van de werknemer en, bijgevolg, het beroepen vonnis bevestigt dat
de beslissing van de diensten van eiser
nietig verklaard heeft,
terwijl, eerste onderdeel, een vrijstelling van de dagelijkse gemeentelijke
controle, ongeacht de redenen daarvan,
de vrijgestelde werkloze niet kan ontslaan van de verplichting om voor de
algemene arbeidsmarkt beschikbaar te
blijven; artikel 76, 5", van voormeld
ministerieel besluit van 4 juni 1964, dat
voorziet in een vrijstelling van controle
voor de werkloze die zich, zoals in het
onderhavige geval, vrijwillig en gratis ter
beschikking stelt van een onderwijsinrichting, helemaal niet van dat beginsel
afwijkt, waaruit volgt dat het arrest,
door te oordelen dat het begrip onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt niet geldt voor dat artikel 76, 5",
die bepaling schendt en bovendien niet
naar recht is verantwoord (schending
van aile in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen, met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, vrijstelling van de
dagelijkse gemeentelijke controle, volgens artikel 76, 5", van voormeld ministerieel besluit van 4 juni 1964, slechts
kan worden verleend ingeval de werkloze zich gratis ter beschikking stelt van
een instelling met een sociaal, humanitair of cultureel doe!, en artikel 126 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 bovendien bepaalt dat degene die
voor een arbeid, a! dan niet in loondienst, enig loon of materieel voordeel
ontvangt dat tot zijn levensonderhoud
kan bijdragen geen aanspraak kan hebben op werkloosheidsuitkering, waaruit

volgt dat ten deze het arrest, door te
erkennen dat verweerder gedurende de
periode tijdens welke hij sportmonitor
van sneeuwklassen is geweest voedsel en
huisvesting heeft gekregen, aanneemt
dat hij een materieel voordeel heeft
ontvangen dat tot zijn levensonderhoud
kon
bijdragen
en,
bijgevolg,
de
artikelen 126 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 en 76, 5", van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964
schendt en althans niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen
126 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 en 76, 5", van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat,
enerzijds,
krachtens de artikelen 131, 133 en
134 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
de werkloze die aanspraak wil hebben op werkloosheidsuitkering geldig als werkzoekende ingeschreven
moet zijn en blijven en dat de
werkloze die, door eigen schuld of
toedoen, onbeschikbaar wordt voor
de algemene arbeidsmarkt die
voorwaarde·niet vervult;
Overwegende dat, anderzijds, ingevolge de artikelen 23 en 76 van
het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid, de werkloze zijn inschrijving als werkzoekende behoudt, hetzij door zich
geregeld op de gemeentelijke werklozencontrole aan te melden, hetzij
als hij ervan ontslagen is zich ter
controle aan te melden, onder meer
op basis van artikel 76, 5", van da1
ministerieel besluit;
Overwegende dat voormeld artikel 76, 5", door te bepalen dat de
werkloze die zich vrijwillig en gratis
ter beschikking stelt van de openbare besturen en instellingen die
het vermeldt, ervan ontslagen is
zich ter gemeentelijke controle aan
te melden, helemaal niet afwijkt
van de verplichting om voor de
algemene arbeidsmarkt beschikbaar
te blijven;
Overwegende dat, derhalve, het
arrest dat, voor de verwerping van
het middel van eiser volgens het-
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welk die vrijstelling ten deze niet
GEVOLGE VAN VERLIES VAN VAKANTIEGELD
kan gelden omdat verweerder door
- ARBEIDSONDERBREKING WEGENS ONGEeen verblijf in het buitenland onbeVAL DAT GEEN ARBEIDSONGEVAL IS- AANschikbaar werd voor de arbeidsSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING VERmarkt, hierop steunt dat artikel 76;
EISTEN (1).
5", geen enkele beperking bevat
naargelang van de plaats waar de 1" De artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek worden niet gebelangeloze taak wordt uitgevoerd
schonden door het arrest dat van de
en evenmin enig voorbehoud maakt
vergoeding die naar gemeen recht aan
betreffende de gevolgen die ze kan
het slachtoffer van een verkeersongehebben
op
het
onmiddellijk
val toekomt, een door het ziekenfonds
verrichte uitkezing welke zijn schade
beschikbaar zijn van de werknemer,
vergoedt, aftrekt en hem het saldo
de in het middel aangewezen wettetoewijst en aldus tot het resultaat
lijke bepalingen schendt;
komt dat het slachtoffer daarmee de
Dat het onderdeel gegrond is;
vergoeding krijgt waarop het gemeen-

rechtelijk aanspraak kan maken.

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 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Luik.

2" Wanneer het vakantiegeld van de
werknemez·-arbeider berekend wordt
op een fictief loon, die werknemer de
arbeid onderbreekt wegens een ongeval dat geen arbeidsongeval is, en zijn
aanspraak op vakantiegeld behoudt
ingevolge de gelijkstelling van die
dagen inactiviteitl met arbeidsdagen,
kan daaruit niet worden besloten dat
de arbeider geen verlies lijdt, daar het
ontvangen vakantiegeld minder kan
zijn dan dat waarop hij aanspraak had
kunnen maken indien hij aan het
wez'k was gebleven.
(JACOBS T. LEEN)

17 januari 1983- 3' kamer- Voorzitter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Simont.

ARREST

(A.R. nr. 7496)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Nr. 290

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk
Wetboek, 9, 10, 11 van de
2' KAMER - 18 januari 1983
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN van de werknemers, gecoi:irdineerd bij
OVEREENKOMST _ SCHADE _ MATE- koninklijk besluit van 28 juni 1971, 14,
16, 2", 41, 2", van het koninklijk besluit
RIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE van 30 maart 1967 tot bepaling van de
- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
- AANREKENING VAN EEN DOOR HET ZIE- wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
KENFONDS VERRICHTE UITKERING.
van de werknemers, als gewijzigd bij
2o AANSPRAKELIJKHEID
BU
koni';klijke besluiten van 20 juli 1970 en
!TEN 19 apnl 1975, en 97 van de Grondwet,
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE- ELEMENTEN EN GROOTTE
- JAARLIJKSE VAKANT!E - VAKANT!EGELD

-

(1) Zie Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 401).
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over de materiele sehade van eiser ten
gevolge van zijn loonverlies tijdens de
periode van zijn tijdelijke arbeidsongesehiktheid, enerzijds dit loonverlies
berekent door de aansprakelijkheidsverdeling van twee derde ten laste van
verweerder en een derde ten laste van
eiser toe te passen op het brutoloon van
eiser, verminderd met de sociale bijdragen, hetgeen een bedrag van 140.772
frank geeft, en door van dit bedrag de
tussenkomst van het ziekenfonds af te
trekken zodat voor eiser een saldo
overblijft van 7.623 frank, en anderzijds
de aanspraak van eiser op 14 pet.
vakantiegeld op het gederfde loonbedrag
van 211.158 frank verwerpt met de
enkele overweging « dat er geen bijkomend verlies is aan vakantiegeld gezien
artikel 15 van het koninklijk besluit van
30 maart 1977 »,
terwijl, eerste onderdeel, de materiele
sehade van eiser ten gevolge van loonverlies tijdens de periode van tijdelijke
arbeidsongesehiktheid bestaat in het
versehil tussen het gederfde nettoloon
ten belope van 211.158 frank en het
vervangingsinkomen dat hij gedurende
die periode heeft genoten in de vorm
van de uitkeringen van zijn ziekenfonds,
op welk versehil vervolgens de aansprakelijkheidsverdeling dient te worden
toegepast; het arrest, door een andere
berekeningswijze te volgen, aan eiser
een kleiner bedrag (7 .623 frank) toe kent
dan zijn werkelijk geleden materiele
sehade ten gevolge van loonverlies tijdens de periode van zijn tijdelijke
arbeidsongesehiktheid
(52.006
frank)
(sehending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, artikel 15 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1977,
waarnaar het arrest verwijst om te
beslissen dat er geen bijkomend verlies
is aan vakantiegeld, onbestaande is,
zodat het voor het Hof, bij gebrek aan
preeisering of motivering van deze
beslissing, niet mogelijk is de wettigheid
ervan na te gaan en het arrest niet
regelmatig met redenen is omkleed
(sehending van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, in de veronderstelling dat het arrest de vordering van
eiser, van wie vaststond dat hij het
statuut van arbeider (chauffeur) had bij
Fordwerke A.G. en dat hij ten gevolge
van het misdrijf van opzettelijke slagen,

door verweerder gepleegd op 30 juli 1978,
een letsel had opgelopen dat een arbeidsongesehiktheid tot 2 september
1979 tot gevolg had, heeft willen verwerpen door het middel van de eonelusie
van verweerder te volgen, afgeleid uit de
regel van de gelijkstelling van de dagen
van arbeidsonderbreking ten gevolge van
een ongeval of ziekte ander dan een
arbeidsongeval of beroepsziekte met
effeetief gewerkte dagen, welke regel
vervat is in de artikelen 9, 10 en 11 van
de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers (koninklijk
besluit van 28 juni 1971) en de
artikelen 16, 2', en 41, 2', van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967,
zonder de verkeerde verwijzing in die
eonclusie naar artikel 15 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1977
reeht te zetten, het motief « dat er geen
bijkomend verlies is aan vakantiegeld »
onjuist, in elk geval onvoldoende blijft,
nu het bedrag van het vakantiegeld van
de arbeider, voor de inaetiviteitsdagen
gelijkgesteld met effeetief gewerkte
dagen, berekend wordt a rata van
14 pet., niet van het loon van het
vakantiedienstjaar, doeh we! van een
fictief loon (artikel 14, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967, als
gewijzigd door de koninklijke besluiten
van 20 juli 1970, artikel 4, en 9 april
1975, artikel 1), zijnde een forfait
bepaald door de Koning volgens de
leeftijd en het geslacht van de arbeider;
het arrest, dat de vordering van eiser
afwijst zonder te onderzoeken of het
fictieve forfaitaire loon voor de inactiviteitsdagen van eiser gelijkgesteld met
tijdens het vakantiedienstjaar effectief
gewerkte dagen overeenstemde of niet
met het bedrag van 211.158 frank waarop
de vordering van eiser, ten belope van
14 pet. van dit bedrag, geformuleerd was,
derhalve de organieke bepalingen van de
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers schendt (schending van de
artikelen 9, 10, 11 van het koninklijk
besluit van 28 juni 1971, 14, 16, 2', en 41,
2', van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 houdende de toepassingsmodaliteiten van de wetten betreffende
de jaarlijkse vakantie der werknemers,
gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van
28 juni 1971 ), alsook de regels met
betrekking tot de vergoeding van de
schade door eiser opgelopen, miskent
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek); het arrest in
elk geval zijn beslissing op dit punt niet
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omkleedt (schenci;ng van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser gemeenrechtelijk
aanspraak kan maken op een vergoeding ten bedrage van 140.772
frank en dat hem reeds een bedrag
van 133.149 frank, dat zijn schade
vergoedt, is uitgekeerd door zijn
ziekenfonds, dat ingevolge die uitkering in zijn rechten is getreden;
Overwegende dat in het middel
geen schending wordt aangevoerd
van enige bepaling van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, waardoor de indeplaatsstelling van het ziekenfonds
beheerst wordt;
Overwegende dat het arrest, door
van de vergoeding die naar gemeen
recht aan eiser toekomt, een door
het ziekenfonds verrichte uitkering
welke zijn schade vergoedt, af te
trekken en hem een saldo van 7.623
frank toe te wijzen, tot het resultaat
komt dat eiser volledig de vergoeding krijgt, waarop hij gemeenrechtelijk aanspraak kan maken; dat het
arrest derhalve de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep aanvoerde dat zijn
schade door verlies van vakantiegeld, over de periode van 7 augustus
1978 tot 2 februari 1979, 14 pet. van
211.158 frank, dat is 29.562 frank,
bedroeg; dat het arrest beslist << dat
er geen bijkomend verlies is aan
vakantiegeld gezien artikel 15 van
het koninklijk besluit van 30 maart
1977 »;
Overwegende dat de werknemer
die de arbeid onderbreekt wegens

een ongeval dat geen arbeidsongeval is, geen recht heeft op schadevergoeding wegens verlies van
vakantiegeld gedurende de eerste
twaalf maanden van de arbeidsonderbreking, in de mate waarin hij
zijn aanspraak op vakantiegeld
behoudt ingevolge de ge!ijkstelling
van die dagen van inactiviteit met
arbeidsdagen, welk vakantiegeld,
wat de werknemer-arbeider betreft,
voor de in aanmerking genomen
periode berekend wordt op een
fictief loon;
Overwegende dat daaruit volgt
dat niet zonder meer kan worden
beslist dat een arbeider die in de
gegeven omstandigheden zijn arbeid
heeft moeten onderbreken en dientengevolge het voor die omstandigheden bedoelde vakantiegeld krijgt,
geen verlies lijdt; dat immers het
ontvangen vakantiegeld minder kan
zijn dan het vakantiegeld waarop
hij aanspraak had kunnen maken
indien hij aan het werk was gebleven; dat het arrest derhalve, hoewel
het eisers vordering gemotiveerd
verwerpt, de beslissing dat er geen
bijkomend verlies aan vakantiegeld
is << gezien artikel 15 van het
koninklijk besluit van 30 maart
1977 » niet naar recht is verantwoordt;
Dat het derde onderdeel gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
eisers vordering tot schadevergoeding wegens bijkomend verlies van
vakantiegeld afwijst; verwerpt de
voorziening
voor
het
overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in twee derde
en verweerder in een derde van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.
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advocaat-generaal Advocaat : mr.
Dassesse.

(MORTIER. • EDITIONS JEAN DUPUIS , N.V.
T. VAN STRAATEN)

ARREST

(A.R. nr. 7575)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Nr. 291

2'

KAMER-

18 januari 1983

1° DRUKPERS (POLITIE OVER DE)-

I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering en over de civielrechtelijke aansprakelijkheid in dit
verband:

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van de wet van
23 juni 1961 betreffende het recht van
antwoord, 154 en 189 van het Wetboek
van Strafvordering, van de regels inzake
de bewij slast in strafzaken en van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de weigeringen tot
2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN opneming van de antwoorden van
- STRAFWET - UITLEGGING - POLITIE OVER 24 december 1981 en 4 januari 1982 niet
DE DRUKPERS- ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN gerechtvaardigd acht en hierbij, met
23~ JUNI !961 BETREFFENDE HET RECHT VAN betrekking
tot de lengte van beide
ANTWOORD RECHT VAN ANTWOORD antwoorden, beslist : « dat partijen het
TEKST DIE HET RECHT VAN ANTWOORD RECHT~ eens zijn dat de gewraakte artikelenVAARDIGT- OMVANG (2).
reeks volledig handelt over (verweerder),
pater Werenfried Van Straaten en diens
gedragingen, zodat de antwoorden tel1' en 2' Wanneer de rechter oordeelt dat kens maximaal het dubhe! mochten
een artikel in een periodiek geschrift bedragen van de ruimte ingenomen door
een recht van antwoord recht- de teksten, die het recht van antwoord
vaardigt » en vaststelt dat de in dat rechtvaardigen; dat (de eisers) de overartikel voorkomende woorden en dreven lengte menen te bewijzen door
prenten een onscheidbaar geheel en het aantal lettertekens, regels of centiderhalve een enkele, zij het gei7lus- meters van hun artikelen te vergelijken
treerde tekst uitmaken waardoor de met dezelfde gegevens in de antwoorden;
persoon die recht van antwoord heeft, dat nochtans uit de conclusie van (de
wordt beoogd, oordeelt hij terecht dat eisers) zelf blijkt dat zij hun berekeninzodanig geheel in aanmerking dient te gen slechts bij benadering hebben
worden genomen om de ruimte te gemaakt zonder mathematische zekerbepalen die wordt ingenomen door heid; dat (de verweerder) andere bereke« de tekst die het recht tot antwoord ningen maakt op nagenoeg dezelfde
rechtvaardigt »; de rechter geeft als- basis en tot andere - voor hem gunstige
dan van het begrip « tekst » vervat in - resultaten komt; dat de artikelen,
art. 2 van de wet van 23 juni 1961 zoals zij in Humo zijn verschenen, niet
geenszins een uitlegging die tegen de los te denken zijn van de rechtstreeks
regels van interpretatie der strafwet- daarbij aansluitende prenten die met de
tekst een onafscheidbaar geheel uitmaten indruist.
ken; dat, om de door de wet aan het
------------------1 antwoord toegelaten ruimte te bepalen,
aldus eveneens de oppervlakte dient
(1) Zie Cass., 9 juni 1975 (A.C., 1975, 1073).
meegerekend, die door de foto's, teke(2) Zie Cass., 25 jan. 1956 (A.C., 1956, 415); ningen en onderschriften, alsmede door
Cass., 21 jan. 1957 (A.C., 1957, 372).
de titel en hoofdingen in de gewraakte
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 23 JUNI 1961
BETREFFENDE HET RECHT VAN ANTWOORDRECHT VAN ANTWOORD - TEKST DIE HET
RECHT VAN ANTWOORD RECHTVAARDIGT OMVANG(l).
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geval de tekst van de antwoorden,
klaarblijkelijk binnen de wettelijke normen zou gevallen zijn, zoals {de verweerder) overigens heeft aangetoond
met het zetten van zijn antwoord van
4 januari 1982 in hetzelfde Jettertype als
het "Antwoord van de Humoredactie ",
verschenen in het nr. 2155 van
24 december 1981; dat (de eisers) inzake
het antwoord van 24 december 1981
toegeven dat ingeval de ruimte beslagen
door de foto's zou meetellen, het verschil
tussen beide teksten slechts 14 centimeter zou bedragen, wat, afgezien van de
onmogelijkheid om de juistheid van deze
bewering precies na te gaan, een onbeduidende en dus te verwaarlozen afwijking uitmaakt op het geheel van de
volgens de eisers maximaal toegelaten
lengte van 626 centimer »,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
duidelijke bewoordingen van artikel 2,
eerste en tweede lid, van de wet van
23 juni 1961, waarin uitsluitend verwezen wordt naar << de ruirnte ingenomen
door de tekst die het recht tot antwoord
rechtvaardigt » en naar de « opgaaf van
de teksten, vermeldingen of aanhalingen
waarop het antwoord betrekking heeft »
- wettelijke terrnen die, rekening houdend met de noodzakelijke enge interpretatie van de strafwet, niet voor uitbreiding vatbaar zijn - , bij de berekening van de door artikel 2, eerste lid,
toegelaten lengte van het antwoord
slechts rekening mag gehouden worden
met de tekst die het recht tot antwoord
rechtvaardigt met uitsluiting van de
gebeurlijke foto's of tekeningen die tussen de tekst gepubliceerd zouden zijn;
het arrest, door te beslissen dat « om de
door de wet aan het antwoord toegelaten
ruimte te bepalen eveneens de oppervlakte dient meegerekend die door de
foto's, tekeningen ··· werd ingenornen »,
het wettelijk begrip « dubbel van de
ruimte ingenomen door de tekst die het
recht tot aniwoord rechtvaardigt » miskent en derhalve schending inhoudt van
artikel 2 van de wet van 23 juni 1961;
tweede onderdeel, zelfs indien zou
moeten worden aangenomen dat, voor
de berekening van de toegelaten Jengte
van een antwoord, de ruimte ingenomen
door de foto's die tussen de teksten
gepubliceerd zouden zijn, in aanmerking
mag worden genomen - quod non - , in
ieder geval op de vervolgende partij de
bewijslast rust dat de ingediende antwoorden aan de vereisten van artikel 2
van de wet van 23 juni 1961 voldeden;

het arrest derhalve, in zoverre het
nopens de door de beklaagden (eisers)
aangevoerde omstandigheid die het misdrijf zou uitsluiten- namelijk de overdreven lengte van het antwoord van
24 december 1981 - niet vaststelt dat
die bewering van de beklaagden aile
geloofwaardigheid mist, doch oordeelt
dat het onmogelijk is << om de juistheid
van deze bewering precies na te gaan »,
een omkering inhoudt van de bewijslast
die in strafzaken op de vervolgende
partij rust (schending van de artikelen 154 en 189 van het Wetboek van
Strafvordering en van de regels inzake
het bewijs in strafzaken);
derde onderdeel, in ieder geval
artikel 2, eerste lid, van de wet van
23 juni 1961 die een strafwet uitmaakt
en derhalve eng moet worden ge1nterpreteerd, verbiedt dat de tekst van een
antwoord meer zou beslaan dan het
dubbel van de ruimte ingenomen door
de tekst die het recht tot antwoord
rechtvaardigt; in zoverre het arrest
beslist dat zelfs in de veronderstelling
dat de door gedaagden ingeroepen afwijking van 14 centimeter tussen het recht
van antwoord van 24 december 1981 en
het dubhe! van de ruimte ingenomen
door het litigieus Humo-artikel (ruimte
van de foto's inbegrepen), zou bestaan,
die afwijking « een onbeduidende en dus
te verwaarlozen afwijking , zou uitmaken, de beslissing niet wettelijk is verantwoord en schending inhoudt van
artikel 2 van de wet van 23 juni 1961;
vierde onderdeel, door enerzijds te
beslissen dat « uit de conclusie van {de
eisers) zelf blijkt dat zij hun berekeningen slechts bij benadering hebben gemaakt zonder mathematische
zekerheid » en « dat de dagende partij
andere berekeningen maakt op nagenoeg dezelfde basis en tot andere voor haar gunstige - resultaten komt ,,
en derhalve te oordelen dat noch aan de
berekeningen van de eisers noch aan de
« op nagenoeg dezelfde basis » gemaakte
berekeningen van~ verweerder bewijswaarde kan worden gehecht, doch anderzijds te aanvaarden dat verweerder heeft
aangetoond dat de lengte van het antwoord van 4 januari 1982 binnen de
wettelijke normen vie! en derhalve we!
bewijswaarde te hechten aan de berekeningen van verweerder, het arrest op
tegenstrijdige, minstens dubbelzinnige
redenen steunt en door voormelde loutere overweging dat uit de conclusie van
de eisers " blijkt dat zij hun here. keningen slechts bij benadering heb-

-671« de tekst die het recht van antwoord rechtvaardigt »; dat de rechter alsdan van het begrip « tekst "•
vervat in artikel 2 van de wet van
23 juni 1961, geenszins een uitlegging geeft die tegen de regels
betreffende de interpretatie der
strafwetten indruist;
Dat het hof van beroep derhalve,
nu het vaststelt « dat de gewraakte
artikelenreeks volledig handeld over
(verweerder) >> en « dat de artikelen,
zoals zij in Humo zijn verschenen,
niet los te denken zijn van de
Wat het vierde onderdeel betreft: rechtstreeks daarbij aansluitende
Overwegende dat het arrest erop prenten die met de tekst een onafwijst dat uit de conclusie van de scheidbaar geheel uitmaken », zijn
eisers blijkt dat zij hun berekenin- beslissing over « de door de wet aan
gen slechts bij benadering hebben het antwoord toegelaten ruimte »
gemaakt
zonder mathematische wettelijk verantwoordt;
zekerheid en dat verweerder andere
Wat het tweede onderdeel beberekeningen maakt op nagenoeg treft :
dezelfde basis en tot andere resultaOverwegende dat het arrest, na
ten komt; dat het arrest aldus de aangenomen te hebben dat de woorredenen geeft waarom het de bere- den en prenten van elk artikel een
keningswijzen van de eisers ver- onafscheidbaar
geheel
vormen,
werpt, en zodoende hun desbetref- beslist : « dat in dit geval de tekst
fende conclusie beantwoordt;
van de antwoorden klaarblijkelijk
Overwegende dat het hof van binnen de wettelijke normen zou
beroep zijn oordeel ten aanzien van gevallen zijn, zoals de dagende parhet antwoord van 4 januari 1982 tij overigens heeft aangetoond met
grondt op de omvang van de als het zetten van haar antwoord van
antwoord dienende tekst die door 4 januari 1982 in hetzelfde letterverweerder in hetzelfde type werd type als het " Antwoord van de
gezet als dat van het beantwoorde Humoredactie ", verschenen in het
artikel; dat het arrest aldus niet nr. 2155 van 24 december 1981 >>;
steunt op de door de partijen
Overwegende dat het hof van
gemaakte berekeningen; dat zulks beroep aldus zijn feitelijke beoordenoch tegenstrijdig noch dubbelzin- ling over de omvang van de tekst
nig is;
van de twee antwoorden grondt op
Wat het eerste onderdeel betreft : een door verweerder aangebrachte
Overwegende dat de rechter, wan- tekst die in het lettertype van het
neer hij oordeelt dat een artikel in tijdschrift was gezet;
een periodiek geschrift " een recht
Overwegende dat het arrest, dat
van antwoord rechtvaardigt », en hij daardoor te kennen geeft dat de
vaststelt dat de in dat artikel voor- door eiser aangevoerde « omstankomende woorden en prenten een digheden » niet opwegen tegen de
onscheidbaar geheel en derhalve gegevens waarop het steunt, de
een enkele, zij het ge:illustreerde, bewijslast niet omkeert en de regels
tekst uitmaken waardoor de per- van de bewijsvoering in strafzaken
soon die recht van antwoord heeft, niet miskent;
wordt beoogd, terecht oordeelt dat
Wat het derde onderdeel betreft :
zodanig geheel in aanmerking dient
te worden genomen om de ruimte te
Over de door verweerder opgrond
van
nietbepalen die wordt ingenomen door geworpen

ben gemaakt zonder mathematische
zekerheid », minstens geen antwoord
geeft op de omstandige beroepsconclusie
van de eisers, inhoudende verscheidene
mathematische gedetailleerde berekeningswijzen van de lengte van de litigieuze antwoorden van 24 december 1981
en 4 januari 1982 en van de desbetreffende Humo-artikelen; het arrest derhalve, wegens de tegenstrijdigheid, minstens dubbelzinnigheid in de motivering
en het gebrek aan antwoord op de
conclusie van de eisers, niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
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ontvankelijkheid, hieruit afgeleid 2° ONTEIGENING TEN ALGEMENE
dat het onderdeel geen belang verNUTIE - WET 7 JULI 1978 - TOEPASSING
toont daar het gericht is tegen een
IN DE TIJD - TOEPASSING OP PROCEDURES
DIE HANGENDE ZJJN - UITWNDERING.
ten overvloede gegeven overweging :
Overwegende dat het onderdeel 3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
doelt op de considerans volgend op - BURGERLJJKE ZAKEN - TOEPASSING IN DE
de in het antwoordt op het tweede TIJD - ONTEIGENING TEN ALGEMENE NU'ITE
onderdeel besproken considerans; - WET 7 JULI 1978 - TOEPASSING OP PROCEdat het arrest daarin nog een DURES DIE HANGENDE ZIJN - UITWNDEbedenking maakt aangaande een RING.
bewering van eiser, maar die bedenking overbodig is en de wettigheid 1" Aangezien de rechter verplicht is,
van de beslissing niet aantast;
zonder de ool'zaak noch het voorwerp
van de vol'dering te wijzigen en met
Dat het middel niet kan worden
eerbiediging van het recht van verdeaangenomen;
diging, te zeggen welke wettelijke
En overwegende dat de substanbepalingen op het hem voorgelegde
tiele of op straffe van nietigheid
geschil toepasselijk zijn, is niet nieuw
voorgeschreven rechtsvormen in
het middel dat aan de bestreden
acht zijn genomen en de beslissing
beslissing verwijt die wettelijke bepalingen te hebben geschonden (1).
geen onwettigheid bevat die de
eisers kan grieven;
2" en 3" De bepalingen van art. 4, § 4,
II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de eisers geen
bijzonder middel aanvoeren;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
18 januari 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, aidelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Bayart.

wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van autosnelwegen, gew. bij de wet van 7 juli
1978, Juidens hetwelk « de waarde van
de onteigende onl'oerende goederen
wordt berekend zonder inachtneming
van
de waardevermeerdering of
-vermindering die het gevolg is, hetzij
van het aanleggen van de autoweg,
hetzij van werken die de onteigende
heeft uitgevoerd na het verstrijken
van de termijn van een maand,
bepaald in art. 8 wet van 12 juli 1956 »,
zijn, volgens de wil van de wetgever
uitgedacht in de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 juli 1978,
toepasselijk op de procedures die hangende
zijn
bij
het
inwerkingtreden van de genoemde wet van
7 juli 1978, tenzij de vergoeding op dat
ogenblik reeds definitief is vastgesteld

(2).

Nr. 292
1" KAMER- 20 januari 1983

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLJJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL
DAT DE SCHENDING AANVOERT VAN EEN
WETTELJJKE BEPALING DIE DOOR DE RECHTER DIENDE TE WORDEN TOEGEPAST - GEEN
NIEUW MIDDEL.

(1) Zie Cass., 19 jan. 1978 (A.C, 1978, 608)
en de eraan voorafgaande conclusie van
proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen., in
Bull. en Pas., 1978, I, 576, 23 juni 1978 (ibid.,
1978, 1249) en 15 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1237l;
zie ook Cass., 4 april 1979 (ibid., 1978-79, 918 ,
28 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 66), 9 okt. 1980
(ibid., 1980-81, nr. 90) en de conclusie van
eerste adv.-gen. Krings, toen adv.-gen., in Bull.
en Pas., 1981, I, 160, inz. blz. 166, 26 mei 1981
en 15 juni 1981 (ibid., 1980-81, nrs. 556 en 588).
(2) Cass., 15 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 528)
en 13 jan. 1983 (ibid., 1982-83, nr. 281).

-673(DUPONT-MAGRI'ITE EA. T. • INTERCOMMUNALE
POUR L'AUTOROUTE ES • EA.)

Jastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, is een wet in
de zin van art. 608 Ger. W. (2).
·

(A.R. nr. 6714)

3' Een overtreding van een wet; in de
zin van art. 608 Ger. W., kan geen
miskenning uitmaken van de bewijs20 januari 1983- 1' kamer- Voorzitkracht van die wet; in de zin van de
ter : ridder de Schaetsen, voorzitter
artt. 1319 tot 1322 B. W. (3).
Verslaggever : mevr. RaymondDecharneux - Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
(MRS. PIRENNE, BASTJAENS Q.Q.
Advocaten : mrs. Simont en De
T. • LA REGIONALE VERVIETOISE • C.V.)
Bruyn.
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6726)

Nr. 293

1' KAMER- 20 januari 1983

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1982 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over de drie middelen samen, afgeleid, het eerste, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 16, inzonderheid A en C: van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964, gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 20 december
1965 aangaande de administratieve en
technische contractuele bepalingen die
het algemeen lastenkohier van de over2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN eenkomsten van de Staat uitmaken en,
voor zoveel nodig, 1319, 1320 en 1322 van
- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OVERhet Burgerlijk Wetboek,
HEIDSOPDRACHTEN - WET IN DE ZIN VAN

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN VERMELDING VAN DE
GESCHONDEN WEITELIJKE BEPALINGEN GEEN VERMELDING VAN DE WETTELIJKE
BEPALINGEN DIE DE BEPALINGEN WAARVAN
DE SCHENDING WORDT AANGEVOERD, TOEPASSELIJK MAKEN - NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

ART. 608 GER.W.

het tweede, uit de schending van de
artikelen 16, inzonderheid A, C en D,
van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 20 december 1965, aangaande
de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
lastenkohier van de overeenkomsten van
,1' Niet ontvankelijk is het middel dat de
Staat uitmaken, en, voor zoveel nodig,
wettelijke bepalingen niet vermeldt de
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
die de bepalingen waarvan de schen- Wetboek,
ding wordt aangevoerd, op het geval
toepasselijk maken (1). (Art. 1080
het derde, uit de schending van de
Ger.W.)
artikelen 16, inzonderheid A en C: van
2' Het M.B. 14 okt. 1964 aangaande de het ministerieel besluit van 14 oktober
administratieve en technische contrac- 1964, gewijzigd bij het ministerieel
tuele bepalingen die het algemeen besluit van 20 december 1965, aangaande
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
(1) Zie Cass., 25 maart 1926 (Bull. en Pas., lastenkohier van de overeenkomsten van
3° CASSATIEMIDDELEN

MIDDEL
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN WET, IN DE ZIN VAN
ART. 608 GER.W. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1926, I, 320); 19 mei 1971 (A.C., 1971, 939); l-~-------------15 jan. 1975 (ibid., 1975, 541); 24 dec. 1976,
16 feb. 1977 (ibid., 1977, 467 en 670) en 12 mei
(2) Cass., 9 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 576)
1980 (ibid., 1979-80, nr. 578); zie ook 14 feb. en de noot op biz. 1132.
1963 (Bull. en Pas., I, 673); 9 sept. 1976 (A.C.,
1977, 32) en 6 okt. 1977 (ibid., 1978, 163).
{3) Cass., 8 maart 1982 (A. C., 1981-82, nr. 396}.
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Overwegende dat, anderzijds, artide Staat uitmaken, en, voor zoveel nodig,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk kel 25 van dezelfde wet, door met
Wetboek,
name te bepalen dat de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting,
voorafgaand en in elk geval, moet
Wat het eerste onderdeel van het l'goedkeuren de wijze van sluiten van
eerste m1ddel betreft :
de overeenkomsten van werken,
...............
leveringen en diensten door haar
.
. ..
erkende maatschappijen voorgesteld
Dat ~It onderdeel feitehJke grond- volgens de regels van artikel 7 bis,
slag m1st;
de algemene aannemingsvoorwaarWat het tweede onderdeel van het den van de overeenkomsten van de
eerste middel en het tweede en Staat toepasselijk maakte op die
derde middel betreft :
erkende maatschappijen, waaronder
Over
de
grond
van
niet- verwee~.ster, en de ~atio~ale Maa~
ontvankelijkheid door verweerster schapp1~ voor de Hm~vestmg op die
tegen dat onderdeel en die middelen toepassmg moest toez1en;
opgeworpen en hieruit afgeleid dat
Overwegende dat het middel afgeze niet vermelden dat de ar- leid uit de schending van een wettetikelen 7 bis en 25 van de wet van lijke bepaling, om ontvankelijk te
16 maart 1954 betreffende de con- zijn, niet aileen die bepaling moet
trole op sommige instellingen van vermelden, doch ook die welke haar
openbaar nut geschonden zijn :
op het geval toepasselijk maken;
Overwegende dat het eerste midOverwegende dat het eerste middel, in zijn tweede onderdeel, en het
tweede en derde middel met name del, in zijn tweede onderdeel, en het
zijn afgeleid uit de schending van tweede en derde middel, die scherrartikel 16 van het ministerieel ding aanvoeren van artikel 16 van
besluit van 14 oktober 1964 aan- voormeld ministerieel besluit van
gaande de administratieve en tech- 14 oktober 1964, zonder ook de
nische contractuele bepalingen die schending te vermelden van de
het algemeen lastenkohier van de artikelen 7 bis en 25 van de wet van
overeenkomsten van de Staat uit- 16 maart 1954 welke het ministerieel besluit toepasselijk maken,
·maken;
niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat dit ministerieel
Dat
de
grond
van
nietbesluit, hoewel het een wet is in de
zin van artikel 608 van het Gerech- ontvankelijkheid terecht is voorgete!ijk Wetboek, slechts op verweer- steld;
ster van toepassing is krachtens de
Overwegende dat, voor het oveartikelen 7 bis en 25 van de wet van
16 maart 1954 betreffende de con- rige, het tweede onderdeel van het
trole op sommige instellingen van eerste middel, en het tweede en
middel afgeleid zijn uit de
openbaar nut, die van kracht waren derde
ten tijde van de overeenkomst tus- schending van de artikelen 1319,
sen verweerster en de aannemer, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek;
naamloze vennootschap Hody;
Overwegende immers dat, enerOverwegende dat het ministerieel
zijds, § 7 van artikel 7 bis van die besluit van 14 oktober 1964 een wet
wet bepaalde dat de in de wet is in de zin van artikel 608 van het
bedoelde instellingen van openbaar Gerechtelijk Wetboek, zodat de
nut gehouden zijn om, onder schending van artikel 16 van dat
dezelfde voorwaarden als de Staat, ministerieel besluit geen schending
het algemeen lastenkohier van de van de artikelen 1319 tot 1322 van
overeenkomsten van de Staat toe te het Burgerlijk Wetboek kan oplevepassen;
1 ren;

-675Dat het eerste middel, in zijn MIDDEL VOOR HET EERST IN CASSATIE DAT
tweede onderdeel, en het tweede en DE APPELRECHTER HET RECHT VAN VERDEDIGING HEEFT GESCHONDEN - NIET ONTderde middel ook in zoverre niet VANKELIJK
MIDDEL.
ontvankelijk zijn;
7° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
20 januari 1983- 1" kamer- Voorzitter : ridder de Schaetsen, voorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advacaten :
mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 294
1" KAMER
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1° CASSATIEMIDDELEN
KEN -

TUCHTZAMIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE

CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD- CONCLUSIE WEL BEANTWOORD- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2° CASSATIEMIDDELEN
KEN - VAAG MIDDEL
NIET WORDT VERMELD
VOERDE WETTELIJKE
GESCHONDEN - NIET
DEL.

(ALGEME-

4° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN ORDE VAN GENEESHEREN- BESLISSING VAN
DE PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE GER.W., ART. 1068- WETSBEPALING VAN TOEPASSING.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS, ART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- BEGRIP.

6° CASSATIEMIDDELEN -

1' De raad van beraep van de Orde van

Geneeshez·en antwaardt impliciet dach
zeker op de canclusie, waarin wardt
gevraagd de zaak terug naar de provinciale raad te verwijzen, wanneer hij
aanneemt dat de eerste rechter het
recht van verdediging van eiser en het
contradictoir karakter van de debatten
heeft miskend, op die grand de bestreden beslissing nietig verklaart en vervolgens over de zaak zelf beslist, na te
hebben vastgesteld dat eiser was
gehoord en dat aile stukken van het
dossier tijdig te zijner beschikking
waren gesteld (1).
2' Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van een wettelijke bepaling
aanvoert, zander nader te bepalen
waarin deze schending bestaat (2).
3' Er bestaat geen afgemeen rechtsbeginsel van de dubbe]e aanleg(3).
4' De bepalingen van art. 1068 Ger. W.,

-

TUCHTZA- MIDDEL WAARIN
WAARIN DE AANGEBEPALINGEN ZIJN
ONTVANKELIJK MID-

3° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.

TUCHTZAKEN - FElTEN AANHANGIG GEMAAKT BIJ
DE TUCHTOVERHEID TERWIJL HET GERECHTELIJK
ONDERZOEK
DIENAANGAANDE
LOPEND IS - GEEN UITSPRAAK OVER DIE
FElTEN DOOR DE TUCHTOVERHEID - GEEN
MISKENNING VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE.

RECHT VAN
VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - ORDE VAN
GENEESHEREN - NEDERLANDSTALIGE RAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - VERWEER TEN GRONDE GEVOERD -

luidens welke het hager beraep tegen
een eindvannis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen het geschil zelf
aanhangig maakt bij de appelrechter,
zijn van toepassing op het hager
bewep tegen een tuchtrechtelijke
beslissing van de provinciale raad van
de Orde van Geneesheren (4).
(1) Zie Cass., 8 juni 1979 (A.C.,
1177).

1978-79,

(2) Cass., 23 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 482)
en 24 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 67).
(3) Zie Cass., 19 dec. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 241); zie ook FETIWEIS, Droit judiciaire
prive, I, 1980, nr. 37; KoHL, Rev. Crit. jur.

beige, 1973, biz. 498.
(4) Zie betreffende de Orde van Advocaten,
Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1327) en
Cass., 14 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 162),

betreffende de Orde van Architecten, Cass.,
14 dec. 1973 (ibid., 1974, 429), en, betreffende
de Orde van Dierenartsen, Cass., 6 feb. 1976
(ibid., 1976, 672).

-6765" Het recht van een beklaagde op een 1950, goedgekeurd door de wet van
eerlijke behandeling van zijn zaak 13 mei 1955, 4 van de wet van 17 april
wordt niet miskend wanneer alleen de 1878 houdende de voorafgaande titel van
rechter in eerste aanleg dat recht het Wetboek van Strafvordering, 13, 21,
heeft miskend; het recht van hager 24, §§ 2 en 4, van het koninklijk besluit
beroep is ingesteld om de onwettighe- nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
den die door de rechter in eerste de Orde der Geneesheren, en van de
aanleg mochten zijn begaan, te verhel- algemene rechtsbeginselen van de eerpen en zij worden hersteld door het in bied van de .rechten van de verdediging,
acht nemen van de wet door de de dubbele rechtsmacht en het absoluut
rechter in hager beroep.
gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken,
6" Een partij is niet ontvankelijk om

voor het Hof te betogen dat haar recht
van verdediging werd miskend omdat
niet in een beslissing over al de haar
ten Jaste gelegde feiten uitspraak is
gedaan, terwijl zij zich over de zaak
ten grande heeft verdedigd tegen de
tegen haar in tuchtzaken bewezen
verklaarde telastleggingen en uit geen
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat zij voor de feitenrechter heeft aangevoerd dat haar recht
van verdediging werd miskend(5).
7" Het gezag van gewijsde, van welke
beslissing oak, kan niet worden miskend door een rechter die in tuchtzaken geen uitspraak doet over feiten
die het voorwerp uitmaken van een
nag niet definitief afgesloten strafvervolging (6).
(C . T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 3621)
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 februari 1982
door de nederlandstalige raad van
beroep van de Orde van Geneesheren gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
(5) Zie, betreffende de advocaten, Cass.,
24 jan. 1974 (A.C., 1974, 580) en Cass., 18 juni
1976, twee arresten (ibid., 1976, 1164) en,
betreffende de architecten, Cass., 31 mei 1974
(ibid., 1974, 1078).
(6) Over de toepassing in strafzaken van
art. 4 wet 17 april 1979, zie J. D'HAENENS,
Belgisch Strafprocesrech~ I, blz. 81, en
H. BEKAERT, « Le criroinel tient aussi le
disciplinaire en etat », J.T., 1982, 473.

doordat de bestreden beslissing, na de
zaak aan zich getrokken te hebben,
« zonder rekening te houden met hetzij
welk element dat verband houdt met de
zaak Couck, ook genaamd K.F., waarop
geen uitspraak wordt gedaan >>, zegt :
« dat de feiten in verband met de zaken
Heyrman en Vetters bewezen zijn en dat
zij in de uitoefening van het beroep van
eiser ernstige fouten uitmaken die de
eer en de waardigheid van het beroep
aantasten », en dienvolgens ten laste van
eiser de schorsing uitspreekt gedurende
een termijn van twee jaar in het recht
de geneeskunde uit te oefenen, op
grond : « dat de rechten van verdediging
van eiser werden geschonden, waar hem
en/of zijn raadsman de mededeling van
het dossier niet kon geweigerd worden
v66r de sluiting der debatten, hetgeen de
nietigheid van de door de provinciale
raad gevoerde rechtspleging, inbegrepen
van de genomen beslissingen, tot gevolg
heeft; dat de zaak in staat is om in
hoger beroep te worden behandeld,
zodat de raad van beroep na evocatie de
zaak aan zich trekt; dat aile stukken van
het
dossier,
inbegrepen
strafdossier en overtuigingsstukken, tijdig ter
beschikking van (eiser) en van zijn
raadsman werden gesteld terloops de
rechtspleging voor de raad van beroep;
dat (wat betreft) de zaak Couck, ook
genaamd K.F., de raad van oordeel is
zijn beslissing niet te kunnen stoelen op
de onder rubriek aangehaalde zaak; dat
zij blijkt het voorwerp uit te maken van
een nog hangend strafonderzoek op het
Parket te Dendermonde, zodat het niet
aangewezen is op tuchtgebied uitspraak
te doen betrekkelijk een onvolledig dossier waarvan de uiteindelijke beslissing
op strafgebied nog af te wachten is; dat
dientengevolge de raad van beroep in de
beoordeling van de huidige tuchtzaak
geen rekening houdt met hetzij welk
element dat verband houdt met hoger
vermelde zaak »,

-677algemeen rechtsbeginsel van het absoluut gezag van het gerechtelijk gewijsde
in strafzaken) :

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
verweerschrift in hoger beroep neergelegd in ondergeschikte orde vroeg dat de
raad van beroep de zaak weder zou
verzenden naar de provinciale raad voor
nieuwe behandeling, met inachtneming
van de rechten van verdediging in de
twee instanties en het contradictoir
karakter van de debatten, en de bestreden beslissing op deze conclusie niet
antwoordt (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

I

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de raad van
beroep aanneemt dat het recht van
verdediging van eiser en het contradictoir karakter van de debatten in
eerste aanleg niet waren in acht
genomen en op die grond, in de
consideransen die in het middel
worden aangehaald, de beroepen
beslissing nietig verklaart; dat hij
vervolgens zelf over de zaak beslist,
na te hebben vastgesteld dat eiser
was gehoord en dat aile stukken
van het dossier tijdig te zijner
beschikking waren gesteld;
Dat de raad aldus impliciet maar
zeker de vordering van eiser, om de
zaak terug naar de eerste rechter te
verwijzen, verwerpt en antwoordt
op de conclusie desaangaande;
Dat het onderdeel
feitelijke
grondslag mist;

tweede onderdeel, eiser, door de evocatie van zijn zaak door de raad van
beroep, beroofd is geworden van een
eerlijke behandeling van zijn zaak in
eerste aanleg, ten gevolge van de aldaar
begane inbreuken op de rechten van de
verdediging en het contradictoir karakter van de debatten door nietmededeling van bepaalde stukken; deze
tekortkomingen slechts wettelijk kunnen
hersteld worden door het terugzenden
van de zaak naar de eerste rechter en in
evocatie niet voorzien is door de bijzondere rechtspleging ter zake (schending
van de artikelen 13, 21, 24, §§ 2 en 4, van
het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967, 6.1 van de Conventie
van 4 november 1950, en van het algemeen rechtsbeginsel der dubbele rechtsWat het tweede onderdeel bemacht);
treft :
Overwegende dat eiser niet aanderde onderdeel, de bestreden beslissing vaststelt dat de zaak Couck, waar- geeft waardoor de in het onderdeel
voor eiser ook disciplinair vervolgd vermelde artikelen van het koninkwerd, het voorwerp uitmaakte van een lijk besluit nr. 79 van 10 november
strafrechtelijk onderzoek, dat nog niet 1967 zouden zijn geschonden;
beeindigd was en beslist daarover geen
Dat een « algemeen rechtsbeginuitspraak te doen; echter, zoals blijkt uit sel van de dubbele aanleg , niet
de brief van 20 februari 1980 en
Dr. Derom deze zaak eng verbonden was bestaat;
Dat het onderdeel in zoverre niet
met de twee andere feiten, waarover wei
uitspraak werd gedaan, zodat de bestre- ontvankelijk is;
den beslissing, door de zaak Couck te
Overwegende dat artikel 25, § 4,
scheiden van de twee andere, de rechten
van de verdediging miskent (schending van het genoemde koninklijk besluit
van het algemeen rechtsbeginsel van de bepaalt dat de raden van beroep
eerbied voor de rechten van de verdedi- kennis nemen van de gehele zaak,
zelfs op het enkel hoger beroep van
ging);
de geneesheer;
vierde onderdeel, daar de zaak Couck
Dat ter zake artikel 1068 van het
het voorwerp uitmaakte van een straf- Gerechtelijk Wetboek toepassing
ret;.J.ltelijke vervolging die nog niet vindt, overeenkomstig artikel 2 van
beemd1gd was, de bestreden beslissing hetzelfde wetboek·
de behandeling van de tuchtrechtelijke
'
.
zaak had moeten schorsen tot de defini- . Dat het recht van hog~r beroep ~s
tieve uitspraak over de strafrechtelijke mgesteld om de o~wetbgheden d1e
vervolgingen (schending van artikel 4 door de rechter m eerste aanleg
van de wet van 17 april 1878, en van_ het .mochten zijn begaan, te verhelpen

I

-678en dat die hersteld worden door het UITGESLOTEN DOOR DE CONCLUSIE VAN DE
in acht nemen van de wet door de PARTLJEN- RECHTSMACHT - GRENZEN.
rechter in hoger beroep;
In burgerlijke zaken kan de rechter
Dat het onderdeel niet kan worgeen aan de openbare orde vreemde
betwisting opwe1pen waan·an de conden aangenomen;
clusies van de partijen het bestaan
Wat het derde onderdeel betreft :
uitsluiten (1). (Art. 1138, 2', Ger.W.)
Overwegende dat eiser voor de
feitenrechters niet heeft opgeworpen dat zijn recht van verdediging (<TRANSPORTS COULIER • N.V. T. TABURIAUX)
zou worden geschonden indien de
ARREST
« zaak C... >> niet samen met de
andere werd behandeld, maar
(A.R. nrs. 3687-3710)
integendeel concludeerde dat die
zaak « ten onrechte ... in eerste
HET HOF; - Gelet op het bestreaanleg behandeld en weerhouden den arrest, op 23 november 1981
werd »;
door het Hof van Beroep te Gent
Dat eiser niet voor het eerst in gewezen;
cassatie kan opwerpen dat zijn
Overwegende dat de voorzieninrecht van verdediging geschonden gen ingeschreven onder de nrs. 3687
wordt door het niet samen behande- en 1710 tegen hetzelfde arrest zijn
len van verschillende telastleggin- gericht en dienen te worden samengen;
gevoegd;
Dat het onderdeel niet ontvankeI. Op de voorziening in de zaak
lijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft : nr. 3687 :
Overwegende dat eiseres verOverwegende dat het gezag van
gewijsde van welke beslissing ook klaart afstand te doen van haar
niet kan worden miskend door de voorziening;
rechter die zich met de zaak niet
II. Op de voorziening in de zaak
inlaat, zoals ten deze;
Dat het onderdeel faalt naar nr. 3710:
Overwegende dat het arrest
recht;
vaststelt : 1' dat verweerder, op
bestelling van de vennootschap naar
Nederlands
recht
«
Marsman
Produkten », bij de naamloze venOm die redenen, verwerpt de nootschap « Carrieres de Ia Meuse >>
Carmeuse
genoemd),
voorziening; veroordeelt eiser in de (elders
bedrijfszetel Engis, een hoeveelheid
kosten.
calciumcarbonaat
filler
had
21 januari 1983- 1' kamer- Voorzit- besteld die moest worden geleverd
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter aan de naamloze vennootschap
Verslaggever : de h. Soetaert Eur-0-Compound Belgium >>,
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten : bedrijfszetel Oudenaarde; 2' dat
verweerder
met eiseres een overmrs. Houtekier en De Gryse.
eenkomst had gesloten betreffende
het vervoer van die lading « filler >>
van « Carmeuse >> te Engis naar de
bedrijfszetel van « Eur-0-Compound
1Belgium » te Oudenaarde; 3' dat
Nr. 295
,
.
.
blijkens deskundigenonderzoek ten
1 KAMER - 21 Januan 1983

I

RECHTBANKEN -

BURGERLLJKE ZAKEN
RECHTSMACH'l- OMVANG- BETWISTING

(1) Cass., 18 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr.
en de noot 1.

45)

-679minste een en waarschijnlijk twee dat niet de volledige lading maar slechts
van de aangevoerde ladingen niet een gedeelte van de lading verkeerd was,
conform waren en niet uit « filler >> wat erop wijst dat zij van de begane
vergissing op de hoogte waren en nagemaar wei uit een ander produkt laten
hebben het ingeladen verkeerde
bestonden, zulks ten gevolge van produkt uit te laden of dit slechts
een vergissing bij het opladen, onbehoorlijk hebben gedaan, waardoor
begaan door twee ondervervoerders, de lading vervuild werd .... Vlerde ge!ntizoals nader gepreciseerd in de meerde (thans eiseres) stelt dat haar
weergegeven consideransen van het aansprakelijkheid beperkt is overeenkomstig de voorwaarden, die voorkomen
arrest;
op haar vervoerdocumenten. Dit kan
Overwegende dat het arrest ver- niet worden bijgetreden nu niets erop
der oordeelt : dat eiseres, die moest wijst dat appellant (thans verweerder)
instaan voor de fouten van de deze voorwaarden kende en ermede
ondervervoerders, tot vrijwaring is ingestemd heeft. Het enig document dat
gehouden en dat zij zich niet kan vierde ge!ntimeerde (thans eiseres) hierberoepen op de beperking van haar omtrent voorlegt, is de vrachtbrief van
aansprakelijkheid overeenkomstig 26 augustus, 1976 doch dit stuk is
geenszins door appellant ( thans verweerde voorwaarden van haar vervoer- der)
als afzender ondertekend. »,
documenten, nu niets erop wijst dat
verweerder die voorwaarden kende
terwijl de eerste rechter in zijn vonnis
en ermede had ingestemd, en dat had aangestipt dat verweerder niet
het enige document dat zij hierom- betwistte dat hij de algemene voorwaartrent overlegde de vrachtbrief van den van de vervoerovereenkomst tussen
26 augustus 1976 was, een stuk dat hem en eiseres gesloten, kende en dat
hij ze had aanvaard : « de partij
geenszins door verweerder als Taburiaux
ontkent niet dat ze deze
afzender was ondertekend;
voorwaarden kende en betwist evenmin
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 807 en 1138, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen beginsel van eerbiediging van
de rechten van de verdediging,
doordat het arrest het incidenteel
beroep van eiseres verwerpt en haar
veroordeelt verweerder te vrijwaren voor
aile bedragen zowel in hoofdbedrag,
interesten als in kosten die deze laatste
zelf moet betalen aan de vennootschap
Eur-0-Compound Belgium en bovendien
eiseres veroordeelt tot de kosten van
beide aanleggen, op de volgende
gronden : « Op de werf van derde
ge!ntimeerde te Engis bevinden zich vijf
silo's. Ze bevatten evenwel niet aile vijf
"filler". Uit het deskundigenonderzoek
blijkt dat de vervoerders, na weging van
hun voertuig, meestal zelf de betrokken
koopwaar inladen, wat erop wijst dat zij
weten in welke silo het door hen te
vervoeren produkt zich bevindt. Uit het
deskundigenonderzoek blijkt verder dat,
indien de vervoerders dit niet weten, er
alsdan een aangestelde van derde ge!ntimeerde beschikbaar is om hieromtrent
behulpzaam te zijn ... Het zijn blijkbaar
een of waarschijnlijk twee ondervervoerders die nagelaten hebben zich te informeren van welke silo zij moesten afnemen. Deze fout is des te groter, nu blijkt

dat zij deze zou aanvaard hebben »; in
zijn regelmatig in hoger beroep genomen conclusies, verweerder deze stellingname van de eerste · rechter niet
heeft tegengesproken en inderdaad niet
heeft beweerd dat hij niet gebonden zou
zijn door de algemene voorwaarden van
de transportovereenkomst gesloten tussen verweerder en eiseres; dat hij er
zich toe beperkte in hoger beroep te
beweren dat hij zelf geen enkele fout
begaan had; eiseres in tegenstelling
hiermee op zeer uitdrukkelijke wijze in
haar conclusies had voorgehouden dat
haar eventuele verantwoordelijkheid ten
aanzien van verweerder op contractuele
wijze beperkt was : « aangezien concluante (eiseres) immers een vervoerovereenkomst had gesloten met de partij
Taburiaux (thans verweerder) en het
vervoer moest verzekeren tussen Engis
en Oudenaarde van goederen te leveren
door Carmeuse aan Eur-0-Compound;
concluante geen andere verantwoordelijkheid te dragen heeft dan die spruitend uit de vervoerovereenkomst zelf
zoals ze gespecifieerd is in de contractuele clausules (onder andere in de
artikelen 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3 en 5/2)
van de vervoerdocumenten die de wet
vormen
tussen
de
contracterende
partijen •; dat uit deze gegevens voort'vloeit dat de rechters in hoger beroep,
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op de vordering tot vrijwaring door
verweerder tegen eiseres gericht, hoewel
eiseres, zonder op dit vlak door verweerder te zijn tegengesproken in de conclusies, had voorgehouden dat haar verantwoordelijkheid contractueel beperkt was,
een betwisting hebben opgeworpen en
beslecht die voor hen niet door de
partijen was opgeworpen, zodat die
rechters hun beoordelingsbevoegdheid
hebben overschreden (schending van de
artikelen 807 en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek), en zodat zij eveneens
een schending hebben begaan van het
algemeen beginsel van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging, nu
eiseres zich inderdaad in de onmogelijkheid bevindt de stelling van de rechters
in hoger beroep, in het kader van de
door hen naar voor geschoven betwisting, in conclusies te weerleggen :

overeenkomst bedongen aansprakelijkheidsbeperking had ingeroepen,
zulks op grond : dat « niets erop
wijst dat (verweerder) die voorwaarden kende en ermede ingestemd
heeft >> en dat « het enig document
dat (eiseres) hieromtrent overlegt devrachtbrief van 26 augustus 1976
(is), doch dit stuk geenszins door
(verweerder)
als
afzender (is)
ondertekend >>;
Overwegende dat, blijkens de
stukken van de rechtspleging, verweerder zelf niet was opgekomen
tegen de eerder weergegeven vaststelling van de eerste rechter valgens welke verweerder niet had
betwist dat hij met de voorwaarden
tot beperking van de aansprakelijkheid van eiseres had ingestemd; dat
hij evenmin was opgekomen tegen
de voormelde conclusie waarbij
eiseres zich op die voorwaarden had
beroepen;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest, door te
oordelen « dat niets erop wijst dat
(verweerder) die voorwaarden kende
en ermede ingestemd heeft >>, een
betwisting opwerpt waarvan de conclusies van partijen het bestaan
uitsloten;

Overwegende dat de eerste rechter bij de bespreking van de door
eiseres ingeroepen ontheffingsclausules had vastgesteld dat zij, met
verwijzing naar de voorwaarden van
het C.M.R.-verdrag en naar de
« contractuele clausules >>, afgedrukt
op de vrachtbrief, stelde : dat alleen
de verzender (verweerder) verantwoordelijkheid
droeg
voor
de
behandeling, de lading en de stuwing, terwijl in artikel 5.2 bepaald
is : « Welke ook de aard van zijn
Dat het middel gegrond is;
aansprakelijkheid moge zijn en
zelfs in geval van zware fout van
hem of van zijn ondergeschikten,
zal de vervoerder zich kunnen
beroepen op de beperkingen van de
aansprakelijkheid voorzien in dit
Om die redenen, voegt samen de
contract of in de wet die het zaken
ingeschreven
onder
de
beheerst »; dat de eerste rechter nrs. 3687 en 3710; verleent akte van
desaangaande had geconstateerd : de afstand in de zaak nr. 3687 en
« De partij Taburiaux (verweerder) veroordeelt eiser in de kosten van
ontkent niet dat zij deze voorwaar- die voorziening; vernietigt het
den kende en betwist evenmin dat bestreden arrest in zoverre het uitzij die zou aanvaard hebben >>;
spraak doet over de vordering tot
Overwegende dat het arrest, vrijwaring van verweerder tegen
ingaande op het hoger beroep van eiseres en over de kosten betrefverweerder, die door de eerste rech- fende die vordering, doch met uitter gedeeltelijk aansprakelijk werd_ zondering van het gedeelte van de
geacht voor het verkeerd inladen, rechtsplegingsvergoeding in hoger
eiseres hiervoor volledig aansprake- beroep dat het arrest uitsluitend ten
lijk verklaart, onder afwijzing van laste legt van verweerder; beveelt
de in het middel weergegeven con- dat van dit arrest melding zal worclusie waarin zij de in de vervoer- , den gemaakt op de kant van de

-681gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de overige kosten aan en zegt
dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

kosten van het hoge1· beroep, maar
voert zij tegen dat beschikkende
gedeelte geen middel aan (3).
(BROUWER!J ROMAN N.V. T. BOUCHEZ)
ARREST

21 januari 1983- 1" kamer- Voorzit(A.R. nr. 3732)
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Delva - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
HET HOF; - Gelet op het bestreadvocaat-generaal - Advocaten : mrs.
den vonnis, op 11 maart 1982 in
De Bruyn en Dassesse.
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen eerste verweerster :

Nr. 296
1" KAMER- 21 januari 1983

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

BURGERLIJKE ZAKEN GER.W.. ART. 774,
TWEEDE LID VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN
TE BEVELEN ALVORENS EEN VORDERING AF
TE WIJZEN OP GROND VAN EEN EXCEPTIE DIE
DE PARTIJEN VOOR HEM NIET HEBBEN AANGEVOERD.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE
ZAKEN - PARTIJ DIE BELANG HEEFT BIJ HET
CASSATIEBEROEP- BEGRIP.

1' De rechter is verplicht de heropening

van de debatten te bevelen wanneer
hij een vordering geheel of ten dele
afwijst op grand van een exceptie die
de partijen voor hem niet hebben
aangevoerd, met name van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid
(1) (2). (Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
2' Niet

ontvankelijk bij gebrek aan
belang is het cassatieberoep van een
partij tegen een beslissing die de
tegen haar ingestelde vordering verwerpt : zulks blijft gelden, ook al is
eiseres in cassatie veroordeeld in alle

(1) Cass., 5 dec. 1975 (A.C:, 1976, 434); zie
Cass., 19 april 1979 (ibid., 1978-79, 988).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 774, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, 16, I, 4',
laatste lid, 16, IV, 28 van de wet van
30 mei (lees april) 1951 op de handelshuurovereenkomsten, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de
eerbiediging van de rechten van verdediging,
doordat het vonnis, beslissend op de
door eiseres ingestelde vordering tot
betaling van een uitzettingsvergoeding
op grond van artikel 16, IV, van de wet
van 30 april 1951, vordering steunend op
de overweging dat « gedaagde (thans
eerste verweerster) weigert de regelmatig aangevraagde huurhernieuwing toe
te staan zonder opgave van redenen, en
gedaagde weigert eveneens de uitzettingsvergoeding te betalen », deze vordering afwij st op grond dat eiseres « naliet
deze weigering binnen de 30 dagen voor
de rechter te betwisten dan wanneer
artikel 16 deze termijn voorschrijft op
straffe van verval ... »,
terwijl, eerste onderdeel, de door
artikel 16, I, 4', laatste lid, voorgeschreven termijn tijdens de debatten nooit
vernoemd noch ingeroepen werd, en
geen voorwerp heeft uitgemaakt van een
tegensprekelijk debat; waaruit blijkt dat
het vonnis de door eiseres ingestelde
vordering afwijst op grond van een
exceptie, die door de rechtbank niet was
opgeworpen, met miskenning van de
verplichting om voorafgaand de heropening van de debatten ambtshalve te

(2) De feitenrechter heeft ten onrechte de
vordering op grond van verjaring verworpen :
de termijn van art. 16, I, 4°, wet 30 april 1951 is
immers niet toepasselijk in het geval voorzien
(3) Zie Cass., 20 maart 1980 (A.C:, 1979-80,
bij art. 16, IV, van de genoemde wet.
nr. 460).
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wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en dat de vordering van eiseres ertoe strekt eerste verweerster te horen veroordelen tot betaling van een vergoeding
wegens uitzetting, die vordering
afwijst om de reden dat eiseres
« naliet de weigering van eerste
verweerster binnen de dertig dagen
voor de rechter te betwisten, dan
wanneer artikel 16 deze termijn
voorschrijft op straffe van verval »;
Overwegende dat het vonnis aldus
de vordering afwijst op grond van
een exceptie in de zin van voormeld
artikel 774, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, zo verweerster
in haar conclusie erop had gewezen
dat eiseres negen maanden had
gewacht om voor de eerste maal te
protesteren tegen de weigering tot
huurhernieuwing, zij daaruit niet
had afgeleid dat de vordering niet
tijdig was ingesteld; dat niet blijkt
dat eiseres voormelde exceptie voor
de rechtbank had ingeroepen; dat
derhalve, alvorens te beslissen, de
heropening van de debatten diende
te worden bevolen;
Dat het onderdeel gegrond is;

bevelen (schending van artikel 774,
tWeede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van de
rechten van verdediging);
tweede onderdeel, de in het vonnis
vermelde termijn van dertig dagen voorgeschreven is voor het geval waarin « de
huurder betwist dat de verhuurder
gerechtigd is de in de voorafgaande
!eden opgegeven redenen in te roepen "•
en bijgevolg een discussie van de
bedoelde opgegeven redenen tot voorwerp moet hebben maar niets heeft uit
te staan met de vordering tot betaling
van een uitwinningsvergoeding, waarvan
het principe in de artikelen 16, rv, €m 25,
en de termijn om de vordering in te
stellen in artikel 28 van dezelfde wet
zijn vastgelegd; en terwijl de weigeringsbrief van de verhuurster, thans verweerster, zich op geen van de in artikel 16, I,
opgesomde redenen beriep en allerminst
steunde op de in artikel 16, I, 4",
vermelde grove tekortkomingen, maar
enkel vermeldde : « Mijn weigering is
gesteund op artikel 16, rv, van de wet op
de handelshuurovereenkomsten ... Aangezien het handelsfonds van dit verkooppunt U niet meer toebehoort, ben ik
U dan ook geen enkele uitwinningsvergoeding verschuldigd >>; waaruit blijkt
dat, door een in die termen gestelde
weigering te onderwerpen aan de regeling en aan de termijnbepaling van
artikel 16, I, 4", laa'tste lid, het vonnis
ofwel aan de aangehaalde weigeringsbrief en aan het inleidend exploot een
andere inhoud geeft dan uit de tekst
ervan blijkt, en in dat geval de bewijskracht van deze stukken miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
ofwel een onjuiste toepassing maakt van
artikel 16, I, 4", laatste lid, en de
bepalingen van de artikelen 16, rv, en 28
van dezelfde wet schendt :

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de tweede verweerster:
Overwegende dat het vonnis de
vordering van tweede verweerster
tegen eiseres, met bevestiging van
het beroepen vonnis, als ongegrond
afwijst; dat het evenwel eiseres
veroordeelt in de kosten van het
hoger beroep;
Overwegende dat eiseres tegen
laatstvermelde beslissing geen middel aanvoert;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter de heropening van de debatten moet bevelen alvorens de vordering geheel of
gedeeltelijk af te wijzen op grond
van een exceptie die de partijen
voor hem niet hadden ingeroepen;
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben vastgesteld dat eerste
Om die redenen, en ongeacht het
verweerster de door eiseres aangevraagde huurhernieuwing weigerde tweede onderdeel van het middel
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leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
1' KAMER- 21 januari 1983
over de vordering van eiseres tegen
eerste verweerster en over de WATERS - WET VAN 10 JANUARI 1977
HOUDENDE REGELING VAN DE SCHADELOOSkosten van de hoofdeis en de kosten
van het hoger beroep gevallen aan STELLING VOOR SCHADE VEROORZAAKT
de zijde van eiseres en van eerste DOOR HET W1NNEN EN POMPEN VAN GRONDverweerster; verwerpt de voorzie- WATER, ART. 1, TWEEDE LID- DRAAGWIJDTE.
ning voor het overige; beveelt dat De bepaling van art. 1, tweede lid, van
van dit arrest melding zal worden
de wet van 10 januari 1977 houdende
1·egeling van de schadeloosstelling voor
gemaakt op de kant van de gedeelschade veroorzaakt door het winnen
telijk vernietigde beslissing; houdt
en pompen van grondwater, Juidens
de kosten aan en zegt dat de
welke diegenen die door hun gezafeitenrechter erover zal beslissen;
menlijk toedoen de daling van een
verwijst de aldus beperkte zaak
grondwaterlaag veroorzaken, solidair
naar de Rechtbank van Eerste Aanaansprakelijk zijn vom· de daardoor
leg te Leuven, zitting houdende in
veroorzaakte schade, brengt niet mee
hoger beroep.
dat voor de schade die door de daling
van de grondwaterlaag bovengronds
21 januari 1983- 1' kamer- Voorzitaan onroerende goederen, grand en
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
beplantingen inbegrepen, wordt toege- Verslaggever : de h. Lebbe - Gebracht, andere personen aansprakelijk
lijkluidende conclusie van de h. Ballet,
zijn dan die vermeld in artikel 1,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
eerste lid, van die wet; namelijk de
Claeys Bouuaert en Biitzler.
exploitant van de grondwaterwinning
en de bouwheer van openbare of
private werken die door hun toedoen
de daling van de grondwaterlaag veroorzaken (1).
Nr. 297
1' KAMER- 21 januari 1983

VERHAAL OP DE RECHTER -

AMBTELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT
BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST.

Daar het verhaal op de rechter een
burgerlijk geding is, kan het enkel
worden ingesteld bij een door een
advocaat bij het Hoi van Cassatie ondertekend verzoekschrift (1).
(Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)
(MIERAS)

(A.R. nr. 7751)

(• ANTWERPSE WATERWERKEN" N.V. T. MOORTGAT, ROMMENS, BELGISCHE STAAT - MIN. V.
SOCIALE ZAKEN)
ARREST

(A.R. nr. 3698)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 november 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van de wet van
10 januari 1977 houdende regeling van
de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen
van grondwater,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld of althans niet

21 januari 1983- 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
1----------------Nota arrest nr. 298 :
Nota arrest nr. 297 :
(1) Cass., 26 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 383).

(1) Zie
Pari.
Besch.,
Kamer,
zitting
1975-1976, 849, nrs. 1, memorie van toelichting,
biz. 2, artt. 1, 2 en 9, en 5, biz. 3, 13, 14 en 25.

-684geloochend dat eiseres als studiebureau
de werken in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid heeft geleid,
beslist dat de door artikel l van de wet
van 10 januari 1977 ingestelde aansprakelijkheid ook weegt op hen die de
Ieiding van de werken in handen hebben,
terwijl de door bet tweede lid van
artikel 1 bedoelde « diegenen die door
hun gezamenlijk toedoen de daling van
een grondwaterlaag veroorzaken » geen
anderen zijn dan de door bet eerste lid
bedoelde « exploitant van de grondwaterwinning en de bouwheer van openbare of private werken » en een studiebureau dat in andermans opdracht werken leidt, noch exploitant noch bouwheer is,
en terwijl de wil van de wetgever de
aansprakelijkheid te beperken tot de
exploitant en de bouwheer volgt uit de
verklaringen afgelegd tijdens de parlementaire voorbereiding die er de nadruk
op gelegd hebben dat het tweede lid van
artikel 1 enkel bet geval van veelheid
van exploitanten betreft :

personnes qui) door hun gezamenlijk toedoen de daling van een
grondwaterlaag veroorzaken, zijn
solidair aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade »;
Overwegende dat uit het verslag
van de commissie voor de economische zaken van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers blijkt dat
de waag was gerezen of het toepassingsgebied van het oorspronkelijk
artikel 2 niet ruimer was dan dat
van artikel 1, eerste lid; dat werd
aangenomen dat zulks niet het
geval was en de tekst van het
toenmalig artikel 2 werd ingelast in
artikel 1, als tweede lid, met de
toelichting : « Ret dient te worden
aangestipt dat de voorgestelde tekst
uitsluit dat het toepassingsgebied
van het vroeger artikel 2 ruimer zou
kunnen worden gei:nterpreteerd dan
dat van artikel 1, eerste lid>>;
Overwegende dat, nu het op
grond van die toelichting is dat de
tekst van artikel 1 van de wet van
10 januari 1977 houdende regeling
van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen
en pompen van grondwater, door de
wetgever werd aangenomen, hieruit
volgt dat, in het tweede lid van dat
artikel, met de woorden « diegenen
die >> (in de Franse tekst : « ceux
qui >>) geen andere personen worden
bedoeld dan de exploitanten van
een grondwaterwinning en de
bouwheren van openbare of private
werken;
Dat de rechtbank, door anders te
beslissen, bedoeld artikel 1 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat het bestreden
vonnis oordeelt dat, op grond van
artikel 1, tweede lid, van de wet van
10 januari 1977 houdende regeling
van de schadeloosstelling voor
schade veroorzaakt door het winnen
en pompen van grondwater, hij die
« de Ieiding >> van de werken << in
handen heeft >>, aansprakelijk is;
Overwegende dat het wetsontwerp van 8 april 1976 houdende
regeling van de schadeloosstelling
voor schade veroorzaakt door het
pompen
van
grondwater,
in
artikel 1, eerste lid, bepaalde dat de
exploitant van een grondwaterwinning en de bouwheer van openbare
of private werken die door hun
toedoen de daling van de grondwaterlaag veroorzaken, objectief aansprakelijk zijn voor de schade die
daardoor bovengronds aan onroeOm die redenen, vernietigt het
rende goederen, grond en beplantin- bestreden vonnis; beveelt dat melgen inbegrepen, wordt aangebracht; ding van onderhavig arrest zal worDat artikel 1, tweede lid, van dat den gemaakt op de kant van de
wetsontwerp bepaalde dat deze wet vernietigde beslissing; houdt de
niet van toepassing is op de schade kosten aan en zegt dat de feitendie door waterbemaling in mijnen is rechter erover zal beslissen; ververoorzaakt; dat artikel 2 luidde
klaart dit arrest bindend voor de
" zij die (in de Franse tekst : les _Belgische Staat; verwijst de zaak

:j

-685doordat het arbeidshof vaststelt dat
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in
hoger beroep.

21 januari 1983- 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. van
Heeke.

Nr. 299

meerdere ruimten van de woning door
eiseres zelf en mevrouw Rottiers samen
worden bewoond, terwijl een slaapkamer
door eiseres en haar kind aileen wordt
betrokken, oordeelt dat " het begrip
" san1enwonen " niet uitsluitend het
effectieve verblijf van twee of meer
personen onder hetzelfde dak vereist,
maar dat bovendien (vereist is dat) ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk samenvoegen van de patrimonia de werkloze daaruit profijt kan halen >>,
beslist dat « ter zake (eiseres) zeker
profijt heeft gehaald uit het samenwo·
nen met mevrouw Rottiers, vermits zij
geen huishuur moest betalen voor haar
verblijf », en het hoger beroep van
eiseres afwijst als ongegrond,

3' KAMER- 24 januari 1983
WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING - WERKNEMER
- GEZINSHOOFD- SAMENWONEN- BEGRIP.

Voor de toepassing van artikel 83ter,
eerste lid, 3', van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964, dat bepaalt
wie voor de vaststelling van het
bedrag van de werkloosheidsuitkering
als werknemer-gezinshoofd wordt
beschouwd, wordt onder samenwonen
verstaan het onder hetzelfde dak
samenleven van twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding hebben (1).
(MARTENS

T.

RIJKSDIENST VOOR
VOORZIENING)

ARBEIDS-

ARREST

(A.R. nr. 3690)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1982 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel B3ter, eerste
lid, 3', van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, ingevoegd bij artikel 2 van het ministerieel
besluit van 18 oktober 1971,
(1) Raadpl. Cass., 14 mei 1979 (A.C:, 1978-79,
1093).

terwijl artikel 160, § 2, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid bepaalt dat het bedrag van
de dagelijkse werkloosheidsuitkering
van de werknemers-gezinshoofden wordt
vastgesteld op 60 pet. van het gemiddeld
dagloon; artikel 83ter, eerste lid, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid, ingevoegd bij
artikel 2 van het ministerieel besluit van
13 oktober 1971, bepaalt dat voor de
vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen waarop de werknemers-gezinshoofden, bedoeld in voornoemd artikel 160 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, kunnen
aanspraak maken, onder meer worden
beschouwd als werknemers-gezinshoofden : werknemers die uitsluitend met
een of meer van de hierna genoemde
personen samenwonen; samenwonen, in
de zin van artikel 83ter, eerste lid, 3',
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, niet aileen veronderstelt dat twee
of meer personen effectief en ongescheiden onder hetzelfde dak verblijven, doch
bovendien vereist dat zij een volledige of
quasi-volledige samenvoeging der patrimonia kennen, en derhalve ogenschijnlijk een vermogensvermenging nastreven; het arbeidshof, dat vaststelt dat
eiseres en mevrouw Rottiers slechts een
dee! van de woonruimte deelden, en
uitgaat van het enkele feit dat eiseres
geen huurlasten moest dragen voor haar
verblijf en derhalve profijt ha~de uit het
samenwonen, met kon beshssen dat
e1seres met Ianger gerechtlgd was
als werkneemster-gezinshoofd werkloosheidsuitkering te genieten, zonder de
\ draagwijdte en betekenis van ar-

-686tikel- B3ter, eerste lid, 3o, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 te
miskennen:

tegen openstaan, geregeld door de wet
die van kracht is op de dag van de
uitspraak (1 ).

Overwegende dat, voor de toepas- 2" Voor de toepassing van art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet
Bediensing van voormeld artikel 83 ter,
den, gew. bij de wet van 11 maart 1954
eerste lid, 3", van het ministerieel
(2), WOI"dt ondei" « overeengekomen
besluit van 4 juni 1964, onder
jaarlijkse bezoldiging » verstaan het
samenwonen dient te worden verjaarloon waarop de bediende krachstaan het onder hetzelfde dak
tens zijn arbeidsovei"eenkomst recht
samenleven van twee of meer perheeft, en niet het bij het beiHndigen
sonen die een gemeenschappelijke
van de arbeidsverhouding werkelijk
betaalde en ontvangen loon.
huishouding hebben; dat samenwonenden hun huishoudelijke aangelegenheden geheel, althans hoofdza(MANNES T. CONFISERIE WNKA N.V.)
kelijk, gemeenschappelijk regelen,
maar niet noodzakelijk hun vermoARREST
gen volledig of bijna volledig
(A.R. nr. 3706)
samenbrengen;
Dat het middel naar recht faalt;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
24 januari 1983 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, wnd.
Gelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Biitzler en Simont.
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1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - WETTEN OP DE
BEVOEGDHEID EN DE RECHTSPLEGING
RECHTSMIDDELEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEDIENDEN - OVEREENGEKOMEN JAARLLJKSE
BEWLDIGING- BEGRIP.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 3, 19, 21,
23, 24, 25, 26, 28, 1050 en 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek, 11, 35", van
artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk Wetboek, 5
van de genoemde wet en, voor zoveel
nodig, 2219 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat eiser, handelsvertegenwoordiger in dienst van verweerster, door deze
laatste werd ontslagen op 23 juni 1964
met een opzeggingstermijn van 9 maanden, dat de tussen partijen gesloten
arbeidsovereenkomst aldus een einde
nam op 31 maart 1965, dat eiser op
28 juni 1965 verweerster in verzoening
had opgeroepen voor de Werkrechtersraad te Antwerpen en dat op 7 juli 1965
een proces-verbaal van niet-verzoening
werd opgesteld; dat dit proces-verbaal
gevolgd werd op 15 oktober 1965 door de
dagvaarding van verweerster ten verzoeke van eiser om te verschijnen voor
genoemde werkrechtersraad met als
voorwerp van het geschil de betaling van
(1) Cass., 10 feb. 1972 (A.C., 1972, 536) met
concl. eerste adv .-gen. Mahaux, in Bull. en
Pas., 1972, I, 533; Cass., 27 okt. 1977 (A.C., 1978
266).
'

(2) Art. 35 werd gewijzigd door de wet van
1" In geval van wijziging van de wetge- 21 november 1969; sedertdien kwam de
betrokken bepaling niet meer in de wet voor·
ving betreffende de rechtsmiddelen zij werd evenmin opgenomen in de than~
worden, behoudens andersluidende geldende Arbeidsovereenkomstenwet van
bepaling, de rechtsmiddelen die daar- 3 juli 1978.
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een uitwinningsvergoeding, achterstal!ige commissielonen, een aanvullende
opzeggingsvergoeding, de regularisatie
van het vakantiegeld en achterstallige
vergoedingen voor wettelijke feestdagen,
dat door verweerster een exceptie van
verjaring werd opgeworpen tegen de
vordering van eiser met betrekking tot
de betaling van achterstallige commissielonen, dat de werkrechtersraad bij
tegensprekelijk vonnis van 7 maart 1968
de vordering van eiser ontvankelijk en
ten dele gegrond verklaarde, verweerster
veroordeelde uit hoofde van uitwinningsvergoeding tot betaling van een provisioneel bedrag, de vordering tot schadevergoeding als ongegrond afwees en, a!vorens uitspraak te doen over het meer
gevorderde, een deskundige-boekhouder
aanstelde, later vervangen bij vonnis van
24 juli 1969; dat het hoger beroep van
verweerster tegen het vonnis van
7 maart 1968, ingesteld bij exploot van
20 mei 1968, op 13 oktober 1969 niet,
ontvankelijk want voortijdig werd verklaard door de Werkrechtersraad van
beroep te Antwerpen, zu!ks met toepassing van artikel 45 van de wet op de
werkrechtersraden van 9 juli 1926,
gewijzigd bij de wet van 12 juli 1960; dat
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, na
neerlegging van het verslag van de
deskundige-boekhouder en uitspraak
doende in voortzetting op 13 april 1978,
de vordering van eiser in haar verschillende onderdelen gegrond verklaarde en
verweerster veroordeelde tot betaling
aan eiser, boven een aanvullende uitwinningsvergoeding, van verschillende
bedragen uit hoofde van achterstallige
commissielonen, een aanvullende opzeggingsvergoeding, vakantiegeld en loon
voor wettelijke feestdagen; het bestreden
arrest, uitspraak doende op het hoger
beroep van verweerster tegen de vonnissen van 7 maart 1968 en 24 juli 1969 van
de Werkrechtersraad te Antwerpen als,ook tegen het vonnis van 13 april 1978
van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen,
hoger beroep ingesteld bij exploot van
22 mei 1978, voormeld hoger beroep
ontvankelijk en gegrond verklaart, de
aangevochten vonnissen tenietdoet en,
opnieuw rechtdoende, de oorspronkelijke
vordering van eiser verjaard verklaart
voor zover zij betrekking had op commissielonen verschuldigd v66r 28 juni
1960 en op loon voor feestdagen voor de
periode van 1951 tot 1959 en, voor hetl
overige ontvankelijk en deels gegrond,
deels ongegrond noemt, dienvolgens ver-I
weerster veroordeelt tot betaling van

zekere bedragen uit hoofde van de
gegrond verklaarde onderdelen van
eisers vordering,
terwijl het vonnis van 7 maart 1968
van de Werkrechtersraad te Antwerpen
ten verzoeke van eiser bij exp!oot van
17 mei 1968 aan verweerster is betekend;
dat, indien genoemd vonnis, gelet op
artikel 45, derde lid, van de wet op de
werkrechtersraden, houdende als definitief « de beslissing die een einde maakt
a an aile betwistingen, zowel over incidenten en bevoegdheid als over de
grond, die aan de werkrechtersraad
onderworpen werden » in zoverre het de
vordering van eiser ontvankelijk verklaarde, niet onmiddellijk vatbaar was
voor hoger beroep vermits de werkrechtersraad zijn rechtsmacht over het
geheel van de grond van de betwisting
niet had uitgeput, daarentegen, door de
werking van de opheffingsbepaling opgenomen onder artikel 11, 35', van artikel 2
van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en de
artikelen 19, 21, 1050 en 1051 van het
genoemde wetboek onmiddellijk van toepassing op de hangende rechtsgedingen
(artikelen 2 en 3 van het Gerechtelijk
Wetboek), het hoger beroep tegen het
dispositief waarin de eerste rechter zijn
rechtsmacht had uitgeput met betrekking tot de litigieuze vraag naar de
ontvankelijkheid van de vordering,
diende ingesteld te worden binnen de
maand van de inwerkingtreding van de
voormelde wettelijke opheffingsbepalingen, inwerkingtreding vanaf 1 november
1970 ( artikel 5 van de wet van 10 oktober
196'/); het arrest, door het hoger beroep
van verweerster van 22 mei 1978 tegen
het vonnis van 7 maart 1968 ontvankelijk te verklaren op een ogenblik dat de
beslissing door de eerste rechter geveld
over de ontvankelijkheid van de vordering van eiser reeds in kracht van
gewijsde was gegaan, en door, bij wege
van nieuwe beslissing, de vordering van
eiser niet ontvankelijk te verklaren
wegens verjaring van de periode v66r
28 juni 1960, het geheel van de in het
middel ingeroepen wettelijke bepalingen
schendt:

Overwegende dat het middel, voor
zover het schending aanvoert van
de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van
h.et Gerechte~ijk Wetboek, ~iet prec1seert waarm le schendmg zou
bestaan;

I

-688Overwegende dat voor het overige, in geval van wetswijziging met
betrekking tot de rechtsmiddelen,
de op het tijdstip van de uitspraak
geldende wet het rechtsmiddel
tegen deze uitspraak regelt; dat de
ontvankelijkheid van het hoger
beroep tegen het vonnis van de
werkrechtersraad van 7 maart 1968
niet wordt geregeld door
het
Gerechtelijk Wetboek, maar wel
door artikel 45 van de wet van 9 juli
1926 op de werkrechtersraden,
gewijzigd bij de wet van 9 juli 1960;
Dat het hoger beroep tegen de
beslissing van de eerste rechter
omtrent de ontvankelijkheid van de
vordering niet diende te worden
ingesteld binnen de maand na de
opheffing van dit artikel 45 door
artikel 11, 35", van artikel 2 van de
wet van 10 oktober 1967;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 34 en 35,
eerste lid, van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract
(koninklijk besluit van 20 juli 1955), 1
van de wet van 30 juli 1963 tot instel!ing
van het statuut van de handelsvertegenwoordigers en, voor zoveel nodig, 2277
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat de overeenkomst van
handelsvertegenwoordiger van eiser in
dienst van verweerster een einde had
genomen door het ontslag uitgaande van
de werkgever, betekend op 23 juni 1964
met een opzeggingstermijn van negen
maanden verstrijkend op 31 maart 1965
de oorspronkelijke vordering van eise;
verjaard verklaart voor zover die betrekking had op commissielonen verschuldigd v66r 28 juni 1960, op grond : « dat
op 28 juni 1965, toen de oorspronkelijke
vordering ingesteld werd door oproeping
in verzoening, artikel 34 van de gecoordineerde wetten op het bediendencontract als volgt luidde : " de vorderingen
wegens de arbeidsovereenkomst voor
bedienden verjaren door verloop van een
jaar na het eindigen van de overeenkomst "; dat !uidens het toenmalig
artikel 35 deze bepaling slechts van
toepassing was op de bediendencontracten waarin de overeengekomen jaarlijkse bezoldiging 180.000 frank niet te

boven ging; dat (eiser), na uitbreiding
van zijn eisen, achterstallige commissie
v~rdert~ dat, mocht zijn stelling juist
Z!Jn, d1t zou betekenen dat hij een
maandloo~ had van 59.170 frank, op
welke bas1s de eerste rechter overigens
de toegekende opzeggingsvergoeding
heeft berekend; dat in de stelling van
(eiser) zijn jaarlijkse bezoldiging, waarop
hij recht had, dus 180.000 frank te boven
ging; dat het toenmalige artikel 34 dan
ook niet van toepassing is; dat in dit
geval artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing is; dat luidens
dit artikel a! hetgeen betaalbaar is bij
het jaar of bij kortere termijnen door
verloop van vijf jaren verjaart »,
terwijl, nu de regel van artikel 34
van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract (koninklijk
besluit van 20 juli 1955) van toepassing
is op de arbeidsovereenkomsten waarvan
de overeengekomen jaarlijkse bezoldiging 180.000 frank niet overschrijdt, deze
begrenzing ratione pecuniae diende
beoordeeld te worden in het Iicht van
het werkelijk door de werkgever
betaalde en door de werknemer, zij het
onder voorbehoud, aanvaarde loon op
het ogenblik dat hun contractuele verhoudingen een einde hebben genomen
·en niet in functie van de aanspraker:
van eiser welke door verweerster werden
betwist; het arrest, des te meer daar het
zel£ voor de berekening van de aanvullende opzeggingsvergoeding vaststelt dat
« de bezoldiging van (eiser) bij het
beeindigen van de arbeidsovereenkomst
tussen partijen geheel bestond uit
commissielonen » en dat « volgens de
door beide partijen overgelegde stukken
het commissieloon verdiend gedurende
de twaal£ maanden die de opzegging van
de arbeidsovereenkomst voorafgingen op
124.131 frank neerkomt », de exceptie
van verjaring voor de bedragen van de
achterstallige commissielonen, gevorderd
door eiser doch betwist door verweerster, niet kon aanhouden op basis van
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek
· hierbij de regel van artikel 34 var:
genoemde wetten op het bediendencontract opzij schuivend, zonder het geheel
vim de in het middel vermelde wetsbepalingen te schenden :
Ov
erwegende dat het toen geldende artikel 34 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende het
bediendencontract bepaalde : « de
vorderingen wegens de arbeidsovereenkomst voor bedienden verjaren
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eindigen van de overeenkomst »; rechtspersoonlijkheid is bevoegd om
cassatieberoep in te stellen tegen een
dat, naar luid van het toenmalige
rechterlijke beslissing die haar een
artikel 35 van dezelfde wetten, voor- ruimere
rechtspersoonlijkheid toekent
melde bepaling slechts toepasselijk (1). (Impliciet.)
was « op de bediendencontracten
waarin de overeengekomen jaar- 2' en 3' Het Rijksuniversitair Centrum te
. lijkse bezoldiging 180.000 frank niet Antwerpen heeft aileen rechtspersoonJijkheid voor het beheer van zijn eigen
te boven gaat »;
vermogen (2). (Wet van 5 juli 1920.)
Overwegende dat, in strijd met
wat het middel betoogt, de term
overeengekomen jaarlijkse be- (RIJKSUNIVERSITAIR CENTRUM TE ANIWERPEN
zoldiging » in dit artikel 35 niet T. RLJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELLJKE
ZEKERHEID)
overeenstemt met het bij het beeindigen van de contractuele verhouAdvocaat-generaal Lenaerts heeft in
ding werkelijk betaalde en ontvangen loon, maar wei met het loon substantie het volgende gezegd :
waarop de bediende krachtens de
Over de rechtspersoonlijkheid van de
rijksuniversiteiten is de laatste jaren
overeenkomst aanspraak heeft;
reeds heel wat geschreven (3), omdat de
Dat het middel faalt naar recht;
desbetreffende wetgeving menige wijziging he eft ondergaan (4).
(1) en (2) Raadpl. concl. van het O.M.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 januari 1983 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Delva, wnd.
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en De Gryse.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLLJKE ZAKEN - PERSONEN BEVOEGD
OM CASSATIEBEROEP . IN TE STELLEN OPENBARE INSTELLING
MET BEPERKTE
RECIITSPERSOONLLJKHEID.

2° ONDERWIJS -

UNIVERSITAIR ONDERWIJS - RECHTSPERSOONLLJKHEID - RLJKSUNIVERSITAIR CENTRUM TE ANTWERPEN.

3° RECHTSPERSOONLIJKHEID
RLJKSUNIVERSITAIR CENTRUM TE ANTWERPEN.

(3) Zie o.m. RENARD CL., La nouvelle legislation universitaire, Mededelingen van de Klasse
der Letteren en der Morele en Staatkundige
Wetenschappen van de Koninklijke Academie
van Belgie, 5e reeks, boek LVII, 1971, biz. 579;
DELCHEVALERIE J., Le patrimoine de l'Universite
de Li€ge, Revue universitaire de Liege, 1973,
blz. 7; VANDERSTICHELE A., Rijksuniversiteiten :

een vorm van decentralisatie en van deconcentratie, Liber aillicorum Professor Baron
JEAN VAN HoUTIE, 1975, biz. 1037; VANHOVE L.,
Zijn de Rijksuniversitaire instellingen rechtspersonen?, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrech~ 1975, biz. 311;
LEWALLE P., noot bij Rb. Luik, 8 nov. 1974,
Tijdschrilt
voor aannemingsrecht,
1975,
blz. 291; VERSTEGEN R., Rijks- en vrije universiteiten, beide rechtspersoon en openbare
dienst?, noot bij R.S. 7 jan 1975, R. W.
1976-1977, k. 724; VAN MENSEL F.
Nog wat over de rechtspersoonlijkheid van
de Rijksuniversitelten en over het functioneel
belang in hoofde van professoren, Tijdschrift
voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht,
1978, biz. 180; VANHOVE L., « Universiteit
Antwerpen », Omtrent het decreet van
1 augustus 1978, R.W:, 1979-1980, k. 1223;
DEOM P., Paradoxes du regime juridique des
universit6s, Administration publique, 1982,
blz. 43.
(4) Zie inzonderheid wet van 5 juli 1920 tot
toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de
staatsuniversiteiten Gent en Luik, gewijzigd
bij de wetten van 11 maart 1954, 9 april 1965,
24 maart en 28 mei 1971, wet van 28 april 1953
betreffende de inrichting van het universitair
onderwijs door de Staat; wet van 27 juli 1971
op de financiering en de controle van de
un1vers1taire instellingen.
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van de Raad van State, dw uit de
evolutie van de wetgeving afleidt dat
« de rijksuniversiteiten geacht moeten
worden een volkomen rechtspersoonlijkheid te hebben » (5).
Bestaat er voor het Hof aanleiding om
deze rechtspraak te bevestigen ?
Om deze vraag te beantwoorden mag
niet uit het oog worden verloren dat het
in de arresten waarin de Raad van State
zich expliciet of impliciet voor algehele
rechtspersoonlijkheid uitspreekt, gaat
om beroepen tot nietigverklaring die
ingesteld werden tegen beslissingen van
de rector of de raad van beheer van de
Rijksuniversiteit Gent. De universiteit
was in a! deze zaken dus geen verzoekende partij, maar tegenpartij.
Wat de betekenis·van een tegenpartij
in zulk geding is, zet de Raad van State
zelf duidelijk uiteen in een arrest van
13 oktober 1967 (6) : een beroep tot
nietigverklaring is niet gericht « tegen
bepaalde personen of overheden, die de
bestreden beslissing namen of wier
situatie er door wordt bepaald, maar
tegen de bestreden rechtshandeling als
zodanig; ... dat daarom de aanduiding
van de tegenpartij, a! is die ongetwijfeld
van belang voor de regelmatigheid van
de verdere rechtsstrijd, zonder weerslag
blijft op
de
geldigheid van
de
rechtsingang ». Hieruit leidt de Raad
o.m. af dat het lid van het auditoraat,
dat aangewezen is om te waken over de
uitvoering van de voorafgaande maatregelen, « bevoegd is om op het zicht van
de bestreden beslissing ambtshalve als
tegenpartij zodanig overheidslichaam of
zodanige overheidspersoon bij het ingespannen proces te betrekken, als norma1erwijze in aanmerking komt om de
verdediging van de rechtmatigheid van
de bestreden beslissing op te nemen ».
Uit de plaats die een tegenpartij in
een beroep tot nietigverklaring voor de
Raad van State inneemt, blijkt duidelijk
dat de kwestie van de rechtspersoonlijkheid daarbij eigenlijk zonder belang is.
Gaat het, zoals in de genoemde zaken
het geval was, om beslissingen die eeri·
orgaan van de rijksuniversiteit de
rector of de raad van beheer - heeft

genomen, dan is uiteindelijk de enige
vraag of de universiteit de verdediging
van de rechtmatigheid van die beslissingen op zich kan nemen. Is dat het geval,
dan IS er geen reden om ze buiten de
zaak te stellen. Ook wanneer zij geen
rechtspersoonlijkheid heeft, kan zij
tegenpartij zijn. Om de universiteit als
tegenpartij aan te wijzen, had de Raad
van State ermee kunnen volstaan haar
zeer ruime bestuursautonomie in aanmerking te nemen, zoals hij in de
arresten van 7 januari 1975 en 7 november 1977 heeft gedaan. Daarvoor was het
hoegenaamd niet nodig uit die autonomie af te leiden dat de universiteit
rechtspersoonlijkheid heeft.
Aangezien de Raad van State over die
rechtspersoonlijkheid
dus
uitspraak
heeft gedaan zonder enige juridische
noodzaak, dient zijn desbetreffende
rechtspraak toch wei erg te worden
gerelativeerd.
Dit is des te meer waar, wanneer men
bedenkt dat de kwestie van de rechtspersoonlijkheid in de procesvoering voor
de hoven en rechtbanken heel wat
belangrijker is dan in die voor de Raad
van State.
De hoven en rechtbanken doen uitspraak over de wederzijdse rechten en
verplichtingen van partijen die zich met
tegenstrijdige aanspraken voor hen aanbieden, en veroordelen eventueel de ene
partij om het subjectief recht van de
andere partij te erkennen; deze laatste
vindt in de rechterlijke uitspraak de
vereiste titel om de andere tot erkenning
van zijn recht te dwingen. Subjectieve
rechten kunnen aileen natuurlijke of
rechtspersonen hebben (7) en veroordelingen kunnen aileen tegen natuurlijke
en rechtspersonen worden uitgesproken
en uitgevoerd. Tenzij de wet er anders
over beschikt, is rechtspersoonlijkheid
daarom een onontbeerlijke vereiste om
voor de hoven en rechtbanken te kunnen optreden en moet de vordering in de
regel ook op straffe
van
nietontvankelijkheid tegen een rechtspersoon gericht zijn.

Voor de Raad van State hoeft dat
daarentegen niet, omdat deze aileen over
de objectieve wettigheid van een admi(5) R.v.St. 7 jan. 1975, nr. 16803 (Verz. hT. nistratieve rechtshandeling oordeelt. Hij
R. v.St., 1975, 13). Zie ook R.v.St., 15 juli 1 977 , doet geen uitspraak over een subjectief
nr. 18.396 (ibid., 1977, 1025), 4 okt. 1977 , recht ~an een der partijen en spreekt
nr. 18.460 (ibid., 1977, 1167) en 22 juli 1980 evenmm een veroordeling uit.
nr. 20.528 (ibid., 1980, 1092).
(6) Nr. 12.595 (Verz. Arr. R.v.St., 923).

'

1---------------(7) Cass., 8 okt. 1971 (A.C, 1972, 152).
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beslissing van een administratieve overheid die geen rechtspersoonlijkheid
heeft, vernietigen, zoals hij evenzeer
over de wettigheid van een beslissing
uitspraak kan doen op verzoek van een
partij die geen rechtspersoonlijkheid
heeft; aldus heeft hij bijvoorbeeld beroepen tot nietigverklaring van vakbonden
en politieke partijen ontvanke!ijk verklaard (8).
Maar heel wat moeilijker is het een
subjectief recht te erkennen van een
juridisch niet bestaande instelling of
organisatie of een onbestaand patrimonium tot betaling van een geldsom te
veroordelen. En daartoe zou de rechtspraak van de hoven en rechtbanken
leiden, indien zij, naar het voorbeeld van
de Raad van State, aan een pub!iekrechtelijke inste!ling rechtspersoonlijkheid
zou toekennen op de enkele grond dat
de wet deze een ruime bestuursautonomie heeft verleend of, zoals het arrest
van 15 juli 1977 zegt, een hele reeks
bevoegdheden heeft gegeven en verplichtingen heeft opgelegd.
Daarom lijkt het me niet verantwoord
te zijn dat de hoven en rechtbanken de
redengeving van de arresten van de
Raad van State expliciet of impliciet
zouden overnemen om een « volkomen
rechtspersoonlijkheid » aan de rijksuniversiteiten toe te kennen.
Dat betekent dus dat die rechtspersoonlijkheid beperkt is tot die welke de
wet van 5 juli 1920 hun toekent, d.w.z. en daarover zijn aile auteurs en ook de
rechtspraak, het bestreden arrest van
het arbeidshof inbegrepen, het eens dat de rijksuniversiteiten aileen rechtspersoon!ijkheid hebben voor het beheer
van het eigen vermogen.
Geen wet heeft, ook niet impliciet,
daaraan enige uitbreiding gegeven. En
dat is kennelijk ook nooit het opzet van
de wetgever geweest. Tijdens de voorbereiding van de wet van 27 juli 1971, die
de ruimere autonomie van de universiteiten tot stand heeft gebracht, is in de
Kamercommissie uitdrukkelijk gezegd
« dat het geenszins de bedoeling is of
kan zijn, de juridische aard van de
onderscheiden instellingen te wijzigen »
(9). In 1975 dacht de regering eraap.

.rechtspersoonlijkheid aan de rijksuniversiteiten toe te kennen (10), maar dat
voornemen werd nooit gerea!iseerd.
Overigens kan men toch moeilijk beweren dat de wetgever impliciet volledige
rechtspersoonlijkheid aan de rijksuniversiteiten heeft toegekend, wanneer
hij expliciet de rechtspersoonlijkheid
beperkt tot het beheer van het eigen
vermogen. De Raad van State meent een
argument voor de veralgemeende rechtspersoonlijkheid te vinden in de vervanging van de bijzondere commissie voor
het beheer van dit eigen vermogen door
de gewone beheersorganen van de universi tei t ( 11 ). Maar dat bewij st, naar
mijn mening, precies het tegendeel.
Wanneer de wetgever in de wet van
5 juli 1920 aileen de bepalingen betreffende het beheersorgaan van de rechtspersoon wijzigt en niet die betreffende
de rechtspersoon zelf, geeft hij toch
duidelijk te kennen dat hij aan de
·rechtspersoonlijkheid niet wil raken en
deze niet wil uitbreiden.
Ten onrechte steunt het arbeidshof
derhalve op die uitbreiding om de verdering tegen eiser ontvankelijk te verklaren.

Hiermee is evenwel niet gezegd dat de
vordering niet tegen eiser kon worden
ingesteld. Wanneer de autonomie van de
rijksuniversiteiten zo ver reikt dat niet
de Staat maar zij zelf de wedden van
hun personeel betalen en wanneer die
opdracht meer inhoudt dan aileen als
ui tbetalingsinstelling voor rekening van
de Staat te fungeren, zijn de universiteiten in beginsel ook de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en kan de
Rijksdienst
voor
Maatschappelijke
Zekerheid eiser daarvoor aanspreken.
Die problematiek had in het proces
aan bod moeten komen. Maar daarover
rept het arrest met geen woord. En het
bevat evenmin de nodige feitelijke gegevens die het Hof eventueel in de mogelijkheid zouden stellen om na te gaan of
de aangevochten bes!issing niet op
andere gronden naar recht kan worden
verantwoord, inzonderheid op grond van

(8) Zie bijv. R.v.St. 6 april 1966, nr. 11749
(Verz. Arr. R.v.St., 1966, 343), 21 feb. en 25 april
1Y68, nrs. 12.832 en 12.919 (ibid., 1968, 157 en
(10) Kamer, 1975-1976, Hand. 9 december
300).
11975, blz. 955, en 11 december 19'75, blz. 1049.
(9) Kamer, 1970-1971, Gedr. St., nr. 1043/4,
( ) W t
11
biz. 5.
e van 24 maart 1971, artt. 19 en 20.

-692de wetsbepalingen op het autonoom
administratief en financieel beheer van
de rijksuniversiteiten.
Daarom kan het Hof niet anders dan
vastste!len dat de redengeving van het
bestreden arrest de beslissing dat de
tegen eiser gerichte vordering ontvankelijk is, niet kan dragen.

Nu zou de vraag kunnen worden
gesteld of uit de gegrondbevinding van
het ingeroepen middel niet volgt dat de
voorziening niet ontvankelijk is, aangezien zij is ingesteld door een instelling
zonder rechtspersoonlijkheid.
De Raad van State oordeelt dat een
groepering zonder rechtspersoonlij kheid,
zoals een vakorganisatie, niettemin
bevoegd is om in rechte « haar belangen
te verdedigen, omschreven door de wet"
telijke en reglementaire bepalingen »
(12). In dat geval zou, volgens deze
rechtspraak, rechtspersoonlijkheid geen
vereiste meer zijn om in rechte op te
treden en dus ook niet om cassatieberoep ;n te stellen.
Tot op heden heeft het Hof nog niet
de gelegenheid gehad zijn oordeel over
die stelling te doen kennen. Regel blijft
nog steeds dat rechtspersoonlijkheid
vereist is om cassatieberoep in te stellen
(13). Wei doet een arrest van 2 mei 1979
uitspraak over een voorziening van een
feitelijke vennootschap zonder ze niet
ontvankelijk te verklaren. Maar dat
moet dan we! een zeer bijzonder geval
geweest zijn. Want in voetnoot wordt
erbij genoteerd dat zulks in casu niet
noodzakelijk was (14).
Ik meen niet dat men in deze zaak zo
ver als de Raad van State moet gaan om
de voorziening ontvankelijk te verklaren.
Het gaat hier immers niet om een
instelling zonder rechtspersoonlijkheid,
maar om een instelling met beperkte
rechtspersoonlijkheid. Als zodanig kan
zij dus in rechte optreden om de rechten
(12) R.v.St. 21 feb. 1968, nr. 12.832 ( Ver. Arr.
R. v.St., 1968, 157).
(13) Cass., 2 maart 1953 (A.C, 1953, 447) en'
30 mei 1960 (ibid., 1960, 874). Raadpl. Cass.,
11 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 524) met conclusie
van adv.-gen. Velu, in Bull. en Pas., 1979, I,
521.
(14) A.C, 1978-79, 1040, met voetnoot 5.

te verdedigen die haar binnen de grenzen van die beperkte rechtspersoonlijkheid zijn toegekend. Maar dat houdt ook
in dat zij zich moet kunnen verdedigen
tegen elke aanslag welke op die rechten
zou kunnen worden gepleegd. En dat is
het geval wanneer zij veroordeeld wordt
tot betaling van schulden die haar niet
mogen worden aangerekend en die veroordeling op haar vermogen zou kunnen
worden uitgevoerd. Het behoort tot de
rechtsbevoegdheid van de rechtspersoon
daartegen op te komen.
De vraag is alsdan niet of een instelling of groepering zonder rechtspersoonlijkheid in rechte kan optreden, maar of
een openbare instelling met beperkte rechtspersoonlijkheid kan opkomen
tegen een rechterlijke beslissing die
haar. een ruimere rechtspersoonlijkheid
toekent. En die vraag dient bevestigend
te worden beantwoord.
Ik meen derhalve dat de voorziening
ontvankelijk en het middel gegrond is.

Conclusie : vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 3711)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1981 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 4 en 5 van de
wet van 5 juli 1920 tot toekenning van
rechtspersoonlijkheid aan de Staatsuniversiteiten Gent en Luik, gewijzigd door
de wetten van 11 maart 1954, 9 april 1965
en 28 mei 1971, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel naar luid waarvan
rechtspefsoonliJ kheid slechts door of
krachtens de wet kan worden verleend,
doordat het arrest verweerders vordering tegen eiser ontvankelijk verklaart
onder mecr op grond : dat de wet van
28 april 1953 betreffende de inrichting
van het universitair onderwijs door de
Staat aan bepaaide organen van de
universiteit bevoegdheid geeft die een
beslissingsrecht inhoudt buiten het
domein van het eigen patrimonium; dat
de wet van 24 maart 1971 tot wijziging
van de wet van 28 april 1953, blijkens
haar memorie van toelichting, bedoelde
de autonomie in zake administratief en
budgettair beheer van de universiteiten
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op de financiiHe controle van de universiteiten de bestuurlijke autonomie van
de rijksuniversiteiten (artikelen 40 en
43) verruimt; « dat (door) de wetten
ingesteld sinds 1953 de juridische status
van de universiteiten grondig werd
gewijzigd : de toelichting gegeven in het
regeringsakkoord van 12 juni 1968,
betreffende de wet van 24 maart 1971,
stelt dat deze wet "de autonomie in zake
administratief en budgettair beheer
wenst te versterken "; het geheel van
bevoegdheden die aan de raden van
beheer wordt toegekend, is grondig
gewijzigd bij vergelijking met de door de
wet van 5 juli 1920 beperkte bevoegdheid
(het beheer van eigen vermogen); heel
de gamma van rechtshandelingen die
een rechtspersoon ten deel vailen,
mogen ze steilen; ze mogen ook zonder
tussenkomst van het Rijk " contracteren ", onder andere benoemingen doen,
ze beschikken over de kredieten; dat
derhalve de door de wet van 28 mei 1971
toegemeten rechtspersoonlijkheid, onder
meer aan het R.U.C.A., niet meer kan
beperkt worden tot het beheer van eigen
vermogen, ten andere, wanneer aan een
publieke rechtspersoon rechtspersoonlijkheid wordt gegeven, de bedoeling van
de wetgever is hem in staat te steilen de
specifieke finaliteit van de openbare
dienst waartoe hij werd aangewezen, te
bereiken; dat weliswaar de universiteit
haar bevoegdheden niet kan uitbreiden
buiten de door haar finaliteit gestelde
grenzen (principe van de specialiteit),
maar anderzijds, waar de zending van de
universiteit bestaat in het verstrekken
van universitair onderwijs en waar de
recente wetten geoordeeld hebben dat,
om deze zending te vervuilen, hun
administratieve autonomie aile rechtshandelingen dient te omvatten, dient te
worden aanvaard dat binnen het raam
van deze zending aan deze rechtspersoonlijkheid " aile de door hun organen
verrichte handelingen moeten worden
toegelaten en niet aileen degene die
betrekking hebben op hun eigen vermogen" (zoals de Raad van State dit
gesteld heeft in zijn arrest van 7 januari
1975); dat ten aanzien van de hierna
volgende door (eiser) opgeworpen argumenten de volgende beperkingen, verbonden aan de stelling hierboven ontwikkeld, als antwoord gelden : 1" de
gevorderde bijdragen hebben betrekking
op personeel in dienst van de Staat
(gedeelte
gedecentralisserde
dienst);
antwoord : het door een rechtspersoon

benoemde personeel is in zijn dienst en
een rechtspersoon is een autonoom juridisch persoon; 2" de wet van 24 maart
1971 heeft een interne autonomie, geen
externe of juridische autonomie voor
gevolg gehad; antwoord : de door de wet
van 28 mei 1971 verleende rechtspersoonlijkheid heeft de autonomie van een
autonome juridische persoon enkel
beperkt door het beginsel van de specialiteit; 3" het Rijk bleef de hierarchische
overste en behield zich het recht voor te
beslissen in talrijke materies; antwoord :
de
publiekrechtelijke
rechtspersoon
(lees : rechtspersonen) die door het
staatsgezag als onontbeerlijk zijn beoordeeld, zijn administratieve diensten,
begunstigd met een relatieve autonomie,
ze zijn altijd onderworpen aan een
toezicht van de overheid en hangen
bijna ailemaal af van een hierarchisch
gezag dat volgt uit de aard van het
wezen van een morele rechtspersoon van
publiekrechtelijke aard; de bemerking
dat speciaal in het R.U.C.A. gesteld is
dat elke belangrijke beslissing door de
Koning moet worden toegekend (lees :
goedgekeurd), infirmeert dit niet; 4" de
wetgever heeft wei gesteld dat de rector
de universiteit vertegenwoordigt maar
nergens dat hij haar in rechte vertegenwoordigt; antwoord : het behoort tot het
wezen van de rechtspersoonlijkheid in
rechte te kunnen optreden; elke rechtspersoon heeft de "juridicite "; 5" het
R.U.C.A. als een eigen rechtspersoon
erkennen zou tot de volgende " absurde"
gevolgtrekking leiden : a) het zou een
dienstgewijzigde (lees : dienstgewijze)
gedecentraliseerde dienst zijn; antwoord : als de wet rechtspersoonlijkheid
geeft, is het een rechtspersoon van
publiekrechtelijke aard; welke de kwalificatie is van de gamma van de soorten
instellingen is niet ter zake; hij is een
instelling die belast is met een openbare
dienst met een specifieke opdracht
hoger onderwijs te verstrekken en heeft
in die optiek rechtspersoonlijkheid;
b) hij zou met de Staat contracten
kunnen afsluiten en een proces voeren
tegen de Staat; hij zou zelfstandig contracten met derden kunnen afsluiten;
antwoord : elke universiteit sluit dagelijks zulke contracten af; en zeker proces
voeren tegen de Staat, wellicht had zelf
in casu (eiser) de Staat best "in zake"
gesteld om te oordelen over de vraag
welke bijdragen J~~:stens de Staat en
welke lastens hem VIelen »,
terwijl eiser weliswaar, overeenkomstlg voormelde wet van 5 juli 1920,

I
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zoals het arrest het zelf aanstipt, met
betrekking tot zijn « eigen vermogen »
en voor het overige een gedeconcentreerde overheidsdienst is, onder meer
zonder bevoegdheid om in rechte op te
treden, en de latere wetgeving ter zake,
onder meer de wet van 28 april 1953,
gewijzigd door de wet van 24 maart 1971,
de wet van 28 mei 1971 en de wet van
27 juli 1971, weliswaar de autonomie
onder meer van huidige eiser heeft
verruimd, doch zonder een omvorming
tot zelfstandig gedecentraliseerd bestuur
met rechtspersoonlijkheid tot gevolg te
hebben; de rechtspersoonlijkheid slechts
door of krachtens de wet wordt verleend
en ten deze geen enkele wet aan eiser
een ruimere rechtspersoonlijkheid heeft
verleend dan die bedoeld in de wet van
5 juli 1920, gewijzigd door de wetten van
11 maart 1954, 9 april 1965, 24 maart
1971 en 28 mei 1971, en verweerder zijn
vordering, waarvan ten deze niet is
vastgesteld dat zij betrekking heeft
op het beheer van eisers « eigen
vermogen "• derhalve niet tegen eiser
kon richten; het arrest niet wettig verweerders vordering tegen eiser ontvankelijk heeft kunnen verklaren :

Overwegende dat het arbeidshof,
nu het niet vaststelt dat verweerders rechtsvordering betrekking
heeft op het beheer van eisers
vermogen, met de in het middel
weergegeven redengeving zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

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; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
24 januari 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Delva, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - GeJijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.

Overwegende dat eiser, naar luid
van de artikelen 1, 2, 4 en 5 van de
wet van 5 juli 1920 tot toekenning
van rechtspersoonlijkheid aan de
;Staatsuniversiteiten Gent en Luik,
gewijzigd door de wetten van
11 maart 1954, 9 april 1965, 24 maart
en 28 mei 1971, rechtspersoonlijk- Nr. 302
heid geniet, doch a!leen voor het
beheer van zijn eigen vermogen;
2' KAMER- 25 januari 1983
Dat de wet van 28 april 1953
VERJARING
- STRAFZAKEN - STRAFVORbetreffende de inrichting van het
DERING DEFINITIEVE BESLISSING OP
universitair onderwijs door de TEGENSPRAAK
OVER DE STRAFVORDERING Staat, gewijzigd bij de wet van VER.JARING VAN DE STRAFVORDERING CAS24 maart 1971, alsmede de wet van
SATIEBEROEP - GEVOLG VAN DE VOORZIE27 juli 1971 op de financiering en de NING OP DE VER.JARING.
controle van de universitaire insteldefinitieve beslissing op tegenlingen, weliswaar aan de rijksuni- Een
spraak over de strafvordering maakt
versiteiten een zekere autonomie in
een einde aan die rechtsvordering,
zake administratief en budgettair
zodat de verjaring van de strafvordebeheer buiten hun eigen vermogen
ring niet meer loopt vanaf de uithebben verleend; dat daaruit evenspraak van de genoemde beslissing; in
geval van cassatieberoep herleeft de
wei niet volgt dat de juridische aard
strafvordering door de vernietiging
van de rijksuniversiteiten werd
met verwijzing; in dat geval is de
gewijzigd, noch dat ze een ruimere
verjaring van die rechtsvordering
rechtspersoonlijkheid hebben vergeschoz·st van de datum van de uitkregen dan die welke voortvloeit uit
spraak van de bestreden beslissing tot
de voormelde wet van 5 juli 1920;
de datum van het cassatiearrest.

-695op 26 februari 1982 plaatsvond; dat
de verjaring voorts geschorst was
ARREST
vanaf de datum van het vonnis van
12 maart 1982 tot de dag van de
(A.R. nr. 7651)
uitspraak van het arrest van het
HET HOF; - Gelet op het bestre- Hof op 12 juni 1982;
den vonnis, op 4 oktober 1982 in
Dat daaruit volgt dat de strafvorhager beroep, op verwijzing, gewe- dering op de dag van de uitspraak
zen door de Correctionele Recht- van het bestreden vonnis niet verbank te Dendermonde;
vallen was door verjaring;
Gelet op het arrest van het Hof
Dat het middel naar recht faalt;
van 29 juni 1982;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat het vonnis eiser schending van de artikelen 561, 1°, van
tot
een
geldboete
veroordeelt het Strafwetboek en 54 van het algewegens overtreding van de arti- meen politiereglement van de Stad
kelen 54 van het algemeen politie- Oudenaarde van 5 juli 1971,
reglement van de Stad Oudenaarde
doordat eiser de dader niet was en op
van 5 juli 1971 (telastlegging A) en bewust tijdstip gewoon geen deelneming
561, 1°, van het Strafwetboek had in de uitbating; evenmin uit de
(telastlegging B); dat het schade- feitelijkheden een gebrek aan voorzichvergoeding toekent aan verweerder; tigheid of voorzorg wettig kan worden
afgeleid; steeds iemand verantwoordelijk
moet zijn voor de uitbating in het kader
van
een vereniging zonder winstoogI. In zoverre de voorziening
merk,
doch zulks niet impliceert dat die
gericht is tegen de beslissing op de
persoon, zelfs al staat hij nooit achter de
strafvordering;
tapkast noch aan de muziekinstallatie,
Over het tweede middel, hieruit steeds kan worden beschouwd als
afgeleid dat op het ogenblik van het dader:
vonnis de verjaring was ingetreden :
Overwegende dat het vonnis releOverwegende dat de strafvorde- veert '' dat (eiser) van meet a£ aan
ring wegens de zoeven vermelde onomwonden en zelfs daadwerkelijk
aan eiser ten laste gelegde overtre- - bepaaldelijk door de disc-jockey
dingen, krachtens artikel 21 van de te verbieden verhoord te worden als
wet van 17 april 1878 houdende de verantwoordelijke
en voorbevoorafgaande titel van het Wetboek houdloos beklemtoond heeft " vervan Strafvordering, verjaart door antwoordelijk te zijn voor de orgaverloop van zes maanden te reke- nisatie in de herberg ", dus oak voor
nen van de dag van de feiten, mits, het overdreven nachtlawaai afkomzoals bepaald is in de artikelen 22 stig van de muziekinstallatie, hettot 25 van die wet, de verjaring niet geen blijkbaar met de realiteit
wordt geschorst, en mits zij niet overeenstemt »;
wordt gestuit door een regelmatige
Dat de appelrechters uit die feitedaad van onderzoek of vervolging
binnen zes maanden te rekenen van lijke en derhalve onaantastbare
de dag van de feiten; dat in geval vaststellingen wettig hebben kunvan stuiting een nieuwe termijn van nen afleiden dat eiser de dader is
van de hem ten laste gelegde overgelijke duur begint te !open;
tredingen;
Overwegende dat de aan eiser ten
Dat het middel niet kan worden
laste gelegde feiten volgens het
bestreden vonnis dagtekenen van aangenomen;
12 september 1981; dat uit de proEn overwegende dat de substancesstukken blijkt dat de verjaring tiele of op straffe van nietighe~d
werd gestuit door het onderzoek dat voorgeschreven rechtsvormef.l . m
op de terechtzitting van de Correc- acht zijn gem;>men en ?-e beshss1~g
tionele Rechtbank te Oudenaarde , overeenkomst1g de wet 1s gewezen,
(MARTENS T. SEBRECHTS)

~
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II. In zoverre de voorziening
bevolen, zodat het geen uitspraak
gericht is tegen de beslissing op de
heeft
gedaan t.a.v. de tweede burgercivielrechtelijke vordering van verlijke partij, kan het Hot nadien, ter
weerder:
verbetering van de verschrijving, zijn
Overwegende dat eiser geen bijarrest aanvullen en vaststellen dat
zonder middel aanvoert;
vernietiging van de beslissing op de
strafvordeiing oak vernietiging meebrengt van de beslissing t.a.v. de
tweede burgerlijke partij (1). (Vgl.
art. 1138, 3', Ger.W.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2° Wanneer het Hot een arrest vervolle25 januari 1983 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
wnd. procureur-generaal - Advocaat :
mr. Hauw, Oudenaarde.

digt, ter verbetering van een verschrijving in een vroeger arrest, Jaat
het de kosten van het tweede arrest
ten Jaste van de Staat (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE HULSMANS T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN
T. HULSMANS; HULSMANS T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

Nr. 303
ARREST

2• KAMER- 25 januari 1983

{A.R. nrs. 7089 en 7766)

1° CASSATIE STRAFZAKEN - ARREST
WAARBIJ EEN BEKLAAGDE OP DE STRAFVORDERING WORDT VEROORDEELD EN AAN TWEE
BURGERLIJKE PARTIJEN SCHADEVERGOEDING WORDT TOEGEKEND CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - ARREST WAARBIJ DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WORDT VERNIETIGD EN WAARBIJ DE VERNIETIGING NIE'l' WORDT UITGEBREID TOT EEN
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN- VERBETERING VAN DE VERGISSING TWEEDE
ARREST, WAARBIJ HET EERSTE WORDT AANGEVULD OM HET TE VERVOLLEDIGEN ARREST WAARBIJ VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING T.A.V. DE TWEEDE BURGERLIJKE
PARTIJ WORDT BEVOLEN.

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 24 juni 1980;
Gelet op het bestreden arrest, op
10 november 1981 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel als hof
van verwijzing;

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE
WAARBIJ EEN EERSTE ARREST WORDT VERVOLLEDIGD TER VERBETERING VAN EEN VERSCHRIJVING IN EEN VROEGER ARREST KOSTEN VAN HET TWEEDE ARREST TEN
LASTE VAN DE STAAT.

1' Wanneer het Hoi, op het cassatieberoep van een beklaagde tegen een
arrest wam·bij hij op de strafvordering
wordt veroordeeld en aan twee burgerlijke partijen schadevergoeding wordt
toegekend, de beslissing op de strafvordering heeft vez71ietigd, en wegens
een verschrijving slechts t.a.v. een der

Gelet op de vordering van de
procureur-generaal in het Hof van
Cassatie met betrekking tot het
arrest van 24 juni 1980;
Overwegende dat de onder de
nrs. 7089 en 7766 in de algemene rol
ingeschreven zaken met dezelfde
arresten verband houden en derhalve dienen te worden gevoegd;
I. Op de vordering van de procureur-generaal in het Hof van Cassatie, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,

(1) Zie Cass., 27 feb. 1950 (Bull. en Pas.,
1950, I, 459); Cass., 1 april 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 444).
(2) Cass., 27 feb. 1950 (Bull. en Pas., 1950, I,
459).

-697De ondergetekende procureur- Socialistische Mutualiteiten; te begeneraal heeft de eer te kennen te velen dat melding van zijn arrest
geven dat het Hof op 24 juni 1980 zal gemaakt worden op de kant van
een arrest A.R. nr. 5884 heeft gewe- het aangevuld arrest van 24 juni
zen
ingevolge
cassatieberoepen 1980; de kosten ten laste van de
ingesteld tegen een arrest van Staat te Iaten.
Brussel, 24 november 1982.
4 januari 1980 van het Hof van
Beroep te Antwerpen, dat uitspraak
Voor de procureur-generaal,
deed onder andere over de strafvorDe advocaat-generaal,
dering ten laste van de genaamde
(get.) Ballet. »
Hulsmans Ivo enerzijds, en over
Overwegende dat op elk rechtsde burgerlijke vorderingen tegen college de verplichting rust uitdezelfde Hulsmans ingesteld door spraak te doen op alle punten van
Limme Edgard en het Nationaal de aangebrachte vordering; dat
Verbond van Socialistische Mut'uali- artikel 1138, 3', van het Gerechtelijk
teiten anderzijds;
Wetboek bepaalt dat geen herroeOverwegende dat genoemd arrest ping van het gewijsde openstaat
van 24 juni 1980, op de voorziening maar enkel, tegen de beslissingen in
van Hulsmans, het bestreden arrest laatste aanleg, voorziening in cassavernietigt, onder andere in zoverre tie wegens overtreding van de wet,
het uitspraak doet op de tegen indien nagelaten is uitspraak te
Hulsmans ingestelde strafvordering doen over een van de punten van de
en op de civielrechtelijke vordering vordering; dat, met analogische toevan Limme tegen Hulsmans;
passing van het in die bepaling
Overwegende dat de door het Hof vervatte beginsel, er geen andere
'bevolen bovengenoemde vernieti- mogelijkheid is dan dat het Hof
ging, op de niet beperkte voorzie- van Cassatie, wanneer het zelf
ning van de beklaagde, van de ten geen uitspraak heeft gedaan over
laste van Hulsmans uitgesproken een punt van een cassatieberoep,
strafrechtelijke veroordeling even- deze leemte aanvult; dat, in strijd
eens de vernietiging met zich met wat het Nationaal Verbond
brengt van de eindbeslissing gewe- van Socialistische Mutualiteiten opzen op de tegen hem door het werpt, daardoor niet een reeds in
Nationaal Verbond van Socialisti- het vorige arrest beslist punt wordt
sche Mutualiteiten ingestelde bur- gewijzigd, maar uitspraak wordt
gerlijke rechtsvordering, die het gedaan over een nog niet beslist
gevolg is van de eerste;
punt; dat daardoor evenmin toepasOverwegende dat het arrest van sing wordt gemaakt van artikel 793
24 juni 1980 dit gevolg van de van het Gerechtelijk Wetboek;
uitgesproken vernietiging niet heeft
Overwegende dat het arrest van
vastgesteld;
24 juni 1980, om de redenen uiteengezet in de vorenstaande vordering,
dient te worden aangevuld; dat de
Om die redenen, vordert de aanvulling meebrengt dat het hof
ondergetekende procureur-generaal van beroep op verwijzing nog uitdat het aan het Hof moge behagen : spraak zal moeten doen over de
vast te stellen dat de door het arrest civielrechtelijke vordering van het
van 24 juni 1980 uitgesproken ver- Nationaal Verbond van Socialistinietiging van de ten laste van Huls- sche Mutualiteiten tegen Hulsmans;
mans uitgesproken strafrechtelijke
veroordeling ook met zich brengt de
II. Op de voorzineing van Ivo
vernietiging van de beslissing die Hulsmans:
geveld werd op de burgerlijke vordering tegen Hulsmans ingesteld
Over het middel, afgeleid uit de scherrdoor het Nationaal Verbond van ding van artikel 427 van het Wetboek
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strafzaken, de artikelen 23, 24 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest geen
uitspraak doet over de tegen Hulsmans
door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten ingestelde civielrechtelijke vordering om de reden dat
het arrest van 4 januari 1980 van het
Hof van Beroep te Antwerpen door het
arrest van 24 juni 1980 van het Hof niet
vernietigd zou zijn ten aanzien van deze
vordering,
terwijl genoemd arrest van het Hof
het arrest van 4 januari 1980 van het
Hof van Beroep te Antwerpen heeft
tenietgedaan « in zoverre het uitspraak
doet op de tegen Hulsmans ingestelde
strafvordering » en, uitspraak doende op
de voorziening van Hulsmans tegen de
beslissing op de tegen hem door de
verweerder Limme ingestelde civielrechtelijke vordering, overweegt « dat de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering evenwel de vernietiging
meebrengt van de al dan niet definitieve
beslissing op de civielrechtelijke vordering, die het gevolg is van de eerste
beslissing », hetgeen noodzakelijk impliceert dat genoemd arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen ook werd
tenietgedaan ten aanzien van de tegen
Hulsmans door het Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten ingestelde civielrechtelijke vordering en het
niet-vermelden hiervan in het beschikkende gedeelte van het arrest van
24 juni 1980 enkel aan een materie!e
vergissing te wijten is, zodat het bestreden arrest, door geen uitspraak te doen
over de genoemde civielrechtelijke vordering, het gezag van gewijsde en de
bewijskracht van het arrest van 24 juni
1980 miskent en artikel 427 van het
Wetboek van Strafvordering schendt :

Overwegende dat uit het antwoord op de vordering van de
procureur-generaal volgt dat het
middel geen belang vertoont;

cassatieberoep heeft doen betekenen aan de partij tegen wie het
gericht is;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, A. rechtdoende
aan de voorziening van het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten;
B. rechtdoende aan de voorziening
van Ivo Hulsmans en de vordering
van de procureur-generaal in het
Hof van Cassatie, stelt vast dat de
door het arrest van 24 juni 1980
uitgesproken vernietiging van de
ten laste van Ivo Hulsmans uitgesproken strafrechtelijke veroordeling ook de vernietiging meebrengt
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen Ivo Hulsmans; beveelt
dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het aangevulde arrest van
24 juni 1980 en op de kant van het
arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 4 januari 1980; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak voor verdere
afhandeling ten aanzien van de
civielrechtelijke vordering van het
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen Ivo Hulsmans naar het Hof van Beroep te
Brussel.
25 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van Heeke en Houtekier.

III. Op de voorziening van het
Nationaal Verbond van Socialisti- 'Nr. 304
sche Mutualiteiten :
2' KAMER- 26 januari 1983
Overwegende dat uit de stukken RECHT VAN VERDEDIGING
waarop het Hof vermag acht te
STRAFZAKEN- WEIGERING VAN DE RECHTER
Slaan, niet b!ijkt dat eiser zijn BIJ DE STUKKEN EEN DOSSIER TE VOEGEN IN

I
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zich aangeschaft heeft, met de omstandigheid dat die misdrijven daden van
deelneming zijn aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging,
Miskenning van het recht van verdedi- bewezen moet worden verklaard op
ging kan niet worden afgeleid uit de grond dat « het onderzoek niet is
enkele omstandigheid dat de J"echter, ingesteld als gevolg van een door Sabeop grand van een feitelijke beoorde- dini Mitat in januari 1981 te Wenen
ling en om de redenen die hij ver- afgelegde verklaring, doch op grond van
meld~ beshst dat bij het dossier over
inlichtingen die op 31 juli 1981 waren
de procedure ten laste van de ingewonnen door het centraal inlichtinbeklaagde, geen stukken behoeven te genbureau te Brussel en die de inbeslagworden gevoegd die, naar zijn oordeel, neming van twee kilogram heroine ten
verband hielden met een andere pro- huize van de beklaagde Kupeli Mustafa
cedure (1).
op 2 september 1981 hebben mogelijk
gemaakt, welk feit van een latere datum
(KUPELI)
is dan dat waarvoor Sabedini Mitat in
januari 1981 te Wenen werd aangehouden; dat de onderzoeksrechter pas op
ARREST ( vertaling)
12 november 1981 een ambtelijke
1 opdracht heeft gegeven om aile personen
(A.R. nr. 2711)
te verhoren die te Wenen werden vastgeHET HOF; - Gelet op het bestre- houden of in Oostenrijk verdacht waren
den arrest, op 10 november 1982 van internationale drughandel; dat aldus
het oorspronkelijk proces-verbaal de feidoor het Hof van Beroep te Bergen ten weergeeft zoals ze zich in werkelijkgewezen;
heid hebben voorgedaan en niet als een
vals stuk kan worden aangemerkt; dat
I. In zoverre de voorziening het argument volgens hetwelk de vervolgericht is tegen de beslissing waar- gingen nietig zijn, dus ongegrond is; dat
bij eiser op de strafvordering ver- het evenmin bewezen is dat de B.O.B.
een officieus dossier heeft aange!egd
oordeeld wordt :
waarvan de gegevens niet zijn voorgeOver het middel, afgeleid uit de scherr- legd aan de onderzoeks- en de vonnisgeding van de artikelen 1319, 1320, 1322 rechten; dat integendeel blijkt dat de
van het Burgerlijk Wetboek, 153, 154, onderzoeksrechter enkel in het kader
176, 185, 189, 190, 190bis, 210 en 211 van van de zaak die voor het hof van beroep
het Wetboek van Strafvordering, mis- aanhangig is, het nodig heeft geoordeeld
kenning van het algemeen beginsel van om Sabedini te doen verhoren en daarhet recht van verdediging en schending toe een ambtelijke opdracht overeen- ·
komstig de wettelijke vormen te geven;
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep met een- dat aile andere opsporingen die tegen
parige stemmen van zijn !eden en met een buitenlander zijn verricht naar aanwijziging van het beroepen vonnis leiding van tegen hem buiten het grondbes!ist dat het aan eiser ten laste gebied ingestelde vervolgingen, geen
gelegde feit dat hij als dader of mededa- verband houden met de onderhavige
der, in strijd met de bepalingen van de rechtspleging en de desbetreffende stukwet van 24 februari 1921, gewijzigd bij ken niet bij het dossier hoefden te
de wet van 11 maart 1958 en 9 juli 1975 worden gevoegd; dat de vervolgingen
en met overtreding van de artikelen van derhalve zonder miskenning van het
de koninklijke besluiten van 31 decem- recht van de verdediging dus werden
ber 1930, 8 oktober 1963 en 10 april 1964, ingesteld » en dat de feitelijke omstanzonder voorafgaande vergunning van de digheden die het opsomt, een geheel van
minister van Volksgezondheid en van bepaalde en met elkaar overeenstemhet Gezin, meermalen verdovende mid- mende gegevens opleveren waaruit blijkt
delen, ten deze heroine, heeft vervaar- dat de beklaagde Kupeli de hem ten
digd, in zijn bezit heeft gehad, verkocht laste gelegde feiten heeft gepleegd tussen 9 juli 1981 en 3 september 1981 te
zamen met zijn zoon Cetin,
(1) Zie Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 897),
14 feb. en 16 mei 1979 .(ibid., 1978-79, 702 en
terwijl beklaagde, tot staving van het
1098) en 13 nov. 1979 (1b1d., 1979-80, nr. 174).
1 verweer dat hij hieruit had afgeleid,
VERBAND MET EEN ANDERE PROCEDURE OF ZICHZELF GEEN OMSTANDIGHEID WAARDOOR HET RECHT VAN VERDEDIGING WORDT
MISKEND.
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is geschonden omdat verscheidene stukken, onder meer die met betrekking tot
de in januari 1981 in de inrichting van
eiser gedane huiszoeking, niet waren
voorgelegd aan de onderzoeks- en de
vonnisgerechten en, anderzijds, dat de
vervolgingen niet waren ingesteld op
grond van het oorspronkelijk procesverbaal van 31 juli 1981, zoals het
strafdossier vermeldt, doch als gevolg
van een door Sabedini in januari 1981 te
Wenen afgelegde verklaring, zich in zijn
conclusie beriep op het door de eerste
rechter van !eden van de B.O.B. te
Charleroi afgenomen verhoor (procesverbaal van de terechtzi tting van 20 april
1982) ten betoge dat reeds in de maand
januari 1981, na de aanhouding van
Sabedini, een huiszoeking had plaatsgehad in het aan eiser toebehorend cafe
« Le Bosphore », doch dat die stukken
niet gevoegd waren bij het dossier van
het onderzoek en het dossier evenmin
de stukken bevatte welke hadden
gediend voor het opmaken van het
proces-verbaal van 5 november 1981
nr. 4216, waarin verwezen wordt naar
een van Interpol te Wenen uitgaande
telex
van
16
januari
1981
(nr. 749 W 170/1645 G.M.T.) en naar de
inlichtingen die majoor Luyten van de
Oostenrijkse gerechtelijke instanties
verkregen had zonder dat een procesverbaal aan de hand waarvan de wettigheid en de regelmatigheid ervan kon
worden beoordeeld, was opgemaakt,
althans op de terechtzitting was medegedeeld; dat de officieren van de gerechte!ijke politie zich nochtans op die in!ichtingen beriepen om de onderzoeksrechter te verzoeken om op grond van een
ambtelijke opdracht Sabedini te Wenen
te doen verhoren, aan de hand van welk
verhoor het arrest de wettigheid van de
vervolgingen beoordeelt; dat ten slotte
de door Sabedini aan beklaagde gegeven
bijnaam reeds voorkomt in het procesverbaal van de ondervraging van 28 september 1981 nr. 3628, ofschoon het eerste
des betreffende stuk van het strafdossier
dagtekent van 5 november 1981; het
arrest, nu het beslist dat • de vervo!gingen regelmatig zijn » en • werden
ingesteld zonder miskenning van het
recht van de verdediging », en daarbij
geen acht slaat op bovenvermelde gegevens en inzonderheid met geen woord
rept over : 1" de huiszoeking die in
januari 1981 in de inrichting van eiser
heeft plaatsgehad, 2" het proces-verbaal
van de terechtzitting van 20 april 1982 in
zoverre daarin gewezen werd op het

verband tussen die huiszoeking (ook a!
had ze niets opgeleverd), de aanhouding
van Sabedini te Wenen op hetzelfde
tijdstip en de tegen eiser ingestelde
vervolgingen, 3" het proces-verbaal van
5 november 1981 in zoverre daarin
verwezen werd naar een telex van
16 januari 1981 en naar inlichtingen
ingewonnen door een politieofficier,
majoor Luyten, die niet regelmatig zijn
opgetekend in een stuk waarover in de
loop van de vervolgingen tegenspraak
kan worden gevoerd, 4" de vermelding
van de naam waaronder eiser door
Sabedini was bekend in een procesverbaal van ondervraging, dat dagtekent
van v66r dit van 5 november 1981, niet
antwoordt op eisers conclusie (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en hem
veroordeelt met miskenning van het
algemeen beginsel van het recht van de
verdediging; vermits de door beklaagde
aangevoerde gegevens met het doe! het
bestaan te bewijzen van een door de
B.O.B. officieus aangelegd dossier dat
niet is voorgelegd aan de onderzoeks- en
de vonnisgerechten, zowel bleken uit het
proces-verbaal van 5 november 1981 als
uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 april 1982, het arrest de
bewijskracht van a! die stukken miskent
door het proces-verbaal van 31 juli 1981
te beschouwen als het aanvangspunt
voor de vervolgingen (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burger!ijk Wetboek);
en terwijl het arrest, na oorspronkelijk
te hebben vermeld « dat de in de
telastlegging bedoelde periode die loopt
van januari 1981 tot 3 september 1981
niet totaal willekeurig is ... », niet zonder
schending van het recht van verdediging
en van de in het middel aangegeven
organieke bewijsregels in strafzaken, het
voorwendsel dat het enkel rekening
hield met de tussen 9 juli en 3 september 1981 gepleegde feiten kon gebruiken
om het verband te ontkennen dat eiser
had gelegd tussen het tegen hem
gebrachte bewijs van die feiten en de
inlichtingen die met betrekking tot vroegere feiten waren ingewonnen en die
niet in aanmerking waren genomen, in
zoverre ze werden bekritiseerd omdat ze
het gehele opsporingsonderzoek en het
gehele strafrechtelijk onderzoek onregelmatig maakten of konden maken :

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vermeld dat eiser vervolgd
wordt wegens de tussen 1 januari
1981 en 3 september 1981 gepleegde
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drijven van handel in verdovende
middelen tussen 9 juli en 3 september 1981, en die beslissing grondt op
de feitelijke gegevens die het vaststelt;
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor het hof van beroep
met name betoogde dat het recht
van verdediging was miskend omdat
de stukken met betrekking tot een
huiszoeking die in januari 1981 op
grond van een te Wenen door Sabedini afgelegde verklaring was verricht, zonder iets te hebben opgeleverd, in een door eiser geexploiteerde inrichting, en de stukken
met betrekking tot andere naderhand gedane onderzoeksverrichtingen niet berustten in het tegen eiser
aangelegde dossier van de rechtspleging;
Dat het arrest vermeldt « dat het
onderzoek niet is ingesteld als
gevolg van een door Sabedini Mitat
in januari 1981 te Wenen afgelegde
verklaring, doch op grond van
inlichtingen die op 31 juli 1981
waren ingewonnen door het centraal inlichtingenbureau te Brussel
en die de inbeslagneming van twee
kilogram heroine ten huize van de
beklaagde Kupeli Mustafa op 2 september
1981 hebben
mogelijk
gemaakt, welk feit van een latere
datum is dan dat waarvoor Sabedini
Mitat in januari 1981 te Wenen
werd aangehouden; dat de onderzoeksrechter pas op 12 november
1981 een ambtelijke opdracht heeft
gegeven om alle personen te verhoren die te Wenen werdcn vastgehouden of in Oostenrijk verdacht
waren van internationale drughandel; dat aldus het oorspronkelijk
proces-verbaal de feiten weergeeft
zoals ze zich in werkelijkheid hebben voorgedaan en niet als een vals
stuk kan worden aangemerkt; dat
het argument volgens hetwelk de
vervolgingen nietig zijn, dus ongegrond is; dat het evenmin bewezen
is dat de B.O.B. een officieus dossier heeft aangelegd waarvan de
gegevens niet zijn voorgelegd aan

de onderzoeks- en de vonnisgerechten; dat integendeel blijkt dat de
onderzoeksrechter, enkel in het
kader van de zaak die voor het hof
aanhangig is, het nodig heeft geoordeeld om Sabedini te doen verhoren
en daartoe een ambtelijke opdracht
overeenkomstig de wettelijke vormen te geven; dat alle andere
opsporingen, die tegen een buitenlander zijn verricht naar aanleiding
van tegen hem buiten het grondgebied ingestelde vervolgingen, geen
verband houden met de onderhavige
rechtspleging en de desbetreffende
stukken niet bij het dossier hoefden
te worden gevoegd; dat de vervolgingen derhalve zonder miskenning
van het recht van verdediging werden ingesteld »;
Dat het arrest aldus antwoordt op
eisers conclusie;
Overwegende dat miskenning van
het recht van verdediging niet kan
worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat het hof van
beroep, op grond van een feitelijke
beoordeling en om de vorenvermelde redenen, geoordeeld heeft dat
er geen reden was om stukken die,
naar zijn oordeel, verband hielden
met een andere rechtspleging, te
voegen bij het tegen eiser aangelegde dossier;
Overwegende dat het arrest de
bewijskracht niet miskent van de in
het middel aangewezen akten vermits het die akten, waarvan het de
inhoud niet betwist, niet ten grondslag legt aan de beslissing;
Overwegende ten slotte dat de
feitenrechter in strafzaken, wanneer
de wet geen bepaald bewijsmiddel
voorschrijft, de bewijsregels niet
miskent wanneer hij, zoals ten deze,
in feite oordeelt over de waarde van
de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen
vrijelijk tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substan, tiele of op straffe van nietigheid
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MISDRIJF GEPLEEGD MET BEDRIEGLIJK
acht zijn genomen en de beslissing
OPZET
OF MET HET OOGMERK TE SCHADEN
overeenkomstig de wet is gewezen;
-

BEDR!EGL!JK OPZET OF OOGMERK TE

SCHADEN- BEGRIP.
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het bevel tot onmid3° BELASTING OVER DE TOEGEdellijke aanhouding van eiser :
VOEGDE WAARDE - HOOFDELLJKE
Overwegende dat die beslissing,
VEROORDEL!NG TOT BETALING VAN DE ONTingevolge de verwerping van de
DOKEN BELASTING VAN DE PERSONEN DIE
ALS DADERS OF ALS MEDEPLICHTIGEN VAN
voorziening van eiser tegen de
MISDRIJVEN BEDOELD IN DE ARTT. 73 EN
beslissing waarbij hij wordt veroor73BISWET VAN 3 JULI !969 WERDEN VEROORdeeld, in kracht van gewijsde is
DEELD- BEGRIP.
gegaan;
Dat de voorziening tegen het 4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
bevel tot onmiddellijke aanhouding
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGERderhalve geen belang vertoont;
BESLISSING
LLJKE RECHTSVORDERING WAARBLJ HET VERWEER TEGEN EEN VORDER!NG WORDT AFGEWEZEN GEEN ANTWOORD OP HET MIDDEL WAAROP DAT VERWEER IS GEGROND - NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 1' Een hurgerlijke partij heeft er geen
belang hij tegen een middel van een
kosten.
26 januari 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Dassesse.
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als eiser veroordeelde persoon een
grand van niet-ontvankelijkheid op te
werpen, die hierop is gegrond dat de
enkele straf, die wegens verscheidene
misdrijven is uitgesproken, naar recht
verantwoord hlijft door de veroordeJing wegens een door het middel niet
bekritiseerde telastlegging, daar aanneming van zodanige grand van nietontvankelijkheid in geen enkel opzicht
afhreuk kan doen aan het onderzoek
van het door de eiser aangevoerde
middel; zodanige grand van nietontvankelijkheid is derhalve niet ontvankelijk.

2' Het hedrieglijk opzet of het oogmerk
om te schaden, vereist vooz· de toepassing van art. 73, § 1, wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wethoek
van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, kan hieruit voortvloeien dat
van hij de oprichting van de onderneming, die geen enkele hetaling heeft
verricht van de belasting verschuldigd
binnen de termijn om een aangifte in
te dienen overeenkomstig art. SO, § 1,
3, van die wet; haar heheerders voortdurend hehhen gehandeld met het
oogmerk zich een onrechtmatig voordeel toe te eigenen door de hij hun
2° BELASTING OVER DE TOEGEklanten gei'nde helasting over de toeVOEGDE WAARDE- WET VAN 3 JULI
gevoegde waarde niet af te dragen aan
de Staat; nu het onrechtmatig voordeel
1969, ART. 50, § I, 4°- NIET-BETALING VAN DE
erin hestand hun handelswerkzaamheVERSCHULDIGDE BELASTING BINNEN DE IN J

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- GROND VAN NIET-ONTVANKELLJKHEID GROND VAN NIET-ONTVANKELLJKHEID DOOR
EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN EN HIERUIT AFGELEID
DAT DOOR DE ENKELE STRAF WAARTOE DE
ElSER IS VEROORDEELD, NAAR RECHT VERANTWOORD BLLJFT DOOR DE VEROORDELING
WEGENS EEN DOOR HET MIDDEL NIET GEKRITISEERDE TELASTLEGGING - GEBREK AAN
BELANG- NIET ONTVANKELLJKE GROND VAN
NIET-ONTVANKELLJKHEID.
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het eerste, afgeleid uit de schending
scbuldeisers (1).
van artikel 73, § 1, van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wetboek van
3' De daders of medeplichtigen van een de Belasting over de Toegevoegde
misdrijf bedaeld in art. 73, § 1, Waarde, gewijzigd bij artikel 58, § 1, van
W.B.T. W. moeten haofdelijk warden de wet van 4 augustus 1978,
veroordeeld tat betaling van de ontdadaardat het arrest, om de eisers te
ken belasting, zelfs als de Staat niet
als burgerlijke partij is apgetreden (2). veroordelen ter zake dat ze met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk te scha(Art. 73sexies, eerste lid, 3 juli 1969.)
den, verzuimd hebben om de belasting
4' Niet met redenen omkleed is de verschuldigd op de door de belastingbeslissing waarbij het vezweer tegen plichtige vennootschap verrichte handeeen vordering wardt afgewezen, zan- lingen te voldoen binnen de bij
der dat wordt geantwoord ap het artikel 50, § 1, 3', van de wet van 3 juli
middel waarop dat vezweermiddel is 1969 bepaalde termijn, vaststelt << dat de
gegrond (3). (Art. 97 Gw.)
door de vennootschap bij haar klanten
ge\nde en niet aan de Staat afgedragen
belasting over de toegevoegde waarde
(BERKHOUT, HUYS T. BELGISCHE STAAT - MIN. zeker 1.206.496 frank bedraagt >>, waarna
V. FINANCIEN)
het overweegt dat het bedrieglijk opzet
van de beklaagden (thans de eisers) erin
bestaat dat ze, ofschoon ze hun betalinARREST ( vertaling)
gen hebben gestaakt, handel drijven en
deze voortzetten en dat ze daarbij hun
(A.R. nr. 2550)
, handelswerkzaamheden financieren met
bedragen die ze ontvingen van hun
RET HOF; - Gelet op het bestre- klanten die een belastingplicht verden arrest, op 30 juni 1982 door het vulden »,
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
tezwijl het arrest zich baseert op een
onjuiste uitlegging van de hoedanigheid
I. In zoverre de voorzieningen waarin de bedragen bij de klanten
gericht zijn tegen de beslissingen op werden ge\nd en ontvangen, zodat het
de strafvordering :
arrest het bedrieglijk opzet van de eisers
niet wettig kon afleiden uit het enkele
Over het eerste en het derde middel feit dat ze, ofschoon ze hun betalingen
hadden stopgezet, hun handelswerk_s_a_m_e_n_,_______________ 1 zaamheden financierden door middel
van die bedragen;
(1} Zie SPREUTELS en MESSINE, L'entreprise
bet derde, afgeleid uit de schending
en difficulte, Questions sp8ciales de droit van de artikelen 17, eerste, tweede en
penal, blz. 393.
vierde lid, van de wet van 17 juli 1975
met betrekking tot de boekhouding en
(2) Zie Cass., 28 juni 1976 (A.C., 1976, 1220).
de jaarrekeningen van de ondernemin{3) Vernietiging is uitgesproken omdat de gen, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerbestreden beslissing niet voldoet aan het lijk Wetboek,
vormvereiste van art. 97 Gw. De mogelijkheid
daardat het arrest de eisers veroorvoor de Staat om belasting over de toegevoegde waarde en de wegens niet-betaling deelt ter zake dat ze bewust de
daarover verschuldigde administratieve geld- artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 van de wet
boeten, bij wege van dwangbevel, in te vorde- van 17 juli 1975 hebben miskend en
ren, met toepassing van art. 85 W.B.T.W. is overtreden, meer bepaald dat ze de
geen beletsel om een burgerlijke rechtsvordering in te stellen, wanneer de wanbetaling een boeken, bedoeld in de genoemde artikemisdrijf is (Cass., 20 juli 1979, A.C., 1978-79). len, niet regelmatig hebben gehouden,
Bij overtreding van art. 73, § 1, W.B.T.W. kan ( ... ) op grond « dat de staat waarin de
de beklaagde niet worden veroordeeld tot de getuige Dumont de boekhouding heeft
in art. 70, § 1, eerste lid, van dat wetboek aangetroffen, geen twijfel laat bestaan
bepaalde fiscale geldboete waarvan sprake is over de gegrondheid van die telastlegin art. 70, § 1, eerste lid, van dat wetboek, ging waarvan de volle ernst blijkt uit de
tenzij op burgerlijke partijstelling van de
Staat. Ingeval de Staat niet optreedt als onmogelijkheid waarin de beklaagden
burgerlijke partij, dan is de veroordeling (thans de eisers) beweren te ver keren
onwettelijk, daar de fiscale geldbcete met de om ook maar de geringste inlichting te
verv01ging van het O.M. niets te maken heeft. geven omtrent het credit en het debet
Zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 516).
van de rekening aandeelhouders »,

I
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voormelde wet te overtreden, niet blijkt een geldboete van 1.000 tot 10.000
noch uit de verklaring van de getuige frank
Dumont noch uit die van de eisers :
D a t' a ldus d e s t raff en waartoe d e
Overwegende dat verweerder, eisers Berkhout en Huys zijn verburgerlijke partij, tegen het eerste oordeeld, naar recht verantwoord
en het derde middel een middel zijn, zodat de middelen, die enkel
van niet-ontvankelijkheid aanvoert opkomen tegen de beslissing over
welke gegrond is op de leer van de de telastleggingen van niet-betaling
van de belasting over de toegegerechtvaardigde straf :
voegde waarde en onregelmatigheOverwegende dat de burgerlijke den in de boekhouding van de
partij geen belang heeft bij het onderneming, niet ontvankelijk zijn
opwerpen van zodanig middel van bij gebrek aan belang;
niet-ontvankelijkheid, daar de gegrondbevinding ervan in geen enkel
II. In zoverre de voorzieningen
opzicht afbreuk kan doen aan het
onderzoek van de door de eisers in gericht zijn tegen de beslissingen op
de
door verweerder tegen de eisers
het kader van de burgerlijke rechtsingestelde burgerlijke rechtsvordevordering aangevoerde middelen;
ring;
Overwegende dat het arrest de
Overwegende dat de veroordeling
eiser Berkhout tot een enkele straf op de burgerlijke rechtsvordering
van zes maanden gevangenis en een enkel gegrond is op de overtreding
geldboete van tienduizend frank van het Wetboek van de Belasting
veroordeelt wegens vijf overtredin- over de Toegevoegde Waarde;
gen, namelijk : eenvoudige bankOver het eerste hierboven verbreuk, uitgifte van ongedekte cheques, uitoefening van de functie van melde middel :
Overwegende dat krachtens arbestuurder en van feitelijk bestuurder in een vennootschap op aande- tikel 50,§ 1, 4", van het Wetboek van
len in weerwil van een vroegere de Belasting over de Toegevoegde
veroordeling tot een gevangenisstraf Waarde de eisers gehouden waren
van ten minste drie maanden de verschuldigd geworden belasting
wegens
eenvoudige
bankbreuk, te voldoen binnen de door § 1, 3",
niet-betaling, met bedrieglijk opzet van genoemd artikel voorgeschreven
of met het oogmerk te schaden, van termijn; dat de omstandigheid dat
belasting over de toegevoegde iedere belastingplichtige v66r de
waarde, onregelmatigheden in de betaling de hem door zijn leveranboekhouding en de jaarrekeningen ciers in rekening gebrachte of de
door hem bij de invoer betaalde
van de onderneming;
belastingen mag aftrekken, niet
Overwegende dat het arrest de wegneemt dat hij rechtstreeks aan
eiser Huys tot een enkele straf van de Staat het saldo moet betalen
vijf maanden gevangenis en een gelijk aan het verschil tussen het
geldboete van tienduizend frank totaalbedrag van de belastingen die
veroordeelt wegens de hierboven verschuldigd zijn voor de tijdens
vermelde misdrijven behalve we- een welbepaalde periode verrichte
gens de uitgifte van cheques zonder handelingen, en het bedrag van de
dekking;
belastingen die tijdens dezelfde
Overwegende dat artikel 4 van periode geheven werden op de verhet koninklijk besluit nr. 22 van strekte goederen en diensten en op
24 oktober 1934 degene die het bij de door hem ingevoerde goederen;
artikel 1 van genoemd koninklijk
Overwegende dat het arrest verbesluit gestelde verbod .overtreedt, 1 meldt dat « de beklaagden als dekstraft met een gevangemsstraf van 1 mantel voor hun handelsactiviteiten
terwijl
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die spoedig na haar oprichting, op
29 april 1977, haar betalingen had
gestaakt vermits het in de vennootschap gebrachte, volgestorte en aan
de notaris vertoonde kapitaal van
250.000 frank niet meer voorhanden
was, nu de nieuwe vennootschap
reeds op 28 oktober 1979 door een
werkelijke verduistering van activa
ingestemd had met het overnemen
van het passief van de vorige vennootschap; dat die kunstgreep wel
aantoont dat de handelsactiviteit
van de beklaagden ... bestendig en
ontoelaatbaar was vermits ze hun
handelsactiviteit lieten financieren
door hun schuldeisers ofschoon al
hun activiteiten, met inbegrip van
een faillissement en een veroordeling, hen hadden moeten leren dat
ze niet opbrachten »;
Overwegende dat het arrest, na
meer bepaald de telastlegging van
ontduiking van de belasting over de
toegevoegde waarde te hebben
onderzocht, vaststelt dat « de door
de vennootschap bij haar klanten
gelnde en niet aan de Staat afgedragen belasting over de toegevoegde
waarde
zeker
1.206.496
frank
bedraagt; dat het bedrieglijk opzet
van (de eisers) erin bestaat dat ze,
ofschoon ze hun betalingen hebben
gestaakt, handel drijven en deze
voortzetten en dat ze daarbij hun
handelswerkzaamheden financieren
met bedragen die ze ontvingen van
hun klanten die een belastingplicht
vervulden »;
Overwegende dat het arrest door
die vaststellingen het bedrieglijk
opzet niet afleidt uit het enkele feit
dat de naamloze vennootschap Inka
Line haar betalingen had gestaakt,
doch uit het feit dat de eisers van
bij de oprichting van die onderneming voortdurend hebben gehandeld met het oogmerk zich een
onrechtmatig voordeel toe te eigenen d?Or d e b ij hun klanten gelnde
belastmg . over
de
toegevoegde
waarde met af te dragen aan de
Staat;

Dat het arrest aldus het bestaan
van alle bestanddelen van de overtreding van artikel 73, § 1, van de
wet van 3 juli 1969 vaststelt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede midde], afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, na de eisers op de
strafvordering te hebben veroordeeld ter
zake dat ze met bedrieglijk opzet verzuimd hebben de belasting bedoeld in
artikel 50, § 1, 4", van het Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te voldoen, de eisers op de
burgerlijke rechtsvordering hoofdelijk
veroordeelt om aan de burgerlijke partij
het ontdoken belastingbedrag van
1.206.496 frank en een geldboete van
2.412.992 frank te betalen, op grond dat
« de door de bedrieglijke handelingen
van de beklaagden aan de Staat veroorzaakte schade gelijk is aan het verschil
tussen het bedrag waarop de Staat ten
laste van de belastingplichtigen, ten deze
de failliete vennootschap, recht had en
het bedrag dat hij door de schuld van de
eisers uit het faillissement zal halen, ten
deze dus niets (en) dat de aldus veroorzaakte schade dus wei degelijk overeenkomt met het door de eerste rechter
vastgestelde schadebedrag »,

I

terwijl, eerste onderdee], het arrest
met die redengeving niet antwoordt op
de conclusie waarin de eisers subsidiair
betogen dat de burgerlijke rechtsvordering van de Belgische Staat in elk geval
niet gegrond was, in zoverre ze betrekking had op de administratieve geldboeten, daar die boeten enkel langs administratieve weg, namelijk door middel
van een dwangbevel, konden worden
ingevorderd;
tweede onderdeel, met die redengeving niet wordt geantwoord op de conclusie van de eisers ten betoge dat de
burgerlijke partij, thans verweerder,
moet worden verweten dat zij haar
schuldvordering op de naamloze vennootschap Inka Line heeft Iaten aangroeien zonder een beroep te doen op de
procedure van het dwangbevel die ze
tegen de belastingplichtige had moeten
instellen, dat zij ... als bevoorrechte
schuldeiseres van de belastingplichtige
vennootschap tijdig een recht~middel
behoort aan te wenden; het stilzitten van
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de administratie een fout oplevert en de Nr. 306
enige oorzaak 1s van de schade waarvoor
zij vergoeding vordert van de eisers :
Wat de twee onderdelen samen
.

betreft :

I

2' KAMER- 26 januari 1983

10

BEROEPSGEHEIM - BEDRIJFSREVISOR - AANGEWEZEN OP VERZOEK, MET TOEPASSING VENNO<YrSCIIAPPENWET, ART. 29BIS
ACHTERAF GERECHTELIJK DESKUNDIGE
BENOEMD IN HET KADER VAN DE PROCEDURES VAN GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENT BETREFFENDE VERZOEKER BEKENDMAKING VAN INLICHTINGEN EN FElTEN WAARVAN HIJ VROEGER IN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT VAN BEDRIJFSREVISOR
KENNIS HEEFT GEKREGEN - GEEN MISKENNING VAN HET BEROEPSGEHEIM.

Overwegende dat het aan verweerder gemaakte verwijt enkel
betrekking heeft op de invordering
van de fiscale geldboete bedoeld in
artikel 70, § 1, van de wet van 3 juli
1969 en niet op de betaling van de
bedragen die overeenkomen met de
verschuldigde belasting op de door
de belastingplichtige vennootschap 2° BEDRIJFSREVISOR BEROEPSGEverrichte leveringen of diensten;
HEIM - BEDRIJFSREVISOR AANGEWEZEN OP
Dat het arrest in geen enkele
considerans antwoordt op de in de
twee onderdelen van het middel
vermelde verweermiddelen;
Dat het middel gegrond is;

VERZOEK, MET TOEPASSING VENNOOTSCHAPPENWET, ART. 29BJS- ACHTERAF GERECHTELIJK DESKUNDIGE BENOEMD IN HET KADER
VAN DE PROCEDURES VAN GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENT BETREFFENDE
VERZOEKER- BEKENDMAKING VAN INLICHTINGEN EN FElTEN WAARVAN HIJ VROEGER
IN DE illTOEFENING VAN ZIJN AMBT VAN
BEDRIJFSREVISOR KENNIS HEEFT GEKREGEN
- GEEN MISKENNING VAN HET BEROEPSGEHEIM.

1"

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het de
eisers hoofdelijk veroordeelt om,
met toepassing van artikel 70, § 1,
van de wet van 3 juli 1969, het
bedrag van 2.412.992 frank te betalen als geldboete; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eisers in drie vierde
van de kosten en verweerder in het
overige gedeelte; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.

en 2" De bedrijfsrevisor die op verzoek door de voorzitter van de rechtbank van koophandel is aangewezen
om een verslag op te maken met de
beschrijving van elke inbreng in
natura van verzoeker in een op te
richten vennootschap (art. 29bis Vennootschappenwet), en die achteraf
gerechtelijk deskundige wordt benoemd in het kader van de procedures
van gerechtelijk akkoord en faillissement betreffende verzoeker, miskent
het beroepsgeheim niet waartoe hij is
gehouden door, bij de uitoefening van
zijn deskundigenopdrachten, inlichtingen en feiten bekend te maken waarvan hij tijdens de uitoefening van zijn
ambt van bedrijfsrevisor kennis heeft
genomen (art. 27, tweede lid, wet
22 juli 1953 houdende oprichting van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren).
(MEUNIER, BERLAIMONT T. SERON)

26 januari 1983 -

2' kamer - VoorzitARREST ( vertaJing)
ter : de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Poupaert - Gelijk(A.R. nr. 2698)
Juidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
HET HOF; - Gelet op het bestreDe Bruyn; Couturier en Alen, Brussel;
den arrest, op 2 november 1982 door
Brose en Alen, Brussel.

-707het Hof van Beroep te Bergen, beoordelen in het Iicht van de deskundikamer van inbeschuldigingstelling, genopdracht die door de rechtbank van
gewezen;
koophandel bij beschikking van 6 februari 1980 aan Seron werd toevertrouwd in
Over het eerste middel, afgeleid uit de het kader van de akkoordprocedure, en
schending van de artikelen 128, 221 van waaruit ze afleidt dat er geen gegevens
het Wetboek van Strafvordering, 458 van zijn bekendgemaakt die een overtreding
het Strafwetboek, 27 van de wet van van artikel 2'7 van de wet van 22 juli
22 juli 1953 houdende oprichting van het 1953 tot gevolg zouden kunnen hebben
Instituut der Bedrijfsrevisoren en 97 van - te kart komt aan de haar door de wet
de Grondwet,
opgelegde taak om na te gaan of er al
doordat het Hof van Beroep te Bergen, dan niet bezwaren bestaan in verb and
kamer van inbeschuldigingstelling, na met de door de burgerlijke partijen
kennis te hebben genomen van het aan aangegeven feiten die blijken uit de
Seron ten laste gelegde feit dat hij te neergelegde conclusies, de debatten en
Dinant en, in samenhang hiermee, te het dossier van het onderzoek (schenHam-sur-Heure, tussen 9 januari 1980 ding van de artikelen 128 en 221 van het
en 17 april 1980, met overtreding van Wetboek van Strafvordering) en niet
artikel 27, tweede lid, van de wet van antwoordt op de voor haar opgeworPen
22 juli 1953 houdende oprichting van een vraag of er, zoals de burgerlijke partijen
Instituut der Bedrijfsrevisoren, in zijn in hun conclusie betoogden, bezwaren
hoedanigheid van bedrijfsrevisor de aanwezig waren omdat de verdachte in
inlichtingen of feiten waarvan hij bij de de uitoefening van een ander ambt dan
uitoefening van zijn ambt kennis heeft dit van door de rechtbank van koophangekregen, ruchtbaar heeft gemaakt bui- del aangewezen deskundige, namelijk als
ten de gevallen waarin hij als getuige bedrijfsrevisor die door Berlaimont
voor het gerecht wordt gedaagd of de belast was met de reorganisatie van zijn
wet hem er toe verPiicht, en na te onderneming en als revisor optredend
hebben verklaard « dat uit de neerge- met toepassing van artikel 29bis van de
legde conclusies, de debatten en het wetten op de handelsvennootschappen,
dossier van het onderzoek blijkt dat de kennis heeft gekregen van feiten welke
burgerlijke partijen de verdachte in de de verdachte heeft opgenomen in zijn op
eerste plaats verwijten dat hij in een vordering van de rechtbank van koopdoor hem in het kader van de procedure handel binnen het raam van de akkoordvan het gerechtelijk akkoord opgemaakt procedure opgemaakte deskundigenververslag melding heeft gemaakt van de slag (schending van artikel 97 van de
hem door de heer Berlaimont tijdens Grondwet);
zijn vorige en diverse functies verstrekte
tweede onderdeel, zo de gerechtelijke
inlichtingen » beslist dat, wat de deskundige, binnen de perken van de
telastlegging van schending van het hem toegekende opdracht, de door hem
beroepsgeheim betreft -; « er geen vastgestelde misdrijven kan en zelf moet'
voldoende bezwaren bestaan waaruit zou ter kennis brengen van de bevoegde
kunnen worden afgeleid dat er strafbare overheid zonder dat hij om die reden
feiten zijn gepleegd onder de in de een schending begaat van de wetsbepastrafwet bepaalde voorwaarden », op lingen op het beroepsgeheim, die regel
grand dat « artikel 458 van het Strafwet- niet van toepassing is wanneer dezelfde
boek - waarvan artikel 27, tweede lid, deskundige voordien reeds in de hoedavan de wet van 22 juli 1953 een toepas- nigheid van wettelijk door het beroepssing is - niet geldt wanneer de bedrijfs- geheim gebonden prive-deskundige en
revisor, zoals ten deze, door de recht- raadsman opgetreden is voor de persoon
bank van koophandel is aangewezen als ten laste van wie hij aangifte doet van
deskundige; dat hij in dit geval verPlicht de strafbare feiten in de uitoefening van
is om aangifte te doen van de strafbare een deskundigenopdracht die hij later
feiten waarvan hij bij de uitoefening van aanvaardt tijdens een procedure waarin
zijn ambt kennis heeft gekregen; dat degene wiens vertrouwensman hij
zijn stilzwijgen of valse of onvolledige geweest was, verwikkeld is en wanneer
verklaringen dienaangaande hem bloat- die feiten hem in die hoedanigheid
stellen aan strafrechtelijke vervol- waren bekend geworden (schending van
gingen »,
de artikelen 27 van de wet van 22 juli
terwijl, eerste onderdeel, de kamer 11953 en 458 van het Strafwetboek);
v~n inbeschuldigingstelling door de
derde onderdeel, het arrest, dat niet
fe1ten van de telastlegging aileen te betwist dat, toen verdachte in zijn hoe-
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wensman is geweest en uit dien hoofde handelsvennootschappen
voorgekennis heeft gekregen van de inlichtingen die hij, naar hem verweten wordt, schreven verslag van de bedrijfsreheeft opgenomen onder meer in het visor neergelegd wordt op de griffie
verslag dat hij op 20 februari 1980 op de van de rechtbank van koophandel
griffie van de rechtbank van koophandel en ter kennis wordt gebracht van
heeft neergelegd ter uitvoering van de een ieder die daarom vraagt; dat het
door die rechtbank aan Seron toever- als document ter voorlichting van
trouwde opdracht, niet wettig kan beslis- het publiek waarheidsgetrouw en
sen dat er tegen Seron geen voldoende volledig moet zijn;
bezwaren aanwezig waren vermits het
Dat bijgevolg de bedrijfsrevisor,
niet vaststelt dat de verdachte, als door
de rechtbank van koophandel op die met het opmaken van dat ver6 februari 1980 aangewezen deskundige, slag is belast, in de uitoefening van
verplicht was om die opdracht te vervul- die opdracht, niet de vertrouwenslen; de uitzonderingen bedoeld in de man is van de persoon die om zijn
artikelen 458 van het Strafwetboek en 27 aanwijzing heeft verzocht;
van de wet van 22 juli 1953, zoals de
Overwegende dat het arrest, met
burgerlijke partijen betoogden, op de
deskundigen enkel van toepassing zijn de vaststelling dat Seron door de
in het geval dat zij gehouden zijn de rechterlijke overheid was aangeweopdracht te aanvaarden terwijl Seron zen om een door de wet in het
niet verplicht was om de hem door de belang van derden voorgeschreven
rechtbank toevertrouwde opdracht uit te verslag op te maken, de bewering
voeren (schending van de artikelen 458 van de eisers, als zou Seron gehanvan het Strafwetboek, 27 van de wet van deld hebben in de hoedanigheid van
22 juli 1953 en 97 van de Grondwet) :
bedrijfsrevisor van Berlaimont, van
de hand wijst;
Wat het geheel van het middel
Dat het arrest, na zulks te hebben
betreft :
vastgesteld, wettig heeft kunnen
beslissen dat Seron, in de loop van
Overwegende dat de eisers in hun de gerechtelijke deskundigenonderconclusie deden gelden dat de ver- zoeken, geen feiten of inlichtingen
weerder Seron het ambt van had bekendgemaakt waarvan hij
bedrijfsrevisor voor rekening van vroeger in de uitoefening van zijn
Berlaimont had uitgeoefend voor- ambt kennis had gekregen;
aleer hij gerechtelijk deskundige
Dat het middel niet kan worden
werd in het kader van de tegen aangenomen;
laatstgenoemde gevoerde procedures van gerechtelijk akkoord en
Over het tweede middel, afgeleid uit
faillissement;
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97
Overwegende dat het arrest vastvan de Grondwet,
stelt dat Seron voor die procedures,
doordat het arrest na eraan te
op verzoek van Berlaimont en met hebben
herinnerd dat de verdachte
toepassing van artikel 29 bis van de Seron, op verzoek van de burgerlijke
wetten op de handelsvennootschap- partij Berlaimont, bij beschikking van
pen, door de voorzitter van de 24 januari 1980 aangewezen werd als
rechtbank van koophandel aange- bedrijfsrevisor om een verslag op te
wezen was om een verslag op te maken met de beschrijving van de
maken met onder meer de beschrij- inbrengen in natura die Berlaimont
ving van elke inbreng in natura die zinnens was te doen in de naamloze
vennootschap welke hij van plan was op
Berlaimont « zou doen in de han- te
richten, alsook van de bezoldiging die
delsvennootschap die hij zinnens hij daarvoor zou ontvangen, en dat
was op te richten, alsook van de vervolgens Seron als deskundige werd
bezoldiging die hij daarvoor zou aangewezen in het kader van de door
ontvangen »;
Berlaimont ingediende aanvraag van een
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het de inhoud van die stukken
tegenspreekt; dat het arrest derhalve de bewijskracht van de in het
middel vermelde klacht niet miskent;
Overwegende dat de conclusie
van eiser Meunier niet het verwijt
bevatte welke in het middel wordt
aangegeven; dat de conclusie van
eiser Berlaimont, waarin dit verwijt
tingen »,
·opgenomen was, bovendien « uitterwijl, in strijd met wat in de bestre- drukkelijk verwees naar de concluden beslissing staat, het aan Seron sie ... van ... Meunier » welke word1
gemaakte verwijt, namelijk dat hij in
strijd met de verplichting tot eerbiedi- verondersteld « volledig overgenoging van het beroepsgeheim waartoe hij men te zijn »;
gehouden was als bedrijfsrevisor die
Dat het arrest, door te vermelden
door Berlaimont belast was met de dat de eisers « de verdachte (Seron)
reorganisatie van zijn onderneming, niet in de eerste plaats verwijten dat hij
« in de eerste plaats » sloeg op de in het
verslag van 20 februari 1980 vermelde in het door hem in het kader van de
feiten zoals het antidateren van de stand procedure van het gerechtelijk
van de werkzaamheden en het betalen akkoord opgemaakte verslag melvan bezoldigingen zonder inachtneming ding heeft gemaakt van de hem
van de fiscale en sociale wetten, doch door de heer Berlaimont tijdens zijn
ook en vooral op het feit dat, na de vorige en diverse functies verstrekte
indiening van genoemd verslag, in een inlichtingen », aan die conclusies
schrijven van 16 maart 1980 gericht aan geen uitlegging geeft welke onverde voorzitter van de Rechtbank van enigbaar is met de zin en de
Koophandel te Dinant het bestaan
bekend werd gemaakt van de zaak draagwijdte ervan;
« Dechamp » die de burgerlijke partijen
Overwegende
dat
het
arrest
in de mogelijkheid zou hebben gesteld voorts beslist dat de gerechtelijke
om, door middel van een verhoging van deskundige « verplicht is om aande factuur en de daaropvolgende terugbetaling van een gedeelte van het geld, gifte te doen van de misdrijven
het tekort te dekken van de kas van de waarvan hij bij de uitoefening van
zwemkom te Couvin, welk tekort te zijn ambt kennis gekregen heeft »
wijten was aan een door een derde en aldus antwoordt op het in het
gepleegde verduistering; dat feit duide- middel aangegeven verweermiddel
lijk vermeld stond in de klacht van van de eiser Berlaimont;
Berlaimont van 30 januari 1981 alsook in
Dat het middel feitelijke grandde neergelegde conclusies waarvan de
bewijskracht door het arrest wordt mis- slag mist;
kend (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek); het arrest althans niet antwoordt
op dat betoog zoals het door de burgerlijke partijen, inzonderheid door de burgerlijke partij Berlaimont bij conclusie
Om die redenen, verwerpt de
is uiteengezet (schending van artikel 97 voorzieningen; veroordeelt iedere
van de Grondwet) :
eiser in de kosten van zijn voorzie-

gerechtelijk akkoord en dat hij zijn
verslag neerlegde op 20 februari 1980 -,
erop wijst " dat uit de neergelegde
conclusies, de debatten en het dossier
van het onderzoek blijkt dat de burgerlijke partijen verdachte in de eerste
plaats verwijten dat hij in het door hem
in het kader van de procedure van het
gerechtelijk akkoord opgemaakte verslag
melding heeft gemaakt van de hem door
de heer Berlaimont tijdens zijn vorige
en diverse functies verstrekte inlich-

Overwegende dat de in het middel
aangehaalde vermelding van het
arrest gegrond is op « (de) neergelegde conclusies, (de) debatten en
(het) dossier van het onderzoek »,
zonder dat het arrest bepaaldelijk
verwijst naar een van de stukken

ning.
26 januari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Van Ommeslaghe.

-710Nr. 307
1• KAMER-

27 januari 1983

BESLAG -

GESUBSIDIEERDE ONDERWIJSINRICHTING - WERKINGS- EN UITRUSTINGSTOELAGEN- VOOR BESLAG VATBAAR.

De verplichting voor de hoofden van
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen
de werkings- en uitrustingstoelagen,
die hun zijn verleend met toepassing
van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van sommige bepalingen van
de wetgeving betreffende het onderwijs, aan te wenden voor de doeleinden waarvoor zij hun zijn verleend,
sluit niet uit dat de schuldeisers het
recht hebben die goederen in beslag te
nemen, wanneer zij tot het vermogen
van de genoemde inrichtingen zijn
gaan behoren (1). (Artt. 7 en 8 Hypotheekwet; artt. 1408 tot 1410 Ger.W.;
art. 32 wet van 29 mei 1959, gew. bij
art. 11 wet van 11 juli 1973, en art. 37 .)
(MARTIN T. COMITE ORGANISATEUR SCOLAIRE
DE L'INSTITUT SAINT-GEORGES}

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6724)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 8 oktober 1981 en
22 januari 1982 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7, 8 van de wet
van 16 december 1851 houdende herziening van de wet over de hypotheken, dat
is titel XVIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek, 1408, 1409, 1410 van
het Gerechtelijk Wetboek, 32, gewijzigd

-------------------1
(1) Zie Cass., 9 jan. 1899 (Bull. en Pas., 1899,
I, 73) met cone!. proc.-gen. Mesdach de ter
K.iele, zie DE PAGE, Traite, dl. VI, nr.0 727A,
blz. 629 e.v.; Rep. prat. du dr. beige, V Saisie
execution, nr. 113; VAN REEPINGHEN, Verslag,
blz. 472 e.v.; FEITWEIS, Cours de droit judiciaire
prive, Luik, dl. II, biz. 447, nr. 455; DE LEVAL, La
saisie-arret. nr. 61C, blz. 93, en DENIS CHABOrLEDNARD, Saisie conservatoire et saisie execution, 1978, blz. 189, over het onderscheid
tussen een openbare publiekrechtelijk persoon, die als dusdanig is onderworpen aan de
regels van administratief recht, en een persoon belast met een openbare dienst, zie Cass.,
21 aug. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1060).

bij artikel 11 van de wet van 11 juli 1973,
en 37 van de wet van 29 mei 1959,
Schoolpactwet genaamd, tot wijziging
van sommige bepalingen van de wetgeving betreffende het onderwijs,
doordat het arrest van 8 oktober 1981
beslist dat de bedragen op het creditsaldo van verweersters postrekening niet
in beslag kunnen genomen worden wanneer het gaat om werkingstoelagen die
met toepassing van de wet van 29 mei
1959 aan verweerster zijn verleend, en
dienvolgens beveelt dat verweerster verschillende boekhoudkundige stukken
moet overleggen om de oorsprong aan te
tonen van de bedragen op hun postrekening, op grond dat, in strijd met de
beslissing van de eerste rechter, de
opsomming, in artikel 1048 van het
Gerechtelijk Wetboek, van de goederen
die niet vatbaar zijn voor beslag niet
limitatief is, aangezien dat artikel de
toepassing van bijzondere wetten niet
uitsluit, en dat het verbod de werkingstoelagen die aan verweerster zijn verleend, in beslag te nemen, afgeleid werd
uit hun verplichte aanwending die is
opgelegd bij artikel 37 van de wet van
29 mei 1959; en doordat het arrest van
22 januari 1982, met toepassing van die
beginselen, na te hebben vastgesteld dat
aile stortingen die van 2 september 1977
tot 19 februari 1981 op de postrekening
van verweerster werden gedaan werkingstoelagen zijn, met uitzondering van
een bedrag van 78.078 frank, het beslag
enkel voor dat bedrag handhaaft en voor
het overige de opheffing van het beslag
beveelt,
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge
art1kel 7 van de Hypotheekwet ieder die
persoonlijk verbonden is, gehouden is
zijn verbintenissen na te komen onder
verband van a! zijn goederen, hetzij
roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige, aangezien die
goederen tot gemeenschappelijke waarborg _strekken voor zijn schuldeisers;
.daaru1t volgt dat het niet vatbaar zijn
voor beslag een afwijking is van dat
algemeen beginsel en dus een uitzonderlijke toestand; zulks enkel mogelijk is
wanneer een tekst dat uitdrukkelijk
voorschrijft of wanneer het goed van
nature niet vatbaar is voor beslag of
uitsluitend aan de persoon van de beslagene behoort; noch de wet van 29 mei
1959, noch enige andere wettelijke bepaling voorschrijven dat de werkingstoelagen die met toepassing van de voornoemde wet van 1959 aan een gesubsidieerde onderwijsinrichting worden ver-
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genomen; bet feit dat die goederen in de
betrekkingen tussen diegene die de toelagen verleent en een onderwijsinricbting noodzakelijk voor welbepaalde uitgaven moeten aangewend worden, niet
uitsluit dat die goederen, wanneer zij
eenmaal tot bet vermogen van de
genoemde inricbting beboren, door baar
scbuldeisers in beslag kunnen worden
genomen; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat de aan verweerster
verleende werkingstoelagen niet in·
beslag konden worden genomen, hoewel
geen enkele tekst zulks voorscbrijft, het
algemeen recbtsbeginsel miskent dat
vervat is in artikel 7 van de Hypotbeekwet (scbending van de artikelen 7 van de
wet van 16 december 1851, Hypotbeekwet genaamd, 1408, 1409, 1410 van het
Gerecbtelijk Wetboek en 37 van de wet
van 29 mei 1959, Scboolpactwet genaamd);
tweede onderdeel, zelfs in de onderstelling, quod non, dat de verplichte
aanwending van de werkingstoelagen die
aan een gesubsidieerde onderwijsinricbting worden verleend, impliceert dat zij
niet in beslag kunnen worden genomen,
zulks enkel zou gelden voor de scbulden
die geen betrekking hebben op de
genoemde aanwending, dat wil zeggen
voor de scbulden die niets te maken
hebben met de werkingskosten van de
onderwijsinricbting waaraan de toelagen
zijn verleend en betaald (artikel 37 van
de wet van 29 mei 1959); er immers is
gezegd dat bet niet vatbaar zijn voor
beslag de uitzondering is en uitdrukkelijk in een tekst moet worden voorzien;
artikel 32 van de genoemde wet waarin
de werkingskosten worden opgesomd
waarvoor jaarlijkse toelagen worden verleend, niet limitatief is; de betaling van
een vergoeding wegens opzegging aan
een lid van bet onderwijzend personeel
ongetwijfeld een werkingskost is; daaruit volgt dat de leerkracbt, schuldeiser
van een vergoeding wegens beeindiging
van zijn arbeidsovereenkomst voor
bedienden, een bewarend beslag mag
leggen op de werkingstoelagen die aan
zijn werkgever zijn verleend; en het
arrest, door op grond van artikel 37 van
de wet van 29 mei 1959 te beslissen dat
eiser geen beslag kan leggen op de
werkingstoelagen, terwijl zijn scbuldvordering precies werkingskosten betrof, de
voornoemde bepalingen van de wet van
29 mei 1959 scbendt en ook het beginsel
miskent dat bet niet voor beslag vatbaar
zijn van een goed op beperkende wijze

moet worden uitgelegd (schending van
de artikelen 7, 8 van de Hypotbeekwet,
32 van de wet van 29 mei 1959, Schoolpactwet genaamd, gewijzigd bij artikel
11 van de wet van 11 juli 1973, en 37 van
de voornoemde wet van 29 mei 1959) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge de
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, ieder die
persoonlijk verbonden is, gehouden
is zijn verbintenissen na te komen,
onder verband van al zijn goederen,
hetzij roerende, hetzij onroerende,
zo tegenwoordige als toekomstige,
nu de goederen van de schuldenaar
tot gemeenschappelijke waarborg
strekken voor zijn schuldeisers;
Dat daaruit volgt dat de goederen
van de schuldenaar in de regel voor
beslag vatbaar zijn en dat de uitzonderingen op die regel op beperkende wijze moeten worden begrepen;
Overwegende dat een goed enkel
niet in beslag kan worden genomen
wanneer de wet zulks verklaart
tenzij het . wegens zijn aard, of
omdat het uitsluitend met de persoon van de beslagene verbonden is,
niet vatbaar is voor beslag;
Dat noch artikel 1408 van het
Gerechtelijk Wetboek noch een
andere wettelijke bepaling zeggen
dat werkings- en uitrustingstoelagen, die aan een gesubsidieerde
onderwijsinrichting zijn verleend
met toepassing van de wet van
29 mei 1959, tot wijziging van som·mige bepalingen betreffende het
onderwijs, niet in beslag kunnen
worden genomen;
Dat immers artikel 37 van de
genoemde wet, dat zegt dat de
werkings- en uitrustingstoelagen
moeten worden aangewend voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verleend, hoewel het verplichtingen
doet ontstaan voor de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, niet
uitsluit dat de schuldeisers het recht
hebben die goederen in beslag te

-712nemen, wanneer zij tot het vermo- VERSCHULDIGDE SALDO EN VOORRECHT VAN
gen van de genoemde inrichtingen HET FONDS VOOR HET AAN DE WERKNEMER
BETAALDE BEDRAG- RANG.
zijn gaan behoren;
Overwegende dat het arrest van 2° INDEPLAATSSTELLING - SLUITING
8 oktober 1981, door te beslissen dat VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERwerkings- en uitrustingstoelagen, GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING
die aan verweerster zijn verleend, VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEBETALING
VAN
VOORDELEN
op grond van de in het middel MERS
IN ART. 2 WET VAN 30 JUNI 1967 aangewezen redenen niet in be- BEDOELD
INDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE
slag kunnen worden genomen, de RECHTEN VAN DE WERKNEMER - VOORdaarin aangewezen wetsbepalingen RECHT VAN DE WERKNEMER VOOR HET HEM
schendt;
VERSCHULDIGDE SALDO EN VOORRECHT VAN
Dat dit onderdeel van het middel HET FONDS VOOR HET AAN DE WERKNEMER
BETAALDE BED RAG- RANG.
gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging 3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
van die beslissing leidt tot vernieti- - VOORRECHTEN - SLUITING VAN ONDERNEging van het arrest van 22 januari MINGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN DE
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMIN1982 dat daaruit volgt;
GEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETALING
VAN VOORDELEN BEDOELD IN ART. 2 WET
VAN 30 JUNI 1967 INDEPLAATSSTELLING
VAN HET FONDS IN DE RECHTEN VAN DE
WERKNEMER - VOORRECHT VAN DE WERKNEMER VOOR HET HEM VERSCHULDIGDE
SALDO EN VOORRECHT VAN HET FONDS VOOR
HET AAN
DE
WERKNEMER
BETAALDE
BEDRAG - RANG.

Om die redenen, vernietigt de
bestreden arresten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
,gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen; houdt de kosten 1", 2" en 3" In geval van samenloop van
het voorrecht van de werknemer, hem
aan en zegt dat de feitenrechter
verleend door art. 19, 3"bis, Hypoerover zal beslissen; verwijst de
theekwet, met het voorrecht van het
zaak naar het Hof van Beroep te
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
Bergen.
van Sluiting van Ondernemingen Ont27 januari 1983- 1' kamer- Voorzitter: de h. Clason, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mahillon - GelijkJuidende conclusie van de h. Ballet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Bayart.

Nr. 308
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1° ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS
BETALING
VAN
VOORDELEN
BEDOELD IN ART. 2 WET VAN 30 JUNI 1967 INDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE
VOORRECHTEN VAN DE WERKNEMER RECHT VAN DE WERKNEMER VOOR HET HEM

slagen Werknemers, dat in de rechten
treedt van de werknemer aan wie het
een dee] van de bedragen, bedoeld in
art. 2 wet van 30 juni 1967, heeft
betaald, kan de werknemer zijn rechten, voor wat hem nag verschuldigd
blijft, bij voorrang boven het Fonds
uitoefenen (1). (Art. 8 wet van 30 juni
1967.)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. MR. BERNARD - CURATOR
IN HET FAILLISSEMENT MENUISERJES MECANJQUESN.V.)

(A.R. nr. 6755)

27 januari 1983 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux - Gelijkluidende conclusie van de
(1) Cass., 6 dec. 1982 en noot 1.
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advocaat-generaal
Over het middel, afgeleid uit de schenAdvocaten
mrs. Kirkpatrick en Das- ding van de artikelen 4, inzonderheid b,
sesse.
1", van de bij Regentsbesluit van 6 februari 1945 goedgekeurde belastingverordening
op het tewerkgestelde personeel
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op cassatieberoep van dezelfde eiser van 29 december 1944 van de Provintegen een arrest d.d. 15 feb. 1982 van hetzelfde cieraad van Oost-Vlaanderen, 3, 6,
hof van beroep in zake mrs. Lebeau en Sohy, inzonderheid § 9, van de wet van
vereffenaars van de « SA. Compagnie Gene- 23 december 1963 op de ziekenhuizen en
rale des Aciers de Thy-le-Chilteau.
97 van de Grondwet,
doordat de beslissing weigert op eiseres de belastingvrijstelling toe te passen
waarop de als van openbaar nut erkende
lichamen gerechtigd zijn, zulks op grand
« dat in de vigerende beschikkingen
Nr. 309
geen erkenning wordt aangetroffen wat
betreft de activiteit van de door de
veremgmgen zonder winstoogmerken
1' KAMER- 28 januari 1983
uitgebate klinieken »;
terwijl, eerste onderdeel, een vereniPROVINCIEBEGEMEENTEEN
ging zonder winstoogmerk die voor het
LASTINGEN - PROVINCIEBELASTINGEN door haar beheerde ziekenhuis erken- BELASTINGVERORDENING VAN 29 DECEMning en toelagen heeft ontvangen op
DE PROVINCIE OOST- grand van de wet op de ziekenhuizen,
BER !944 VAN
VLAANDEREN OP HET TEWERKGESTELD PER- daardoor als van openbaar nut is erkend
SONEEL - ART. 4, B, 1°, VAN DIE VERORDE- (schending van de artikelen 4 van de
NING- VRIJSTELLING VAN BELASTING VOOR belastingverordening, 3 en 6 van de wet
DE WERKLIEDEN EN BEDIENDEN VAN DEALS op de ziekenhuizen);
VAN OPENBAAR NUT ERKENDE L!CHAMENtweede onderdeel, eiseres in haar
ALS VAN OPENBAAR NUT ERKENDE LICHAbezwaarschrift van 7 december 1981
MEN- BEGRIP.
herinnerde aan het betoog in haar
De bepaling van art. 4, b, 1°, van de vroeger bezwaarschrift van 17 december
belastingverordening van 29 december 1980, dat zij als vereniging zonder winst1944 van de provineie Oost-Vlaanderen oogmerken een ziekenhuis exploiteert en
op het tewerkgesteld personeel, lui- dat daarbij subsidies worden uitgekeerd
dens welke van belasting zijn vrijge- door het Ministerie van Volksgezondsteld, onder meer, de werklieden en heid, zodat de beslissing, door in het
bedienden van de als van openbaar duister te laten de feitelijke vraag of
nut erkende lichamen, brengt mee dat deze subsidiering vaststond of betwist
een krachtens de artikelen 2, 3 en 6 werd evenals de rechtsvraag of deze
van de wet van 23 december 1963 op subsidiering niet als een erkenning van
de ziekenhuizen erkend en toelagen openbaar nut moest worden beschouwd,
ontvangend ziekenhuis, geexploiteerd niet wettelijk met redenen is omkleed
door een vereniging zonder winstoog- (schendin(: van artikel 97 van de
merken, kan worden beschouwd als Grondwet):
h.

Ballet,

een van openbaar nut erkend lichaam
in de zin van de voormelde bepaling.
(• ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH
V.Z.W. T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)
ARREST

(A.R. nr. F 1086 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 maart 1982
door de Bestendige Deputatie van
de
Provincieraad
van
OostVlaanderen gewezen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 4, b, 1",
van de bedoelde provinciale belastingverordening op het tewerkgesteld personeel van de provincie
Oost-Vlaanderen bepaalt dat valledig vrij van belasting zijn « de
werklieden en bedienden van de
openbare besturen, instellingen en
diensten alsmede van de als van
openbaar nut erkende lichamen >>;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van nadere precisering, voor « de
als van openbaar nut erkende

-714lichamen » moet aangenomen wor- winstoogmerk geexploiteerde zieden dat de bedoelde erkenning niet kenhuizen door het verstrekken van
uitdrukkelijk moet zijn, maar ook toelagen kunnen ingeschakeld workan voortvloeien uit wettelijke of den in de van overheidswege
reglementaire bepalingen;
bepaalde programmatie, welke proOverwegende dat de wet van grammatie uiteraard het openbaar
23 december 1963 op de ziekenhui- nut moet dienen;
Dat die wetgeving van die aard is
zen, zoals die later werd aangevuld
en gewijzigd, na onder meer in dat een aldus erkend en toelagen
artikel 2 de normen te hebben ontvangend ziekenhuis, geexploibepaald waaraan de ziekenhuizen teerd door een vereniging zonder
moeten voldoen en in artikel 3 de winstoogmerk, kan worden beverplichting en voorwaarden tot schouwd - zoals door eiseres bij
erkenning van de in de ziekenhui- bezwaarschrift werd aangevoerd zen opgerichte diensten te hebben als een << als van openbaar nut
vastgelegd, in artikel 6, zoals het erkend lichaam >> in de zin van
werd vervangen door artikel 5 van artikel 4, b, 1', van de bedoelde
de wet van 6 juli 1973, in een belastingverordening;
programmatie van de verschillende
Dat de bestreden beslissing door
soorten ziekenhuizen en zieken- de in het middel weergegeven motihuisdiensten voorziet;
vering niet wettelijk wordt verantOverwegende dat § 9, eerste lid, woord;
van bedoeld artikel 6 in verband
Dat het onderdeel in zoverre
met de bouw, de uitbreiding of de gegrond is;
omschakeling van een ziekenhuis of
een ziekenhuisdienst, of van werken
die hun invloed hebben op het
programma, zoals gepreciseerd in
de §§ 7 en 8, bepaalt : << Voor zover
Om die redenen, vernietigt de
de aanzoekende opdrachtgever van
het werk een lager bestuur is, een bestreden beslissing; beveelt dat
vereniging zonder winstoogmerk, van dit arrest melding zal worden
een instelling van openbaar nut of gemaakt op de kant van de vernieeen instelling beheerst door de wet tigde beslissing; veroordeelt vervan 12 augustus 1911 waarbij aan de weerster in de kosten; verwijst de
Universiteiten van Brussel en Leu- zaak naar de Bestendige Deputatie
ven de rechtspersoonlijkheid wordt van de Provincieraad van Brabant.
verleend, gewijzigd bij de wet van
28 januari 1983- 1• kamer- Voorzit28 mei 1970, of door de wet van ter : ridder de Schaetzen - Verslaggever
: de h. Boon Gelijkluidende
7 april 1971 houdende oprichting en
werking van de
Universitaire conclusie van de h. Tillekaerts, advoInstelling Antwerpen >>, kan de caat-generaal - Advocaat : mr. van
Staat, door middel van toelagen Heeke.
tegemoet komen in de kosten voor
de bouw en de herconditionering
van een ziekenhuis of van een
dienst evenals in de kosten van de
eerste uitrusting en de eerste aan- Nr. 310
koop van toestellen, op voorwaarde
dat de oprichting, het behoud of de
1' KAMER- 28 januari 1983
omschakeling van het ziekenhuis of
van de dienst in het raam pao:t van 1° KOOPHANDEL, KOOPMAN - WET
het voormelde programma>>;
VAN 14 JULI 1971 BETREFFENDE DE HANOverwegende dat hieruit blijkt DELSPMKTIJKEN, ARTIKEL 53 - REIZENDE
dat de door verenigingen zonder VERKOPEN VERBODEN - UITWNDERINGEN -
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VAN 28 NOVEMBER 1939 HOUDENDE REGLEVAN
DE
LEURHANDEL,
MENTERING
ARTIKEL 2, 3° - VERKOOP OF HET TE KOOP
AANBIEDEN OP EEN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS DOOR EEN VERKOPER
IN HET BEZIT VAN EEN TOELATING OM LEURHANDEL UIT TE OEFENEN VOOR HET
PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS - BEGRIP.

2° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN) LEURHANDEL - KONINKLIJK BESLUIT NR. 82
VAN 28 NOVEMBER 1939 HOUDENDE REGLEMENTERING
VAN
DE
LEURHANDEL,
ARTIKEL 2, 3° - VERKOOP OF HET TE KOOP
AANBIEDEN OP EEN VOOR HET PUBLIEK
TOEGANKELIJKE PLAATS - BEGRIP.

Nr. 311
3' KAMER - 31 januari 1983

1° ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS- VOORDELEN WAARVAN SPRAKE IS IN
ART. 2 WET 30 JUNI 1967- RECHTSVORDERING
TOT BETALING VAN DE WERKNEMER - VEREISTEN.

2° ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN RECHT VAN DE
WERKNEMER OP BETALING VAN DE HEM
VERSCHULDIGDE
ONTSLAGVERGOEDING
DOOR HET FONDS TOT VERGOEDING VAN DE
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - ONTSTAAN
VAN DAT RECHT- BEGRIP.

1" en 2" Onverminderd de toepassing van
de reglementering in zake ambulante
handel en van de wettelijke bepalingen die gelden voor slijterijen van
gegiste dranken en behoudens de 3° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING
afwijkingen verleend door de Koning VAN ONDERNEMINGEN - RECHT VAN DE
voor produkten of in de voorwaarden , WERKNEMER OP BETALING VAN DI;
HEM VERSCHULDIGDE ONTSLAGVERGOEDING
die Hij stelt, is elke reizende verkoop
verboden; als ambulante handel wordt DOOR HET FONDS TOT VERGOEDING VAN DE
IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINbeschouwd de verkoop of het te koop
GEN ONTSLAGEN WERKNEMERS BEPERaanbieden van aile waren of goederen
KING PER MAAND, BEGREPEN IN DE PERIODE
en, in 't algemeen, van gelijk welke
WELKE
ALS
BASIS
DIENT
VOOR
DE
BEREKEvoorwerpen, onder meer, op de plaatNING VAN DIE VERGOEDING- BEGRIP.
sen toegankelijk voor het publiek en
niet specifiek bestemd om gebruikt te
worden voor de verkoop of voor ver- 1" Hoewel de werknemer, in de regel,
koopaanbiedingen; de toegankelijkheid
geen vordering in rechte strekkende
voor het publiek is een objectief
tot betaling van de voordelen waarvan
kenmerk van de plaats waar men
sprake is in art. 2 wet 30 juni 1967 tot
verkoopt en impliciet dat die plaats,
verruiming van de opdracht van het
uit haar aard, gewoonlijk voor een
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
ieder toegankelijk is (1). (Art. 53 wet
van Sluiting van Ondernemingen Ont14 juli 1971; art. 2, 3", K.B. nr. 82 van
slagen Werknemers, tegen dat Fonds
28 november 1939.)
kan instellen dan nadat een aanvraag
tot betaling is ingediend volgens de
voorschriften van art. 6 genoemde wet
(• LIMBURGS SECRETARIAAT VAN DE CHRISTEN
en
van het KB. 6 juli 1967 ter
MIDDENSTAND
V.Z.W.
T.
GALERIE
uitvoering van dat aJtikel, tenzij de
STAMPAERT • N.V.)
betwisting gaat over de nakoming van
laatstgenoemde bepalingen (1), is zulks
(A.R. nr. 3715)
niet het geval wanneer, ten gevolge
van een vordering van het Fonds tot
28 januari 1983 - 1' kamer - Voorzitterugbetaling van voordelen die het
ter : ridder de Schaetzen - Verslaggeaan de werknemer heeft betaald, deze
ver : de h. Boon Gelijkluidende
een tegenvorde1ing tot gerechtelijke
conclusie van de h. Tillekaerts, advoschuldvergelijking instelt door de in
caat-generaal - Advocaat : mr. Houtede wet bedoelde voordelen te vragen
kier.
voor een andere periode dan die welke
Nota arrest nr. 310 :

(1) Cass., 19 maart 1982 (A.C., 1982, arrest
nr. 3262).

Nota arrest nr. 311 :

(1) Cass., 17 maart 1976 (A.C., 1976, 831).
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berekening van de voordelen die wor- met instemming van de vereffenaar op
36 maanden is gebracht; dat (verweerden teruggevorderd.
der) op 28 februari 1978 (e1ser) om
2" Het recht van de werknemer op tegemoetkoming verzocht op grond van
betaling van de opzeggingsvergoeding de wet van 30 juni 1967 tot verruiming
die hem door zijn werkgever is ver- van de opdracht van dat Fonds, en
schuldigd, ten laste van het Fonds tot daartoe het door de vereffenaar aangeVergoeding van de in Geval van Slui- vulde en ondertekende formulier B.C.901
ting van Ondernemingen Ontslagen indiende waarin vermeld stond dat hij,
Werknemers, ontstaat pas op de datum als laatste dag, tot 31 oktober 1977 had
waarop de werkgever zijn verplichtin- gewerkt en loon had ontvangen; dat
gen niet meer nakomt door geen (eiser) in de loop van de maand juli 1978,
uitvoering te geven aan de opzeggings- overeenkomstig de wettelijke bepalintermijn die hij aan die werknemer gen, een opzeggingsvergoeding van
heeft gegeven v66r de sluiting. (Art. 2 573.167 frank aan (verweerder) heeft
wet 30 juni 1967.)
betaald; dat gebleken is dat (verweerder), op verzoek van de vereffenaar,
3" De periode, die in aanmerking wordt tijdens de vereffening was blijven wergenomen om het bedrag van de opzeg- ken en was bezoldigd tot 31 augustus
gingsvergoeding te bepalen, die het 1979; dat (verweerder) niet betwist dat
Fonds tot Vergoeding van de in Geval hij de opzeggingsvergoeding van 519.352
van Sluiting van Ondernemingen Ont- frank ten onrechte had ontvangen »,
slagen Werknemers aan een wezkne- beslist tot vernietiging van de beslissing
mer moet betalen, begint pas te Jopen van de eerste rechter waarbij verweerop de datum waarop de werkgever zijn der was veroordeeld om die vergoeding
verplichtingen niet meer nakomt door aan eiser terug te betalen en voor recht
geen uitvoering te geven aan de verklaart dat « verweerder (eiser) om
opzeggingstermijn die hij aan die tegemoetkoming mocht verzoeken overwerknemer heeft gegeven en wordt eenkomstig artikel 2 van de wet van
niet verminderd of uitgeschakeld inge- 30 juni 1967 » en doordat het aldus
volge een gedeeltelijke uitvoering van beslist op grond « dat, ten deze, de
die opzegging.
naamloze vennootschap Anciens Etablissements Tasiaux (verweerder) niet meer
heeft Iaten werken en hem niet meer
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL heeft bezoldigd vanaf 31 augustus 1979;
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA- dat, krachtens artikel 20 van de gecoorGEN WERKNEMERS T. FAYT)
dineerde wetten, de werkgever vanaf die
datum een opzeggingsvergoeding verschuldigd
was voor de niet in acht
ARREST ( vertaling)
' genomen opzeggingstermijn, namelijk
(A.R. nr. 6617)
14 maanden; dat de werkgever die
opzeggingsvergoeding, welke lager is dan
die welke wordt verkregen met toepasHET HOF;- Gelet op het bestre- sing van de criteria van artikel 7, tweede
den arrest, op 6 april 1981 door het lid, a, b, c, (rooster Major) van het
Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, koninklijk besluit van 6 juli 1967 niet
gewezen;
heeft betaaid; dat (eiser), bij wie op
Over het eerste middel, afgeleid uit de 28 februari 1978 een aanvraag om tegeschending van de artikelen 2, 6 van de moetkoming was ingediend met aile
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van inlichtingen bedoeld in artikel 2 van het
de opdracht van het Fonds tot Vergoe- koninklijk besluit van 6 juli 1967, die
ding van de in Geval van Sluiting van aanvraag opnieuw had moeten onderzoeOndernemingen Ontslagen Werknemers, ken aan de hand van de nieuwe te zijner
1, 2, 3, 4 van het koninklijk besluit van kennis gebrachte elementen en de rech6 juli 1967 ter uitvoering van artikel 6 ten (van verweerder) had moeten vastvan die wet van 30 juni 1967, 1319, 1320 stellen met inachtneming van de reeds
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
gedane betaling; dat het feit dat het
doordat het arrest, na te hebben formulier te vroeg was ingediend niet
vastgesteld dat verweerder « op 28 okto- een bij de wet voorgeschreven grond tot
ber 1977 ontslagen is met een op nietigheid is; dat die aanvraag volkomen
1 november 1977 ingaande opzeggings- geldig was »,
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een vordering tot verkrijging van de
voordelen bedoeld in artikel 2 van voormelde wet van 30 juni 1967 kan instellen
nadat een aanvraag tot betaling is ingediend overeenkomstig de voorwaarden
van artikel 6 van die wet en van het
koninklijk besluit van 6 juli 1967 ter
uitvoering van die wet; artikel 2 van dat
koninklijk besluit onder meer bepaalt
dat de aanvraag van de werknemer om
tegemoetkoming door eiser de inlichtingen betreffende de uitvoering en de
beiHndiging van de arbeidsovereenkomst
moet bevatten; die inlichtingen juist
moeten worden verklaard en eiser in
staat moeten stellen de rechten van de
werknemer vast te stellen (artikelen 2 en
4); ten deze, uit de vaststellingen van het
arrest blijkt dat de op 28 februari 1976
door verweerder ingediende aanvraag
vermeldde dat hij, als laatste dag, tot
31 oktober 1977 had gewerkt, terwijl hij
tot 31 augustus 1979 is blijven werken;
bovendien in die aanvraag stond dat « de
laatste dag waarvoor loon is betaald » en
vanaf welke dag het recht op tegemoetkoming door eiser was ontstaan 31 oktober 1977 was geweest; het arrest derhalve de op 28 februari 1978 ingediende
aanvraag niet meer als geldig kon
beschouwen; enerzijds, immers die aanvraag niet aan voormelde bepalingen
voldeed, daar ze, voor de berekening van
de rechten van verweerder, eiser geen
juiste inlichtingen verschafte over de
uitvoering en de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst; ze,
anderzijds,
enkel strekte tot betaling van vergoedingen die verschuldigd waren ten gevolge
van een beeindiging van de overeenkomst en van een stopzetting van de
arbeid op « 31 oktober 1977 », waaruit
volgt dat het arrest, door voor recht te
verklaren
dat
verweerder
vanaf
« 31 augustus 1979 » ten laste van eiser
recht heeft op een opzeggingsvergoeding,
hoewel vooraf bij eiser geen enkele
aanvraag was ingediend in verband met
de niet-uitvoering van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vanaf die
datum, de bovenaan in het middel vermelde bepalingen van de wet van 30 juni
1967 en van het koninklijk besluit van
6 juli 1967 schendt; bovendien het arrest,
door te verklaren dat de op 28 februari
1978 ingediende aanvraag de in artikel 2
van het koninklijk besluit van 6 juli 1967
bedoelde inlichtingen bevatte en kon
worden beschouwd als een !outer te
vroeg ingediende aanvraag, aan die aanvraag een betekenis en een draagwijdte
toekent die onverenigbaar zijn met haar

bewoordingen en de bewijskracht ervan
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat hoewel, in de
regel, een geschil tussen het Fonds
tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers en een werknemer over de betaling van de voordelen, bedoeld in artikel 2 van de wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van
de opdracht van dat Fonds, slechts
kan ontstaan wanneer een aanvraag
om betaling is ingediend volgens de
voorwaarden van artikel 6 van die
wet en van het koninklijk besluit
van 6 juli 1967 ter uitvoering van
dat artikel of wanneer de regelmatigheid van de aanvraag wordt
betwist, zulks niet het geval is
wanneer, ten gevolge van een
rechtsvordering van het Fonds tot
terugbetaling van voordelen die het
aan de werknemer heeft betaald, de
werknemer een tegenvordering tot
gerechtelijke schuldvergelijking instelt door de in de wet bedoelde
voordelen te vragen voor een andere
periode dan die welke tot grondslag
heeft gediend voor de berekening
van de voordelen die worden teruggevorderd;
Dat, wegens het bestaan van het
door het Fonds voor de rechter
gebrachte geschil, de tegenvordering
van de werknemer tot gerechtelijke
schuldvergelijking niet moet worden
voorafgegaan door de aanvraag
bedoeld in voormeld artikel 6 en in
het koninklijk besluit ter uitvoering
van dat artikel;
Dat daaruit volgt dat het middel,
ook al was het gegrond, niet tot
cassatie van de bestreden beslissing
zou kunnen leiden en dat het bijgevolg, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afge!eid uit
de schending van de artikelen 1, 2 van
de wet van 30 juni 1967 tot verruiming
van de opdracht van het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van S!uiting
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers en 7, inzonderheid eerste lid, 3", en
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geldelijke verplichtingen jegens de
werknemer niet nakwam, eerst ten
vroegste is kunnen tot stand komen
op de datum waarop het recht op de
vergoeding is ontstaan;

tweede lid, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1967 ter uitvoering van
artikel 6 van die wet van 30 juni 1967,
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 3 december 1975,
doordat het arrest, na te hebben
vastgesteld dat verweerder is ontslagen
met een op 1 november 1977 ingaande
opzeggingstermijn van 36 maanden en
dat hij is blijven werken en loon ontvangen tot 31 augustus 1979, dit is gedurende 22 maanden, beslist dat hij ten
laste van eiser onder meer recht heeft
op een opzeggingsvergoeding voor de
nog te verlopen opzeggingstermijn,
namelijk 14 maanden,
terwijl, krachtens artikel 7, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 6 juli
1967, de eventueel door eiser te dekken
opzeggingsperiode, in het geval van verweerder, beperkt was tot 21 maanden,
waaruit volgt dat het arrest niet, zonder
de bovenaan in het middel vermelde
wettelijke bepalingen en inzonderheid
voormeld artikel 7 te schenden, voor
recht heeft kunnen verklaren dat verweerder van eiser een opzeggingsvergoeding mocht vorderen, hoewel hij gedurende de hele door eiser te dekken
opzeggingstermijn van de werkgever een
bezoldiging had ontvangen :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vennootschap, waarbij
verweerder werkzaam was, in de
maand oktober 1977 een verzoekschrift tot akkoord door boedelafstand heeft ingediend; dat verweerder op 28 oktober 1977 is ontslagen
met een op 1 november 1977
ingaande opzeggingstermijn; dat de
opzeggingstermijn met instemming
van de vereffenaar op zesendertig
maanden is vastgesteld en op
31 oktober 1980 verstreek; dat verweerder heeft gewerkt en door de
vereffenaar is bezoldigd tot 31
augustus 1979; dat verweerder, die
geen bezoldiging meer ontving, op
die datum recht had op een opzeggingsvergoeding voor de nog te
verlopen opzeggingstermijn;
Overwegende dat het recht van
verweerder op die opzeggingsvergoeding pas is ontstaan op de
datum waarop de werkgever geen
uitvoering meer heeft gegeven aan
de opzegging; dat de verplichting
van eiser tot betaling van die ver-

Overwegende dat artikel 7 van
het koninklijk besluit van 6 juli
1967, in het eerste lid, 3', voor de
opzeggingsvergoedingen die uit de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst volgen, een maandelijks
maximumbedrag te betalen door het
Fonds tot Vergoeding van de in
Geval van Sluiting van Ondernemingen
Ontslagen
Werknemers
vaststelt « per maand, begrepen in
de periode welke als basis dient
voor de berekening van deze
vergoedingen »; dat de duur van
deze laatste periode beperkt wordt
volgens de regels van het tweede lid
van artikel 7;
Overwegende dat die beperkingen
betreffende de betalingen door het
Fonds enkel betrekking hebben op
de opzeggingsvergoeding vanaf het
ogenblik dat ze aan de werknemer
verschuldigd is, alsmede op de
bedragen en de periode die tot
grondslag dienen voor de berekening van die vergoeding; dat de
door het Fonds, binnen die grenzen,
verschuldigde bedragen niet wegens
de uitvoering van een gedeelte van
de opzegging kunnen worden verminderd of gesupprimeerd voordat
het recht op de vergoeding is ont'staan;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
31 januari 1983 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Van Ommeslaghe.
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3' KAMER - 31 januari 1983
1° WERKLOOSHEID -

BEROEP TEGEN DE
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN HET
GEWESTELIJK BUREAU - OP STRAFFE VAN
VERVAL VOORGESCHREVEN TERMIJN - VERVAL GEDEKT DOOR EEN VONNIS OF ARREST
OP TEGENSPRAAK, BEHALVE DATGENE DAT
EEN MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD
INHOUDT, INDIEN HET NIET DOOR DE PARTIJ
IS VOORGEDRAGEN OF DOOR DE RECHTER
AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN.

2° SOCIALE

ZEKERHEID BEROEP
TEGEN DE ADMINISTRATIEVE BESLISSING
TA.V. EEN SOCIAAL VERZEKERDE OP
STRAFFE VAN VERVAL VOORGESCHREVEN
TERMIJN- VERVAL GEDEKT DOOR EEN VONNIS OF ARREST OP TEGENSPRAAK, BEHALVE
DATGENE DAT EEN MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD INHOUDT, INDIEN HET NIET DOOR
DE PARTIJ IS VOORGEDRAGEN OF DOOR DE
RECHTER AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN.

3° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERINGEN- LOONDERVING- LOON- BEGRIP.

1o en 2° Het verval van de termijn van

beroep tegen de administratieve
beslissing t.a.v. een sociaal verzekerde,
zoals de beslissing van de directeur
van het gewestelijk bureau inzake
werkloosheid, wordt gedekt door een
vonnis of arrest op tegenspraak,
behalve datgene dat een maatregel
van inwendige aard inhoudt, indien
het verval niet door de partij is
voorgedragen of door de ,rechter
ambtshalve is uitgesproken (1). (Art. 7,
§ 10, Sociale Zekerheidswet Werknemers 1944; artt. 860, tweede lid, 864 en
865 Ger.W.)
3" De rechter die vaststelt dat een
onderneming aan een ontslagen werknemer een bijkomende vergoeding
heeft betaald, ter uitvoering van een
overeenkomst tussen haar en de vakbondsafvaardiging om de morele
schade te dekken ten gevolge van het
ontslag van sommige werknemers bij
de herstructurering van de onderneming, beslist naar recht dat de

------------------!
(1) GUTT en STRANART-THILLY, Examen de

jurisprudence, 1965-70, in Rev. Czit. Juris.,
1974, nr. 94, blz. 566; FETrWEIS, Droit judiciaire

prive, Presses Universitaires de Liege, 1980,
d. III, nr. 388, biz. 450.

genoemde vergoeding geen loon IS m
de zin van art. 126, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963.
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DETRY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6704)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, inzonderheid § 11, tweede lid, van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij artikel 63, § 2, vervat
in artikel 3 van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wethoek, 32, 50, 53, 54, 704, eerste lid, 860,
inzonderheid tweede lid, 862, 864, 865
van het Gerechtelijk Wetboek, welk
artikel 704 gewijzigd en aangevuld is bij
artikel 23 van de wet van 30 juni 1971 en
artikel 166, § 4, van de wet van
22 december 1977, en 97 van de Grandwet,

doordat de eerste rechter vaststelt dat
de beslissing van de directeur om verweerster voor een periode van tien
weken van de werkloosheidsuitkering uit
te sluiten haar op 13 ju!i 1978 is ter
kennis gebracht en dat het beroep tegen
die beslissing is ingesteld bij een op
14 augustus 1978 ter griffie van de
rechtbank neergelegd verzoekschrift, en,
met verwijzing naar artikel 7, § 11,
tweede lid, van de besluitwet van
· 28 december 1944, verklaart dat hoewel,
naar luid van die wettelijke bepaling, het
beroep tegen de beslissing van de directeur, op straffe van verval, moet worden
ingesteld binnen een maand na de
kennisgeving van de beslissing, geen
enkele wettelijke of reglementaire tekst
echter bepaalt « wat onder kennisgeving van de bes!issing moet worden
verstaan », en daar hij oordeelt dat
« onder kennisgeving niet rnoet worden
verstaan de datum van de toezending
van de aangetekende brief houdende de
bestreden administratieve beslissing,
doch de datum waarop de betrokkene
die brief in eigen handen heeft
ontvangen », beslist dat, ten deze, de
datum van de « kennisgeving », « bij
gebrek aan andere elementen », 14 juli
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het beroep ingesteld op 14 augustus Gerechtelijk Wetboek gedekt is :
1978, laatste dag van de wettelijke terOverwegende dat artikel 7, § 11,
mijn, ontvankelijk is,
van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappeterwijl, enerzijds, het beroep van de lijke zekerheid der arbeiders bewerkloze tegen een beslissing van de paalt dat de beslissingen van de
directeur van het gewestelijk bureau, op
van
het
gewestelijk
straffe van verval, bij verzoekschrift, directeur
neergelegd ter griffie van de arbeids- bureau van de Rijksdienst voor
rechtbank of bij aangetekende brief Arbeidsvoorziening, op straffe van
gezonden aan die rechtbank, moet wor- verval, binnen een maand na de
den ingesteld binnen een maand na de kennisgeving of bij gebrek aan kenkennisgeving van de beslissing of, bij nisgeving binnen de maand te rekegebrek aan kennisgeving, binnen de nen vanaf de dag waarop de betrokmaand te rekenen vanaf de dag waarop
de werkloze er kennis van gehad heeft kene er kennis van gehad heeft, aan
en, anderzijds, de kennisgeving bestaat de bevoegde arbeidsrechtbank moein de toezending van de beslissing langs ten worden voorgelegd;
de post, zodat de termijn van beroep,
Overwegende dat, krachtens arwelke ingaat door die kennisgeving, tikel 862 van het Gerechtelijk Wetberekend wordt vanaf de dag na de hoek, de nietigheid of het verval van
datum van verzending, waaruit volgt dat, een proceshandeling, zelfs ambtsnu ten deze vaststaat dat de beslissing
van de directeur van het gewestelijk halve, door de rechter moet worden
bureau op 13 juli 1978 is ter kennis uitgesproken, wanneer die nietiggebracht, de termijn van beroep op heid of dat verval voortvloeit uit een
14 juli 1978 is ingegaan en op 13 verzuim of een onregelmatigheid
augustus is verstreken en bijgevolg, in betreffende op straffe van verval of
tegenstelling met de beslissing van de nietigheid voorgeschreven termijeerste rechter, het op 14 augustus 1978 nen;
ingestelde beroep te laat en, derhalve,
Dat artikel 864 van hetzelfde wetniet ontvankelijk was en, daar die termijn op straffe van verval is voorge- hoek echter zegt dat verval en
schreven, dat verval zowel door de eerste nietigheid als bepaald in artikel 862
rechter als door de rechter in hoger gedekt zijn wanneer een vonnis of
beroep ambtshalve moest worden uitge- een arrest op tegenspraak, behalve
sproken, zodat het arrest, dat het hoger datgene dat een maatregel van
beroep ontvankelijk verklaart en uit- inwendige aard inhoudt, gewezen is
spraak doet over het geschil zelf zonder
vooraf de ontvankelijkheid van het bij zonder dat het verval of de nietigde arbeidsrechtbank ingestelde beroep te heid door de partij is voorgedragen
onderzoeken, de in het middel vermelde of door de rechter ambtshalve is
wettelijke bepalingen schendt en het uitgesproken;
althans niet mogelijk maakt de wettigheid ervan te toetsen (schending van de
Overwegende dat het beroep
in het middel vermelde bepalingen en tegen de beslissing van de directeur
inzonderheid van artikel 97 van de van het gewestelijk bureau van de
Grondwet):
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
onder die bepaling valt, daar de
artikelen 860, tweede lid, en 865 van
Over
de
grond
van
niet- dat wetboek, die uitsluiten dat het
ontvankelijkheid door verweerster verval te wijten aan de niettegen het middel opgeworpen en inachtneming van de voor het aanhieruit afgeleid dat, zelfs al was het wenden van een rechtsmiddel voorberoep bij de arbeidsrechtbank geschreven termijnen gedekt is, niet
tegen de beslissing van de directeur van toepassing zijn op de rechtsvan het gewestelijk bureau van de middelen die, zoals ten deze, tegen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een administratieve beslissing worte laat ingesteld, die onregelmatig- den aangewend;
1978

«

I
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recht op werkloosheidsuitkering heeft
hersteld,
terwijl, de werknemer, om aanspraak
te hebben op werkloosheidsuitkering,
werkloze zonder loon moet zijn, en
artikel 126 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 bepaalt dat inzonderheid als loon wordt 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; ten deze, de aanvullende vergoeding die aan verweerster is toegekend op
grond van de overeenkomst van 20 september 1977 door de beeindiging zel£
ontstaan is; ze derhalve een schadevergoeding wegens beeindiging van de
ende nietigheid gedekt is; ,
I arbeidsovereenkomst is in de zin van
Dat
de
grond
van
niet- voormeld artikel 126 en dus als loon
. "kh "d d" t t
d
moet worden aangemerkt, waarmt volgt
ontvan k e I 1J ei
Ien
e wor en dat het arrest, door op bovenvermelde
aangenomen;
gronden te verklaren dat een dergelijke
aanvullende vergoeding tot doe! heeft
Over het tweede middel, afgeleid uit een zogenaamde morele schade te herde schending van de artikelen 126 van stellen, het begrip loon in de zin van
het koninklijk besluit van 20 december voormeld artikel 126 miskent en bijge1963 betreffende arbeidsvoorziening en volg niet naar recht is verantwoord :
werkloosheid, inzonderheid tweede lid.
en 97 van de Grondwet, ··
·
Overwegende dat, naar luid van
artikel 126 van het koninklijk
doordat verweerster bij haar ontslag,
benevens de wettelijke opzeggingsver-. besluit van 20 december 1963 betrefgoeding waarop zij aanspraak kon fende arbeidsvoorziening en werkmaken, op grond van de op 20 september loosheid, aanspraak op werkloos1977 tussen de werkgever, de naamloze heidsuitkering heeft de werknemer
vennootschap Ampex, en de vakbondsa£- die wegens omstandigheden onafvaardiging gesloten overeenkomst een hankelijk van zijn wil werkloze
aanvullende vergoeding heeft ontvangen zonder loon wordt; dat inzonderheid
gelijk aan tien weken loon, en het arrest als loon worden aangemerkt de
oordeelt dat die aanvullende vergoeding opzeggingsvergoeding of de schade« tot doe! had om, naast het herstel van
de materiele schade die door de wette- vergoeding wegens beiHndiging van
lijke opzeggingsvergoeding is gedekt, de de arbeidsovereenkomst waarop de
morele schade te vergoeden die de werknemer eventueel recht heeft,
werknemer heeft geleden omdat hij met uitzondering van die welke de
aldus ... op de lijst is geplaatst van morele schade dekt;
diegenen die geslachtofferd zijn voor het
Overwegende dat, om te beslissen
behoud van de bestaanszekerheid van
hun werkmakkers », en « dat het dus dat de litigieuze vergoeding die is
betaald
ter uitvoering van de overging om een prijs voor een opgelegde
opoffering en niet om een vergoeding eenkomst tussen de werkgever van
voor een overeengekomen opzegging », verweerster en de vakbondsafvaaren bijgevolg de bevestiging uitspreekt diging niet een opzeggingsvergoevan het beroepen vonnis dat, daar het ding is die de normale opzegging
oordeelde dat de Iitigieuze vergoeding wegens beeindiging van de arbeidseen morele schade dekt en dus geen overeenkomst aanvult, doch een
loon is in de zin van voormeld
artikel 126 van het koninklijk besluit vergoeding die een morele schade
van 20 december 1963, de beroepen dekt, het arrest, na de tekst van
beslissing van de directeur nietig ver- voormelde overeenkomst in herin-

Overwegende dat de eerste rechter, die ambtshalve onderzocht of
het beroep van verweerster was
ingesteld binnen de termijn bepaald
bij artikel 7, § 11, van voormelde
besluitwet van 28 december, het
beroep ontvankelijk heeft verklaard;
dat eiser die beslissing niet heeft
bestreden in hoger beroep en geen
exceptie van nietigheid wegens de
niet-inachtneming van de termijn
heeft opgeworpen; dat het arbeidshof daarover niet ambtshalve uitspraak heeft gedaan;
Dat aldus, zelfs in de onderstelling dat de aangevoerde onregelmatigheid bestaat, de eruit voortvloei-

-722nering te hebben gebracht, de
Om die redenen, verwerpt de
draagwijdte ervan ontleedt;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Dat het erop wijst, enerzijds, dat kosten.
de partijen een duidelijk onder31 januari 1983 - 3' kamer - Vooi"Zitscheid hebben gemaakt tussen de ter : de h. Closon, afdelingsvoorzitter
opzeggingsvergoeding die berekend·
Verslaggever : mevr. Raymondis volgens de wettelijke opzegging Decharneux - Gelijkluidende conclusie
en de bijkomende vergoeding die (2) van de h. Duchatelet, eerste advocaatals schadeloosstelling is toegekend, generaal - Advocaten: mrs. Simont en
waaruit bleek dat zij niet hetzelfde Biitzler.
karakter eraan hebben gegeven en
van de tweede vergoeding niet de
loutere verlenging in de tijd van de Nr. 313
eerste hebben willen maken, en,
anderzijds, dat de overeenkomst
2' KAMER - 1 februari 1983
strekte tot vaststelling van de voorwaarden en criteria bij de keuze
HECHTENIS - VERZOEK
van de slachtoffers voor de voor de VOORLOPIGE
TOT VOORWPIGE INVRIJHEIDSTELLING onderneming noodzakelijke herWET OP DE VOORWPIGE HECHTENIS, ART. 7,
structurering;
DERDE LID - VERPLICHTING TE BESLISSEN
Dat het vervolgens zegt dat uit de
context van de overeenkomst blijkt
dat de bijkomende vergoeding tot
doe! had om, naast het herstel van
de materiele schade die door de
wettelijke opzeggingsvergoeding is
gedekt, de morele schade te vergoeden die de werknemer heeft geleden
omdat hij aldus, op grand van
paritair vastgestelde criteria die niet
helemaal vrij konden zijn van willekeur en gelijke verdiensten op
gelijke wijze konden behandelen, op'
de lijst is geplaatst van diegenen die
geslachtofferd zijn voor het behoud
van de bestaanszekerheid van hun
werkmakkers, en daaruit afleidt dat
het dus ging om een prijs voor een
opgelegde opoffering en niet om een
vergoeding voor een overeengekomen opzegging;
Overwegende dat het arrest, door
op basis van die overwegingen te
beslissen dat de litigieuze vergoeding niet in aanmerking kan worden genomen als loon en dat verweerster niet van het recht op
werkloosheidsuitkering kan worden
uitgesloten van 28 november 1977
tot 4 februari 1978, het in het
middel vermelde artikel 126 van het
koninklijk besluit van 20 december
1963 niet schendt;
Dat het middel naar recht faalt;

BINNEN VIJF DAGEN -

DRAAGWIJDTE.

De termijn van vijf dagen, bepaald bij
art; 7, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 april 1874, waarbinnen over
het verzoek tot invrijheidstelling uitspraak moet worden gedaan, is niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid; het niet in acht nemen van die
termijn heeft niet tot gevolg dat de
rechters van het verzoek ontlast zijn
of dat de voorlopige hechtenis een
einde moet nemen (1).
(ENCKELS)

(A.R. nr. 7783)
1 februari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Nota arrest nr. 312 :

(2) In het eerste middel betoogde eiser dat
de termijn van beroep van verweerster tegen
de beslissing van de directeur van het gewestelijk bureau op 13 augustus 1978 verstreek en
dat de vordering d.d. 14 aug. 1978 tardief was.
Het O.M. heeft derhalve geconcludeerd dat het
middel, ook al was het gegrond, zonder belang
was, op grond dat 13 aug. 1978 een zondag was
en het beroep derhalve op 14 aug. 1978 geldig
werd ingesteld.
Nota arrest nr. 313 .

(1) Zie Cass., 4 me1 1976 (A.C., 1976, 988) en
noot 1.
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1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
VEROORDELING VAN
VERSCHEIDENE
BEKLAAGDEN WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF
EN VAN SOMMIGEN VAN HEN OOK WEGENS
ANDERE MISDRIJVEN - HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN ALLE BEKLAAGDEN IN ALLE
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERJNG - VOORWAARDE.

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
VERVOLGING
VAN
VERSCHEIDENE
BEKLAAGDEN WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF, VAN SOMM!GEN VAN HEN TEVENS
WEGENS ANDERE MISDRIJVEN EN VAN EEN
ANDER BEKLAAGDE WEGENS NOG EEN ANDER
MISDRIJF VRIJSPRAAK VAN LAATSTBEDOELDE BEKLAAGDE EN VEROORDELING VAN
DE ANDERE BEKLAAGDE DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP VAN
SOMMIGE VEROORDEELDE BEKLAAGDEN EN
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN ALLE
VEROORDEELDEN - HOF VAN BEROEP DAT
DE VEROORDELINGEN HANDHAAFT - HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN ALLE VEROORDEELDE BEKLAAGDEN IN AL DE KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING IN EERSTE AANLEG VOORWAARDE.

3° VOORZIENING

IN

3' Wanneer de beklaagde zich in cassatie heeft voorzien tegen een veroordeJend arrest waarbij zijn onmiddellijke
aanhouding wordt bevolen en, ten
gevolge van de verwezping van de
voorziening tegen de veroordelende
beschikking, die beschikking in kracht
van gewijsde is gegaan, heeft d·~
voorziening tegen hat bevel tot onmid~
dellijke aanhouding geen belang meer
(3).
(CAR)

CASSATIE -

STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELENDE
BESLISSING VERWORPEN VOORZIENING
TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

1" Wanneer

laatstbedoelde beklaagde heeft vrijgesproken en de overige beklaagden
heeft veroordeeld, kan het hof van
beroep, dat, op het hoger beroep van
sommige veroordeelden en van het
openbaar ministerie tegen alle veroordeelden, de veroordelingen handhaaft,
de verooz·deelde beklaagden slechts
hoofdelijk verwijzen in al de kosten
van de strafvordering in eerste aanleg,
met inbegrip van de kosten door het
openbaar ministerie gedaan om de
vrijgesproken beklaagde in de zaak te
betrekken, indien het vaststelt dat al
de kosten van de strafvordering in
eez·ste aanleg veroorzaakt werden door
het tegen aile veroordeelde beklaagden
bewezen verklaarde misdrijf (2).
(Artt. 50 Sw.; 162, 194 en 211 Sv.)

ARREST

(A.R. nr. 7784)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1982
door het Hof van Beroep te Antwerbeklaagden pen gewezen;

verscheidene
zijn veroordeeld wegens een zelfde
misdrijf, en sommigen van hen ook
wegens andere misdrijven, is de hoofdelijke veroordeling van aile beklaagden in alle kosten van de strafvordering onwettig, indien de beslissing niet
vaststelt dat al die kosten zijn veroorzaakt door het misdrijf dat door alle
beklaagden is gepleegd (1). (Art. 50
Sw.)

2' Wanneer, nadat vervolgingen werden
ingesteld tegen verscheidene beklaagden wegens eon zelfde misdrijf, tegen
sommigen van hen tevens wegens
andere misdrijven, en tegen een ander
beklaagde wegens nog een ander misdrijf, de correctionele rechtbank de

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 50 van het Strafwetboek, 162,
194 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering :

Overwegende, eensdeels, dat het
arrest eiser en vier medebeklaagden
als mededaders wegens hetzelfde
misdrijf veroordeelt en tevens ten

1------------------(2) Zie Cass., 28 okt. 1975 (A.C:, 1976, 270) en
17 aug. 1978 (ibid., 1978, 1288).

(1) Cass., 17 aug. 1978 (A.C:, 1978, 1288) en
11 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 19).

(3) Cass., 19 nov. 1980 (A.C, 1980-81, nr. 173).
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gevangenisstraf, die veroordeling in
kracht van gewijsde is gegaan;
Dat mitsdien de voorziening
gericht tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen belang
meer oplevert;

laste van drie van deze vier medebeklaagden andere feiten bewezen
verklaart;
Dat, anderdeels, een vijfde medebeklaagde, die voor de correctionele
rechtbank door het openbaar ministerie wegens afzonderlijke feiten
vervolgd was, door die rechtbank
vrijgesproken werd zonder kosten
en er tegen deze beslissing geen
hoger beroep werd ingesteld;
Overwegende dat het arrest
artikel 50 van het Strafwetboek
schendt, nu het eiser en zijn vier
medebeklaagden hoofdelijk verwijst
in al de kosten van de strafvordering, met uitsluiting van de kosten
van tolken, zonder vast te stellen
dat aile kosten ondeelbaar werden
veroorzaakt door het tegen aile
veroordeelde beklaagden bewezen
verklaarde misdrijf;
Dat het arrest bovendien de
artikelen 162, 194 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering
schendt, in zoverre het, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
en zijn vier veroordeelde medebeklaagden hoofdelijk verwijst in de
kosten van de strafvordering in
eerste aanleg, met inbegrip van de
kosten door het openbaar ministerie
gedaan om de vrijgesproken medebeklaagde van eiser in de zaak te
betrekken, zonder vast te stellen dat
al de kosten van eerste aanleg
werden veroorzaakt door het tegen
aile veroordeelde beklaagden bewezen verklaarde misdrijf;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding
van eiser wordt bevolen :
Overwegende dat, nu eisers voorziening wordt verworpen in zoverre
zij is gericht tegen de beslissing
waarbij eiser op de strafvordering

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het eiser
hoofdelijk
veroordeelt
in
de
gerechtskosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten en laat het overige vierde
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
1 februari 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

Nr. 315
2" KAMER - 2 februari 1983
VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAPZAKEN
PROCES-VERBAAL
VAN
DE
TERECHTZITTING OF VONNIS GEWIJZIGD
DOOR EEN NIET GOEDGEKEURDE OVERSCHRIJVING - OVERSCHRIJVING ALS NIET
BESTAANDE BESCHOUWD.

Een wijziging bij overschrijving aangebracht, onder meer door het plakken
van een blaadje, in een vermelding
van een proces-verbaal van de terechtzitting of van een vonnis, wordt als
niet bestaande beschouwd als zij niet
regelmatig is goedgekeurd (1).

1----------------(1) Zie Cass., 10 juli !958 (Bull. en Pas., 1958,
I, 1231), 25 april 1979 (A.C., 1978-79, 1012) en
14 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 278).

-725(DISTEXHE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 2640)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1982
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 78, 190, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering, 2,
101, derde lid, 138, eerste lid, 170, 779,
eerste en tweede lid, van het Gerechtelijke Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, zowel in het proces-verbaal
van de terechtzitting van 30 september
1982 als in het arrest van dezelfde datum
de samenstelling van het rechtscollege,
de naam van de magistraat van het
openbaar ministerie en van de griffier
bovenop het blad geplakt zijn, zonder
goedkeuring; dat krachtens artikel 78
van het Wetboek van Strafvordering, dat
van toepassing is op alle authentieke
akten van de strafrechtspleging, een niet
goedgekeurde doorhaling als niet bestaande wordt beschouwd; dat de samenstelling van de rechtscolleges en de aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van de beslissingen van openbare orde zijn, zodat de
vermelding van de naam van de rechters
die het rechtscollege samenstellen, alsook de naam van de griffier die hen
bijstaat en van de vertegenwoordiger
van het openbaar ministerie, substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn; dat het Hof
onmogelijk kan nagaan of de magistraten die de bestreden beslissing hebben
gewezen, overeenkomstig artikel 101,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
zitting hebben gehouden met drie raadsheren in het hof van beroep, de voorzitter daarin begrepen, of zij overeenkomstig artikel 779, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek alle terechtzittingen van· het hof van beroep hebben
bijgewoond, of zij met toepassing van
artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek regelmatig zijn aangewezen
door de eerste voorzitter en of overeenkomstig de artikelen 138, eerste lid, en
170 van het Gerechtelijk Wetboek het
ambt van openbaar ministerie en van
griffier regelmatig was uitgeoefend op
de terechtzitting van 30 september 1982;
dat naar het vereiste van artikel 2 van

het Gerechtelijk Wetboek al die bepalingen van toepassing zijn in strafzaken;
dat het arrest derhalve nietig is;
Overwegende dat in het procesverbaal van de door het hof van
beroep op 30 september 1982 gehouden terechtzitting waarop het arrest
is uitgesproken, en in het arrest zelf
de samenstelling van het hof van
beroep vermeld wordt op een
blaadje dat bovenop beide stukken
is geplakt, zonder dat deze toevoeging regelmatig is goedgekeurd;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
2 februari 1983 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Legros, eerste
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 316
2' KAMER- 2 februari 1983

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

SCHADE
TEN
GEVOLGE VAN EEN FOUT - RAMING NAAR
DE MATERIELE
EN
BILLIJKHEID VAN
MORELE SCHADE SAMEN - VEREISTEN VOOR
REGELMATIGE MOTIVERING EN WETTELIJKE
VERANTWOORDING.

Naar recht verantwoord is de beslissing,
om aan het slachtoffer van een lout
een vergoeding toe te kennen op
grand van een raming naar billijkheid
van de gezamenlijke materiele en
morele schade ten gevolge van de
blijvende arbeidsongeschiktheid, wanneer de redenen worden aangegeven
waarom, enerzijds, aan het slachtoffer

-726geen afzonderlijke vergoedingen voor
de materieJe en de morele schade
behoeven te worden toegekend en,
anderzijds, de door de partijen voorgestelde ramingscrite1ia verw01pen moeten worden en de raming naar Nllijkheid dient te geschieden (1).
(MICHEL T. FULCO)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2681)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 1 oktober 1981 en
30 september 1982 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel;
Overwegende dat de bestreden
vonnissen enkel uitspraak doen
over de burgerlijke belangen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het vonnis van
1 oktober 1981;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis van
1 oktober 1981, dat uitspraak moest doen
over de burgerlijke gevolgen van een
ongeval op de weg van en naar het werk
waarvoor aileen verweerder aansprakelijk is verklaard, laatstgenoemde veroordeelt om aan eiser de hoofdsom van
450.000 frank te betalen voor de uit zijn
blijvende
arbeidsongeschiktheid
van
15 percent voortvloeiende materiiHe en
morele schade op grand dat « er geen
grond bestaat tot kapitalisatie doch dat
de materiele en de morele schade te
zamen naar billijkheid dienen te worden
geraamd, dat een bedrag van 30.000
frank per percent billijk en redelijk
lijkt "•
terwijl, ee1-ste onderdeel, de door het
slachtoffer van een onrechtmatige daad
geleden materiele en morele schade
afzonderlijke schadeposten zijn; de rechter op het door een der partijen gedane
onderzoek verplicht is die schadeposten
afzonderlijk te ramen of de redenen aan
te geven waarom ze moeten worden

samengevoegd; eiser bij regelmatig
genomen conclusie in hager beroep voor
elke uit zijn blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende schade een
afzonderlijke vergoeding vorderde en
daartoe een ramingswijze voorstelde; het
bestreden vonnis, nu het de vergoeding
die verweerder aan eiser moet betalen
ter vergoeding van de uit diens blijvende
arbeidsongeschiktheid
voortvloeiende
materiele en morele schade samen vaststelt op 450.000 frank, zonder de redenen
aan te geven waarom het de conclusie
verwerpt waarin eiser voor de materHHe
en de morele schade een afzonderlijke
vergoeding vroeg en een wijze van
ramen voorstelde, de veroordeling van
verweerder tot betaling van bovenvermelde vergoeding niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en
niet antwoordt op eisers conclusie
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, de rechter de uit
een onrechtmatige daad voortvloeiende
schade niet naar bi!lijkheid mag ramen
tenzij hij aangeeft waarom, enerzijds, de
door de partijen voorgestelde ramingscriteria niet in aanmerking mogen worden genomen en, anderzijds, het juiste
bedrag van de vergoeding niet kan
worden vastgesteld wanneer ramingscriteria ontbreken; het bestreden vonnis,
nu het zonder geldige reden de materiele en de morele schade samenvoegt en
voor die aldus samengevoegde schadeposten een « naar billijkheid , geraamde
vergoeding toekent, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) en niet naar
recht is verantwoord (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) :

Wat de twee onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis zich niet beperkt tot de in
het middel weergegeven consideransen; dat het, wat de materiiHe
schade betreft, die eiser heeft geleden als gevolg van zijn blijvende
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
van 15 percent, vermeldt « dat uit
het attest van 26 december 1980 van
Forges de Clabecq blijkt dat de
(1) Zie Cass., 8 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 685), burgerlijke partij reeds in 1961
11 sept. en 22 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nrs. 18 · slachtoffer is geworden van een
en 194) en 27 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 191). ongeval op de weg van en naar het

-727werk, dat (hij) sedertdien in Nr. 317
dezelfde vennootschap wegens zijn
gezondheidstoestand, zogezegd Iicht
1' KAMER - 3 februari 1983
werk kreeg te verrichten, dat er dus
niets veranderde wat zijn functie, HUUR VAN DIENSTEN - HUUR VAN
zijn loon of zijn bevorderingskansen WERK - AANSPRAKELLJKHEID VAN DE
betreft, dat het ongeval van 1973 ONDERAANNEMER - TOEZICHT OP DE ALGEderhalve geen gevolgen heeft gehad MENE CONCEPTIE VAN HET WERK - GRENvoor zijn arbeidsgeschiktheid, dat er ZEN.
geen grond bestaat tot kapitalisatie, Wanneer aan een onderaannemer wordt
doch dat de materiiHe en de morele
verweten dat hij, enerzijds, de aannemer en de architect niet heeft ingeschade te zamen naar billijkheid
licht nopens de ernstige gebreken die
dienen te worden geraamd, dat een
hij kende of had moeten kennen en,
bedrag van 30.000 frank per percent
anderzijds, naliet de wegens die gebrebillijk en redelijk lijkt ... >>;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank met die consideransen de
redenen opgeeft waarom enerzijds
aan eiser geen afzonderlijke vergoedingen dienen te worden toegekend
voor de uit diens blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende materiele en morele schade, en
waarom anderzijds de door eiser
voorgestelde ramingscriteria niet in
aanmerking mogen worden genomen en de raming naar billijkheid
dient te geschieden;
Dat de rechtbank mitsdien haar
beslissing regelmatig met redenen
omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen naar het middel niet kunnen worden aangenomen;

ken noodzakelijke maatregelen te
nemen, is de beslissing dat die tekortkomingen niet aan de onderaannemer Jwnnen worden toegerekend, naar
recht verantwoord, als de rechter, op
grand van feitelijke gegevens die hij
preciseert, oordeelt dat de onderaannemeJ; wegens de bijzondere kenmer-•
ken van de constructie en zijn
beperkte opdracht, de algemene conceptie van het werk niet behoorde te
controleren en de gebreken ervan niet
behoorde te ontdekken (1). (Artt. 1789
tot 1799 B.W.)
(STASSEN T. • CHASSIS F.S.B. ' N.V. EA.;
BONHOMME T. ANDRIANNE EA.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nrs. 6544 en 6546)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1981 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
II. In zoverre de voorziening
Overwegende dat de cassatiebegericht is tegen het vonnis van roepen ingeschreven op de alge30 september 1982;
mene rol onder de nrs. 6544 en 6546
Overwegende dat eiser geen mid- tegen hetz~lfde arrest zijn gericht;
Dat zij moeten samengevoegd
del doet gelden;
worden;
I. Wat betreft het cassatieberoep
Om die redenen, verwerpt de van eiser Stassen :
voorziening; veroordeelt eiser in de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
kosten.
schending van de artikelen 97 van de
2 februari 1983 - 2' kamer - Voorzit- Grondwet, 1134, 1135, 1146, 1147, 1148,
ter en verslaggever : de h. Legros, eerste
voorzitter Gelijkluidende conclusie
(1) Zie Cass., 5 mei 1967 (A.C., 1967, 1078),
9 april 1970 {ibid., 1970, 725) en 3 maart 1978
van de h. Velu, advocaat-generaal
{ibid.,
1978, 780).
Advocaten : mrs. Draps en Simont.
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-7281149, 1150, 1382, 1383, 1384, 1710, 1787, alles heeft beslist; dat het betekenisvol is
1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1797 en 1799 dat de architect, die zich thans beklaagt
niet aileen over fouten in de conceptie
van het Burgerlijk Wetboek,
van de materialen maar bovendien over
doordat het hof van beroep, na te fouten bij het plaatsen van de ramen, op
hebben vastgesteld << dat de opsomming het ogenblik van de constructie geen
van de verschillende ernstige wanpresta- enkel voorbehoud, noch enige opmerties en de talrijke zware gebreken in de king aan F.S.B. heeft gemaakt; dat
afwerking, die de deskundige Dubois R. Stassen evenmin heeft gereageerd,
nauwgezet heeft opgetekend, en oak de tenzij op het ogenblik dat hij zijn
plaatsopneming door het hof van beroep vergissing heeft beseft bij de keuze van
een duidelijk beeld geven van de staat de materialen die hij bij de ondernevan de woontoren die in 1966 is afge- ming F.S.B. heeft besteld, waarbij hij
werkt en van de ongemakken die de overigens de desbetreffende keuze van
oorspronkelijke eisers hebben gekend en zijn architect heeft gewijzigd; dat het
nog kennen, dat Stassen (thans eiser) vaststaat dat het contract tussen R. Stasklaarblijkelijk zijn contractuele verplich- sen en de onderneming F.S.B. enkel is
tingen als verkoper en algemene aanne- bepaald, enerzijds, door de bestelbon en
mer niet is nagekomen door een derge- de plannen van de architect die enkel de
lijk pand te verkopen en te bouwen, dat ramen betreffen en, anderzijds, door de
de vijfde verweerder geen weldoordacht plannen van F.S.B. buiten elk bijzonder
antwerp heeft afgeleverd en blijk heeft bestek dat de archi teet niet heeft opgegegeven van afhankelijkheid ten aanzien steld en zonder enige voorafgaande convan de bouwpromotor (eiser) "door trole, test op de waterdichtheid, die de
aldus door de algemene aannemer algemene aannemer (eiser) niet heeft
(eiser) gewijzigde plannen te bekrachti- willen uitvoeren, wat door de architect
gen, welke plannen een ernstig gebrek niet werd betwist; dat de algemene
vertonen dat heel wat schade heeft aannemer R. Stassen en de architect
veroorzaakt ", dat de vijfde verweerder H. Bonhomme, heiden vaklui, van wie
laks is geweest " aangezien hij de fouten redelijkerwijze kon worden verwacht dat
in de uitvoering niet heeft opgemerkt, en zij geen contract met de onderneming
evenmin de herste!ling ervan heeft F.S.B. hebben gesloten op grond van
geeist, terwijl sommige de stevigheid van enige publiciteit, die overigens onopvalhet pand en de vei!igheid van de perso- lend was, voor de constructie van een
nen in het gedrang brengen, en heel wat bijzonder pand, dat helemaal buiten de
andere flagrant zijn en zware gevolgen onderneming F.S.B. om is ontworpen en
hebben ", dat de opeenstapeling van uitgevoerd, welke onderneming zelfs niet
zware fouten van de vijfde verweerder behoefde te weten aan welke overmatige
de gehele schade aan het gemeenschap- belasting die standaardelementen zoupelijk pand heeft teweeggebracht «, ten den moeten weerstaan, na een bezoek
aanzien van de eerste, tweede en vierde aan de F.S.B.-werkplaatsen welbewust
verweerder en ook ten aanzien van de ramen van een gedeponeerd model
rechtsvoorganger van de derde verweer- (doorsnede en profiel) hebben gekozen
der heeft beslist : « dat de gewone zonder van de fabrikant een studie te
onderaannemer enkel aansprakelijk kan eisen nopens de specifieke weerstand in
worden gesteld voor gebreken in de uitzonderlijke omstandigheden, waartoe
uitvoering, hetzij bij de levering, hetzij die fabrikant trouwens niet in staat zou
bij het plaatsen van de materialen die geweest zijn, aangezien hij niet over een
overeenkomstig de gedane bestelling zijn ter zake gespecialiseerd studiebureau
geleverd, en niet voor de conceptie van beschikte zoals R. Stassen en H. Bonhet gebouw waarin zijn materialen ver- homme wisten, welke feitelijke overwewerkt zijn; dat, in feite, met betrekking ging de architect en de algemene aannetot de firma F.S.B. (de eerste verweer- mer zelfs niet hebben opgeworpen; dat
ster), het gebrek van de ramen wegens R. Stassen en H. Bonhomme aldus de
hun onvoldoende weerstand te wijten onderneming F.S.B. niet kunnen houden
aan hun doorsnede en dikte, niet voort- voor een gespecialiseerde onderneming
vloeit uit het gebruik van materialen die die in haar gebied, wegens haar bijzonop zichzelf ondeugdelijk zijn, maar die dere bevoegdheid, aansprakelijk zou zijn
enkel niet aangepast zijn aan de con- voor de ge!ndividualiseerde leveringen,
structie waarvoor zij bedoeld waren, zowel voor de conceptie van assemblage
hoewel zij conform de bestelling van als voor de berekening van de doorsnede
R. Stassen zijn, die ten deze samen met en de dikte van de ramen aangepast aan
H. Bonhomme (de vijfde verweerder) de zeer bijzondere toestand van het
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die belast is met de algemene conceptie
van het pand die in dit geval en gelet op
de bijzondere omstandigheden van de
zaak (half-gordijngevel met alu-houten
ramen gedeponeerd en niet geoctrooieerd en welbepaalde panelen) onder de
bevoegdheid viel van Bonhomme en
Stassen die, wat hem betreft, de bestelling had gedaan onder de precieze
bovenvermelde voorwaarden, waarbij de
ramen overigens conform de toen
geldende
veiligheidsnormen
waren,
de enige kwalitatieve normen die
door de algemene aannemer op grond
van het a!gemeen bestek van de architecten aan de onderneming F.S.B.
zijn opgelegd; dat de architect en
de bouwpromotor ten deze een doorgedreven studie hadden moeten rnaken en dat zij zulks niet zelf hebben
gedaan en ook niet gevraagd hebben aan
een studiebureau of aan een gespecialiseerd fabrikant of aannemer; dat de
onderneming F.S.B. inderdaad wel op
industriele schaal onderdelen leverde
met gestandardiseerde kenmerken die
gekend waren of moesten zijn door
Stassen en Bonhomme, die het risico
hebben gelopen die onderdelen aan te
wenden in een constructie waarvoor zij
niet geschikt waren en zonder enige
voorafgaande voorzorgsmaatregel voor
hun aanwending (studie van hun weerstand en hun waterdichtheid), welk type
welbewust is gekozen zowel om zijn
doorsnede, dikte als om zijn condensatierichels, zijn binnensponningen, zijn
afwerking of nog wegens de moeilijkheden bij de assemblage van afdichting en
glas; dat de enkele onvolkomenheden in
het werk van F.S.B. geen schade hebben
veroorzaakt, dat alle schade is ontstaan
omdat de bestelde onderdelen niet aangepast waren aan het gebruik dat
R. Stassen en R. Bonhomme daarvan
wilden maken in een specifieke halfgordijnmuur die zeer veel te lijden heeft
van regen en wind; dat het op zijn minst
verwonderlijk is te zien hoe de architect
en de algemene aannemer achteraf
tegen de onderneming F.S.B. uitvallen,
op grond dat laatstgenoemde, ondanks
haar onbekendheid met de algemene
problematiek van het werk, geen
bezwaar heeft gemaakt tegen de Iichtzinnigheid en het gebrek aan ernst
waarvan zijzelf blijk hebben gegeven,
zowel in de algemene conceptie van de
gevel van het pand als in de bijzondere
conceptie van de ramen; dat de contrac-

tuele verplichtingen van de onderneming
La Brugeoise et Nivelles (de tweede
verweerster) in het oorspronkelijk contract tussen Stassen en die onderneming
duidelijk zijn omschreven; dat men in
het onderhavige geval bij de beoordeling
van de aansprakelijkheid van die vennootschap rekening moet houden met
het geringe belang van haar inbreng in
het bewuste geheel, te weten het vervaardigen en het plaatsen van een
gedeeltelijke bekleding van de betwiste
half-gordijnmuur; dat de aldus duidelijk
beperkte verplichting van La Brugeoise
et Nivelles betrekking had op panelen
die in de bestelling van Stassen duidelijk werden omschreven, met uitsluiting
van elke bijkomende verplichting; dat
men haar, nog meer ten onrechte dan
aan de onderneming F.S.B. en zulks om
dezelfde reden, verwijt dat zij haar
kwaliteiten als deskundige niet heeft
aangewend om de architect en de algemene aannemer te wijzen op de fouten
in de conceptie en bij de Ieiding, de
coiirdinatie, en het toezicht op de werken; dat de grieven die de gerechtelijke
deskundige in aanmerking heeft genomen zeer miniem waren en de schadelijke waterinsijpeling niet hebben kunnen veroorzaken, ook al omdat de onderneming zelf verbeteringen heeft aangebracht; dat de beschadigingen aan de
panelen overigens het gevolg zijn van de
insijpelingen en niet de oorzaak daarvan, aangezien niets erop wijst dat de
vervorming van de panelen te wijten zou
zijn aan een verkeerde plaatsing door de
onderneming of aan een levering die
niet conform de bestelling was en er
geen reden is om aan te nemen dat de
panelen niet normaal weerstand zouden
hebben geboden indien de weerstand
van de ramen voldoende groot was
geweest en de panelen dus niet door de
waterinsijpeling vervormd en beschadigd
zouden geweest zijn, met andere woorden indien de architect en de algemene
aannemer niet de reeds te hunnen laste
aangeduide fouten hadden begaan; dat
de deskundige bovendien niet besluit dat
er vanwege La Brugeoise et Nivelles
enige foutieve vertraging was; dat
integendeel uit de gegevens van het
dossier blijkt dat de kleine vertraging
van La Brugeoise et Nivelles te wijten is
aan het gebrek aan Ieiding, coordinatie
en toezicht op de werf; dat er niettemin
een Iangere tijdsspanne is tussen het
plaatsen van ramen en panelen en de
afdichting wat enkel aan Bonhomme en
Stassen te wij!en was; dat -~a Brugeoise

I

-730et Nivelles dus geen enkele schadeverwekkende vertraging ten laste kan worden gelegd; dat de glazenmaker Servais
(rechtsvoorganger van de derde verweerders) een reeks bestellingen heeft ontvangen met opgave van alle gegevens die
voor zijn werk nodig waren zowel qua
materiaal als qua afmetingen van de
ruiten, zonder verdere inlichtingen; dat
aan die levering en uitvoering geen
enkel gebrek kleeft dat ten laste kan
worden gelegd van die gewone onderaannemer die door de gerechtelijke deskundige trouwens buiten de zaak wordt
gesteld; dat H. Bonhomme en R. Stassen
tevergeefs pogen die glazenmaker de
verplichting op te leggen zich in te
lichten en toezicht te oefenen op de
algemene conceptie van het werk, nu
aile gebreken die de deskundige Dubois
nauwgezet heeft opgetekend met diens
werk en met de door hem geleverde
onderdelen niets te maken hebben; dat
J. Servais (rechtsvoorganger van de
derde verweerders), hoewel hij op uitdrukkelijk verzoek van J. Stassen en
zonder enig toezicht van H. Bonhomme,
zijn ruiten in allesbehalve optimale
omstandigheden heeft moeten plaatsen,
zijn verplichtingen naar best vermogen
heeft uitgevoerd in moeilijke omstandigheden te wijten, enerzijds, aan de bijzondere
conceptie
van
de
halfgordijnmuur en de gebrekkige uitvoering ervan en, anderzijds, aan de algemene overhaasting waarin hem werd
bevolen zijn werk met grate spoed uit te
voeren; dat het invoegen door de heer
Heynderyckx (vierde verweerder) op
vraag van R. Stassen, die uit verschillende soorten het te gebruiken produkt
heeft gekozen en bij de firma Brock
heeft besteld, niet vatbaar is voor kritiek, aangezien die gewone onderaannemer al gedaan heeft wat nog mogelijk
was en wat hem door de algemene
ondernemer was bevolen; dat de gerechtelijke deskundige hem trouwens niets
heeft verweten »,

terwijl, eerste onderdeel, de aansprakelijkheid van de aannemer bij die van
de architect komt, hetzij ingevolge een
beding van de aannemingsovereenkomst,
hetzij wanneer de vergissing in de
conceptie zodanig was dat een aannemer
die normaal zorgzaam en onderlegd is,
of die specialist ter zake is, ze had
moeten ontdekken, hetzij wanneer de
aannemer zelf de conceptie heeft opgevat of bij het opstellen was betrokken of
het werk heeft uitgevoerd zonder de
plannen van een ingenieur in de geval- ,

len waarin het bestek dat voorschrijft,
en terwijl dezelfde regels toepasselijk
zijn op de ondernemer die, wat het door
hem uitgevoerde werk betreft, de hoedanigheid van aannemer bezit; daaruit
volgt dat het hof van beroep, nu het zegt
dat de gebreken van de conceptie van
het pand ernstig waren en de stevigheid
ervan en de veiligheid van de personen
in gevaar brachten en dat de conceptiefouten van eiser en vim de vijfde
verweerder ernstig, van grove aard, duidelijk, flagrant en zwaar waren, niet
naar recht heeft kunnen beslissen, door
in algemene bewoordingen te zeggen dat
de gewone onderaannemer enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor
gebreken in de uitvoering, hetzij van de
door hem geleverde onderdelen, hetzij
bij het plaatsen van de materialen die
overeenkomstig de bestelling zijn geleverd, en niet voor gebreken die verband
houden met de conceptie van het pand
waarin zijn materialen worden aangewend, zonder concreet na te gaan of die
onderaannemers, gelet op de zware vergissingen in de conceptie, die niet badden moeten kennen en eiser en de vijfde
verweerder daarover inlichten overeenkomstig de verplichting raad te geven
die door eiser wordt aangevoerd en die
uit hun contract als onderaannemer
voortvloeit (schending van de artikelen
1134, 1135, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1382, 1383, 1384, 1710, 1787' 1788, 1789,
1791, 1792, 1793, 1797 en 1799 van het
Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie in hager beroep had aangevoerd dat
de aansprakelijke en gespecialiseerde
onderaannemers die, zoals in dit geval,
niet enkel het materiaal moesten leveren
maar ook plaatsen, bijzondere plichten
hadden en dat hij die plichten had
omschreven door te zeggen dat de
onderaannemer door zijn passiviteit bijdraagt tot een uitvoering waarvan hij
noodzakelijk moet weten dat zij uitgaat
van een gebrekkige conceptie of althans
dat hij dan de maatregelen en schikkingen moet treffen die zich opdringen;
eiser aldus heeft betoogd dat de verweerders, de onderaannemers, maatregelen en schikkingen hadden moeten
treffen toen zij tijdens de uitvoering van
het werk fouten in de conceptie opmerkten of althans hadden moeten opmerken; daaruit volgt dat het hof van
beroep, dat niet heeft nagegaan of het
nalaten die maatregelen en schikkingen
te treffen een gebrekkige uitvoering was
van het plaatsen van de geleverde mate•
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met alu-houten ramen gedeponeerd
en niet geoctrooieerd en welbepaalde panelen) onder de bevoegdheid viel van Bonhomme en Stassen
·die, wat hem betreft, de bestelling
had gedaan onder de precieze
bovenvermelde voorwaarden; dat
het op zijn minst verwonderlijk is te
Wat betreft beide onderdelen zien hoe de architect en de algemene aannemer achteraf tegen de
samen:
onderneming F.S.B. uitvallen, op
grond dat laatstgenoemde, ondanks
Overwegende dat het arrest haar onbekendheid met de algeachtereenvolgens de aansprakelijk- mene problematiek van het werk,
heid onderzoekt die eiser de ver- geen bezwaar heeft gemaakt tegen
schillende onderaannemers ten laste de lichtzinnigheid en het gebrek
legt en zegt « dat de algemene aan ernst waarvan zijzelf blijk hebaannemer R. Stassen (eiser) en de ben gegeven, zowel in de algemene
architect H. Bonhomme (de vijfde conceptie van de gevel van het pand
verweerder), heiden vaklui, van wie als in het bijzonder ontwerp van de
redelijkerwijze kon worden ver- ramen >>;
wacht dat zij geen contract met de
onderneming F.S.B. (de eerste verDat het arrest verder met betrekweerster) hebben gesloten op grond king tot de tweede verweerster zegt
van een publiciteit, die overigens « dat de contractuele verplichtingen
onopvallend was, voor de construe- van de onderneming La Brugeoise
tie van een bijzonder pand dat et Nivelles (de tweede verweerster)
helemaal buiten de onderneming in het oorspronkelijk contract tusF.S.B. om is ontworpen en uitge- sen R. Stassen en die onderneming
voerd, welke onderneming zelfs niet duidelijk zijn omschreven; dat men
behoefde te weten aan welke over- in het onderhavige geval bij de
matige belasting die standaardele- beoordeling van de aansprakelijkmenten zouden moeten weerstaan, heid van die vennootschap rekening
na een bezoek aan de F.S.B.- moet houden met het gering belang
werkplaatsen welbewust ramen van van haar inbreng in het bewuste
een gedeponeerd model (doorsnede geheel (te weten het vervaardigen
en profiel) hebben gekozen zonder en het plaatsen van een gedeeltevan de fabrikant een studie te eisen lijke bekleding van de betwiste
nopens de specifieke weerstand in half-gordijnmuur); dat de aldus duiuitzonderlijke omstandigheden;
delijk beperkte verplichting van La
dat H. Bonhomme en R. Stassen Brugeoise et Nivelles betrekking
aldus de onderneming F.S.B. niet had op panelen die in de bestelling
kunnen houden voor een gespeciali- van R. Stassen duidelijk werden
seerde onderneming die wegens die omschreven, met uitsluiting van
specialisatie aansprakelijk zou zijn elke bijkomende verplichting; dat
voor de gei:ndividualiseerde onder- men haar, nog meer ten onrechte
delen, zowel voor de conceptie van dan aan de onderneming F.S.B. en
assemblage als voor de berekening zulks om dezelfde reden, verwijt dat
van de doorsnede en de dikte van zij haar kwaliteiten als deskundige
de ramen aangepast aan de zeer niet heeft aangewend om de archibijzondere vorm van het Belvedere, teet en algemene aannemer te wijin de plaats van de architect die zen op hun fouten in de conceptie
belast is met de algemene conceptie en bij de Ieiding, de coordinatie, en
van het pand dat in dit geval en I het toezicht op de werken »;
rialen zoals eiser aanvoerde, zijn beslissing niet regelmatig met redenen heeft
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) en niet naar recht heeft
verantwoord
(schending
van
de
artikelen 1134, 1135, 1146, 1147, 1148,
1149, 1150, 1382, 1383, 1384, 1710, 1787,
1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1797 en 1799
van het Burgerlijk Wetboek) :
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zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigd arrest;
veroordeelt de eiser Stassen in de
kosten van zijn cassatieberoep en
de eiser Bonhomme in vier vijfde
van de kosten van het zijne; houdt
de overige kosten aan en zegt dat
de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

Dat het arrest ten slotte met
betrekking tot de rechtsvoorganger
van de derde verweerders zegt « dat
de glazenmaker Servais een reeks
bestellingen heeft ontvangen met
opgave van aile gegevens die voor
zijn werk nodig waren zowel qua·
materiaal als qua afmetingen van de
ruiten, zonder verdere inlichtingen;
... dat H. Bonhomme en R. Stassen
tevergeefs pogen die glazenmaker
de verplichting op te leggen zich in
te lichten over en toezicht te oefenen op de algemene conceptie van
het werk, nu aile gebreken die de
deskundige Dubois nauwgezet heeft
opgetekend met diens werk en met
de door hem geleverde onderdelen
niets te maken hebben »;
Overwegende dat het arrest door
die motieven, waaruit volgt dat het
hof van beroep heeft geoordeeld dat
de onderaannemers wegens de bijzondere kenmerken van de constructie en hun beperkte opdracht,
de conceptie van het pand in zijn
geheel niet moesten controleren en
de gebreken ervan ontdekken, de
conclusie van eiser beantwoordt en
zijn beslissing wettig verantwoordt
de fouten, die in beide onderdelen
van het middel worden omschreven,
niet ten laste van die onderaannemers te leggen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Wat betreft het cassatieberoep
van de eiser Bonhomme :

3 februari 1983 - 1" kamer- Voorzitter : ridder de Schaetzen - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Delahaye en Dassesse.

Nr. 318
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BELASTING OVER
DE TOEGEVOEGDE WAARDE- WETBOEK BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE,
LEVERING VAN DIENSTEN ART. 18 BEGRIP.

De belasting over de toegevoegde
waarde is niet verschuldigd op schadevergoeding wegens niet-nakoming van
een contractuele verbintenis, daar die
schadevergoeding niet kan worden
aangezien als een levering van diensten, in de zin van art. 18 Wetboek
Belasting
over
de
Toegevoegde
Waarde.
(FORNAL T. • IMMOBILIEN ROBERT VAN DEN
EYNDE > P.V.BA.)
ARREST

Om die redenen, voegt de cassatieberoepen samen die onder de
nrs. 6544 en 6546 op de algemene rol
zijn ingeschreven; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
nalaat uitspraak te doen over de
vordering tot vrijwaring van de
eiser Bonhomme tegen de tweede
verweerder Stassen; verwerpt de
cassatieberoepen voor het overige;

(A.R. nr. 3483)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1981 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 1131 en
1133 van bet Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3,

-733enkel op grond « dat de levering van
diensten onderworpen is aan de
B.T.W.»;

18 en 19 van de wet van 3 juli 1969, zoals
nadien gewijzigd, tot invoering van het
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
doordat de tussen partijen gesloten
overeenkomst van 28 oktober 1977
bepaalt dat, in geval van voortijdige
verbreking van de exclusieve verkoopsopdraeht door eiser, een forfaitaire sehadevergoeding versehuldigd is van 10 pet.,
vermeerderd met de B.T.W., op de verkoopprijs, en doordat het arrest, na te
hebben beslist dat eiser eenzijdig door
zijn daad zelf een einde maakte aan het
gesloten contract, de oorspronkelijke
vordering van verweerster ontvankelijk
en gegrond verklaart en eiser veroordeelt tot betaling van de contractueel
bedongen schadevergoeding van 155.000
frank vermeerderd met de B.T.W.
(14 pet.) hierop ten bedrage van 21.700
frank, samen de som van 176.700 frank,
zulks op grond dat eiser, door het feit
dat hij eenzijdig door zijn daad zelf een
einde maakte aan het gesloten contract,
eontraetueel gehouden is tot de overeen..
gekomen schadevergoeding en dat de
levering van diensten onderworpen is
aan de B.T.W.,

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, het beding in de
tussen partijen gesloten overeenkomst
van 28 oktober 1977, waarin wordt
bepaald dat in geval van voortijdige
verbreking van de exclusieve verkoopsopdracht door eiser, deze laatste aan
verweerster een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 10 pet.,
vermeerderd met de B.T.W., op de ver-·
koopprijs, als nietig dient te worden.
beschouwd wegens strijdigheid met de•
bepalingen van het B.T.W.-Wetboek, die•
van openbare orde zijn, en derhalve door
het arrest niet moeht worden toegepast,.
daar de partijen aldus een bepaalde•
verriehting, te weten het versehuldigd.
zijn van een contraetueel bedongen
schadevergoeding wegens contraetbreuk,
aan de B.T.W. onderwerpen, hoewel deze
niet eraan onderworpen is (sehending
van aile in het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende
dat
aan
de
genoemde belasting aileen onderhevig zijn de leveringen van diensten
vermeld in artikel 18 van het Wethoek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en de krachtens artikel 19 van dat wetboek met
zodanige
levering
gelijkgestelde
handelingen; dat schadevergoeding
wegens niet-nakoming van verbintenissen in die artikelen niet vermeld wordt;
Dat het arrest door zijn voormelde consideransen de beslissing
dat het bedrag van de bedoelde
schadevergoeding verschuldigd is
wegens het leveren van een dienst
in de zin van het wetboek en dat
het beding desaangaande om die
enkele reden moet worden nageko·men, niet wettelijk verantwoordt;
Dat het
gegrond is;

middel

in

zoverre

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
eiser veroordeelt tot betaling van
het bedrag van 21.700 frank wegens
belasting
over
de
toegevoegde
waarde en in 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; veroordeelt eiser in vier vijfde
van de kosten van de voorziening;
houdt de beslissing over de overige
kosten aan en zegt dat de feitenrechter daarover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
Overwegende dat het arrest eiser het Hof van Beroep te Brussel.
veroordeelt tot betaling van de in de
4 februari 1983- 1' kamer- Voorzitovereenkomst bedoelde belasting
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
over de toegevoegde waarde ad Verslaggever : de h. Soetaert 14 pet. berekend op het bedrag van Gelijkluidende conclusie van de h.
de schadevergoeding, zoals in de Declercq, advoeaat-generaal Advoovereenkomst bedongen, en zulks caat: mr. De Baeek.
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HOGER BEROEP -

BURGERLLJKE ZAKEN
- AKTE VAN HOGER BEROEP- VORM.

Art. 1057 Ger. W. belet niet dat de akte

van hoger beroep, buiten de gevallen
bepaald in art. 1063 Ger. W., de plaats,
de dag en het uur van de verschijning
vermeldt(1).
(GODEFROIDT T. • MIJN HillS , C.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3617)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 30 april 1981 en
20 november 1981 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;

ervan; deze bepaling geen onbeperkte
keuze laat tussen hoger beroep op onbepaalde datum en hoger beroep op vaste
datum, doch integendeel op straffe van
nietigheid de keuze van een dier vormen
verplicht stelt « naargelang van het
geval »; de keuze dient te worden
bepaald met inachtneming van de regets
vervat in· artikel 1063 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de gevallen opsomt
waarvoor het hoger beroep op een vaste
datum dient te worden ingesteld; het
hoger beroep, in de overige gevallen, op
onbepaalde datum dient te worden ingesteld; het hoger beroep op vaste datum,
in een geval dat niet genoemd is in
artikel 1063 van het Gerechtelijk Wethoek, derhalve in beginsel door nietigheid is aan$etast, overeenkomstig
artikel 1057, 7 , van het Gerechtelijk
Wetboek; zodat het arrest, door te beslissen dat de exceptie van nietigheid, bij
toepassing van artikel 860, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, ongegrond is,
hoewel, enerzijds, het hoger beroep is
ingesteld op vaste datum en, anderzijds,
het een geval betreft dat niet genoemd is
in artikel 1063 van het Gerechtelijk
Wetboek, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 860, 1057 en
1063 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 860, 1057 en
1063 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 30 april 1981 de
akte van hoger beroep, neergelegd door
verweerster, regelmatig naar de vorm
verklaart, hoewel de akte het hoger
beroep tegen vaste datum inleidt, op
grond : dat eiser weliswaar inroept dat
het hoger beroep een vordering tot
schadeloosstelling betreft, en aldus niet
valt onder toepassing van artikel 1063
van het Gerechtelijk Wetboek; dat eiser
daaruit evenwel ten onrechte afleidt dat
dit hoger beroep, op straffe van nietigheid, niet tegen vaste datum zou mogen
ingeleid worden; dat in dit beweerde
verbod op straffe van nietigheid niet
voorzien is door het Gerechtelijk Wethoek; dat deze exceptie van nietigheid
derhalve, bij toepassing van artikel 860,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
ongegrond is,
terwijl artikel 1057, 7", van het Gerechtelijk Wetboek onder meer bepaalt dat
de akte van beroep, op straffe van
nietigheid, vermeldt, naargelang van het
geval, hetzij de termijn voor de verschijning, hetzij de plaats, de dag en het uur

Overwegende dat artikel 1063 van
het Gerechtelijk Wetboek de gevallen bepaalt waarin de akte van
hoger beroep de plaats, de dag en
het uur van de verschijning moet
vermelden;

(1) Zie CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de
hervorming, Brussel 1964, I,
biz. 387-388.
Over de nietigheid van de akte van boger
beroep die plaats, dag en uur van de verschijning niet vermeldt, wanneer zulks is vereist
krachtens art. 1063 Ger.W., zie Cass., 10 feb. en
23 mei 1975, A.C., 1975, 650 en 1012.

Dat evenwel noch uit dit artikel
noch uit het samen lezen ervan met
artikel 1057, 7", volgt dat in de
andere gevallen niet tegen een
bepaalde dag mag worden gedagvaard;

gerechtel~ike

'
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 1057, 7", van het Gerechtelijk
Wetboek, de akte van hoger beroep,
met uitzondering van het geval
waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van
nietigheid, naar gelang van het
geval, hetzij de termijn van de
verschijning, hetzij de plaats, de dag
en het uur ervan vermeldt en in dat
geval onder opgave van de grieven;

-735Overwegende dat de dagvaarding Nr. 320
anders dan tegen een bepaalde dag
weliswaar de gewone wijze is
1' KAMER - 4 februari 1983
waarop hoger beroep wordt ingesteld; dat evenwel geen wetsbepa- 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
ling deze wijze oplegt met uitslui- BURGERLIJKE ZAKEN - BEWAREND BESLAG
ting van de dagvaarding tegen een ONDER DERDEN - PLAATSELIJKE BEVOEGDbepaalde dag; dat artikel 1066 van HEID.
het Gerechtelijk Wetboek niet belet
dat, wanneer
de
dagvaarding 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG ZAKEN - GERECHTELIJK WETonverplicht tegen een bepaalde dag BURGERLIJKE
HOEK ART. 660, EERSTE LID- BEPALING VAN
is uitgebracht, de ge!ntimeerde TOEPASSING OP HET HOF VAN CASSATIE
inzonderheid op grond van de WANNEER HET EEN VONNIS VAN DE ARRONartikelen 1042, 1064 en 1065 van dat DISSEMENTSRECHTBANK VERNIETIGT.
wetboek toepassing van de gewone
1" De vorderingen inzake bewarend
rechtspleging kan vragen;
beslag moeten worden gebracht voor
de rechter van de plaats van het
Overwegende dat de vermelding,
beslag, t.w. de plaats waar het exploot,
in de akte van hoger beroep, van de
overeenkomstig
art. 1445 B. W., aan de
plaats, de dag en het uur van de
derde-beslagene wordt betekend, ofwel
verschijning in plaats van de verde plaats waar de kennisgeving,
melding van de termijn van. verbepaald bij art. 1449 B. W., door de
schijning, derhalve, bij ontstentenis
derde-beslagene wordt ontvangen (1).
van verplichting nopens het aan(Art. 633 Ger.W.)
wenden van laatstbedoelde vorm,
geen miskenning van de· genoemde 2" Art. 660, eerste lid, Ger. W. is toepasselijk op het Hot van Cassatie wanneer
artikelen 1057, 7", en 1063 uitmaakt;
het een vonnis van de azrondissedat het hof van beroep de in het
mentsrechtbank vernietigt wegens
midde! vermelde wetsbepalingen
miskenning van een regel inzake
niet schendt;
bevoegdheid (2). (Impliciet.)

Dat het middel faalt naar recht;
(PROCUREUR-GENERAAL B1J HET HOF VAN
BEROEP TE GENT IN ZAKE • GOUDSMIT-HOFF
NEDERLANDS BEHANGSELPAPIER • B.V. T. DE
BLOCK)
ARREST

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de memorie van antwoord, die namens verweerster
neergelegd werd buiten de termijn
bepaald in artikel 1093 van het
Gerechtelijk Wetboek, verwerpt de
voorziening; veroordeelt verweerster
in de kosten die op haar memorie
van antwoord betrekking hebben;
veroordeelt eiser in de overige
kosten.

(A.R. nr. 3889)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 22 november
1982 door de Arrondissementsrechtbank te Gent gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 633 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de beschikking oordeelt dat
ter zake van het litigieuze bewarende
beslag onder derden de beslagrechter
van het arrondissement Dendermonde
4 februari 1983- 1' kamer -- Voorzit- bevoegd is, op grond dat de woonplaats
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter van de beslagene in dat arrondissement
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge- is gevestigd,
lijkluidende conclusie van de h . I - - - - - - - - - - - - - - - - Declercq, advocaat-generaal - Advoca(1) en (2) Cass., 26 nov. 1982 (A.C., 1982-83,
nr. 196).
ten : mrs. De Gryse en Houtekier.

-736terwijl, volgens het genoemde wetsartikel, de vorderingen inzake bewarende
beslagen uitsluitend gebracht worden
voor de rechter van de plaats van het
beslag, tenzij de wet anders bepaalt; de
plaats van het beslag in een procedure
van bewarend beslag onder derden de
woonplaats of de bedrijfszetel is van de
derde-beslagene, zodat, nu de derdebeslagene ten deze gevestigd is te Gent,
aileen de beslagrechter te Gent bevoegd
is om van het geschil kennis te nemen :

Nr. 321

3' KAMER - 7 februari 1983
1° ARBEIDSONGEVAL- PROCEDUREVERWI'ITIGING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING INZAKE ZIEKTE EN INVALIDITEITIDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGS!NSTELLING NIET VERMELD OP DE AANGIFTE VAN
HET ONGEVAL.

2° ARBEIDSONGEVAL- PROCEDURE-

Overwegende dat, luidens artiVERWI'IT!GING VAN DE VERZEKERINGSINkel 633 van het Gerechtelijk WetSTELLING INZAKE ZIEKTE EN INVALIDITEITGEVALLEN VAN TOEPASSING.
hoek, de vorderingen inzake bewarende beslagen en middelen tot 1" De arbeidsongevallenverzekeraar is
tenuitvoerlegging uitsluitend gevan de verwittigingsplicht hem opgebracht worden voor de rechter van
legd door art. 63, § 2, eerste lid,
de plaats van het beslag, tenzij de
Arbeidsongevallenwet niet ontslagen
wet anders bepaalt;
wanneer de identiteit van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliOverwegende dat uit de wetsbediteit hem niet ter kennis is gebracht
palingen betreffende het bewarend
op het formulier van aangifte van het
beslag onder derden, inzonderheid
ongeval (1 ).
de artikelen 1449, 1450, 1451 en 1457
arbeidsongevallenverzekeraar
van hetzelfde wetboek, blijkt dat het 2" De
dient de verzekeringsinstelling inzake
derdenbeslag gelegd wordt door
ziekte en invaliditeit te verwittigen
betekening van het beslagexploot of
telkens als hij weigert de gevraagde
door kennisgeving van de beschikarbeidsongevallenvergoeding te betaking die het beslag toelaat, aan de
len, ongeacht de reden van de weigederde-beslagene, en dat het daarna
ring (2). (Art. 63, § 2, Arbeidsongevalaangezegd wordt aan de beslagene;
lenwet.)
Dat de plaats van het beslag
derhalve de plaats is waar het (GROEP JOSI N.V. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
exploot aan de derde-beslagene
wordt betekend of de kennisgeving
ARREST
wordt ontvangen; dat geen enkele
wet anders bepaalt;
(A.R. nr. 3727)
Dat het middel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1981 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Om die redenen, vernietigt de
Over het middel, afgeleid uit de scherrbestreden beschikking; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden ding van de artikelen 97 van de Grand1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het
gemaakt op de kant van de vernie- wet,
Burgerlijk Wetboek, 62, 63, § 2, 69, 70
tigde beschikking; houdt de kosten van de Arbeidsongevallenwet van
aan en zegt dat de feitenrechter 10 april 1971, 1 van het koninklijk
daarover zal beslissen; verwijst de besluit van 28 december 1971 tot vastzaak naar de beslagrechter in de stelling van het model van aangifte van
Rechtbank van Eerste Aanleg te een arbeidsongeval, en 70, § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
Gent.
organisatie van een regeling voor ver4 februari 1983- 1' kamer- Voorzit- plichte ziekte- en invaliditeitsverzeketer en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende l - - - - - - - - - - - - - - - - conclusie van de h. Declercq, advocaat(1) en (2) Raadpl. Cass., 14 dec. 1981 en 4 jan.
1982 (A.C., 1981·82, nrs. 247 en 273).
generaal.

-737ring, gewijzigd door de wetten van
8 april 1965, 27 juni 1969 en 5 juli 1971,
en van het algemeen rechtsbeginsel van
de eerbiediging van de rechten van de
verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de som te betalen
van 21.700 frank op de volgende
gronden : eiseres houdt voor dat zij niet
tot verwittiging van het ziekenfonds
gehouden was, vermits zij, zowel bij
gebrek aan causaal verband tussen de
beweerde hervalling en het ongeval van
13 oktober 1970 als op grond van verjaring, in geen geval tot betaling van enige
vergoeding kon verplicht zijn; ten deze
dient evenwel te worden gesteld dat de
niet-erkenning op zich zelf de verwittigingsplicht doet ontstaan en dat de
redenen die eraan ten grondslag liggen,
zelfs indien ze gegrond zouden zijn, van
de verplichting tot melding aan het
ziekenfonds niet kunnen ontslaan; uit
deze overweging vloeit voort dat een
onderzoek betreffende het beweerde ontbreken van enige causaal verband of
betreffende een mogelijke verjaring ter
zake niet relevant is; tevergeefs meent
de verzekeraar zich te kunnen beroepen
·op overmacht, voorhoudend dat hij in de
onmogelijkheid verkeerde zijn meldingsplicht tijdig te vervullen vermits
hij, bij gebreke van enige desbetreffende
melding op het aangifteformulier, geen
kennis had van de benaming noch van
het adres van het te verwittigen ziekenfonds; uit de gegevens van de zaak blijkt
immers dat de verzekeraar geen enkele
poging ondernam om van de getroffene
de naam en het adres van zijn ziekenfonds te vernemen, hetgeen hem nochtans in de mogelijkheid zou hebben
gesteld zich tijdig van zijn meldingsplicht te kwijten; dit gebrek aan benaarstiging is ten aanzien van de verzekeraar een fout die overmacht uitsluit,
terwijl, ...
vierde onderdeel, eiseres niet enkel in

geval van overmacht vrijgesteld wordt
van de sanctie wanneer zij zelf het
ziekenfonds niet binnen veertien dagen
na de weigering het arbeidsongeval te
erkennen, verwittigd heeft, maar ook
ingeval zij bij gebrek aan gegevens dit
niet heeft kunnen doen; ten deze aan
eiseres geen gegevens verstrekt waren
en zij van Vandikkelen, binnen de
termijn van veertien dagen, gevraagd
heeft zijn ziekenfonds zelf te verwittigen, die zulks niet gedaan heeft; het
arrest dan ook ten onrechte beslist dat
eiseres een fout zou begaan hebben door

geen enkele poging te doen om bij
Vandikkelen naar zijn ziekenfonds te
vragen en het opleggen van de sanctie
niet wettelijk verantwoord is (schending
van .de artikelen 62, 63, § 2, van de wet
van 10 april 1971, 1 van het koninklijk
besluit van 28 december 1971, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek);
vijfde onderdeel, eiseres, om haar
weigering tot tussenkomst te rechtvaardigen, zich beriep op het feit dat de
·aanspraken van Vandikkelen inzake
arbeidsongeval of hervalling verj aard
waren; in geval van verjaring eiseres
van a! haar verplichtingen in verband
met het arbeidsongeval bevrijd was,
zodat zij evenmin tot enige terugbetaling
aan het ziekenfonds kon gehouden zijn
(schending van de artikelen 63, § 2, 69,
70 van de wet van 10 april 1971 en 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963) :

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 63, § 2,
eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet de arbeidsongevallenverzekeraar de verplichting oplegt, in de
gevallen die het bepaalt, de verzekeringsinstelling inzake ziekte en
invaliditeit van de getroffene te
verwittigen;
Overwegende echter dat noch uit
die bepaling, noch uit enige andere
wetsbepaling blijkt dat de verzekeraar van zijn verwittigingsplicht
ontslagen is om de enkele reden dat
de identiteit van de verzekeringsinstelling hem niet ter kennis is
gebracht doordat ervan geen melding werd gemaakt op het aangifteformulier; dat hij er niet mede kan
volstaan de getroffene naar diens
verzekeringsinstelling te verwijzen;
Overwegende dat het arrest derhalve wettig heeft kunnen oordelen
dat eiseres zich tevergeefs beroept
op de onmogelijkheid om haar verwittigingsplicht te vervullen bij
gebrek aari enige desbetreffende
vermelding op het aangifteformulier, omdat zij, na aan de getroffene
kennis te hebben gegeven van haar
weigering, met verzoek zich tot zijn
ziekenfonds te wenden, zelfs geen
enkele poging had ondernomen om
van hem naam en adres van dit
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ziekenfonds te vernemen, hetgeen
het haar mogelijk zou hebben
gemaakt zich tijdig van haar verwittigingsplicht te kwijten;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende
dat,
krachtens
artikel 63, § 2, eerste lid, van de
Arbeidsongevallenwet, de arbeidsongevallenverzekeraar de verzekeringsinstelling inzake ziekte en
inva!iditeit van de getroffene verwittigt « in het geval bedoeld bij § 1
of zo de verzekeraar weigert het
ongeval als een arbeidsongeval te
erkennen »; dat, alvorens § 1 werd
gewijzigd door het koninklijk
besluit nr. 18 van 6 december 1978,
deze bepaling aileen het geval
becloelde dat de verzekeraar van
oordeel was dat er twijfel bestond
over de toepassing van de wet op
het ongeval; dat, ingevolge de voornoemde wijziging, deze paragraaf
eveneens het geval bedoelt dat de
verzekeraar weigert het ongeval ten
laste te nemen;
Overwegende dat uit de vergelijking van deze bepalingen met de
Franse versie ervan blijkt dat de
wetgever, met de in § 2 gebruikte
zinsnede « zo de verzekeraar weigert het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen », het geval
beoogt dat de verzekeraar weigert
het ongeval ten laste te nemen;
Dat artikel 63, § 2, eerste lid,
derhalve toepasselijk is telkens als
de verzekeraar weigert de gevraagde
arbeidsongevallenvergoeding te betalen, ongeacht de reden
van de weigering; dat deze bepaling
derhalve eveneens toepassing vindt,
wanneer de weigering tot betaling
op verjaring steunt;
Dat het middel niet lean worden
aangenomen;
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP'UITKERING
BESL!SS!NG - ONTZEGGING OF BEPERKING VAN HET RECHT HOREN VAN DE
WERKWZE.

Nietig is de beslissing waarbij het recht
op werkloosheidsuitkezing wordt ontzegd of beperkt, wanneer de werkloze
vooraf niet is opgeroepen om te woz·den gehoord, oak al heeft dit verzuim
zijn belangen niet geschaad. (Art. 174,
eerste lid, Werkloosheidsbesluit.)
(GEMBALLA T. RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 3731)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1981 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 174 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid ( tekst van toepassing op het
ogenblik dat de directeur van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening de betwiste beslissing trof) en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en van het algemeen beginsel
dat het recht van verdediging moet
worden geeerbiedigd,
doordat het arrest, ingaande op het
middel dat eiser in zijn conclusie had
aangevoerd en waarin hij had gesteld
dat de beslissing van 7 juli 1976 van de
gewestelijke directeur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te HasOm die redenen, verwerpt de selt, waardoor eiser voor dertien weken
voorziening; veroordeelt eiseres in werd uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen, nietig was, omdat
de kosten.

-739hij door de gewestelijke directeur, voordat deze de betwiste beslissing nam, niet
behoorlijk was uitgenodigd voor het
verboor, bepaald door artikel 174 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
toegeeft dat de oproeping uitgaande van
de gewestelijke directeur om, met toepassing van artikel 174 van voormeld
koninklijk besluit, eiser te horen, deze
laatste bij vergissing niet bereikte en
niet betwist dat eiser derhalve niet
behoorlijk werd opgeroepen voor dat
verhoor en dienvolgens ook niet werd
gehoord vooraleer de betwiste beslissing
door de gewestelijke directeur werd
genomen; het arrest niettemin oordeelt
dat, nu de regel dat de gewestelijke
directeur, alvorens een beslissing te
nemen waardoor het recht op werkloosheidsuitkeringen van de betrokken
werkloze wordt beperkt of ontzegd,
bepaald door artikel 174 van voormeld
koninklijk besluit, niet is. voorgeschreven op straffe van absolute nietigheid,
de werkloze het bewijs moet leveren dat
het verzuim van die formaliteit zijn
belangen heeft geschaad en eiser dat
bewij s ten deze niet !evert, maar zelfs
het tegendeel kan worden vermoed, daar
eiser, als gevolg van de niet behoorlijke
oproeping, niet was gehoord en aldus
niet was geconfronteerd met precieze
vragen betreffende de feiten v66r zijn
ontslag, en zijn tactiek - aldus het
arrest erin bleek te bestaan de
aandacht daarvan af te wenden,

loze behoorlijk heeft opgeroepen om
hem te horen en zonder dat hij hem
dienvolgens heeft gehoord, nietig is,
zelfs als zou blijken dat de werkloze
door die onregelmatigheid niet in zijn
belangen is geschaad (schending van
artikel 174 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 en het algemeen
rechtsbeginsel dat het recht van verdediging moet worden geeerbiedigd);
tweede onderdeel, in de veronderstelling dat de beslissing van de directeur
van het gewestelijk bureau het recht op
uitkeringen van een werkloze te beperken of te ontzeggen, zonder, zoals voorgeschreven door artikel 174 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
vooraf de werkloze behoorlijk op te
roepen om hem te horen en zonder hem
te horen, niet nietig is indien zou blijken
dat de werkloze door die onregelmatigheid niet in zijn belangen is geschaad,
een dergelijke onregelmatigheid alleszins principieel toch de nietigheid van
de betrokken beslissing tot gevolg heeft
zolang door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening niet met zekerheid is aangetoond dat de werkloze door die onregelmatigheid niet in zijn belangen is
geschaad (schending van de artikelen 174 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 en 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel dat het recbt van verdediging moet worden geeerbiedigd) :

terwijl, eerste onderdeel, nu artikel
van het koninklik besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, dat stelt
dat de directeur van bet gewestelijk
bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, vooraleer een beslissing te
nemen waardoor het recht op uitkeringen van de werkloze wordt beperkt of
ontzegd, de werkloze moet oproepen om
hem te horen, ertoe strekt de werkloze,
onverminderd zijn recht de beslissing
van de directeur later aan te vechten
voor de arbeidsgerechten, de mogelijkheid te bieden zijn visie te kennen te
geven betreffende de redenen waarop de
directeur van bet gewestelijk bureau
meent te kunnen steunen om zijn recht
op uitkeringen te beperken of hem dit
recht te ontzeggen en zich daartegen te
verdedigen en dit ongeacht het feit of de
middelen,die door de werkloze kunnen
worden aangevoerd, a! dan niet gegrond
zijn; een dergelijke beslissing, genomen
door de directeur van het gewestelijk
bureau, zonder dat hij vooraf de werk-.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de ten deze
toepasselijke redactie van het eerste
lid van artikel 174 van het koninklijk besluit van 20 december 1963
voorschrijft dat de directeur de

174

werkloze oproept om hem te horen,
alvorens een beslissing te nemen
waarbij het recht op uitkering
wordt ontzegd of beperkt; dat het
niet in acht nemen van dit voorschrift de nietigheid van de administratieve beslissing meebrengt, ook
al mocht dit verzuim in het concrete
1d b I
d
kl
geva e e angen van e wer oze
niet hebben geschaad;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de oproeping om gehoord
te worden eiser bij vergissing niet
bereikte; dat het oordeelt dat de
. .
d'
d'
·
beshssmg van de 1recte':lr, ~e e1~er
het recht op werklo~she1dsu1tkerm
gen gedurende dert1en weken ont-
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een reden die aan hem lag, niet
nietig is, nu het voorschrift van
artikel 174 niet op straffe van absolute nietigheid is opgelegd en eiser
niet bewijst dat het verzuim ervan
zijn belangen heeft geschaad;
Dat het arrest zodoende artikel
174 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

(GROEP

EAGLE-STAR BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ 1821 N.V. T. VAN RODE)

(A.R. nr. 3733)
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afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en De Gryse.
ter en

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit Nr. 324
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
3• KAMER- 7 februari 1983
beslissing; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk ARBEIDSOVEREENKOMST - EENZIJDIGE WIJZIGING IN ESSENT1ELE BESTANDDEWetboek, veroordeelt verweerder in
LEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST de kosten; verwijst de zaak naar het
ARBEIDSTJJD - ONRECHTMATIGE BEEINDIArbeidshof te Brussel.
GING.

7 februari 1983 - 3• kamer - VoorzitDe partij die eenzijdig een belangrijke
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter wijziging in de overeengekomen
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluiarbeidstijd aanbrengt, beeindigt de
dende conclusie van de h. Lenaerts,
arbeidsovereenkomst
onrechtmatig (1).
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler.
(VANDECAPELLE
T. DRUKINKTEN ARETS P.V.B.A.)
ARREST
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(A.R. nr. 3735)

HET HOF; - Gelet op het bestre3• KAMER -7 februari 1983
den arrest, op 21 april 1982 door het
ARBEIDSONGEVAL _ ONGEVAL OVERKO- Arbeidshof te Gent gewezen;
MEN TJJDENS EN DOOR HET FElT VAN DE
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 1147, 1148, 1184 van het Burgerlijk
BEG RIP.
Wetboek, 20, 1•, 81, § 2, 87 en 101 van de
Wanneer de rechter oordeelt dat het on- wet van 3 juli 1978 betreffende de
geval een arbeidsongeval is, daar het arbeidsovereenkomsten,
gebeurd is tijdens de uitvoering van
doordat het arrest eisers vorderingen
de arbeidsovereenkomst, behoeft hij
geenszins,
behoudens
betwisting tot betaling van een opzeggings- en
uitwinningsvergoeding
als ongegrond
dienaangaande, de feiten aan te wijzen waarop dit oordeel steunt, noch afwijst, op grand : dat hij ten onrechte
vast te stellen dat het ongeval door het poneert dat verweerster eenzijdig een
feit van de uitvoering van de arbeids- essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is gebeurd en het des- voorwaarden heeft gewijzigd door hem

betreffende wettelijk vermoeden niet 1-----------------weerlegd is. (Art. 7 Arbeidsongevallen(1) Raadpl. Cass., 1 dec. 1980 (A.C., 1980-81,

wet.)

nr 199) en 22 maar\ 1982 (1bJd., 1981 82, nr 436).

-741tijdens de opzeggingstermijn slechts een
week per maand te Iaten werken, nu
deze beslissing enkel ingegeven was
door de zorg de kosten te beperken daar
de Jaatste jaren een aanzienlijke teruggang van het zakencijfer van eiser
vastgesteld werd; dat eiser de teruggang
van de zakenomzet in zijn sector niet
betwist en evenmin beweert dat de te
verkopen goederen van mindere of niet
concurrentie!e waarde zouden zijn en
verweerster eiser enkel de
zakenteruggang » verwijt; dat de richtlijnen in haar brief van 25 mei 1979, ten
einde haar uitgaven te beperken, geen
weerslag hebben op de vaste brutowedde
en quasi geen invloed op het commissieJoon van eiser en dat bedoelde brief, die
een werkversoepeling van haar zestigjarige handelsvertegenwoordiger en tevens
een reiskostenbeperking voor haarzelf
behelst, in de gegeven concrete omstandigheden geen ingrijpende wijziging op
de sedert de laatste jaren in negatieve
zin, qua omzet, geevolueerde toestand
uitmaakt, doch dat de eigenmachtige op
6 juni 1979 door eiser genomen beslissing, zonder enige waarschuwing en
zonder enig overleg, ge!ijkstaat met een
karakteristieke werkweigering,
terwijl inzake arbeidsovereenkomsten,
een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst
ge!ijkstaat met de verbreking van deze
overeenkomst en artikel 81, § 2, van de
wet van 3 juli 1978 ter zake toepasselijk
is, niet enkel wanneer de werkgever of
de werknemer de wil uit een einde te
stellen aan de arbeidsovereenkomst,
maar eveneens wanneer een van de
partijen eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt die essentiele bestanddelen
van de overeenkomst vormen; zulks
onder meer het geval is wanneer een
werkgever, zoals verweerster, beslist een
werknemer, zoals eiser, tijdens de
opzeggingstermijn, geheel of gedeeltelijk
het recht te ontzeggen te arbeiden op de
wijze, tijd en plaats zoals was overeengekomen, in strijd met de hem door
artikel 20, 1', van voormelde Arbeidsovereenkomstenwet opgelegde primaire
verplichting, meer in het bijzonder door
eiser slechts een week per maand te
Iaten werken, zodat het arrest niet
wettig heeft kunnen beslissen dat verweerster aldus de overeenkomst niet
onrechtmatig had beeindigd, te meer
daar het niet vaststelt dat partijen de
overeengekomen arbeid niet als een
essentieel bestanddeel van de aangegane
arbeidsovereenkomst hebben beschouwd

noch dat eiser zich met de doorgevoerde
wijziging akkoord verklaard heeft :

Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin het arrest de
artikelen 1134, 1135, 1147, 1148, 1184
van het Burgerlijk Wetboek, 87 en
101 van de voormelde wet van 3 juli
1978 zou hebben geschonden;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is bij gebrek aan
nauwkeurigheid;
Overwegende, voor het overige,
dat de partij die eenzijdig een
belangrijke wijziging in de overeengekomen arbeidstijd aanbrengt de
arbeidsovereenkomst onrechtmatig
beeindigt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster eenzijdig
beslist heeft dat eiser « met ingang
van 1 juni 1979 slechts nog een
week
per maand diende
te
werken »;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
dat de door verweerster opgelegde
arbeidstijdverkorting geen wijziging
van een essentieel bestanddeel van
de arbeidsvoorwaarden uitmaakt,
uitsluitend laat steunen op de in het
middel vermelde redenen; dat het
niet vaststelt dat de verkorting niet
belangrijk was;
Dat het arbeidshof de aangevoch.ten beslissing dienvolgens niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, doch enkel in
zoverre het uitspraak doet over de
eis tot betaling van een opzeggingsvergoeding en een uitwinningsvergoeding; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - SAMENWONEN MET
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE - HULP AAN DE
ZELFSTANDIGE.

De werkloze die met een zelfstandige
samenwoont, behoudt zijn aanspraak
op werkloosheidsuitkering niet, wanneer hij in de aangifte van het samenwonen de vraag, of hij denkt de
zelfstandige tijdens zijn werkloosheid
te helpen, in strijd met de waarheid
ontkennend beantwoordt (!). (Art. 128,
§ 1, eerste lid, 1", Werkloosheidsbesluit.)
(LANCLUS T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 3748)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1981 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 128, § 1, 1" en 2", 176, 2", 196 en 210
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 28 april 1966,
1 december 1967, 27 juni 1973, 29 januari
1974 en 26 april1976,
doordat het arrest het beroepen vonnis bevestigt, waarbij de beslissing van
de gewestelijke werkloosheidsinspecteur
van het gewestelijk bureau Gent van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
waardoor eiser uitgesloten wordt uit het
recht op werkloosheidsuitkering en de
(1) Raadpl. ca;s., 8 m-.:.art 1982 (A.C:, 1981-82;

nr. 395).

·

forfaitaire vergoeding textiel vanaf
31 juli 1978 en beslist wordt de werkloosheidsuitkeringen en de forfaitaire
vergoeding textiel die eiser tijdens de
periode van 31 juli 1978 tot en met
8 december 1979 gebeurlijk onrechtmatig
ontvangen heeft, terug te vorderen,
bekrachtigd wordt, « op grond van
artikel 128, § 1, eerste en tweede lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid », op grond
dat
artikel 128 van het koninklijk besluit
uitdrukkelijk de fundamentele verplichting oplegt aan de werkloze, op het
formulier C 1.1 te vermelden of hij met
een zelfstandige samenwoont; dat (eiser)
nauwgezet deze vraag positief heeft
beantwoord; dat anderzijds ook de vraag
dient te worden beantwoord of de werkloze denkt tijdens zijn werkloosheid te
helpen, en zo ja, wanneer; dat (eiser), in
strijd met de waarheid, deze vraag
negatief heeft beantwoord; dat immers
uit de door hemzelf en zijn echtgenote
afgelegde verklaringen is gebleken dat
hij hulp verleende in de zelfstandige
uitbating; dat de noodzaak om de
gestelde vragen in het formulier C 1.1
correct en naar waarheid te beantwoorden het enige middel is om een ernstige
controle toe te laten op de activiteiten
van een werkloze die met een zelfstandige samenwoont; dat, zodra vaststaat
dat de aanvrager van werkloosheidsuitkeringen, in strijd met de voorschriften
van artikel 128 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 handelt,
zulks onvermijdelijk de uitsluiting en
derhalve ook de terugvordering van de
ten onrechte betaalde uitkeringen voor
gevolg moet hebben »,
terwijl, eerste onderdeel, door deze
redengeving in het ongewisse blijft of
het arrest, voor de gegrondverklaring
van de sanctie opgelopen door eiser,
steunt op eisers onjuiste verklaring
nopens de hulp die hij aan zijn echtgenote verschafte, dan wel op het feit dat
eiser « hulp verleende in de zelfstandige
uitbating », of nog op deze beide gegevens, welke dubbelzinnigheid met het
ontbreken van beweegredenen gelijkstaat (schending van artikel 97 van de
Grondwet), en het Hof met in de mogelijkheid stelt de wettigheid van het
arrest na te gaan (schending van alle in
het middel vermelde wetsbepalingen
behalve artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest noch
uitdrukkelijk noch impliciet vaststelt dat
eiser zijn echtgenote helpt tussen zeven

-743en achttien uur, en zulks nochtans door
eiser uitdrukkelijk in zijn conclusie
betwist werd, zodat het niet wettig kan
beslissen dat voormeld artikel 128, § 1,
1', werd geschonden op grand van de
loutere vaststelling dat eiser « hulp
verleende in de zelfstandige uitbating »
(schending van artikel 128, § 1, 2', van
het koninklijk besluit van 20 december
1963);
derde onderdeel, het arrest, in zoverre
het zijn beslissing, dat artikel 128 werd
geschonden door eiser, laat steunen op
de verklaring van eiser dat hij zijn
echtgenote geen hulp verleende in de
zelfstandige exploitatie, terwijl zulks
achteraf wei het geval bleek te zijn, de
verplichting opgelegd door artikel 128,
§ 1, 1', om aangifte te doen van het
samenwonen met een zelfstandige, uitbreidt tot het doen van een aangifte van
het verlenen van hulp aan de zelfstandige met wie men samenwoont, aldus
aan de wet een voorwaarde toevoegt
welke die niet bevat (schending van
artikel 128, § 1, 1', van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, en eiser
niet kan worden gesanctioneerd, althans
niet met terugwerkende kracht, wegens
het ontbreken van of de onjuistheid van
een door de wet niet opgelegde aangifte,
zonder vast te stellen, wat ten deze niet
wettig geschiedde, dat eiser door deze
onjuiste verklaring ten onrechte werkloosheidsuitkeringen
heeft
genoten
(schending van de artikelen 176, 196 en
210 van het koninklijk besluit van
20 december 1963);
vierde onderdeel, het arrest niet antwoordt op eisers aanvoeringen, volgens
welke; zelfs indien men aanneemt dat
eiser hulp verleende aan zijn echtgenote
tijdens de periode dat hij werkloosheidsuitkeringen genoot, hetgeen het arrest
doet, dan nog, enerzijds, geenszins
bewezen is dat hij deze hulp verleende
tussen zeven en achttien uur en, anderzijds, ten minste een onderscheid dient
te worden gemaakt tussen het ledigen
van wasautomaten, dat • in elk geval •
na 18 uur plaatsvond, en het sporadisch
ter plaatse komen in geval van kleine
defecten, wat afzonderlijk beschouwd
een niet aanmerkelijke hulp zou kunnen
uitmaken, welke aanvoeringen zowel van
belang zijn ingeval de hulp tijdens de
werkloosheid en tussen 7 en 18 uur in
aanmerking wordt genomen door het
arrest, om te besluiten tot de schending
van artikel 128, als wanneer de onjuiste
aangifte van eiser met betrekking tot
deze hulp daarvoor in aanmerking wordt

genomen, en derhalve ook indien deze
beide gegevens in aanmerking worden
genomen (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest
· ondubbelzinnig aileen steunt op de
vaststelling dat eiser een onjuiste.
verklaring deed nopens de hulpverlening aan zijn echtgenote;
Dat het onderdeel feitelijke
grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zo
het vaststelt dat eiser « hulp verleende in de zelfstandige uitbating
van zijn echtgenote », dit nochtans
uitsluitend doet om de onjuistheid
van eisers verklaring dat « hij geen
hulp zou verlenen » in het Iicht te
stellen; dat het in dat verband de
aard van de hulp en de uren waarop
de hulp werd verleend, niet
behoefde te preciseren;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de aangifte, die
door artikel 128, § 1, eerste lid, 1',
van het koninklijk besluit van
20 december 1963 is vereist als
voorwaarde voor het behoud van de
aanspraak op werkloosheidsuitkering door de werkloze die met een
zelfstandige samenwoont, tot doe!
heeft het verweerder mogelijk te
maken na te gaan of de werkloze de
zelfstandige niet in die mate helpt
dat hij niet meer als werkloze kan
worden aangezien;
Dat het antwoord op de vraag of
de werkloze denkt de zelfstandige
tijdens zijn werkloosheid te helpen,
mede bepalend is om zijn recht op
werkloosheidsuitkering vast te stellen; dat een negatief antwoord in de
aangifte zijn weerslag heeft op de
aard en de omvang van de door
verweerder uit te oefenen controle
en op de te nemen beslissing over
het recht op uitkering; dat, wanneer, zoals ten deze, zodanig ant-

-744woord in strijd met de waarheid is
gegeven, de rechter wettig oordeelt
dat aan het vereiste van artikel 128,
§ 1, eerste lid, 1", niet is voldaan;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie de in het onderdeel vermelde middelen deed gelden; dat
evenwel, in strijd met wat in het
onderdeel wordt gesteld, deze middelen van belang ontbloot zijn wanneer het arrest, zoals ten deze, de
beslissing laat steunen niet op het
feit dat hulp werd verleend maar op
de onjuiste verklaring dat geen hulp
zou worden verleend; dat immers in
dat geval, zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel, de
modaliteiten van de hulpverlening
niet moesten worden onderzocht;
dat het arrest derhalve de in het
onderdeel bedoelde conclusie, die
ingevolge de beslissing niet meer
dienend was, niet behoefde te
beantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

ANDERSTALIG
RECHTSCOLLEGE
WORDT
BEVOLEN - CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBESL!SSING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
in strafzaken, v66r de eindbeslissing
ingesteld tegen een vonnis dat, overeenkomstig Taalwet Gerechtszaken
15 juni 1935, de vezwijzing naar een
anderstalig rechtscollege beveelt (1).
(Art. 416 Sv.)
(HENDRICKX T. WERY EA.)

ARREST

(A.E. nr. 7328)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 maart 1982 gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Overwegende dat het vonnis, met
toepassing van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, de zaak verwijst
naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel en de uitspraak over al het
overige aanhoudt, met inbegrip van
de kosten;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.

Over
het
middel
van
nietontvankelijkheid dat door mr. A. De
Bruyn, advocaat bij het Hof, namens de
verweerders, rechtstreeks gedaagden,
wordt opgeworpen en hieruit is afgeleid
dat het cassatieberoep niet ontvankelijk
7 februari 1983- 3' kamer- Voorzit- is vermits het gericht is tegen een niet
ter en verslaggever : de h. Meeus, definitieve beslissing;
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatOverwegende dat het vonnis, dat,
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
op grond van de wet op het gebruik
Simont.

der talen in gerechtszaken, de zaak
verwijst naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
en evenmin uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid;

Nr. 326
2' KAMER - 8 februari 1983
VOORZIENING

IN

CASSATIE

Dat het
middel
van
ontvankelijkheid gegrond is;

niet-

TERMIJN- STRAFZAKEN- VONNIS WAARBIJ,
OVEREENKOMSTIG TAALWET GERECHTSZA- · (1) Zie Cass., 20 juli 1979 (A.C., 1978-79,
KEN 15 JUNI !935, DE VERWIJZING NAAR EEN 1338) en 23 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 55).

-745doordat vermeld artikel impliceert dat
het de rechter in hoger beroep niet
geoorloofd is de toestand van de appellant te verzwaren, wanneer tegen hem
door het openbaar ministerie (of eventueel door de burgerlijke partij) geen
hoger beroep is ingesteld; het vonnis, nu
het aan eiser ook een verval oplegt voor
8 februari 1983 - 2' kamer - Voorzit- de voertuigen behorend tot
de
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - categorie F, de toestand van eiser verVerslaggever : de h. D'Haenens - Ge- zwaart; de vervallenverklaring immers
Jijkluidende conclusie van de h. een straf is; nu het openbaar ministerie
Declercq, advocaat-generaal - Advoca- geen hoger beroep instelde, de rechter in
ten : mrs. De Bruyn; Vermeersch, Leu- hoger beroep niet was gevat door een
ven.
vordering ertoe strekkende strafverzwaring te zien toepassen, evenmin wat het
stuurverval betreft, daar deze bekeuring
meegaat met de sanctie en derhalve
haar problematiek enkel in de zin van
verzwaring aan de rechter kan worden
Nr. 327
voorgelegd in zoverre dit wordt gedaan
voor de sanctie zelf; het derhalve in
2' KAMER- 8 februari 1983
strijd is met de wettelijke bepalingen ter
zake dat het vonnis een uitbreiding of
HOGER BEROEP STRAFZAKEN
verzwaring van de bekeuring oplegt,
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN terwijl noch een zwaardere straf, noch
- APPELRECIITER VERMINDERT DE HOOFD- een bijkomende straf mocht worden
GEVANGENISSTRAF, BEVESTIGT DE GELD- uitgesproken :

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen door eiser
aangevoerd die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

BOETE EN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF EN VERZWAART DE STRAF VAN STUURVERBOD - WETTIGE BESLISSING.

De straf wordt niet verzwaard en de
uitspraak, bij afwezigheid van hoger
beroep van het openbaar ministerie, is
wettig wanneer de appelrechter de
hoofdgevangenisstraf vermindert, de
geldboete en de vervangende gevangenisstraf bevestigt en de door de eerste
rechter uitgesproken straf van stuurverbod verzwaart (1).
(VAN MULLEM)
ARREST

(A.R. nr. 7703)

Overwegende dat eiser was vervolgd ter zake van : A) in staat van
dronkenschap, op een openbare
plaats, een voertuig, namelijk een
personenauto, te hebben bestuurd,
het misdrijf aan zijn persoonlijk
toedoen te wijten zijnde; B) als
bestuurder op de openbare weg
verzuimd te hebben zijn snelheid te
regelen zoals vereist wegens de
plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht,
de staat van de weg, de staat en de
lading van zijn voertuig, opdat de
snelheid geen ongevallen zou kunnen veroorzaken, noch het verkeer
hinderen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 oktober 1982 in
Overwegende dat eiser door de
hoger beroep gewezen door de Cor- Politierechtbank te Brugge, wegens
rectionele Rechtbank te Brugge;
de telastleggingen A en B samen,
Over het middel, af~eleid uit de schen- werd veroordeeld tot een enkele
ding van artikel 205 (lees : 202) van het straf van een maand gevangenis,
met uitstel van tenuitvoerlegging
Wetboek van Strafvordering,
voor een termijn van vijf jaar, een
geldboete van 200 frank of twee
(1) Zie Cass., 4 feb. 1957 (Bull. en Pas., 1957, maanden vervangende gevangenisI, 649), 22 juni 1970 (A.C., 1970, 993), 28 maart
straf, en een stuurverbod van drie
en 20 junl 1979 (ibid., 1978-79, 893 en 1260) en
en 20 juni 1979 (ibid., 1978-79, 893 en 1260) en maanden voor aile motorvoertuigen
17 nov. 1981 (ibid., 1981·82, nr. 179).
van de categorieen A, B en C;

-----------------1,

-746de regel heeft miskend volgens welke
Overwegende dat het vonnis, door
de rechter, t.a.v. een verdachte die
de door de eerste rechter uitgesprozich in staat van krankzinnigheid
ken straf te vervangen door een
bevindt of in een staat van ernstige
gevangenisstraf van vijftien dagen,
geestesstoornis of zwakzinnigheid die
met uitstel van tenuitvoerlegging
hem ongeschikt maakt tot het controvoor een termijn van vijf jaar, een
leren van zijn daden, bevoegd is om te
geldboete van 200 frank of een
beslissen dat geen vergoeding is ver.vervangende gevangenisstraf van
sclwldigd (1), als de kamer van inbeschuldigingstelling onderzocht heeft of
twee maanden, en een verval van
aan de burgerlijke partijen de gehele
het recht tot het besturen van aile
vergoeding of een gedeelte moet wormotorvoertuigen van de categoden toegekend en heeft beslist dat de
rieen A tot en met F voor een duur
verdachte de volledige schade moest
van drie maanden, de aan eiser opgevergoeden (2). (Art. 1386bis B.W.)
legde straf niet verzwaart;
2" Feitelijke grondslag mist het middel
Dat het middel naar recht faalt;
dat aanvoert dat de kamer van inbeEn overwegende dat de substanschuldigingstelling met name de artt. I
tiele of op straffe van nietigheid
en 7 Wet Bescherming Maatschappij
voorgeschreven rechtsvormen in
en art. 1386bis B. W. heeft geschonden,
acht zijn genomen en de beslissing
door te oordelen dat een persoon,
waazvan de internering is gelast,
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 februari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggevez· : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. van der Ghote, Brugge.

Nr. 328
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1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- MIDDEL DAT, OOK AL WAS HET GEGROND,
NIET
NIET TOT CASSATIE KAN LEIDEN ONTVANKELIJK MIDDEL.

« verantwoordelijk » is, terwijl niettegenstaande de uitdrukkingen « verantwoordelijkheid van verdachte » en
« schuldig », uit de context van het
arrest duidelijk blijkt dat de rechters
enkel hebben willen beslissen dat
verdachte het strafbaar feit had
gepleegd (3).

(KAPLAN
T. COREMANS, HOPCHET F., HOPCHET 0.)

ARREST

(A.R. nr. 7724)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen,
kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op burgerlijk gebied;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1386bis van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
MIDDEL BERUSTEND OP EEN ONJUISTE
UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

(1) T.a.v. de draagwijdte van art, 1386bis
B.W. zie o.m. Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978,
45) en de noot F.D.
(2) Zie Cass., 12 maart 1980 (A.C., 1979-80,

ontvankelijk bij gebrek aan nr. 444>·
belang is het middel dat aanvoert dat
(3) Zie Cass., 30 nov.
de kamer van inbeschuldigingstellingl (A.C., 1981-82, nr. 210).

1" Niet

1981, twee arresten

-747Overwegende dat het arrest, deels
dat : de wet van 16 april 1935 met verwijzing naar de beroepen
(artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet- beschikking, vaststelt dat : eiseres
hoek) de burgerlijke aansprakelijkheid zich in staat van erge geestesstoorinvoert van de personen die zich in staat
van krankzinnigheid of in een staat van nis bevond die haar ongeschikt
ernstige geestesstoornis bevinden, die ze maakte voor de controle van haar
ongeschikt maakt voor de controle van daden; de gehele schade van de
hun daden; de rechter, in billijkheid, de verweerders uitsluitend door toemogelijkheid heeft slechts een gedeelte- doen van eiseres werd veroorzaakt;
lijke vergoeding toe te kennen aan de het door de verweerders gevorderde
benadeelde partij, rekening houdende provisionele bedrag van twee milmet de omstandigheden en de toestand
van de partijen, namelijk voor het geval joen frank verantwoord is; het verwaarin de schade aanzienlijk is en' mogen van eiseres haar in staat
de geestesgestoorde persoon slechts stelt het gevorderde bedrag te betabeschikt over weinig geldelijke midde- len, en het niet billijk zou zijn haar
len; dat het arrest hiermee als regel de verder te laten beschikken over dit
aansprakelijkheid van de geestesge- betrekkelijk aanzienlijk vermogen
stoorde stelt en de vermindering van de ten nadele van de verweerders;
schadevergoeding als uitzondering,
Dat deze vaststellingen de beslisterwijl artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, juist als regel de niet- sing die eiseres veroordeelt tot betaaansprakelijkheid stelt, met als uitzon- ling aan de verweerders van een
dering de mogelijkheid tot het toeken- provisioneel bedrag van twee milnen van een schadevergoeding, hetzij joen frank, naar recht verantwoorgeheel of gedeelte!ijk; de rechter een den;
veroordeling kan uitspreken indien aan
Overwegende derhalve dat het
een aantal voorwaarden is voldaan; de middel, al was het gegrond, niet tot
rechter geen veroordeling moet uitsprecassatie
kan leiden;
ken; dat het arrest derhalve de redenering omdraait :
Dat het mitsdien niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat artikel 1386bis
Over bet tweede middel, afgeleid uit
van het Burgerlijk Wetboek, inge- de schending van de artikelen 1386bis
voegd bij de wet van 16 april 1935, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
naast · het gemeenrechtelijk stelsel Grondwet,
van de burgerlijke aansprakelijkdoordat het ho£ van beroep oordeelt
heid een bijzonder stelsel uitmaakt dat het niet geloofwaardig is dat eiseres
betreffende de vergoeding van door slechts over een vermogen van 1.275.000
abnormalen veroorzaakte schade; frank beschikt,
dat dit artikel aan de rechter
terwijl de gegevens te goeder trouw en
bevoegdheid verleent om, wanneer in aile eerlijkheid werden meegedeeld;
.achtera£
zel£s is gebleken dat een der
aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon die zich, op onroerende goederen ter waarde van
het ogenblik van het feit, in staat 375.000 frank door middel van rouwkoop
uit het patrimonium van eiseres vervan krankzinnigheid bevindt of in dween; de door eiseres vooropgestelde
een staat van ernstige geestesstoor- cijfers door de verweerders niet werden
nis of zwakzinnigheid die hem voor betwist, aangezien deze bewarend beslag
de controle van zijn daden onge- hadden gelegd op a! de bezittingen van
schikt maakt, naar billijkheid te eiseres en de waarde ervan hun bekend
beslissen of de dader, gelet op de was : in geval van betwisting het aan de
omstandigheden en de toestand van burgerlijke partij hoort de waarde van
de partijen, tot vergoeding gehou- de bezittingen te bewijzen, omdat een
aangehouden en te interneren persoon
den is en, zo ja, hem te veroordelen materieel daartoe de mogelijkheid niet
tot de gehele vergoeding of tot een heeft; anderzijds, door een provisionele
gedeelte van de vergoeding waartoe schadevergoeding van 2.000.000 frank toe
hij zou gehouden zijn indien hij de te kennen, terwijl het onroerend vermocontrole van zijn daden had;
gen maximum 1.275.000 frank beliep en
doordat het hof van beroep overweegt
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theoretisch dee! van een nalatenschap)
te verwaarlozen was, het arrest de
artikelen 1386bis van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet
schendt, vermits eiseres dan met zekerheid totaal zonder bestaansmiddelen
komt te staan terwijl erkend wordt dat
het slachtoffer ten gunste van zijn
familie voorzorgen had genomen voor
het geval van vooroverlijden (onder
meer levensverzekering ± 30.000.000
frank) :

niet kan oordelen over de rechtvaardigingsgronden, verzachtende omstandigheden, gedeelde verantwoordelijkheid en
de zeer complexe omstandigheden; de
raadkamer enkel besliste dat een feit
zich materieel heeft voorgedaan, als
misdaad of wanbedrijf omschreven,
waardoor eiseres als een gevaar voor de
maatschappij werd aangezien, zonder de
schuldvraag te beantwoorden; internering juist de strafrechtelijke onverantwoordelijkheid bewijst :

Overwegende dat, zo het arrest
ten aanzien van eiseres onder meer
de termen « verantwoordelijkheid
van beklaagde " en « schuldig >>
. gebruikt, uit de context nochtans
duidelijk blijkt dat de rechters daarmee aileen bedoelen dat eiseres het
strafbaar feit heeft gepleegd en dat
de voorwaarden tot toepassing van
artikel 1386bis van het Burgerlijk
Wetboek zijn vervuld;
Dat het middel, dat op een verOver het derde middel, afgeleid uit de keerde lezing van het arrest berust,
schending van de artikelen 1, 7 van de
feitelijke grondslag mist;
wet van 1 juli 1964, 1386bis van het

Overwegende, eensdeels, dat het
middel opkomt tegen de onaantastbare vaststelling van feitelijke gegevens door de rechter en, anderdeels,
dat het onderzoek van het middel
het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;

Burgerlijk Wetboek en 96 van de Grandwet,
doordat het hof van beroep oordeelt
dat : omtrent de verantwoordelijkheid
van eiseres geen twijfel meer bestaat en
er geen gegevens voorhanden zijn die
wijzen op gebeurlijke verdeelde aansprakelijkheid door toedoen van het slachtoffer; de beschikking van de raadkamer op
strafgebied kracht van gewijsde heeft
verkregen en geen twijfel toelaat
omtrent de verantwoordelijkheid,
terwijl de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij tegen
abnormalen en gewoontemisdadigers
stelt dat de onderzoeksgerechten ( ... ) de
internering kunnen gelasten van de
verdachte die een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich
in een van de in artikel 1 bepaalde
staten bevindt; het onderzoeksgerecht,
ten einde tot internering te verwijzen,
enkel de materialiteit van de feiten
vaststelt en het hieruit voortspruitend
gevaar voor de maatschappij; echter het
niet betwisten van het feit, misdaad of
wanbedrijf genoemd, dat aanleiding
geeft tot internering, niet impliceert dat
eiseres schuldig is a an de fei ten als
omschreven in de telastlegging en het
vonnis, nu de raadkamer in een summiere behandeling - vergeleken bij een
behandeling voor het hof van assisen -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 februari 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Moortgat, Antwerpen.

Nr. 329
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GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
KOSTEN VAN EEN FRANSTAL!GE, NEDERLANDSTALIGE OF DUITSTALIGE TOLK KOSTEN
NIET
TEN
LASTE
VAN
DE
BEKLAAGDE.

De kosten van een franstalige, nederlandstalige of duitstalige talk op wie
een beroep moest worden gedaan voor

-749de verklaringen van de beklaagde die ten laste van de Staat komen, zonde taal van de rechtspleging niet der verhaal op de veroordeelde parsprak, mogen niet ten Jaste van deze tijen;
Jaatste gelaten worden (1). (Art. 31

Overwegende dat uit de vermelTaalwet Gerechtszaken 1935; art. 93, 3',
K.B. 28 dec. 1950 houdende algemeen dingen van het beroepen vonnis of
reglement op de gerechtskosten in van het arrest niet b!ijkt dat de
strafzaken.)
kosten van de vertalers en van de
tolken, op wier medewerking een
beroep werd gedaan tijdens het
(DE STAERKE B., DE STAERKE PH.)
gerechtelijk onderzoek en voor de
raadkamer en de correctionele
ARREST
rechtbank, van de veroordeling van
de eisers in de kosten werden
(A.R. nr. 7806)
uitgesloten;
En overwegende, voor het overige,
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1982 door dat de substantiele of op straffe van
het Hof van Beroep te Antwerpen nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
gewezen;
beslissing overeenkomstig de wet is
Over het ambtshalve aangevoerde gewezen;
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 31 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik van de talen in gerechtszaken en 93, 3', van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende
Om die redenen, vernietigt het
algemeen reglement op de gerechts- bestreden arrest in zoverre het uitkosten in strafzaken :
spraak doet over de kosten begroot
in het vonnis van 8 september 1982;
Overwegende dat het arrest, verwerpt de voorzieningen voor het
behoudens « wijzigingen beperkt tot overige; beveelt dat van het thans
de hoofdgevangenisstraffen en de gewezen arrest melding zal worden
teruggaven », het vonnis van de gemaakt op de kant van de gedeelCorrectionele Rechtbank te Meche- telijk vernietigde beslissing; veroorlen van 8 september 1982 bevestigt, deelt iedere eiser in negen tiende
waarbij beide eisers solidair in twee · van de kosten van zijn voorziening
derde van de kosten van de straf- en laat de overige kosten ten laste
vordering « belopende tot heden van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
11.980 frank >> werden veroordeeld;
Overwegende dat, luidens arti- Beroep te Brussel.
kel 31 van de wet van 15 juni 1935,
8 februari 1983 - 2• kamer - Voorzitten laste van de Schatkist zijn de ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Gekosten van de beedigd vertaler op Verslaggever : de h. Vervloet
wiens medewerking de agenten die· lijkluidende conclusie van de h.
met het vooronderzoek belast zijn, Declercq, advocaat-generaal.
of het parket of de onderzoeksrechter of de onderzoeks- en vonnisgerechten, die de taal gebruikt door de
verdachte niet kennen, een beroep
doen; dat, krachtens artikel 93, 3', Nr. 330
van het koninklijk besluit van
28 december 1950, de kosten van
2• KAMER - 8 februari 1983
vertalers en tolken voor de in Belgie
1°
STRAF
- VERBEURDVERKLAR1NG
gebruikelijke talen, in aile gevallen
(1) Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 211).

GEEN VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE
VEREISTEN - NIET NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING.

-7502° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENCASSATIE ENKEL WEGENS HET ONTBREKEN
VAN DE VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE
VEREJSTEN - GEDEELTELJJKE VERNIETJGING
MET VERWIJZJNG.

1' Niet naar recht verantwoord is de
beslissing die in strafzaken verbeurdverklaring uitspreekt zonder vast te
stellen dat aan de wettelijke vereisten
is voldaan (1). (Art. 42 Sw.)

beslissing met betrekking tot de
bijzondere verbeurdverklaring niet
wettelijk verantwoordt;
Overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

2' De vernietiging uitgesproken omdat
de beslissing van verbeurdverklaring
niet vaststelt dat aan de wettelijke
vereisten is voldaan, is beperkt tot dat
Om die redenen, zonder acht te
beschikkende gedeelte (2) en geschiedt slaan op de memorie die eiser op
met verwijzing.
4 februari 1983 heeft ingediend, dit
(ELFATMI)
ARREST

(A.R. nr. 7808)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1982
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek:

Overwegende dat het arrest ten
laste van eiser de verbeurdverklaring uitspreekt van de inbeslaggenomen voorwerpen die als overtuiggingsstukken ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen onder het nr. 1928/82
werden neergelegd, op grond dat
« deze zaken blijkbaar gediend hebben voor zijn misdadige activiteit »;
Overwegende dat het arrest met
die considerans de aanwezigheid
van de bij artikel 42 van het Strafwetboek
vereiste
voorwaarden,
waarvan de toepassing van die bijkomende straf afhankelijk wordt
gesteld, niet vaststelt en mitsdien de
(1) Zie Cass., 4 dec. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 216).
(2) Zie Cass. 5 april 1977 (A. C., 1977, 842) en
het arrest vermeld in de vorige noot. lndien de
verbeurdverklaring niet is toegestaan door de
wet, geschiedt de vernietiging zonder verwijzing. (Cass., 31 okt. 1979, A.C., 1979-80, nr. 148).

is buiten de termijn bepaald door
artikel 420bis, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering, vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het de verbeurdverklaring van de
inbeslaggenomen voorwerpen uitspreekt; 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 eiser in vier vijfde van
·de kosten en laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwijs£ de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
8 februari 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs GeJijkluidende conclusie van de h.
.Declercq, advocaat-generaal Advo·
caat: mr. Lens, Antwerpen.

Nr. 331
2" KAMER - 9 februari 1983
VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLJSSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP
OPEN STAAT- STRAFZAKEN - BURGERLlJKE
RECHTSVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BESL!SSING VOLGENS WELKE DE BURGERLlJKE PARTlJ VAN
HAAR RECHTSVORDERING AFSTAND DOET EN
IN DE KOSTEN WORDT VEROORDEELD - NIET
ONTVANKELlJK CASSATIEBEROEP.
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is, o.m. als tegenprestatie voor de
is het cassatieberoep van de beklaagde
voordelen die hij geniet, verplicht
tegen een beslissing waarin wordt
persoonlijk en effectief de hem toegevastgesteld dat de burgerlijke partij
kende
woning te bewonen; de rechter
van haar rechtsvordering a/stand doet
verantwoordt derhalve niet naar recht
en waarbij zij in de kosten wordt
de afwijzing van de vordering tot
veroordeeld (1).
ontbinding van de huur van een volkswoning, wanneer hij beslist dat, a!
(DUCHJ':NE)
heeft de huurde1· geruime tijd de
woning niet bewoond, zulks toch geen
(A.R. nr. 2667)
grove tekortkoming is aan zijn verplichtingen (1).
9 februari 1983 - 2' kamer - VoorzitteJ' : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Ge- (LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS C.V. T. ALBANESE, BRAGATTO)
Jijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaaL
ARREST ( vertafing)
(A.R nr, 6620)
Nr. 332

1' KAMER- 10 februari 1983
1° HUISVESTING

VOLKSWONING
VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
EFFECTIEF BEWONEN VAN DE VOLKSWONING.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

HUUROVEREENKOMST - VOLKSWONING - HUISVESTINGCODE - VERPLICHTINGEN VAN DE
HUURDER - EFFECTIEF BEWONEN VAN DE
VOLKSWONING.

3° OVEREENKOMST

WEDERKERIGE
OVEREENKOMST VERHURING VAN EEN
VOLKSWONING WONING GERUIME TIJD
ONBEWOOND GEBLEVEN DOOR DE HUURDER
- GROVE TEKORTKOMING AAN EEN WEZENLIJKE VERBINTENIS UIT DE HUUROVEREENKOMST.

4° HUUR VAN GOEDEREN-

HUISHUUR
- VERHURING VAN EEN VOLKSWONING WONING GERUIME TIJD ONBEWOOND GEBLEVEN DOOR DE HUURDER - GROVE TEKORTKOMING AAN EEN WEZENLIJKE VERBINTENIS
UIT DE HUUROVEREENKOMST.

1" en 2" Uit de opzet van de Huisves-

tingscode en uit de algemene regels
van art. 31 ervan blijkt dat de huur
van een volkswoning voor de huurder
de verplichting inhoudt de hem krachtens die wetgeving toegekende woning
effectief te bewonen.
Nota arrest nr. 331 :

(1) Cass., 24 feb. 1969 (A.C., 1969, 595).

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 18 februari 1981
en 29 april 1981 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1728, 1729 van het Burgerlijk Wetboek,
31 van de Huisvestingscode, gevoegd bij
het koninklijk besluit van 10 december
1970 en bekrachtigd bij de wet van 2 juli
1971, en, voor zoveel nodig, 2 van het
koninklijk besluit van 28 december 1979
tot bepaling, voor het Waalse Gewest,
van de huurprijzen en de toelatingsvoorwaarden voor de huurders van de door
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de door haar erkende vennootschappen opgerichte woningen en
107 van de Grondwet,
doordat beide vonnissen, na te hebben
vastgesteld dat de verweerders, althans
sedert 1973, het gehuurde niet bewoonden, beslissen dat geen enkele contractuele bepaling de verweerders ertoe
verplichtte het gehuurde goed te bewonen en dat het bewijs van een dergelijke
verplichting dus enkel kon voortvloeien
uit wettelijke bepalingen of uit een
krachtens de wet vastgestelde verordening, en het tweede vonnis oordeelt dat
de litigieuze huur onder de toepassing
valt van het koninklijk besluit van
28 december 1979 tot bepaling, voor het
Nota arrest nr. 332 :
(1) Zie Cass., 15 juni 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 592).

-752Waalse Gewest, van de huurprijzen en toegekende verordende macht enkel
de toelatingsvoorwaarden voor de huur- betrekking heeft op de voorwaarden
ders van de door de Nationale Maat- waaraan de persoonlijke bewoning van
schappij voor de Huisvesting en de door het goed door de huurders moet voldoen;
haar erkende vennootschappen opge- met andere woorden, die wettelijke
richte woningen; dat het begrip woning bepaling aan de Koning niet de bevoegdin de Huisvestingscode niet impliceert heid heeft gegeven om te zeggen of het
dat de huurder van een volkswoning goed a! dan niet door de huurders moet
verplicht is het gehuurde goed te bewo- worden bewoond; de op de huurders
nen; dat een dergelijke verplichting niet rustende verplichting om het goed pervoorkomt in het koninklijk besluit van soonlijk te bewonen uit de wet zelf
28 december 1979 en dat dus ten deze voortvloeit; ze niet aileen inherent is aan
" geen enkele wettelijke of reglemen- het begrip volkswoning en huisvesting,
taire bepa!ing de huurders ertoe ver- doch bovendien de aan de Koning gegeplicht het gehuurde goed te blijven ven bevoegdheid om de voorwaarden op
het gebied van het persoonlijk genot van
bewonen >>,
terwijl, eerste onderdeel, elke huurder het goed door de huurders te bepalen
gehouden is het gehuurde te gebruiken elke betekenis zou verliezen als zij er
als een goed huisvader en volgens de niet toe verplicht waren het gehuurde
bestemming welke bij het huurcontract goed persoonlijk te bewonen; daaruit
daaraan gegeven is of volgens die welke, volgt dat het vonnis van 29 april 1981,
naar gelang van de omstandigheden, door te beslissen dat bij gebrek aan
vermoed wordt; een verhuurde volkswo- enige bepaling dienaangaande in het
ning ongetwijfeld bestemd is om door de konink!ijk besluit van 28 december 1979
huurder bewoond te worden, daar hij die « geen enkele wettelijke of reglemenwoning slechts kan huren omdat hij niet taire bepaling de huurders (van volkswovoldoende inkomsten heeft om een ningen) ertoe verplicht het gehuurde te
andere woning te huren, waaruit volgt blijven bewonen », artikel 31 van de
dat de bestreden vonnissen, door te Huisvestingscode verkeerd uitlegt en bijbeslissen dat de verweerders noch con- gevolg schendt; bovendien het vonnis
tractueel noch wettelijk de verplichting van 29 april 1981, door de draagwijdte en
hadden om het gehuurde goed tebewo- het voorwerp van het koninklijk besluit
nen, de verbindende kracht van het van 28 december 1979 verkeerd uit te
tussen de partijen gesloten huurcontract leggen, een schending inhoudt van dit
miskennen
(schending
van
de besluit en met name van artikel 2
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk waarin de voorwaarden van de bewoning
Wetboek) en de wettelijke bepalingen worden bepaald; ten slotte het bestreden
schenden volgens welke de huurder het vonnis, door dat artikel 2 te willen
gehuurde als een goed huisvader en toepassen en er tegelijkertijd een draagvolgens de normale bestemming ervan wijdte aan te geven die onverenigbaar is
moet gebruiken (schending van de met artikel 31 van de Huisvestingscode,
artikelen 1728 en 1729 van het Burgerlijk ook artikel 107 van de Grondwet
schendt:
Wetboek);
tweede onderdeel, de openbare dienst
die bestaat in het verhuren van volkswoOver het middel in zijn geheel :
ningen in de eerste plaats wordt gereOverwegende dat het koninklijk
geld bij de Huisvestingcode, gevoegd bij besluit van 10 december 1970 houhet koninklijk besluit van 10 december dende de Huisvestingscode, be1970 en bekrachtigd bij de wet van 2 juli krachtigd bij de wet van 2 juli 1971,
1971, waarin de toepasselijke wettelijke de taak van de Nationale Maatbepalingen als vermeld in artikel 1 van
het koninklijk besluit worden gecoordi- schappij voor de Huisvesting en van
neerd; artikel 31 van de Huisvestings- de erkende maatschappijen bepaalt;
code (eertijds artikel 15 van de wet van
Overwegende dat die maatschap11 oktober 1919, gewijzigd bij de wet van pijen onder meer tot doe! hebben
27 juni 1956) zegt dat de Koning, bij in aan de meest misdeelde groepen
Ministerraad overlegd besluit, onder van de bevolking bescheiden woninmeer bepaalt « de voorwaarden op het
gebied van gezondheid, het toezicht, het gen te verhuren waarvan de huurpersoonlijk genot van het gebouw en de prijzen niet hoger zijn dan hetgeen
voorkoming van speculatie »; uit deze de begunstigden kunnen betalen;
bepaling volgt dat de aan de Koning . dat de overheid die maatschappijen
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helpt om ze in staat te stellen lagere nadele van de appellanten (thans verdan de normale huurprijzen toe te weerders) te kunnen ontbinden,
terwijl, eerste onderdeel, het feit, dat
passen;
door de verweerders is erkend, door de
Overwegende dat de aan die eerste rechter bij zijn plaatsbezichtiging
maatschappijen toevertrouwde taak is vastgesteld en niet door de bestreden
een openbare dienst is;
vonnissen is betwist, namelijk dat de
Overwegende dat, naar luid van verweerders, althans sedert 1973, het
artikel 31 van de Huisvestingscode, gehuurde niet bewoonden, een flagrante
de Koning, op advies van de Natio- schending is van een verplichting die
nale Maatschappij voor de Huisves- krachtens artikel 1728 van het Burgerlijk
op de verweerders rust in hun
ting, onder meer bepaalt de toepas- Wetboek
hoedanigheid van huurders, dit is de
selijke huurprijzen, de voorwaarden verplichting om het gehuurde volgens de
van toelating van de huurders die normale bestemming te gebruiken, en
personen met bescheiden inkomsten bovendien een flagrante schending is
moeten zijn, de bijzondere prioritei- van de verplichting die aan de huurder
ten ten gunste van sommige kandi- is opgelegd bij artikel 31 van de Huisvesdaat-huurders alsmede de voor- tingscode, een bepaling van openbare
waarden onder andere op het orde, dit is de verplichting tot persoonIijk genot van het gehuurde goed; die
gebied van het persoonlijk genot tweevoudige
schending de miskenning is
van het gebouw en de voorkoming van uit de wet of uit het contract
van speculatie;
voortvloeiende essentiiHe verplichtingen
Overwegende dat uit de opzet van en op grond daarvan het contract dus,
de Huisvestingscode en uit de alge- overeenkomstig artikel 1729 van het
mene regels van artikel 31 blijkt dat Burgerlijk Wetboek, door de verhuurder
overeenkomstig artikel 1184 van
de huur van een volkswoning voor en,
hetzelfde wetboek, in rechte kan worden
de huurder de verplichting inhoudt ontbonden; daaruit volgt dat het bestreeffectief te wonen in het goed dat den vonnis van 29 april 1981 die
hem krachtens die wetgeving is artikelen 1728 en 1729 van het Burgerlijk
toegekend;
Wetboek en 31 van de Huisvestingscode
door te beslissen dat een tekortOverwegende dat de bestreden schendt
koming aan de wettelijke verplichting
vonnissen, door te beslissen dat van de huurders om het goed te bewogeen enkele wettelijke, reglemen- nen niet ernstig genoeg blijkt te zijn om
taire of contractuele bepaling de het huurcontract te kunnen ontbinden;
huurders van een volkswoning ertoe bovendien het vonnis van 29 april 1981,
verplicht het gehuurde te blijven door het huurcontract niet te verbreken
bewonen, de in het middel aange- of te ontbinden, hoewel het feit dat de
wezen wettelijke bepalingen scherr- verweerders het gehuurde goed niet
bewoonden een tekortkoming aan een
den;
essentiele verplichting van het huurconDat het middel gegrond is;
tract is, ook de verbindende kracht van
het huurcontract tussen partijen miskent

Over het tweede middel, afgeleid uit (schending van de artikelen 1134, 1135
de schending van de artikelen 6, 1134, en 1184 van het Burgerlijk Wetboek);
1135, 1184, 1728, 1729 van het Burgerlijk
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is,
Wetboek en 31 van de Huisvestingscode, enerzijds, te zeggen dat de taak om
doordat het vonnis van 29 april 1981, volkswoningen te verhuren een taak tot
na te hebben vastgesteld dat de verweer- nut van het algemeen is, hetgeen impliders het gehuurde niet bewoonden, ceert dat de desbetreffende wetgeving
beslist dat, zelfs als de verplichting om van openbare orde is, en, anderzijds, te
het goed te blijven bewonen enkel uit beslissen dat, voor zover die wetgeving
het doe! van de sociale huisvesting of uit de huurders ertoe zou verplichten het
het koninklijk besluit van 28 december goed persoonlijk te bewonen, de schen1980 (lees 1979) moest worden afgeleid, ding van die verplichting geen voldoende
zoals
ge!ntimeerde (thans
eiseres) ernstige tekortkoming zou zijn om de
beweert, de tekortkoming aan de ver- huurovereenkomst in rechte te kunnen
plichting ten deze echter niet ernstig 1 ontbinden; bovendien de verklaring dat

-754beslissing dat « zelfs als de verplichting om het goed te blijven bewonen
enkel uit haar doe! van sociale
huisvesting of uit het koninklijk
besluit van 28 december 1979 moest
worden afgeleid, de tekortkoming
aan die verplichting ten deze echter
niet ernstig genoeg blijkt te zijn om
het contract te kunnen ontbinden »;
Dat het onderdeel gegrond is;

de vastgestelde tekortkomingen niet
ernstig genoeg is, niet passend wordt
gemotiveerd en niet antwoordt op de
omstandige argumentatie waarin eiseres
bij conclusie uiteenzette om welke reden
de aan de verweerders verweten tekortkoming voldoende ernstig was om de
huurovereenkomst in rechte te kunnen
ontbinden; het vonnis van 29 april 1981,
der halve voor zover het op een tegenstrijdige, ja zelfs dubbelzinnige, motivering berust of, althans, voor zover die
motivering niet antwoordt op de conclusie van eiseres, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, geen afbreuk kan
worden gedaan aan de wetten die de
openbare orde betreffen ( artikel 6 van
het Burgerlijk Wetboek); het vonnis van
29 april 1981 bijgevolg niet, zonder
schending van die bepaling, kon beslissen dat de niet-nakoming van de verplichting om het gehuurde goed te
bewonen geen grond was om, hoewel die
verplichting van openbare orde is, de
huurovereenkomst ten nadele van de
verweerders te ontbinden (schending
van artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek):

Om die redenen, vernietigt de
bestreden vonnissen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde vonnissen; houdt de kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
erover zal beslissen; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Doornik, zitting houdende
in hoger beroep.

10 februari 1983 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Closon,
Gelijkluidende
Wat het eerste onderdeel betreft : afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Janssens de BisthoOverwegende dat de bestreden ven,
advocaat-generaal - Advocaten
vonnissen vaststellen dat de ver- mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

weerders, die huurders van een
volkswoning waren krachtens een
in 1967 gesloten huurcontract, vanaf
1973 het pand niet meer bewoonden,
daar verweerster destijds
een
drankgelegenheid had overgenomen; dat die toestand nog steeds Nr. 333
bestond op het einde van de maand
februari 1980 toen eiseres de ver1' KAMER- 10 februari 1983
weerders aanmaande het gehuurde
goed te verlaten;
VOORZIENING
IN
CASSATIE
TERMIJN -

BURGERLIJKE ZAKEN -

BESLIS-

Overwegende dat, zoals in het SINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASantwoord op het eerste middel SATIEBEROEP - DEFINITIEVE BESLISSING
wordt gepreciseerd, de huurder van OVER EEN PUNT VAN HET GESCHIL ZELFeen volkswoning, met name als ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
tegenprestatie voor de voordelen die
de rechter in burgerlijke zaken
hij geniet, verplicht is persoonlijk Wanneer
definitief heeft beslist over een punt
en effectief te wonen in het goed
van het geschil zelf, is die beslissing
dat hem is toegekend;
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep (1).
Overwegende dat, gelet op de
aard van die verplichting, de feiten- 1 - - - - - - - - - - - - - - - rechter met de door hem vermelde
(1) Cass., 26 jan. 1967 (A.C., 1967, 649). Zie
omstandigheden geen verantwoor- Cass.,
13 jan. 1972 (ibid., 1972, 468) met
ding naar recht geeft voor zijn voetnoot 1 E.K.

-755gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
ARREST ( vertaling)
aan de feitenrechter over; verwijst
(A.R. nr. 6753)
de zaak naar de rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, in hoger
RET HOF; - Gelet op het bestre- beroep rechtdoende; verklaart dit
den vonnis, op 23 december 1981 in arrest bindend voor de verweerster.
hoger beroep gewezen door de
10 februari 1983 - 1' kamer - VoorRechtbank van Eerste Aanleg te
zitter : ridder de Schaetzen, voorzitter Brussel;
Verslaggever : de h. Mahillon - GeOver de
grond
van
niet- lijkluidende conclusie van de h. Jansontvankelijkheid door verweerder sens de Bisthoven, advocaat-generaal tegen de voorziening opgeworpen en Advocaten : mrs. Van Ryn en Dassesse.
hieruit afgeleid dat het bestreden
vonnis het karakter heeft van een
vonnis alvorens recht te doen :
Overwegende dat het vonnis in
verband met de door eiseres tegen
verweerder ingestelde tegenvorde- Nr. 334
ring tot vergoeding van de huurschade een aanvullend deskundi1' KAMER - 10 februari 1983
genonderzoek beveelt en << voor
recht verklaart dat, zelfs als er bij 1° BEWIJS - FEITELIJKE VERMOEDENS het aangaan van de huur een BURGERLIJKE ZAKEN - TOEZICHT VAN HET
plaatsbeschrijving is opgemaakt, de HOF.
deskundige rekening moet houden
met een coefficient die hij inzake de 2° OVEREENKOMST - BEDROG - INCIduur van de bewoning en de ouder- DENTEEL BEDROG- VASTSTELLING VAN DE
FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET HOF.
dom vaststelt >>;
Dat de rechtbank aldus definitief 1" Hoewel de rechter de feiten die hij
als feitelijke vermoedens in aanmeruitspraak heeft gedaan over een van
de grondbestanddelen van het king neemt, op onaantastbare wijze
vaststelt en de gevolgtrekkingen daargeschil zelf en dat derhalve tegen uit aan zijn oordeel en beleid worden
haar beslissing onmiddellijk cassa- overgelaten, gaat het Hoi na of de
tieberoep kan worden ingesteld;
rechter het rechtsbegrip « feitelijke
vermoedens » niet heeft miskend of
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden gedenatureerd en a.m. of hij uit de
gedane
vaststellingen geen gevolg
aangenomen;
heeft getrokken dat op grand daarvan
onmogelijk kan worden verantwoord
(1).
Over het middel, afgeleid uit scherrding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 2" Hoewel de rechter in Ieite vaststelt of
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
het oogmerk om te misleiden en de
van de Grondwet, ...
bedrog opleverende kunstgrepen al
dan niet bestaan, alsmede wat de
Wat het eerste onderdeel betreft :
invloed van die kunstgrepen is
Dat dit onderdeel van het middel geweest op de bepaling van de voorwaarden tot aanneming waarvan de
gegrond is;
wederpartij bij het sluiten van het
contract is bewogen, gaat het Hoi
niettemin na of de rechter uit de
feiten die hij vaststelt, wettig heeft
kunnen afleiden dat er bedrog is
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van l - - - - - - - - - - - - - - - dit arrest melding zal worden (1) Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 164).
(HAESAERT T. BLITZ)

-756gepleegd dat een van de partijen ertoe kamers doorgaans in de grote vakantie
heeft bewogen onder vee] bezwarender geen inkomsten opleveren; dat uit de
voorwaarden te contracteren (2).
gezamen!ijke gegevens van de zaak
eveneens genoegzaam blijkt dat eiseres
de
verweerders ook bedrieglijk heeft
(LAURENT T. SIMAL, PARMENTIER)
doen geloven dat zij om gezondheidsredenen afzag van het beheer van het
ARREST ( vertaJing)
litigieuze pand, terwijl zij hun verzweeg
(A.R. nr. 6775)
dat zij zich in het pand aan de
Antwerpsesteenweg 333 opnieuw ging
HET HOF; - Gelet op het bestre- bezighouden met het beheer en de
den vonnis, op 15 maart 1982 in verhuring van gemeubileerde kamers;
hoger beroep gewezen door de dat de echte reden van de overdracht de
Rechtbank van Eerste Aanleg te onvoldoende rentabiliteit van het pand
blijkt te zijn; dat weliswaar niet genoegBrussel;
zaam is aangetoond dat de verweerders
Over het eerste middel, afgeleid uit de de overeenkomst van overdracht niet
schending van de artikelen 1116, 1349, zouden hebben gesloten als ze niet het
1353 en 1382 van het Burgerlijk Wet- slachtoffer waren geweest van de kunsthoek,
grepen en verzwijgingen van eiseres,
doordat het vonnis beslist dat eiseres maar vaststaat dat die behoorlijk bewezich bij de overdracht van de litigieuze zen omstandigheden hen ertoe bewogen
huur schuldig had gemaakt aan inciden- hebben op vee! bezwarender, ja zelfs
teel bedrog en dat er bijgevolg schade- overdreven, voorwaarden te contractevergoeding moet worden toegekend aan ren; dat de overeenkomst niet nietig
de verweerders en haar rechtsvordering moet worden verklaard, doch dat aan de
schadevergoeding
moet
tot betaling van het saldo van de prijs verweerders
van de overdracht en van schadevergoe- worden toegekend »,
ding gedeeltelijk moet worden afgeweterwijl, eerste onderdeel, noch het feit
zen, op grond dat « de advertentie in de dat eiseres zou hebben nagelaten haar
"Vlan" klaarblijkelijk bedrieglijk het rekeningen over te Ieggen en een onjuist
bedrag van 421.200 frank opgaf als jaarlijks inkomen zou hebben opgegejaarlijks inkomen uit de verhuring van ven, noch het feit dat zij « bedrieglijk »
de gemeubileerde kamers; dat eiseres · heeft doen geloven dat zij om gezonddat bedrag trouwens nooit heeft gerecht- heidsredenen haar huur overdroeg, incivaardigd; dat de vermelding van het denteel bedrog opleveren; het incidenbedrag, tot op 200 frank af, kon doen teel bedrog, een oneigenlijk misdrijf van
geloven dat het totale bedrag juist was degenen die het heeft gepleegd, een
en dat het uit betrouwbare rekeningen misleiding onderstelt waardoor de norbleek; dat eiseres trouwens dat bedrag male voorwaarden van het contract worniet had kunnen rechtvaardigen op den gewijzigd en een partij ertoe wordt
1 september 1979, op welke dag de bewogen op meer bezwarende voorwaarovereenkomst van overdracht is gesloten den te contracteren; met andere woorvoor de prij s van 550.000 frank, nu zij op den, elke misleiding of elke poging tot
dat moment het pand pas sedert acht misleiding geen bedrog is; ten deze uit
maanden in gebruik had; dat daaruit geen enkele in het vonnis vermelde
genoegzaam blijkt dat zij v66r het slui- misleiding kan worden afgeleid dat de
ten van de overeenkomst van overdracht prijs van 550.000 frank waarvoor de huur
met opzet heeft nagelaten, niettegen- tenslotte is overgedragen abnormaal of
staande de verzoeken van de verweer- overdreven zou zijn geweest en de
ders, haar huurcontract en haar reke- verweerders had kunnen benadelen;
ningen over te leggen en te zeggen dat hieruit volgt dat het vonnis op basis van
zij geen schriftelijke huurcontracten met bovenvermelde omstandigheden niet
de onderhuurders had en zij geen enkel wettig heeft kunnen beslissen dat eisebedrag voor overname aan de vorige res incidenteel bedrog heeft gepleegd en
huurder had betaald'; dat het door haar dat dus aan de verweerders schadeveropgegeven bedrag des te meer overdre- goeding moet worden toegekend (scherrven blijkt te zijn daar de gedeeltelijk ding van de artikelen 1116 en 1382 van
aan studenten verhuurde gemeubileerde het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het vonnis, door uit
(2) Zie Cass., 18 okt. 1977 en 8 juni 1978 gewone handelingen van misleiding het
(A.C., 1978, 220 en 1189).
zogenaamde bewijs af te Ieiden dat de
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overgedragen, een verkeerde toepassing grondslag niet kan worden gerechtgeeft aan de regels inzake het bewijs vaardigd;
door vermoedens; die regels de rechter
Dat het onderdeel niet kan woronder meer voorschrijven
slechts
bepaalde vermoedens aan te nemen; den aangenomen;
artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek
onder « bepaalde » vermoedens verstaat
Wat het eerste onderdeel betreft :
dat het onbekende feit in rechtstreeks
Overwegende dat de rechter in
verband staat met de bekende feiten
waaruit de rechter het bestaan van een feite vaststelt of het oogmerk om te
onbekend feit afleidt; zopas is aange- misleiden en de bedrog opleverende
toond dat de verklaring van het vonnis kunstgrepen al dan niet bestaan
dat de verweerders op « overdreven » alsmede wat de invloed van die
voorwaarden zouden hebben gecontrac- kunstgrepen is op de voorwaarden
teerd, niet in werkelijk verband staat tot aanvaarding waarvan bij het
met de vaststelling dat eiseres haar
rekeningen alsmede de redenen van de sluiten van het contract de andere
overdracht van haar huur verborgen had partij is bewogen;
gehouden (schending van de artiOverwegende dat het vonnis, op
kelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk grond van de feiten die het verWetboek):
meldt, wettig beslist dat eiseres
bedrog heeft gepleegd dat de verWat het tweede onderdeel be- weerders ertoe heeft bewogen onder
veel bezwarender voorwaarden te
treft :
Overwegende dat de feitelijke contracteren, en dat eiseres dervermoedens gevolgtrekkingen zijn halve tot betaling van schadevergoedie de rechter onder de in de ding moet worden veroordeeld;
Dat het onderdeel niet kan worartikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek vermelde voor- den aangenomen;
waarden kan afleiden uit een
bekend feit om te besluiten tot een
Over het tweede middel, afgeleid uit
onbekend feit; dat het bestaan van de schending van de artikelen 1142, 1146,
tot 1151, 1383 van het Burgerlijk
1148
de feiten, waarop de rechter steunt,
op onaantastbare wijze door hem Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetwordt vastgesteld en de gevolgtrek- boek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
kingen, die hij er als vermoeden uit
afleidt, aan het oordeel en aan het om de verweerders een vergoeding van
beleid van die rechter worden over- 275.000 frank te betalen en haar vordein die mate afwijst op grond dat
gelaten, mits hij het wettelijk begrip «ring
eiseres vermijdt te zeggen hoeveel zij
feitelijk vermoeden niet miskent of aan de vorige huurder heeft betaald voor
denatureert;
het aan de verweerders overgedragen
meubilair; dat, gelet op de gegeven
Dat d~ rechtba~k, door te zegge.n omstandigheden, de schadevergoeding
dat wehswaar met genoegzaam IS I naar billijkheid op 275.000 frank kan
aangetoond dat de verweerders .de worden vastgesteld en de verweerders
overeenkomst van overdracht met moeten instaan voor een gedeelte van de
zouden hebben gesloten als ze niet gevolgen van hun onvoorzichtigheid en
het slachtoffer waren geweest van van hun onberaden en zinneloze
de kunstgrepen en verzwijgingen overhaasting •,
van eiseres die in het vonnis verterwijl, eerste onderdeel, de rechter de
meld en in het middel overgenomen schade die door een quasi-delic.tuele fout
zijn maar dat vaststaat dat die of door een contra.ctuele fout 1s veroor'
..
d'
d
zaakt slechts wettig ex aequo et bono
behoorhJk bewezen omstan lghe en kan ramen als hij zegt om welke reden
hen ertoe bew?gen hebben op veel de door de partijen voorgestelde raming
bezwarender, Ja zelfs overdr~ven, niet in aanmerking kan worden genovoorwaarden te contracteren, mt de men, en om welke reden hij de schade
door haar vastgestelde feiten geen niet kan bepalen op grond van vast-
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niet vaststelt dat de verweerders een
wijze van raming van hun beweerde
schade hebben voorgesteld; het a fortiori
niet zegt om welke reden de raming van
de verweerders niet in aanmerking kan
worden genomen; het ook niet vermeldt
waarom geen andere ramingswijze dan
de raming ex aequo et bono kan worden
toegepast; het feit dat eiseres haar
rekeningen niet zou hebben overgelegd
of niet zou hebben gezegd voor hoeveel
zijzelf het meubilair had gekocht, niet
impliceert dat de schade van de verweerders vaststond en dat ze enkel ex
aequo et bono kon worden geraamd; de
schade beslist nauwkeuriger kon worden
vastgesteld door de overlegging van de
rekeningen van de verweerders, die het
pand sedert 1 september 1979 beheerden,
en de vergelijking ervan met de voor de
overdracht van de huur betaalde prijs;
hieruit volgt dat het vonnis, door de
schade van de verweerders ex aequo et
bono op 275.000 frank vast te stellen,
zonder te verklaren waarom die
ramingswijze moet worden verkozen
boven de door de partijen voorgestelde
wijze, en waarom ze bovendien de enige
mogelijke is, een beslissing heeft gewezen die de wettelijke bepalingen inzake
de vergoeding van de schade ten gevolge
van quasi-delictuele en contractuele fouten
schendt
(schending
van
de
artikelen 1142, 1146, 1148 tot 1151, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en
die bovendien niet met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

tweede onderdeel, de beslissing die de
schade van de verweerders naar
« billijkheid » op 275.000 frank bepaalt
zonder vast te stellen dat zij een raming
van hun schade zouden hebben voorgesteld, doch die er daarentegen, ter rechtvaardiging van haar raming ex aequo et
bono, op wijst dat eiseres heeft vermeden haar rekeningen over te leggen en
te zeggen hoeveel zij voor het overgedragen meubilair aan de vorige huurders
had betaald, erop neerkomt de verweerders te ontslaan van de verplichting om
het bestaan en de omvang van hun
schade te bewijzen en eiseres, verweerster op de tegenvordering van de verweerders, te verplichten aan te tonen dat
de prijs waarvoor zij de litigieuze huur
heeft overgedragen, normaal was; hieruit
volgt dat die beslissing de regels inzake
de bewijslast in burgerlijke zaken
schendt (schending van de artikelen 870

van het Gerechtelijk Wetboek en 1315
van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de verweerders,
die met name betoogden dat zij hun
toestemming hadden gegeven ingevolge het incidenteel bedrog van
eiseres, vroegen dat eiseres zou
worden veroordeeld om 310.000
frank en 210.000 frank als schadevergoeding te betalen; dat eiseres
betwistte dat zij die bedragen verschuldigd was;
Overwegende dat het vonnis, dat
zich ertoe beperkt te verklaren « dat
eiseres vermijC::t te zeggen hoeveel
zij aan de vorige huurder heeft
betaald voor het aan de verweerders
overgedragen meubilair; dat, gelet
op de gegeven omstandigheden, de
schadevergoeding naar billijkheid
op 275.000 frank moet worden vastgesteld en de verweerders moeten
instaan voor een gedeelte van de
gevolgen van hun onvooq:ichtigheid
en van hun onberaden en zinneloze
overhaasting >>, niet opgeeft om
welke redenen de rechter de schade
niet kon bepalen op grond van
vaststaande elementen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het tweede
middel, dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
vonnis voor zover dit het bedrag
van de door eiseres aan de verweerders verschuldigde schadevergoeding vaststelt; verwerpt de voorziening voor het overige; 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 erover zal beslissen; verklaart het arrest bindend voor de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas;
verwijst de aldus beperkte zaak
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hoger beroep.
21 april 1974 tot 28 februari 1975, ongegrond verklaart om de volgende
10 februari 1983
Je kamer - redenen : « dat vooreerst dient herinVoorzitter : ridder de Schaetzen, voorzit- ·nerd te worden aan het beginsel dat,
ter - Verslaggever : de h. Stranard - wanneer, zoals in casu, de arbeidsongeGelijkluidende conclusie van de h. J ans- schiktheid uitsluitend te wijten is aan
sens de Bisthoven, advocaat-generaal
het foutief optreden van een derde en
Advocaat: mr. De Bruyn.
aldus een aanspraak doet ontstaan in
een andere wetgeving dan in die van
9 augustus 1963 betreffende ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de ziekteverzekeraar, in onderhavig geval appellant
(thans eiser), slechts het verschil mag
uitbetalen tussen zijn eigen prestatie en
Nr. 335
die verstrekt op grand van de andere
wetgeving; dat uit dit beginsel de hierna
vermelde gevolgtrekkingen kunnen wor1" KAMER- 11 februari 1983
den afgeleid : Jo de uitkeringen enerzijds
CASSATIEMIDDELEN BURGERLIJKE door appellant, anderzijds door ge!ntiZAKEN- VERMELDING VAN DE GESCHONDEN meerde (thans verweerster) verricht,
NIET TOEPASSELIJKE hebben een en dezelfde oorzaak, nameWETSBEPALINGEN lijk het verkeersongeval van 2 april 1972;
WETSBEPALING.
2' ter zake is het onderscheid door
Niet ontvankelijk is het middel waarin appellant gemaakt tussen " arbeidsongeuitsluitend schending wordt aange- schiktheid " en " werkonbekwaamheid "
voerd van een wetsbepaling die op het niet dienend, daar de uitkeringen
beslechte geschil niet toepasselijk is wegens arbeidsongeschiktheid, waartoe
en waarvan het bestreden arrest geen appellant overging, volgens het aanspratoepassing heeft gemaakt (1).
kelijkheidsrecht ten laste kwamen van
diegenen die het schadeverwekkend
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE ongeval hadden veroorzaakt; dat tevens
een tweede beginsel in herinnering dient
MUTUALITEITEN T. EUROBEL N.V.)
te worden gebracht, namelijk dat de
betaling door appellant de basis en ook
ARREST
de maat is van de indeplaatsstelling,
(A.R. nr. 3745)
derhalve dat appellant tegen ge!ntimeerde, gesubrogeerde van de aanspraHET HOF; _ Gelet op het bestre- kelijke derde, niet meer rechten kan
den arrest, op 4 november 1981 door Iaten gelden dan de oorspronkelijke
het Hof van Beroep te Brussel rechthebbende, zijn verzekerde; dat de
eerste rechter op basis van dit beginsel
gewezen;
terecht heeft beslist dat de tijdelijke
Over het middel, afgeleid uit de schen- arbeidsongeschiktheid zich niet voorbij
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 de datum van 21 april 1974 uitstrekte en
van het Burgerlijk Wetboek, 70, § 2, van derhalve geen vergoeding ervoor voorbij
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling die datum kon worden gevorderd door
en organisatie van een regeling voor het slachtoffer of diens gesubrogeerde
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze- verzekeraar; dat, in het Iicht van deze
kering en 97 van de Grondwet,
beginselen, aile overige door appellant
desbetreffend ontwikkelde argumenten
doordat het arrest het hager beroep als irrelevant dienen te worden
van eiser en derhalve diens oorspronke- geweerd »,
lijke vordering, welke volgens de vaststellingen van de eerste rechter, waarterwijl, eerste onderdeel, krachtens
naar het arrest verwijst, ertoe strekte de artikel 70, § 2, derde lid, van de wet van
terugvordering te bekomen van de uitke- 9 augustus 1963, de in deze wet bedoelde
ringen die hij verrichtte ten voordele verzekeringsinstellingen wettelijk vervan de heer Tanghe in het raam van de plicht zijn de bij deze wet bepaalde
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 prestaties wegens arbeidsongeschiktheid
aan de rechthebbende volledig uit te
(1) Cass., 14 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 607). betalen in afwachting dat de ~chade
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andere wetgeving of het gemeen recht;
ingevolge artikel 70, § 2, eerste lid, de
verzekeringsinstellingen enkel het verschil mogen uitbetalen tussen hun prestaties en de vergoedingen bekomen
krachtens een andere wetgeving of het
gemeen recht, indien deze laatste vergoedingen reeds effectief werden uitbetaald en lager liggen dan de prestaties in
het raam van de wet op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering; eiser
in zijn akte van hoger beroep en in zijn
regelmatig neergelegde conclusie in
hoger beroep deed gelden dat, nu de
schade in gemeen recht pas vergoed
werd ten gevolge van de vonnissen van
24 november 1975 en 8 maart 1976, hij
wettelijk verplicht was om voor de
periode
van
arbeidsongeschiktheid
gaande van 21 april 1974 tot 28 februari
1975 aan het slachtoffer uitkeringen te
doen in het raam van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetgeen gebeurde tussen mei 1974 en maart
1975; het arrest, door vermelde middelen
van eiser als irrelevant te beschouwen
omdat « wanneer, zoals in casu, de
arbeidsongeschiktheid uitsluitend te wijten is aan het foutief optreden van een
derde en aldus een aanspraakdoet ontstaan in een andere wetgeving dan in
die van 9 augustus 1963 betreffende
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de
ziekteverzekeraar, in onderhavig geval
appellant (thans eiser), slechts het verschil mag uitbetalen tussen zijn eigen
prestatie en die verstrekt op grond van
de andere wetgeving », artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 schendt;
tweede onderdeel, eiser noch in zijn
akte van hoger beroep, noch in zijn
conclusie in hoger beroep ter ondersteuning van zijn vordering een onderscheid
heeft gemaakt tussen « arbeidsongeschiktheid » en « werkonbekwaamheid »,
zodat het arrest, door te overwegen dat
eiser een onderscheid maakt tussen
« arbeidsongeschiktheid » en « werkonbekwaamheid », miskenning inhoudt van de
bewij skracht van eisers akte van hoger
beroep en conclusie in hoger beroep
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, uit het beginsel afgeleid uit artikel 70, § 2, eerste lid, van de
wet van 9 augustus 1963, volgens hetwelk, wanneer de arbeidsongeschiktheid
uitsluitend te wijten is aan het foutief
optreden van een derde en aldus een
aanspraak doet ontstaan in een andere
wetgeving dan in die van 9 augustus

1963, de ziekteverzekeraar slechts het
verschil mag uitbetalen tussen zijn eigen
prestaties en die verstrekt op grond van
de andere wetgeving, geenszins a£ te
leiden is 1' dat de uitkeringen verricht
door eiser en verweerster een en
dezelfde oorzaak hebben en 2' dat het
onderscheid tussen « arbeidsongeschiktheid » en « werkonbekwaamheid » niet
dienend is, daar de uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid, waartoe eiser
overging, volgens het aansprakelijkheidsrecht ten laste kwamen van diegene die het schadeverwekkend ongeval
had veroorzaakt; het arrest, door vermelde
gevolgtrekkingen te maken,
artikel 70, § 2, eerste lid, van de wet van
9 augustus 1963 schendt;
vierde onderdeel, uit het beginsel
afgeleid uit artikel 70, § 2, vierde lid, van
de wet van 9 augustus 1963, volgens
hetwelk eiser niet meer rechten kan
laten gelden dan zijn verzekerde, geenszins a£ te leiden is dat door het slachtoffer of diens verzekeraar geen vergoedingen meer konden worden gevorderd voor
de periode na de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zodat het arrest, dat een
dergelijke gevolgtrekking maakt, artikel 70, § 2, schendt;
vijfde onderdeel, noch het motief dat
door het slachtoffer of diens verzekeraar
geen vergoedingen meer konden worden
gevorderd voor de periode na de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, noch enig
ander motief van het arrest de verwerping van de vordering van eiser, welke,
volgens het arrest door verwijzing naar
het beroepen vonnis, juist omschreven
werd als een vordering steunend op
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 en welke ertoe strekte terugbetaling
te bekomen door verweerster van de
uitkeringen die eiser verrichtte ten voordele van de heer Tanghe in het raam
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de periode gaande van
21 april 1974 tot 28 februari 1975, wettelijk verantwoorden; zodat het arrest
artikel 70, § 2, inzonderheid vierde lid,
van de wet van 9 augustus 1963 schendt;
zesde onderdeel, eiser in zijn akte van
hoger beroep en in zijn regelmatig
neergelegde conclusie in hoger beroep
deed gelden dat het feit dat de uitkeringen die teruggevorderd worden, betrekking hebben op een periode na de
consolidatie, ter zake geen belang heeft,
daar de ziekteverzekeraar wettelijk
verplicht is uitkeringen ten provisionele
titel te doen, ongeacht of de schade
voortvloeit uit een tijdelijke of uit een
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meer in het algemeen, voor de toepassing van de wet van 9 augustus 1963
geen onderscheid wordt gemaakt tussen
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid; het arrest, door deze middelen als irrelevant te verwerpen en de
vordering ongegrond te verklaren omdat
door het slachtoffer of diens verzekeraar
geen vergoedingen meer konden worden
gevorderd voor de periode na de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, artikel 70,
§ 2, inzonderheid vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 schendt;
zevende onderdeel, de motieven van
het arrest niet in verband staan met het
dispositief van het arrest, krachtens
hetwelk de vordering van eiser welke
strekt tot terugbetaling, door de verzekeraar van de aansprakelijke derde, van de
uitkeringen verricht ten voordele van
het slachtoffer in het raam van de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de periode van 21 april 1974
tot 28 februari 1975 ongegrond wordt
verklaard; « motieven zonder verband
met het dispositief » hetzelfde betekent
als « motieven zonder een dispositief » of
« een dispositief zonder motieven »,
hetgeen neerkomt op een totaal gebrek
aan motieven; het arrest te kort komt
aan de formele motiveringsplicht (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
achtste onderdeel, krachtens artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963, de bij deze wet bedoelde prestaties
wegens arbeidsongeschiktheid, die zowel
betrekking kunnen hebben op de tijdelijke als op de blijvende arbeidsongeschiktheid, aan de rechthebbende worden toegekend in afwachting dat de
schade effectief wordt vergoed krachtens
een andere wetgeving of het gemeen
recht, en de verzekeringsinstelling, die
dergelijke uitkeringen heeft verleend,
rechtens optreedt in de plaats van de
rechthebbende ten belope van het
bedrag der verleende prestaties; eiser in
zijn akte van hoger beroep en in zijn
regelmatig neergelegde conclusie in
hoger beroep deed gelden dat hij voor de
periode van 21 april 1974 tot 28 februari
1975 aan de rechthebbende Tanghe
82.845 frank uitkeerde in het raam van
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, dit in afwachting dat de
schade voor de arbeidsongeschiktheid in
deze periode effectief door de aansprakelijke derde zou worden vergoed; aangezien ten deze de schade voor deze
periode pas door de verzekeraar van de
aansprakelijke derde werd vergoed ten

gevolge van de vonnissen van 24 november 1975 en 8 maart 1976 en eiser de
uitkeringen deed tussen mei 1974 en
maart 1975, deze laatste van rechtswege
voor deze uitkeringen gesubrogeerd was
in de rechten van het slachtoffer
Tanghe; het feit dat de uitkeringen
betrekking hebben op een periode na de
consolidatie, ter zake geen belang heeft,
daar eiser wettelijk verplicht is uitkeringen ten provisionele titel te doen
ongeacht of de schade voortvloeit uit een
tijdelijke of uit een blijvende arbeidsongeschiktheid;
deze
middelen
aile
bestanddelen bevatten voor een toepassing van vermeld artikel 70, § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 en de motieven
van het arrest geen enkel element bevatten dat van die aard zou zijn dat het aan
eiser het voordeel van vermeld artikel
moet doen weigeren; het arrest, door te
oordelen dat in het Iicht van zijn
beslissing de middelen ontwikkeld door
eiser als irrelevant dienen te worden
geweerd, artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 schendt :

Over de gronden van nietontvankelijkheid door verweerster
tegen het middel opgeworpen, de
eerste grond afgeleid uit het gebrek
aan nauwkeurigheid, doordat het
middel, dat in het eerste, het derde,
het vierde, het vijfde, het zesde en
het achtste onderdeel schending van
artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling van
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aanvoert en in het
tweede en het zevende onderdeel
diezelfde wetsbepaling als grondslag
en onmiddellijke aanleiding van de
aangevoerde
grieven
aanwendt,
nalaat, hoewel die wetsbepaling verschillende wijzigingen ondergaan
heeft, te preciseren welke wetswijzigingen al dan niet toepasselijk zijn
en derhalve nalaat te preciseren
welke versie van het artikel
als
geschonden
moet
worden
beschouwd; de tweede grond, subsidiair opgeworpen voor zover mag
worden aangenomen dat de scherrding van het artikel wordt aangevoerd zoals het geldig en toepasselijk was op het ogenblik van de
inleiding van de cassatieprocedure,
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afgeleid
uit
de
niet-toe- artikel 70, § 2, van de wet van
passelijkheid, ten deze, van die 9 augustus 1963, als gewijzigd bij
versie, nu het artikel laatstelijk het koninklijk besluit nr. 19 van
gewijzigd werd door het koninklijk 4 december 1978; dat dit koninklijk
besluit nr. 19 van 4 december 1978, besluit, in werking getreden op
dat in werking trad op 14 december 14 december 1978, geen terugwer1978, en eisers vordering, ingesteld kende kracht heeft, en derhalve niet
bij dagvaarding van 3 februari 1978, toepasselijk is op de vordering van
ertoe strekt terugbetaling te beko- eiser; dat het arrest er overigens
men van de arbeidsongeschiktheids- geen toepassing van maakt;
uitkering die eiser aan de rechthebDat deze onderdelen, die uitsluibende uitkeerde van 21 april 1974 tend de schending van die wetsbetot 28 februari 1975 :
paling inroepen, niet ontvankelijk
Wat de eerste grand van niet- zijn;
Overwegende dat het tweede en
ontvankelijkheid betreft :
Overwegende dat uit de verwij- het zevende onderdeel geen gewag
zing, in het middel, naar een vierde maken van artikel 70, § 2, en daarop
lid van artikel 70, § 2, van de wet niet steunen; dat de grand van
wat
die
van 9 augustus 1963 en uit de niet-ontvankelijkheid,
betreft, niet kan worden
aangehaalde inhoud van het eerste onderdelen
aangenomen;
en het derde lid van dat artikel,
duidelijk blijkt dat het middel de
versie van het artikel op het oog
heeft die werd ingevoerd bij de
laatste wetswijziging door
het
koninklijk besluit nr. 19 van
Om die redenen, verwerpt de
4 december 1978; dat het middel
voorziening; veroordeelt eiser in de
niet onnauwkeurig is;
kosten.
Wat de tweede grand van niet11 februari 1983 - 1' kamer - Voorontvankelijkheid betreft :
zitter en verslaggever : de h. Janssens,
Overwegende dat het arrest uit- afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
spraak doet over de vordering van conclusie van de h. Lenaerts, advocaateiser, ingesteld bij dagvaarding van generaal Advocaten : mrs. Van
3 februari 1978 en strekkende tot Ommeslaghe en Butzler.
terugbetaling uit de uitkeringen die
hij, in het kader van de regeling
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, over de periode
van 21 april 1974 tot 28 februari
1975 betaald heeft aan het slachtof- Nr. 336
fer van een verkeersongeval waarvoor de verzekerde van verweerster
3' KAMER - 14 fcbruari 1983
naar gemeen recht aansprakelijk
wordt geacht; dat de vordering PARITAIR COMITE - PARITAIR COMITE
steunt op de indeplaatsstelling van VOOR DE STOFFER!NG EN DE HOUTBEWEReiser in de rechten van de rechtheb- KING- ONDERNEMING VAN DE SECTOR HANDEL IN EN PLAATSEN, ONDERHOUD OF HERbende, zoals die wettelijk geregeld STELLING VAN NIET-METALEN MEUBELEN was ten tijde van de uitkeringen en VOORWAARDEN OM ONDER DAT PARITAIR
van de dagvaarding;
COMITE TE RESSORTEREN.
Overwegende dat het middel, in Een onderneming van de sector handel
het eerste, het derde, het vierde, het
in en plaatsen, onderhoud of herstelvijfde, het zesde en het achtste
Jing van niet-metalen meubelen resonderdeel, uitsluitend grieven forsorteert onder het paritair comite voor
muleert die afgeleid zijn uit
de stoffering en de houtbewerking, dat
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vooz· de werknemers die hoofdzakelijk
handarbeid verrichten, als de in dat
besluit omschreven werkzaamheid
normaal door de onderneming zelf met
haar werklieden wordt verricht; derhalve niet naar recht verantwoord is
de beslissing van de rechter dat een
onderneming onder dat comite ressorteert, wanneer zij gegrond is op de
vaststelling dat die onderneming nietmetalen meubels verkoopt en, op verzoek van klanten, zorgt voor het
plaatsen, onderhoud of herstellen,
maar door tussenkomst van derden
die zij daarvoor betaalt.
(ETABLISSEMENTS ROBERFROID P.V.B.A. T.
RJJKSDIENST
VOOR
MAATSCHAPPELJJKE
ZEKERHEID)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6800)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1982 door
het Arbeidshof te Luik, afdeling
Namen, gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 35 van de wet van
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 1 van het koninklijk
besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en
tot vaststelling van de benaming en van
de bevoegdheid van het paritair comite
voor de stoffering en de houtbewerking,
doordat het arrest beslist dat eiseres
onder de bevoegdheid van het paritair
comite voor de stoffering ressorteert op
grond dat « de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Roberfroid gelet op haar maatschappelijk doe!
onder het nieuw P.aritair comite ressorteert aangezien z1j voor eigen rekening
of voor rekening van derden aile verrichtingen uitvoert die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de
handel in stoffering in het algemeen, op
houtbewerking, inrichting en meubelwerk; dat ·de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Roberfroid
wegens de omvang zelf van haar doe!,
waarbij aile rechtstreekse of onrechtstreekse verrichtingen worden beoogd
die betrekking hebben op de handel, de
houtbewerking, het meubelwerk en de
inrichting, een vennootschap is die menbelen verkoopt, maar voor haar klanten

ook zorgt voor het plaatsen, onderhoud
of herstellen van de verkochte meubelen
wanneer en telkens als haar klanten dat
vragen, wat niet wordt betwist; dat het
weinig belang heeft of de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roberfroid zelf of via derden zorgt
voor het plaatsen, onderhoud of hersteilen omdat die vennootschap, door de
rekeningen van die derden te betalen,
uiteindelijk die verrichtingen bekostigt,
waardoor zij ten aanzien van haar eigen
klanten zorgt voor het plaatsen, onderhoud of herstellen van de meubelen (zie
de talrijke rekeningen in het dossier van
de vennootschap) »,
terwijl het feit of een onderneming
onder een paritair comite ressorteert
niet wordt bepaald door haar maatschappelijk doe! zoals dat uit de statuten
van de vennootschap blijkt, maar door
de werkelijke activiteit van de onderneming; de werkelijke activiteit van de
onderneming de werkzaamheid is die
door haar personeel wordt verricht, en
niet die van derden, zelfs niet op de
kosten van de onderneming; het arrest
derhalve niet heeft kunnen beslissen dat
eiseres ressorteert onder het paritair
comite voor de stoffering wegens de
omvang van haar maatschappelijk doe!
en niettegenstaande het plaatsen, onderhoud of herstellen door derden wordt
gedaan, zonder de in het middel aangewezen
wettelijke
bepalingen
te
schenden:
Overwegende dat in artikel 1 van
het koninklijk besluit van 18 mei
1973 een paritair comite voor de
stoffering en de houtbewerking
wordt opgericht dat bevoegd is voor
de werknemers die hoofdzakelijk
handarbeid verrichting, onder meei:
voor de sector handel in en plaatsen, onderhoud of herstelling van
niet-metalen meubelen;
Overwegende dat het criterium,
om uit te maken of de onderneming
onder het genoemde paritair comite
ressorteert, de werkzaamheid is die
normaal door de onderneming zelf
wordt verricht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, die weliswaar
niet-metalen meubelen verkoopt, op
verzoek van klanten zorgt voor het
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sen over de vraag of er dergelijke
maar door tussenkomst van derden
speciale
omstandigheden aanwezig
die zij daarvoor betaalt;
zijn (1).
Overwegende dat het arrest uit
die vaststellingen niet wettig kan
(GRAINDORGE)
afleiden dat eiseres onder het paritair comite voor de stoffering en de
(A.R. nr. M 327 F)
houtbewerking ressorteert;
Dat het middel gegrond is;
14 februari 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Closon, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal.

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 Nr. 338
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
2' KAMER - 15 februari 1983
Arbeidshof te Brussel.

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
14 februari 1983 - 3' kamer - Voor- - MIDDEL WAARBIJ GEBREK AAN ANTWOORD
zitter : de h. Closon, afdelingsvoorzitter OP DE CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD - Verslaggever : de h. Kreit Ge- VAAGHEID.
lijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advo- 2° VERJARING - STRAFZAKEN - VERcaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.
SCHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE U!TVOERING
ZIJN VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZETVERSCHILLENDE STRAFFEN DOOR DE WET
VOORZIEN- VERJARINGSTERMIJNEN VAN DE
STRAFVORDERING ZIJN VERSCHILLEND AANVANGSPUNT VAN DE VERJARING - TOE
TE PASSEN TERMIJNEN.

Nr. 337

3° VERJARING 3' KAMER- 14 februari 1983
DIENSTPLICHT

MILITIERECHTSCOLLEGE - ZAAK DOOR DE MILITIERAAD BIJ DE
HOGE MILITIERAAD AANHANGIG GEMAAKT
OP GROND DAT ER SPECIALE OMSTANDIGHEDEN ZIJN DIE VOOR INWILLIGING VAN DE
AANVRAAG OM UITSTEL EN VRIJLATING OP
MORELE GROND PLEITEN - GEEN BEROEP
VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR HOGE
MILITIERAAD KENNISNEMING VAN DE
ZAAK- GRENZEN.

VORDERING VANHETHOF.

STRAFZAKEN - STRAFSTUITING BEVOEGDHEID

4o VERJARING _

STRAFZAKEN _

STRAP-

VORDERING STUITING DAAD VAN
ONDERWEK - AANVRAAG DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS VAN EEN VERKLARING
UIT HET STAMBOEK.

1" Niet ontvankelijk wegens vaagheid is
het middel dat een gebrek aan antwoord op een conclusie aanvoert, zonder de eis, het verweer of de exceptie
aan
te duiden waarop niet zou zijn
Wanneer de militieraad, met toepassing
geantwoord(1).
van art. 28, § 4, Dienstplichtwet, de
zaak voor de lloge Afilitieraad heeit~--------------------------------
gebracht, omdat er speciale omstan- Nota arrest nr. 337 :
digheden zijn die voor inwilliging van
(1) Zie Cass., 14 dec. 1981 (A.C., 1981-82,
de aanvraag pleiten, hoewel de dienstplichtige de voorwaarden van art. 10, nr. 246}.
§ 1, Jo, van de Dienstplichtwet niet
Nota arrest nr. 338 :
vervult, kan de lloge Afilitieraad, inge(1) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 97).
val de provinciegouverneur geen
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uitvoering zijn van een zelfde strafbaar opzet en aldus slechts een misdrijf opleveren, moet de rechter, alvorens dit vast te stellen en het aanvangspunt van de verjaringstermijn te
bepalen, nagaan welke de duur is van
deze termijn voor elk der door de wet
als misdrijf aangemerkte feiten, die
aile onderworpen blijven aan hun
eigen verjaringstermijn (2).
3' Het Hof is bevoegd om na te gaan of
er, onder de regelmatig overgelegde
procedurestukken, stukken zijn waaruit blijkt dat de verjaring van de
strafvordering regelmatig gestuit werd
(3).

van de W apenwet de verbeurdverklaring van het wapen, voorwerp
van het misdrijf en eigendom van
eiser, uitspreekt;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat « het arrest zonder ontmoeting of motivering is gebleven op de
schriftelijke besluiten van eiser, genomen in eerste aanleg op 19 juni 1982 en
zoals hernomen in hoger beroep op
18 oktober 1982. Dit op volgende
punten : telastlegging C, de ingeroepen
wettige redenen, de veroordeling tot het
ontdoken jachtrecht, de verbeurdverkla-

4' Een daad van onderzoek die de verja- ring »:

ring van de strafvordering stuit, is de
Overwegende dat eiser niet preciapostil waarbij de procureur des
Konings aan de Centrale Dienst van seert op welke bij conclusie aangehet Stamboek opdracht geeft hem een voerde middelen, weren of excepties
verklaring uit het Stamboek betref- het arrest niet antwoordt;
fende de beklaagde te doen toekomen.
Dat het middel wegens vaagheid
niet ontvankelijk is;
(JANSSENS)

Over het tweede middel, letterlijk
gesteld als volgt : doordat « het arrest
niet wettelijk kan afleiden dat de verja(A.R. nr. 7715)
1 ring rechtsgeldig werd gestuit door het
boger beroep aangetekend door de
HET HOF; - Gelet op het bestre- beklaagde op 8 juli 1982, en we! : gezien
den arrest, op 26 oktober 1982 door 8 juli 1982 duidelijk buiten de nieuwe
het Hof van Beroep te Gent gewe- termijn van drie maand valt, aangevangen op datum van de vorige stuitingszen;
daad, namelijk 8 april. Volgens eiser
Overwegende dat het arrest, met diende een rechtsgeldige stuitingsdaad
bevestiging van het beroepen von- te worden vastgesteld voor 6 juli 1982.
nis, na te hebben vastgesteld dat de Gezien het boger beroep, uitgaande van
feiten met hetzelfde opzet zijn eiser zelf, geen rechtsgeldige stuitingsgepleegd, zodat een straf moet wor- daad kan uitmaken, gezien het een daad
den uitgesproken, eiser veroordeelt van verdediging is die van de verdachte
tot een geldboete van 150 frank aileen uitgaat en niet in zijn nadeel kan
wegens de samengevoegde telast- worden beoordeeld » :
leggingen A (overtreding van de
Overwegende dat het middel uitartikelen 4, tweede lid, en 26, eerste
lid, van de Jachtwet), B (overtreding sluitend gericht is tegen de telastvan artikel 14, eerste en vijfde lid, leggingen A en B, misdrijven waarvan dezelfde wet) en C (overtreding voor de strafvordering krachtens
van de artikelen 13, 17 en 20 van de artikel 28 van de Jachtwet aan de
Wapenwet), hem voorts veroordeelt verjaringstermijn van drie maand is
tot betaling van het bedrag van de onderworpen;
ontdoken taxe voor het jachtverlof
Overwegende dat de rechter, alvo- - - - - - - - - - - - - - - - 1 rens vast te stellen dat verscheidene
(2) Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 552); misdrijven de uitvoe.ring van een
Cass., 7 maart 1972 (A.C., 1972, 634).
zelfde strafbaar opzet zijn en
(3) Raadpl. o.m. Cass., 10 jan. 1978 (A.C., slechts n misdrijf opleveren, en het
1978, 549).
aanvangspunt van de verjaringsterARREST
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zaak op de terechtzittingen van
rnerkte feiten;
Dat immers het bepalen van het 22 maart 1982 en 17 juni 1982 en
:aanvangspunt van de verjaringster- door de door de procureur-generaal
mijn en de duur van deze terrnijn te Gent aan de procureur des
twee verschillende vragen zijn; dat, Konings te Oudenaarde op 8 sepongeacht het aanvangspunt van de tember 1982 gegeven opdracht om
termijn, elk van de door de wet als het verstekarrest aan eiser te doen
misdrijven
aangemerkte
feiten betekenen;
Dat het middel feitelijke grandonderworpen blijft, los van de
andere feiten, aan zijn eigen verja- slag mist;
ringstermijn, ook al zouden de
En overwegende dat de substanonderscheiden feiten wegens een- tH\le of op straffe van nietigheid
heid van opzet slechts een misdrijf voorgeschreven rechtsvormen in
opleveren;
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat het Hof bevoegd
is om na te gaan of er, onder de
regelmatig overgelegde procedurestukken, stukken zijn waaruit blijkt
dat de verjaring van de strafvordeOm die redenen, verwerpt de
ring regelmatig gestuit werd;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat, naar luid van kosten.
artikel 25, tweede lid, van de wet
15 februari 1983 - 2' kamer - Voorvan 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
van Strafvordering, wanneer het - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h.
misdrijf verjaart door verloop van D'Hoore,
advocaat-generaal Advoeen termijn van minder dan zes caat : mr. De Hauw, Oudenaarde.
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 Nr. 339
dat evenwel de termijn van verjaring aldus kan worden verlengd tot
2' KAMER- 16 februari 1983
meer dan een jaar, te rekenen van
de dag waarop het misdrijf is BESCHERMING VAN DE MAATgepleegd;
SCHAPPIJ - VORDERING TOT WEDEROPNEMING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
Overwegende dat uit de stukken
- VEROORDELING WEGENS EEN ANDER MISwaarop het Hof vermag acht te
DRIJF- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT
slaan, blijkt dat de verjaring van de
BESCHERM!NG VAN DE MAATSCHAPPIJ, DIE
strafvordering, voortvloeiende uit de
WEDEROPNEMING BEVEELT - WETTIGHEID
op 5 november 1982 gepleegde over-VEREISTE.
tredingen van de Jachtwet, achtereenvolgens
rechtsgeldig
werd Wanneer de procureur des Konings met
toepassing van art. 20, tweede lid, Wet
gestuit door de apostil van 21 januBescherming Maatschappij de wederari 1982, waarbij de procureur des
opneming vordert, belet zulks niet dat
Konings te Oudenaarde aan de
het openbaar ministerie de gei'nterdirecteur van de Centrale Dienst
neerde wegens een ander misdrijf
van het Stamboek opdracht gaf een 1 vervolgt of de tegen hem ingestelde
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hjke vervolgmgen wt!fesproken veroordelmg belet evenmm dat de commissie tot bescherming van de maatschappij de wederopneming van de
betrokkene in een door haar aangewezen inrichting beveelt, als ze vaststelt
dat de bij genoemd art. 20 bepaalde
voorwaarden voor de wederopneming
vervuld zijn (2).
(LEONARD)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2742)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 16 december 1982
gewezen door de commissie tot
bescherming van de maatschappij
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Vorst;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij uitspraak is gedaari over de
wederopneming van eiser in een
inrichting tot bescherming van de
maatschappij :
·
Over het middel, hieruit afgeleid dat
eiser, na de beschikking van de raadkamer en het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep waarbij zijn internering is bevolen, door de strafrechter driemaal is
veroordeeld tot gevangenisstraffen en
geldboete; dat, nu de strafrechter hem
toerekeningsvatbaar heeft verklaard, de
commissie tot bescherming van de maatschappij zijn internering onwettig heeft
gehandhaafd :

stelling van het Hof van Beroep te
Brussel dat hij, na laatstgenoemde
beslissing bij het in kracht van
·· d '
t
22
'I
gewlJS e gegane arres van
apn
1981 van het Hof van B.ero.ep te
Brussel. :wegens het op 6 JUlll 1979
opzettehJk toebrengen van verwondingen of slagen is veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee maanden en tot een geldboete van 200
frank en bij het op 17 november
1982 gewezen verstekvonnis van de
Correctionele Rechtbank te Brussel
tot een enkele straf van twee maanden gevangenis en 200 frank geldboete
is
veroordeeld
wegens
bedrieglijke verduistering en mondelinge bedreigingen, welke feiten
zijn gepleegd tussen 1 januari en 18
februari 1982, dat het verzet van
eiser
tegen
het vonnis
van
17 november 1982 bij het door
dezelfde rechtbank op 24 november
1982 gewezen verstekvonnis ongedaan is verklaard en dat hoger
beroep is ingesteld tegen het vonnis
van 24 november 1982;
Overwegende dat, wanneer de
procureur des Konings met toepassing van artikel 20, tweede lid, van
de wet tot bescherming van de
maatschappij de wederopneming
vordert, zulks niet belet dat het
openbaar ministerie de ge!nterneerde wegens een ander misdrijf
vervolgt of de tegen hem ingestelde
vervolgingen voortzet; dat de op
zodanige vervolgingen uitgesproken
veroordeling evenmin belet dat de
commissie tot bescherming van de
maatschappij de wederopneming
van de betrokkene in een door haar
aangewezen inrichting beveelt, als
ze vaststelt dat de bij genoemd
artikel 20 bepaalde voorwaarden tot
wederopneming vervuld zijn;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt : dat eiser ge!nterneerd
is ter uitvoering van een op 12 mei
1971 gewezen beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel en van een
op 4 september 1979 gewezen arrest
Overwegende dat de bestreden
van de kamer van inbeschuldiging- beslissing vermeldt : « dat in de
- - - - - - - - - - - - - - - 1 gedragingen (van de ge!nterneerde)
(1) Zie Cass., 30 okt. 1973 (A.C., 1974, 254); en in zijn geestestoestand een
25 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 671) en gevaar voor de maatschappij waar17 maart 1982 {ibid., 1981-82, nr. 424).
neembaar is; dat hij de hem opge(2) Zie Cass., 2 mei en 17 aug. 1978 (A.C., legde voorwaarde, niet in acht nam;
1978, 1025 en 1289).
dat hij immers aan de drank was, in
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keerde en de medehuurders het
Ieven zuur maakte; dat de geestes2' KAMER - 16 februari 1983
toestand van de gelnterneerde niet
voldoende verbeterd is; dat de voor- 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
waarden voor zijn reclassering niet STRAFZAKEN - BESCHIKKEND GEDEELTE
vervuld zijn »;
BEGRIP.

-

Dat de commissie tot bescher- 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
ming van de maatschappij aldus
OVEREENKOMST - OMVANG VAN DE
haar beslissing naar recht verantSCHADE - VERGOEDENDE RENTE - AAN·.voordt;
VANGSPUNT - ONAANTASTBARE BEOORDEDat het middel niet kan worden
aangenomen;

LING VAN DE FEITENRECHTER.

Elke heslissing van een rechter
hetreffende een betwisting is een
heschikkend gedeelte, ongeacht de
En overwegende dat de substanplaats van die beslissing in het vonnis
tiele of op straffe van nietigheid
of het arrest en de vorm ervan (1).
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing 2° De rechter oordeelt op onaantasthare
overeenkomstig de wet is gewezen;
wijze en in feite, hinnen de perken
van de conclusies van partijen, hoe
groot de schade is veroorzaakt door
een onrechtmatige daad, en met name
II. In zoverre de voorziening
of daarvoor als aanvullende vergoegericht is tegen de beslissing tot
ding vergoedende rente moet worden
aanwijziging van de inrichting waar
toegekend en van wanneer die rente
eiser
verder
gelnterneerd
zal
begint te !open (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
blijven :

Overwegende dat zodanige beslissing niet vatbaar is voor een voorziening in cassatie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

1°

(EGUREN-FERNANDEZ T. MARCELIS, VINCART B.,
VINCAR M.; < GROEP JOSI • N.V. T. MARCELIS,
VINCART B., VINCART M.; MARCELIS T. EGURENFERNANDEZ, • GROEP JOSI • N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2662)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
Om die redenen, zonder acht te gewezen;
slaan op de overige geschriften van
eiser, die onduidelijkheden bevatten
I. Op de voorziening van Egurenzodat het Hof geen grieven tegen de Fernandez, beklaagde :
bestreden beslissing eruit kan afleiden, of die op de griffie van het Hof
A. In zoverre de voorziening
zijn ingekomen buiten de termijn gericht is tegen de beslissing op de
bedoeld in artikel 420bis, eerste lid, tegen eiser ingestelde strafvordevan het Wetboek van Strafvorde- ring:
ring, verwerpt de voorziening.
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorge16 februari 1983 2' kamer
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitCass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80,
ter - Verslaggever : de h. Bosly - nr.(1)469).
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
(2) Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 385).
advocaat-generaal.
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schreven rechtsvormen in acht ZIJn
genomen en de beslissing overeen- haar voor het hof van beroep regelmatig
genomen
conclusie betoogde dat de verkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap
Groep
Josi >>, vrijwillig tussengekomen
partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan de partijen tegen wie ze gericht
is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van AnneMarie Marcelis, burgerlijke partij :
A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
rechtsvordering van eiseres tot vergoeding van de door haar ingevolge
de derving van een gedeelte van het
beroepsinkomen van haar overleden
echtgenoot geleden schade :
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1138, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben
beslist dat het belastbaar gemiddeld
jaarinkomen van de aan de gevolgen van
het litigieuze ongeval overleden echtgenoot van eiseres 1.800.000 frank bedroeg,
dat het gemiddeld jaarinkomen, na
aftrek van de belastingen, 993.750 frank
beliep en na derhalve op basis van dat
bedrag van 993.750 frank de materiele
schade, die eiseres geleden heeft ten
gevolge van de derving van een gedeelte
van het inkomen van haar echtgenoot, te
hebben vastgesteld op 7.867.797 frank,
nalaat in het beschikkende gedeelte aan
eiseres voorbehoud te verlenen wat
betreft haar recht op terugbetaling van
de belasting op genoemde vergoeding
van 7.867.797 frank,

goeding, die haar verschuldigd is wegens
de derving van een gedeelte van het
inkomen van haar man, moest worden
berekend op basis van het inkomen v66r
aftrek van zijn belastingen en niet van
het inkomen na aftrek ervan, dus op
basis van een bedrag van 1.800.000 frank
per jaar; eiseres aldus impliciet doch
onmiskenbaar vorderde dat, zelfs a! zou
het hof van beroep, in strijd met wat zij
voorhield, haar materiele schade berekenen op basis van het inkomen na aftrek
van de belastingen, het hof haar dan
toch op zijn minst voorbehoud zou
verlenen wat haar recht betreft op
terugbetaling van de belasting op de
haar toegekende vergoeding; het arrest
derhalve, nu het nalaat uitspraak te
doen over het gevraagde voorbehoud,
hetzij om het haar toe te kennen, hetzij
om het haar te ontzeggen, enerzijds
nalaat uitspraak te doen over een gevorderde zaak (schending van artikel 1138,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek) en
anderzijds niet antwoordt op het door
eiseres dienaangaande omstandig uiteengezette middel, en dus niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het arrest in de
redengeving uitdrukkelijk erop wijst dat
de aan eiseres wegens de derving van
een gedeelte van het inkomen van haar
echtgenoot verschuldigde vergoeding op
een heel andere wijze zal worden belast
dan een normaal bedrijfsinkomen en
dat, gelet hierop, voorbehoud moet worden verleend wat het recht op terugbetaling van die toekomstige belasting
betreft en de vergoeding moet worden
.berekend op basis van het jaarinkomen,
na aftrek van de belastingen, dus op
basis van het jaarinkomen van 993.750
frank; het arrest weliswaar in de redengeving vermeldt dat aan eiseres voorbehoud moet worden verleend betreffende
het recht op terugbetaling van de toekomstige belasting op de toegekende
vergoeding, doch nergens in het beschikkende gedeelte met een woord rept over
dat voorbehoud; het arrest, dat enerzijds
aangeeft dat voorbehoud moet worden
verleend betreffende het recht van eiseres op terugbetaling van de toekomstige
belasting op de wegens de derving van
het bedrijfsinkomen van haar echtgenoot toegekende vergoeding en dat,
anderzijds, in het beschikkende gedeelte
aan eiseres die vergoeding toekent zon-
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vergoeding, tegenstrijdig is en derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de
Grondwet):

het arrest derhalve, door het schadebedrag van 7.867. 797 frank niet aan te
passen en door met name geen compensatoire interesten toe te kennen op dat
bedrag, ofschoon het schadegeval zich
had voorgedaan in juni 1979, bij de
raming van de schade het tijdstip van
het schadegeval in aanmerking neemt
Wat de twee onderdelen samen en niet het tijdstip van de uitspraak,
namelijk 6 oktober 1982, en bijgevolg de
betreft:
in het middel vermelde bepalinOverwegende dat het arrest ver- vooraan
gen schendt;

meldt « dat de tussenkomende partij
terecht aanvoert dat de aan de
burgerlijke partij verschuldigde vergoeding zal worden belast doch op
een heel andere wijze dan een
normaal bedrijfsinkomen,
dat
gelet hierop voorbehoud moet worden verleend wat betreft het recht
op terugbetaling van die toekomstige belasting en de vergoeding
moet worden berekend op (de) basis
van het jaarinkomen, na aftrek van
de belastingen, dus ... op basis van
het bedrag van 993.750 frank >>;
Overwegende dat het hof van
beroep aldus aan eiseres het door
haar gevraagde voorbehoud heeft
toegekend en de beslissing de in het
tweede onderdeel van het middel
aangegeven tegenstrijdigheid niet
bevat; dat een beschikkend gedeelte
is, elke beslissing van de rechter
over een geschil, waar die beslissing
ook staat in het vonnis of het arrest
en in welke vorm ze ook wordt
weergegeven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Ove1· het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, ofschoon het de
materiele schade van eiseres, gelet op de
leeftijd van haar echtgenoot « op het
ogenblik van het overlijden >>, namelijk
8 juni 1979, heeft vastgesteld op 7.867.797
frank, en ofschoon het aldus heeft
beslist dat de schade op die dag was
ontstaan, geen compensatoire interesten
toekent op die vergoeding,
terwijl, eerste onderdeel, de rechter de
schade moet ramen op het tijdstip van
de uitspraak; wanneer die schade is
ontstaan v66r de rechterlijke beslissing,
de rechter bij de raming de dag van zijn
beslissing in aanmerking moet nemen;

tweede onderdeel, degene die het
slachtoffer geworden is van een fout,
recht heeft op algehele vergoeding van
zijn schade; het arrest ten deze vaststelt
dat de door eiseres wegens de derving
van het inkomen van haar man geleden
schade op 8 juni 1979 is ontstaan, zijnde
de dag van diens overlijden en bijgevolg
het voor de vergoeding van de schade
bestemde kapitaal berekent met inachtneming van de leeftijd van het slachtoffer bij diens overlijden; het dat kapitaal
vaststelt op 7.867.797 frank doch niettemin geen interesten toekent op dat
bedrag als vergoeding voor de tijd die
verlopen is tussen het ogenblik waarop
de schade is ontstaan en het ogenblik
waarop eiseres daarvoor vergoeding
heeft gekregen; het arrest bijgevolg eiseres niet de algehele vergoeding van haar
schade toekent men derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt:

Wat de twee onderdelen samen
betreft :
Overwegende dat de rechter binnen de perken van de conclusies
van de partijen de omvang van de
door een misdrijf veroorzaakte
schade in feite bepaalt, oordeelt of
er gronden bestaan om compensatoire interesten toe te kennen als
aanvullende vergoeding en het tijdstip bepaalt waarop de interesten
ingaan;
Overwegende dat het hof van
beroep op grond van die beoordelingsvrijheid in het bestreden arrest
heeft vermeld « dat compensatoire
interesten enkel (mochten) worden
gevorderd op het bedrag van 126.725
frank en met ingang van de tussenliggende datum van 1 augustus
1979 >>;
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ling bekritiseren, niet ontvankelijk
Over het ambtshalve aangevoerde
zijn;
middel, afgeleid uit de schending van
B. In zoverre de voorziening artikel 97 van de Grondwet :
gericht is tegen de beslissingen op
Overwegende dat het bestreden
de overige punten van de rechtsvor- vonnis melding maakt van de wettedering van eiseres :
lijke bepaling waarin de bestanddeOverwegende dat eiseres geen len van het aan eiser ten laste
gelegde misdrijf worden aangegemiddel doet gelden;
ven; dat het evenwel noch in de
eigen gronden noch in enige verwijzing naar de beroepen beslissing
een wettelijke bepaling aanwijst die
een straf stelt op dat misdrijf;
Om die redenen, verwerpt de
Dat het bestreden vonnis dervoorzieningen; veroordeelt iedere halve niet regelmatig met redenen
eiser in de kosten van zijn voorzieis omkleed;
ning.
16 februari 1983 2' kamer Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Sace Om die redenen, zonder dat er
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. grond bestaat tot onderzoek van het
DeBruyn.
middel van eiser dat tot geen cassa-

tie zonder verwijzing kan leiden,
vernietigt het bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
Nr. 341
de vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; ver2' KAMER - 16 februari 1983
wijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houREDENEN VAN DE VONNISSEN EN dende in hoger beroep.
ARRESTEN -

STRAFZAKEN - VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN
VERMELDING VAN EEN WETIELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF STELT - NIET MET
REDENEN OMKLEDEN BESL!SSING.

16 februari 1983 2' kamer Voorzittei' : de h. Screvens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidend.e conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Niet met redenen omkleed is de veroor- Roberti.
delende beslissing op de strafvordering waarin geen melding wordt
gemaakt van een wettelijke bepaling
die op het bewezen verklaarde misdrijf een straf stelt (1). (Art. 97 Gw.)
(DEBRUYN)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 2672)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 oktober 1982 in
(1) Cass., 2 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 204).

Nr. 342
1' KAMER

VOORZIENING

-17 februari 1983
IN

CASSATIE

VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEVERZOEKSCHRIFT NIET ONDERTEKEND DOOR
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

Niet ontvankelijk is het cassatieverzoekschrift in burgerlijke zaken dat ter
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dat niet is ondertekend door een
advocaat bij het Hof van Cassatie (1).
(CHAPUIS T. DEROUX)

(• GROEP JOSI • N.V. T. PACCH!OL!)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6676)

(A.R. nr. 6776)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1981 door
het Hof van Beroep te Bergen
17 februari 1983 1' kamer Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzit- gewezen;

ter Verslaggever : mevr. RaymondOver het middel, afgeleid uit de scherrDecharneux - Gelijkluidende conclusie
ding van de artikelen 9 van de wet van
van de h. Krings, procureur-generaal.
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake,
motorrijtuigen, 202, 203bis van het Wethoek van Strafvordering, 23, 26 en 28
van het Gerechtelijk Wetboek,
Nr. 343
doordat het arrest, om eiseres te
1' KAMER- 17 februari 1983
veroordelen tot betaling aan verweerder
van
de bedragen die hij aan de bena1° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING
deelden zou moeten betalen ter uitvoeHOGER BEROEP VAN DE VERZEKERAAR
ring van het vonnis van 12 juni 1978 van
TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHde Politierechtbank te Charleroi, verTER WAARBLJ DE VERZEKERDE ZOWEL OP DE
klaart dat door de vernietiging, op het
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ALS OP DE
hoger beroep van eiseres, van het vonnis
STRAFVORDERING WORDT VEROORDEELD van de politierechtbank, dat vonnis tusGEEN HOGER BEROEP VAN DE VERZEKERDE
sen eiseres en de burgerlijke partijen
- GEVOLGEN VAN DE BESLISSING VAN DE
geen gezag van gewijsde meer heeft,
APPELRECHTER T.A.V. DE VERZEKERDE
maar we! nog tussen de burgerlijke
VEREISTEN.
partijen en verweerder, alsook tussen
hem
en eiseres;
2° RECHTERLIJK
GEWIJSDE
terwijl krachtens artikel 9 van de wet
W.A.M.-VERZEKERING - GEVOLGEN VAN DE
BESLISSING VAN DE APPELRECHTER T.A.V. van 1 juli 1956 een vonnis gewezen in
HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE BESLIS- een geschil ter zake van door een
SING VAN DE EERSTE RECHTER- VERE!STEN. motorrijtuig veroorzaakte schade aan de
verzekeraar slechts kan worden tegenge1' en 2' Wanneer aileen de WA.M- worpen indien hij in het geding partij is
verzekeraar hager beroep heeft inge- geweest dan we! daarin is geroepen; de
steld, tegen het vonnis van de eerste verzekeraar, die in eerste aanleg is
rechter, heeft de beslissing van de tussengekomen, over dezelfde rechtsappelrechter waarbij die verzekeraar middelen beschikt als de hoofdpartijen;
buiten de zaak wordt gesteld tot het ontvankelijk hoger beroep van de
gevolg dat het vonnis van de eerste verzekeraar tot gevolg heeft dat de
rechter geen gezag van gewijsde meer appelrechter kennis neemt van het verheeft tegenover die verzekeraar en dit volgde feit, wat de burgerlijke belangen
zowel in zijn verhouding t.a. v. de betreft; de wijziging van het eerste
burgerlijke partijen als t.a. v. de verze- vonnis op het hoger beroep van de
kerde, voor zover dat hager beroep verzekeraar het gezag van gewijsde ontgeen beperking inhield en de verze- neemt aan die beslissing die niet meer
kerde opgeroepen is ter terechtzitting aan hem kan worden tegengeworpen;
of vrijwillig is verschenen, zodat hij het arrest, door te beslissen dat het
zijn verweer tijdens het debat voor de vonnis van de politierechtbank, nietappelrechter heeft kunnen voorbren- tegenstaande de wijziging ervan in
gen (1).
hoger beroep, het gezag van gewijsde
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 behield en nog tegen eiseres kon worden
aangevoerd in haar betrekkingen met
Nota arrest nr. 342 :
verweerder, een miskenning inhoudt,
(1) Zie Cass., 3 okt. 1974 (A.C., 1975, 163).
enerzijds,.van de wettelijke vereisten om
een vonnis gewezen in een geschil ter
Nota arrest nr. 343 :
(1) Zie de verwijzingen in de concl. van het zake van door een motorrijtuig veroorO.M. in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 343).
zaakte schade aan de verzekeraar tegen
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ten aanzien van de burgerlijke partijen als ten aanzien van de verzekerde, voor zover het hoger beroep
geen beperking inhield en de verzekerde opgeroepen is ter terechtzitting of vrijwillig is verschenen,
zodat hij zijn verweer tijdens het
debat heeft kunnen voorbrengen;
Dat immers, enerzijds, het onbeOverwegende dat eiseres, verzehoger beroep van de verzekekeraar, met toepassing van artikel 9 perkt
raar tegen de civielrechtelijke
van de wet van 1 juli 1956 betref- beschikkingen van het vonnis die
fende de verplichte aansprakelijk- voor hem nadelig zijn, tot doel
heidsverzekering inzake motorrij- heeft dat vonnis te doen wijzigen en
tuigen, vrijwillig is tussengekomen dat, anderzijds, de verzekerde ook
voor de politierechtbank; dat deze
hoger beroep kan instellen ten aanrechtbank verweerder, · verzekerde, zien
van de burgerlijke partijen; dat
veroordeeld heeft tot vergoeding het feit dat hij geen hoger beroep
van de schade van de burgerlijke instelt de verzekeraar niet kan
partijen en de burgerrechtelijke benadelen en in de regel niet tot
beschikkingen van het vonnis voor gevolg kan hebben dat de in hoger
eiseres bindend heeft verklaard; dat ·beroep gewezen beslissing niet aan
eiseres hoger beroep heeft ingesteld hem kan worden tegengeworpen en
zonder dat van enige beperking
blijkt; dat het openbaar ministerie dat het gezag van gewijsde van het
verweerder heeft opgeroepen ter vonnis van de eerste rechter tussen
'terechtzitting; dat de correctionele hem en de verzekerde blijft bestaan;
Overwegende dat het arrest ten.
rechtbank, zitting houdende in
hoger beroep, heeft geoordeeld dat deze, nu het heeft vastgesteld dat de
een fout in oorzakelijk verband met verzekerde door het openbaar mihet ongeval niet bewezen was en nisterie is gedagvaard om te vereiseres buiten de zaak heeft gesteld; schijnen voor de appelrechter, niet
naar recht beslist dat het vonnis
Overwegende dat de verzekeraar gewezen op het hoger beroep van de
aldus het geschil betreffende al zijn verzekeraar niet aan de verzekerde
belangen aan de appelrechter heeft kan worden tegengeworpen en dat
overgebracht; dat zijn hoger beroep enkel het vonnis van de eerste
derhalve ook de mogelijke geschil- rechter door die verzekerde aan de
len aangaat betreffende de bindend- verzekeraar kan worden tegengeverklaring te zijnen aanzien van het worpen;
beroepen vonnis; dat zijn hoger
Dat het middel gegrond is;
beroep gold· als vordering tot het
tenietdoen van de beslissing van de
politierechter en tot bindendverklaring ten aanzien van verweerder
van de te wijzen beslis~ing;
te werpen (schending van artikel 9 van
de wet van 1 juli 1956) en, anderzijds,
van de gevolgen van het hoger beroep
van eiseres tegen het vonnis van 12 juni
1978 (schending van de artikelen 202 en
203bis van het Wetboek van Strafvordering), alsook van de regel dat er geen
gezag van rechterlijk gewijsde meer is in
&eva! van vernietiging van'de beslissing
(schending van de artikelen 23, 26 en 28
van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat, hoewel aileen
de verzekeraar hoger beroep heeft
ingesteld tegen het vonnis van de
politierechtbank, de beslissing van
de correctionele rechtbank die eiseres buiten de zaak stelt, tot gevolg
heeft dat het vonnis van de politierechtbank geen gezag van gewijsde

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.
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- Advocaten: mrs. VanRyn en Simont.

Nr. 344

beschouwen bezitsaanmatiging of feitelijkheid, als impliciet verzoek ontstaan t.o.v. de gemeenmaking van de
muur(2).
3' Bezitsaanmatiging van een bestaande
muur heeft niet noodzakelijk gemeenmaking tot gevolg; de benadeelde eigenaar kan onder meer het staken van
die aanmatiging en zelfs schadevergoeding vorderen (3).
4' In burgerlijke zaken is niet ontvanke-

1e

KAMER -

18 februari 1983

Jo MANDELIGHEID-

VERPLICHTING TOT
GEMEENMAKING - VERZOEK VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF DAT PAALT AAN DE MUUR
-FElTEN WAARUIT EEN DERGELIJK VERZOEK
KAN WORDEN AFGELEID.

lijk het middel dat geen andere wetteJijke bepaling als geschonden aanwijst
dan een bepaling zonder enig verband
met de aangevoerde grief(4).

(CEUSTERS T. GALLE, DEPREZ)

2° MANDELIGHEID -

INBEZITNEMING TOEPASSELIJKE WETSBEPALING.

3° MANDELIGHEID GING -

BEZITSAANMATI-

De heer procureur-generaal Krings
heeft in substantie gezegd :

GEVOLGEN.

Het gaat ten deze om de gedwongen
afkoop van de mandeligheid van een
zijgevel. Eiser werd veroordeeld om de
helft van de waarde van de zijgevel over
te nemen. Zijn tegenvordering werd
afgewezen.
Tegen die beslissing doet eiser twee
1' Overeenkomstig art 661 B. W. kan de
eigenaar van een muur verplicht wor- middelen gelden.
den deze tegen vergoeding geheel of
Wat het eerste middel betreft :
gedeeltelijk gemeen te maken wanDit middel bestaat uit twee onderdeneer de eigenaar van het erf dat paalt
aan de muur hem erom verzoekt; dit len. Het eerste onderdeel werpt schenverzoek kan onder meer afgeleid wor- ding van art 661 B.W. op. Het tweede
den uit een bezitsaanmatiging met onderdeel voert schending van art. 97
betrekking tot de bestaande muur of Gw. aan, wegens niet-beantwoording van
uit een feitelijkheid die geldt als de conclusie.
inbezitneming, waartegen de oorWe zullen beginnen met dit tweede
spronkelijke eigenaar zich kan verzet- onderdeel te behandelen :
ten (1).
In zijn conclusie deed eiser gelden dat
2' Het bestaan van bezitsaanmatiging of de nokbalk van zijn woning niet rust op
van een feitelijkheid die geldt als de muur van de woning van verweerinbezitneming van een bestaande ders, daar de nok buiten het gevelvlak
muur en waaruit het verzoek tot van die woning valt en de afdekking met
gemeenmaking van die muur kan lood van de 2 em. brede spouw tussen de
worden afgeleid, dient te worden scheidingsmuur en de muur van eiser
beoordeeld op grand van de wettelijke geen steun voor de muur van eiser
bepalingen die op dat stuk begrippen betekent.
omschrijven en regels geven; art. 661
Eiser voert aan dat op die conclusie
B. W. doet zulks niet nu bet enkel niet werd geantwoord.
verband houdt met de gevolgen die
Zoals verweerders opmerken strekte
t.a.v. de gemeenmakin_g van de muur
ontstaan uit de als impliciet verzoek te de door eiser genomen concl'-!sie er toe
4° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN SLECHTS
MELDING WORDT GEMAAKT VAN EEN WETTELIJKE BEPALING ZONDER VERBAND MET DE
AANGEVOERDE GRIEF.

(4) Cass., 16 sept. 1977 (A. C., 1978, 72); 18 sept.
(1} (2} en (3) Zie de verwijzingen in de· 1981 (ibid., 1981-82, nr. 50}; 22 feb. en 14 juni 1982
concl. O.M.
(ibid., 198.1-82, nrs. 368 en 607}.
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van de muur van verweerders, d.w.z. dat
zijn muur op zicbzelf stand aangezien
bij zelfs tot steun diende voor de nokbalk
van zijn huis.
De recbtbank verwerpt die stelling, nu
zij beslist dat de muur van eiser niet de
normale weerstand biedt, nocb de vereiste tbermiscbe of akoestiscbe isolatie
bezit en daarom tegen de muur van
verweerders aanleunt. Het vonnis stelt
bovendien vast dat dit punt nog wordt
bevestigd doordat van buitenuit niet kan
worden vastgesteld dat er tussen beide
gebouwen een ruimte bestaat en dat
bovendien bet dak van eiser tegen de
gemene muur aansluit.
Hieruit volgt dus dat, a! steunt de
nokbalk aileen op de eigen muur van
eiser, dit evenwel slechts mogelijk is,
doordat die muur zelf aanleunt tegen de
muur van verweerders. Eisers eigen
muur is immers geen volwaardige muur.
Het vonnis beeft aldus impliciet doch
zeker de conclusie van eiser beantwoord
en verworpen.
Het tweede onderdeel mist dus feitelijke grondslag.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Eiser voert aan, dat noch het feit dat
zijn muur de normale weerstand biedt of
de vereiste tbermische of akoestische
isolatie bezit, nocb bet feit dat van
buitenuit kan worden vastgesteld dat er
tussen beide gebouwen geen ruimte
bestaat en bet dak van zijn eigendom
tegen de gemene muur aansluit, volstaan
om daaruit te besluiten dat hij van de
muur van verweerders gebruik zou bebben gemaakt.
Ik moge in bet kort herinneren aan de
regels die aan bet thans behandelde
vraagstuk ten grondslag liggen.
Luidens art. 661 van bet Burgerlijk
Wetboek beeft « ieder eigenaar van een
erf dat paalt aan een muur, het recht om
die muur gebeel of gedeeltelijk gemeen
te maken, mits hij aan de eigenaar van
de muur de helft vergoedt van zijn
waarde ofwel van de waarde van het
gedeelte dat bij gemeen wil maken en
de helft van de waarde van de grand
waarop de muur gebouwd is ».
Uit die tekst is afgeleid dat er wei een
recht bestaat van de eigenaar die van de
muur gebruik wil maken om de mandeligbeid af te kopen, d.w.z. om de afstand
van die mandeligheid af te dwingen,
maar dat er geen recht bestaat voor de
eigenaar van de muur om de aankoop

van de mandeligbeid aan zijn gebuur op
te dringen.
De verklaring van die regel ligt voor
de hand : om de afstand af te dwingen
moet er een wettelijke regel bestaan.
Buiten die wettelijke regel kan niemand
verplicbt worden zijn eigendom af te
staan. Het is immers een soort onteigening (5). Ten deze wordt de wettelijke
regeling door art. 661 B.W. gegeven.
Maar omgekeerd kan niemand verplicbt worden tegen zijn wil een goed te
kopen. Om die verplichting in het Ieven
te roepen zou er ook een wet moeten
bestaan. Uit de tekst van art. 661 kan
dergelijke verplicbting alleszins niet
worden afgeleid (6).
Dit brengt dan ook mede dat, buiten
bet geval waarin de aanpalende eigenaar
zich beroept op zijn recbt om de mandeligbeid af te kopen en de prijs ervoor
betaalt, die eigenaar geen gebruik mag
maken van de muur.
Maakt hij er wei gebruik van, hoewel
bij de mandeligbeid niet heeft afgekocht,
dan ontstaat het vraagstuk dat ons thans
bezighoudt.
Wat kan in dat geval de eigenaar van
de niet gemene muur doen ?
Hij kan in elk geval vorderen dat dit
onrechtmatig gebruik ophoudt. Zijn
eigendomsrecht wordt immers gekrenkt.
Hij kan dus b.v. vorderen dat de bouwwerken die ten onrecbte in zijn muur
werden uitgevoerd, afgebroken worden.
Hij kan tevens schadevergoeding vragen.
Maar kan hij de afkoop van de
mandeligbeid aan de tegenpartij opdringen?
Om op die vraag te antwoorden, moet
men eerst bepalen in welke gevallen de
eigenaar van de muur zich te beklagen
heeft, m.a.w. wanneer zijn eigendomsrecht gekrenkt werd ? Welk gebruik
wordt er hier in aanmerking genomen ?
Vervolgens moet men dan bepalen of
het afkopen van de mandeligheid kan
opgedrongen worden.
Zoals verder zal blijken zijn die twee
vragen nauw met elkaar verbonden,
zodat de ene op de andere inwerkt.

1,.-----------------(5) KLUYSKENS, Zakenrech~ nr. 320, biz. 310.
MARTY en RAYNAUD, Les biens, biz. 365, nr. 265.
(6) MAR1Y en RAYNAUD, Les biens, biz. 365,
nr. 266. - Adv.gen. Blanchet, cone!. Cass. fr.,
9 dec. 1958, J.C.P., 1959, II, 10990. Contra
SoLUS, Rey. tr. dr. civ., 1942, blz. 369. - AUBRY,
RAU en ESMEIN, t. II, ~ 222. nr. 364. biz. 583.

-776Laten wij eerst het begrip gebruik
nader bezien.

ene ten nadele van de andere, hoewel
het die zienswijze niet nader toelicht (8).
We zullen verder vaststellen dat het
Het Hof had reeds meermaals de Hof die rechtspraak niet heeft bevestigd.
gelegenheid de draagwijdte van dit
begrip vanuit het gezichtspunt van het
Het arrest van 26 april 1934 (9), dat
vraagstuk dat ons bezighoudt, te onder- meestal oak in verband met het thans
zoeken en nader te bepalen. Zoals ver- behandelde vraagstuk wordt aangehaald,
der zal blijken heeft de rechtspraak een ve:rtoont slechts enig belang t.a.v. de
merkwaardige evolutie gekend.
vraag van de draagwijdte van « het
begrip gebruik », in zoverre nl. uit dit
In het azTest van 25 februari 1932 (7) arrest blijkt dat de gebuur hier op de
was het geval aan de orde van een scheidingsmuur had gebouwd. De aangebuur die tegen de scheidingsmuur had matiging is in dat geval opvallend en er
gebouwd. Uit het arrest kan niet worden kan bijgevolg geen betwisting daaromafgeleid of de nieuw gebouwde muur bij trent bestaan.
de oorspronkelijk gebouwde muur werd
aangehecht, dan we! of die muur gewoon
In de zaak, die met uw ai"I"est van
naast of tegen de scheidingsmuur zonder 26 april 1957 (10) werd besloten, hebt U
enige aanhechting werd opgericht.
beslist dat de rechter erop heeft gewezen, enerzijds, dat eiseres tegen de
Hoe dit ook zij, ik meen hier het scheidingsmuur welke aan de verweervolgende uit het arrest te moeten ster toebehoort, loodrechte muren heeft
aanhalen:
aangebouwd; dat hij anderzijds heeft
vastgesteld dat verweerster zodoende (( que c'est a tout proprietaire dont les door gebTUik te maken van een scheiconstructions s'appuient contre le mur dingsmuui" - voor zich een afgesloten
du voisin qu'incombe ]'obligation d'acque- ruimte had ingericht waarin zij voorwerrii" Ia mitoyennete et d'en payer le prix; pen kon wegbergen en tegen wegneming
que cette obligation est le corollaire du kon vrijwaren, zonder dat zij een vierde
droit qui lui appartient de contraindre muur hoefde te bouwen; dat de rechter
son voisin, en cas de refus, a lui ceder aldus uit die feitelijke omstandigheden
cette mitoyennete; que cette obligation heeft kunnen afleiden dat inbezitneming
decoule de la volonte du legislateur, qui aanwezig was, die voor de eigenaar van
:regie les rapports de voisinage et notam- de scheidingsmuur het recht meebracht
ment ceux qui se rattachent a la mitoy- betaling te vorderen van de waarde van
ennete, par ce principe d'equite, suiyat?-t de muur waarvan de gebuur de wil geuit
lequel l'un des voisins ne peut s ennch1r had de gemeenheid te verkrijgen.
au detriment de !'autre; qu'il doit en
consequence intervenir dans les frais. de
De rechter had dus in deze zaak de
construction dont il profite; que pare11le verbinding van de zijmuur aan de scheiobligation est une des charges que dingsmuur gewichtig bevonden en
les articles 653 et suivants du Code civil geoordeeld dat dit volstond om als een
erigent en servitude legale et qui s'impo- aanmatiging te worden beschouwd. U
sent a tout detenteur du fonds assujetti >>. hebt die beslissing goedgekeurd.
De klemtoon werd hier uitdrukkelijk
Over die beslissing zou gewis heel vee!
gelegd op de inbezitneming van de
te zeggen zijn.
muur. Van het voordeel dat de gebuur
uit de muur zou halen is hier geen
Ik wil mij echter hier beperken tot de sprake meer, hoewel het Hof die stelling
volgende opmerking : het Hof beslist dat niet uitdrukkelijk verwerpt.
de verplichting de mandeligheid over te 1-'----------------nemen, bestaat zodra de gebuur uit de
scheidingsmuur een voordeel haalt. In
(8) Vgl. DE PAGE, t. V, 1203. Zie ook HANdie zaak is er dus geen sprake van SENNE, hoewel deze auteur bet vraagstuk n1et
rechtsaanmatiging. De gebuur maakt bekijkt vanuit het o?gpunt dat we hier
geen eigenlijk gebruik van de muur; het bespreken : Rev. cr. Jur. b., 1978, biz. 452,
volstaat dat hij er voordeel uit haalt. Het nr. 14·
Hof spreekt zelfs van verrijking van de
(9) Bull. en Pas., 1934, I, 255.

I

(7) Bull. en Pas., 1932, I, 83.

I

(10) Bull. en Pas., 1957, I, 1015 en de noot
F.D., A. C., 1957, 702.
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het Hof op dit gebied werd gewezen, is dat
van 2 juni 1977 (11). Ook deze uitspraak
wordt door eiser ingeroepen.
De appelrechter had vastgesteld dat er
tussen de scheidingsmuur en de muur
van de naderhand gebouwde garage een
sleuf van 4 em bestond en dat de muur
van de garage niet bij de gemene muur
gemetseld was. Niettemin had de appelrechter beslist dat de mandeligheid
moest afgekocht worden omdat de
tweede bouwer een voordeel had gehaald
uit het bestaan van het voorheen opgericht gebouw. Dat voordeel bestond
hierin dat die tweede bouwer met lichtere
materialen had kunnen bouwen, wat een
aanzienlijke besparing betekende.
U hebt die beslissing vernietigd omdat
het niet volstaat dat uit het bestaan van
de muur voordeel gehaald wordt. Er
moet een bezitsaanmatiging van de
bestaande muur plaatshebben of ten
minste een feitelijkheid die geldt als
inbezitneming waartegen de oorspronkelijke eigenaar zich kan verzetten.
Het voordeel dat uit het bestaan van
de muur wordt gehaald, volstaat dus·
niet, wat overigens begrijpelijk is. Het
bestaan van een scheidingsmuur kan in
talrijke gevallen voor de aanpalende
eigenaar tot voordeel strekken, a! heeft
die eigenaar geen enkel bouwwerk uitgevoerd en geen enkele daad van aanmatiging gesteld.
Zoals reeds werd aangestipt mag niet
uit het oog worden verloren dat in de
regel een eigenaar het recht niet heeft
een andere persoon tot de aankoop van
zijn goed te dwingen, tenzij de wet
anders beschikt. Dit is hier kennelijk
niet het geval.
Er moeten dus, zoals het arrest van
1977 zegt, materiele elementen aanwezig
zijn welke aantonen dat de gebuur zich
een recht op de eigendom van de
eigenaar van de scheidingsmuur heeft
willen aanmatigen.
Er moet m.a.w. een storing van het
eigendomsrecht van de eigenaar van de
muur zijn. Zolang die storing niet
bestaat, met het gevolg dat de eigenaar
van de muur zich niet kan verzetten
tegen de handelwijze van zijn gebuur,
heeft er geen aanmatiging plaats en is er
dus geen reden tot klagen.
Derhalve mogen wij op dit eerste punt
besluiten dat in de rechtspraak van het

Hof een evolutie waar te nemen valt,
tussen het eerste arrest, gewezen in
1932, en het laatste, gewezen in 1977.
Terwijl aanvankelijk het voordeel op
zichzelf voldoende was om de genieter te
verplichten de mandeligheid over te
nemen, werd integendeel in het laatste
arrest dat voordeel uitdrukkelijk als
grondslag voor de gedwongen aankoop
afgewezen. Er moet noodzakelijk een
materiele aanmatiging van de eigendom
van de scheidingsmuur plaatsvinden.
Uit dit onderzoek blijkt dus dat, naar
's Hofs jurisprudentie, het vraagstuk van
de aankoop van de mandeligheid afhankelijk is van het vraagstuk van de
krenking van het eigendomsrecht.
Bijgevolg moeten in dezen de regels
betreffende de krenking van het eigendomsrecht toepassing vinden. Zoals werd
aangestipt volgen die regels alleszins
niet uit de bepaling van art. 661 B.W.
Deze bepaling komt eerst aan bod wanneer de krenking van het eigendomsrecht eenmaal is vastgesteld.
Het aldus bedoelde begrip « gebruik >>
is dus betrekkelijk beperkt en hangt
bijgevolg van een materieel en objektief
element a£.
Dit is het eerste vereiste voor toepassing van de regels betreffende de aankoop van de mandeligheid.
Nu, zoals reeds opgemerkt, komt het
tweede vraagpunt aan de beurt : mag de
eigenaar van de scheidingsmuur zijn
gebuur tot afkoop van de mandeligheid
dwingen, wanneer deze van de muur
gebruik maakt in de zin zoals zoeven
werd toegelicht ?
Strikt genomen kan er geen sprake
van wezen de koop af te dwingen,
wanneer de gebuur de mandeligheid niet
wenst te verkrijgen. Wij hebben daarnet
de redenen hiervan uitgelegd. De eigenaar die door de aanmatiging wordt
benadeeld, mag de afbraak van de uitgevoerde werken en tevens schadevergoeding vorderen (12).
Het Hof heeft echter reeds een andere
opvatting over het vraagstuk ontwikkeld.
We hebben voorheen gezegd dat het
arrest van 25 februari 1932 heeft geoordeeld dat, vermits de gebuur de afstand
van de mandeligheid mag eisen, als
corollarium daaruit volgt dat de eigenaar
van de muur het recht heeft de aankoop
van de mandeligheid af te dwingen,
wanneer de gebuur uit het bestaan van

(11) A.C., 1977, 1020; BulL en Pas., 1977, 1,
(12) Zie liANsENNE, Rev. crit. jur. b., 1978,
1012.
blz. 452, nr. 14.
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oordeelde toen dat die regeling voortvloeit uit de buurtschapregels en eveneens uit de billijkheid, nu niemand zich
ten nadele van zijn buurman mag verrijken. De verplichting tot aankoop wordt
tevens als een last beschouwd, zoals
bepaald in de artt. 653 en vlg. B.W. (13).
Ik meen reeds te hebben gezegd dat
die redenering niet overtuigend is en dat
het Hof die rechtspraak niet heeft in
stand gehouden.
Zulks bleek a! uit het arrest van
26 april 1934 waarin het Hof klaarblijkelijk steun zoekt in de vaststelling dat de
gebuur die gebruik niaakt van de muur zodoende klaarblijkelijk de wil uit dat hij de
mandeligheid wenst over te nemen. In
die zaak stelde het Hof weliswaar eerst
vast dat het vonnis niet bestreden werd
in zoverre werd geconstateerd dat de wil
van de gebuur om de mandeligheid te
verkrijgen naar recht genoegzaam bleek
uit het gebruik dat hij van de muur had
gemaakt. Maar het Hof voegde hieraan
toe : « que, lorsque l'usufruitiere d'un
des immeubles contigus manifeste cette
volonte, qu'elle realise en contruisant
sur le mur separatif, et que le proprietaire de ce mur ne s'y oppose pas,
puisqu'il reclame le prix de Ia mitoyennete, il s'etablit entre l'usufruitiere et lui
un concours de volontes dont l'effet est de
permettre au vendeur d'exiger sa centrepartie, soit Ia somme convenue soit, a
defaut de convention eXPresse, Ia somme
equivalent a cet enrichissement "·
Het Hof heeft in deze zaak toepassing
van art. 661 B.W. uitdrukkelijk uitgesloten. We zullen dit punt nog nader
toelichten.
Die stelling treedt eveneens duidelijk
naar voren in het arrest van 16 april
1957. Het Hof heeft toen andermaal
vastgesteld dat het middel de regel niet
betwist, die het vonnis, art. 661 B.W.
interpreterende, gevolgd heeft en valgens welke de gebuur, die daden van
toeeigening stelt op een aan zijn erf
palende scheidingsmuur, tot de betaling
van de prijs van de gemeenheid van de
muur diei\t gehouden te worden, en
verder dat er inbezitneming aanwezig
was die aan de eigenaar van de scheidingsmuur het recht verschafte de betaling te eisen van de waarde van de
muur, waarvan de gebuur de wil uitgedrukt had de gemeenheid te verkrijgen.

In die stelling gaat men dus uit van de
constatering dat de gebuur een daad van
toeeigening heeft gesteld, waaruit het
vermoeden wordt afgeleid dat hij de wil
uitdrukt om de mandeligheid af te
kopen, zodat hij dan tot betaling van de
prijs ervan gehouden is.
M.a.w., die stelling wordt aldus vastgeknoopt aan art. 661 B.W., dat, zoals reeds
gezegd, enkel de aankoop door de
gebuur regelt. De jurisprudentie neemt
in aanmerking een vermoeden, iuris
tantum uiteraard, dat er van de zijde
van de gebuur een wilsuiting bestaat, op
welke de eigenaar van de scheidingsmuur ingaat, daar hij de prijs bepaalt
die hij ervoor vraagt.
Het arrest van 2 juni 1977 is niet
helemaal van dubbelzinnigheid vrij te
pleiten, hoewel de zoeven geschetste
stelling er eveneens in voorkomt.
Het beslist dat << het recht van de
eigenaar van een scheidingsmuur tussen
twee erven om zijn nabuur te dwingen
de mandeligheid van die muur te kopen,
onderstelt dat de nabuur zich schuldig
maakt aan een bezitsaanmatiging of een
feitelijkheid die geldt als inbezitneming
van die muur en waartegen de eigenaar
van de muur zich kan verzetten )),
Op grand van die overweging zou men
kunnen oordelen dat het Hof de mening
is toegedaan dat wegens de inbezitneming op zichzelf de eigenaar van de
muur het recht verkrijgt om tot aankoop
van de mandeligheid te dwingen.
In die stelling komt art. 661 B.W.
alleszins niet te pas.
Maar het Hof legt dit dan verder uit
door te beslissen dat die inbezitneming
van zulke aard moet zijn dat, als de
inbezitnemer daaraan geen einde maakt,
hieruit ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat hij de mandeligheid van de
muur wil verkrijgen.
De stelling komt aldus ongeveer overeen met die van 1957, doch bier moet
wei worden opgemerkt dat het Hof
oordeelt dat uit de omstandigheden die
het vermeldt ondubbelzinnig kan worden
afgeleid dat de wil bestaat de mandeligheid van de muur te verkrijgen. Is dit een
onweerlegbaar vermoeden ?
M.a.w. : die zogezegde wilsuiting kan
zelfs in strijd zijn met wat de partij
tijdens de behandeling van de zaak
verklaart, d.i. dat zij helemaal niet de
-----------------1 bedoeling had de mandeligheid van de
(13} Zle HANSENNE, Rev. Grit. jur. b., 1978, muur te verkijgen. Hierop antwoordt het
Hof dat, als dit de werkelijkheid is,. de
Joe. cit.
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ophouden.
kunnen worden.
Aan de hand van deze beschouwingen
Samenvattend blijkt aldus uit de
rechtspraak van het Hof dat, wanneer de wil ik nu het eerste onderdeel van het
middel
onderzoeken.
gebuur geen vordering heeft ingesteld
om de mandeligheid te bekomen, ook
Zoals reeds gezegd, werpt het middel
niettemin een feitelijkheid heeft verricht op, dat noch het feit dat de muur van
waaruit een bezitsaanmatiging van de eiser niet de normale weerstand, noch
muur blijkt, tegen welke feitelijkheid de de vereiste thermische of akoestische
eigenaar van de muur zich kan verzet- isolatie bezit, noch het feit dat het dak
ten, die inbezitneming door de rechter van eiser tegen de muur van verweerkan uitgelegd worden als de impliciete ders aansluit een bezitsaanmatiging of
wilsuiting om de mandeligheid te beko- een feitelijkheid uitmaakt die geldt als
men, nu die gebuur niets doet om of een inbezitneming waartegen verweerzelfs weigert die bezitsaanmatiging te ders zich kunnen verzetten.
beeindigen.
Het middel voert te dezen aanzien
Die regeling blijkt dan te zijn schending van art. 661 B.W. aan.
gesteund op de regel die aan art. 6611 Uit de voorgaande uiteenzetting is
B.W. ten grondslag ligt.
gebleken dat de aanmatiging die de eiser
Men kan evenwel niet ontsnappen aan wordt verweten alleszins niet te bekijhet gevoel dat de oplossing in een ken valt op grond van art. 661 B.W. Die
zekere zin kunstmatig is. Die kunstma- aanmatiging is een storing van het
tigheid komt vooral tot uiting als de eigendomsrecht en moet dus op die
betrokkene weigert de mandeligheid te grondslag worden beoordeeld.
Art. 661 B.W. kan enkel worden ingekopen. Daaruit blijkt ontegensprekelijk
dat de wil waarop de stelling is roepen in verband met de rechtsgevolgen die uit die • aanmatiging kunnen
gesteund, niet bestaat.
ontstaan. Ten deze komt in dit verband
In feite is de toestand meestal de in aanmerking de beslissing die de
volgende : de betrokkene betwist dat hij rechtbank afleidt uit die bezitsaanmatieen bezitsaanmatiging heeft begaan, ging, t.w. dat « gelntimeerde derhalve
waaruit dan volgt dat hij uiteraard de gehouden is de prijs van de gemeenmawil niet had de mandeligheid te verkrij- king van de helft van de scheidingsgen.
muur, die door de deskundige op 90.097
Beslist de rechter integendeel dat er frank wordt bepaald, te betalen ».
wei een inbezitneming is gebeurd, en dat
Die beschikking wordt echter ten deze
de gebuur niets doet of redelijkerwijze niet bestreden.
niets meer kan doen (bv. wanneer hij
Bijgevolg beroept het middel zich op
een huis heeft gebouwd, zodat het slopen van het huis niet meer overwogen een wetsbepaling die vreemd is aan de
grief
en is het onderdeel derhalve niet
kan worden) om een einde te maken aan
die inbezitneming, dan heeft de eigenaar ontvankelijk.
van de muur recht op vergoeding. Die
Het middel kan dus niet slagen.
vergoeding brengt evenwel niet met zich
dat de gebuur medeeigenaar van de
Wat het tweede middel betreft :
muur zou worden. Om die medeeigenEiser voert schending van art. 740
dom te verkrijgen, moet de gebuur Ger.W. aan omdat het vonnis geweigerd
noodzakelijk de verkrijging van de man- heeft acht te slaan op het verslag van de
deligheid vragen en die wil zou dan deskundige die eiser had aangesteld,
eventueel afgeleid kunnen worden uit de omdat dit verslag te laat ingediend zou
feitelijke elementen van de zaak, die zijn. Dit verslag werd, luidens het vonzich zelfs tijdens de debatten v66r de nis, tijdens de debatten overgelegd,
rechter zouden hebben voorgedaan. Ging samen met het dossier dat eiser ter
de betrokkene dan evenwel uitdrukkelijk zitting heeft voorgebracht.
verklaren dat hij in geen geval de
Eiser meent dat, nu hij die stukken
mandeligheid wenst te verkrijgen, dan
zou hij niettemin tot schadevergoeding v66r de sluiting van de debatten heeft
ingediend,
zij regelmatig werden overgejegens de eigenaar kunnen veroordeeld
worden, wegens de bezitsaanmatiging legd en de rechter dus verplicht was er
die hij heeft begaan en waaraan hij geen rekening mee te hou.den.
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dat het verslag slechts de bevestiging
inhoudt van hetgeen eiser zelf tegenover
de deskundige had betoogd.
Weliswaar beslist de rechtbank dat het
stuk te laat werd voorgebracht. Dit
betekent wellicht dat het aan de tegenpartij niet werd medegedeeld. Het stuk
dagtekent immers van 11 juni 1981,
terwijl de debatten reeds op 25· juni 1981
plaatsvonden. Het zal ook vermoedelijk
om die reden zijn dat de raadsman van
eiser verklaarde dat het stuk enkel de
bevestiging inhoudt van hetgeen hij zelf
betoogd heeft.
Vermits de rechtsbank de stelling van
eiser nauwkeurig heeft onderzocht en
tot het besluit is gekomen dat die
stelling niet kan worden bijgetreden, om
de redenen die zij opgeeft, is het middel
van belang ontbloot, weshalve het niet
ontvankelijk is.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 3602)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 september 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Oudenaarde;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 661 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

doordat het vonnis, om te beslissen
dat eiser gehouden is de helft van de
waarde van de zijgevel van het eigendom van de verweerders over te nemen,
overweegt enerzijds dat de muur van
eiser niet de normale weerstand noch de
vereiste thermische of akoestische isolatie bezit en anderzijds dat van buitenuit
kan worden vastgesteld dat er tussen
beide gebouwen geen ruimte voorhanden
is en het dak van eiser tegen de gemene
muur aansluit,
terwijl, eerste onderdeel, noch het feit
dat de muur van eiser niet de normale
weerstand noch de vereiste thermische
of akoestische isolatie bezit, noch het
feit dat het dak van eiser tegen de muur
van de verweerders aansluit, een bezitsaanmatiging of een feitelijkheid uitmaakt die geldt als een inbezitneming

waartegen de verweerders zich kunnen
verzetten (schending van artikel 661 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie na expertise gesteld had dat de
nokbalk van zijn waning niet rust op de
muur van de waning van de verweerders
daar de nok buiten het gevelvlak van die
waning valt en dat de afdekking met
lood van de spouw van 2 centimeter
tussen de scheidingsmuur en de muur
van eiser op generlei wijze een steun
voor de muur van eiser betekent, zodat
het vonnis, door zonder verdere precisering vast te stellen dat het dak van eiser
tegen de gemene muur aansluit, geen
antwoord geeft op de omstandige conclusie van eiser en bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, door de verweerders tegen het middel in zijn beide
onderdelen aangevoerd en hieruit
afgeleid dat het voor eiser geen
belang vertoont, nu het vonnis ook
oordeelt dat er van buitenuit kan
worden vastgesteld dat er tussen
beide gebouwen geen ruimte voorhanden is en het beschikkend
gedeelte van het aangevochten vonnis wettelijk gerechtvaardigd blijft
door deze niet aangevochten motivering van het vonnis :
Overwegende dat de bedoelde
motivering op zichzelf het beschikkend gedeelte niet verantwoordt;
dat
de
grond
van
niet-ontvankelijkheid niet aanwezig is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank
verklaart de zienswijze van de aangestelde gerechtsdeskundige te beamen en diens besluiten tot de hare
te maken; dat die door het vonnis
weergegeven besluiten van de deskundige onder meer behelzen dat
de muur, opgericht door eiser,
indien hij aileen stond, « noch de
normale weerstand, noch de nodige
thermische of akoestische isolatie
zou bezitten », en dat « de gemene
muur van de (verweerders) wei
degelijk in gebruik genomen werd
gezien de dakbedekking boven de
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tussen de binnenmuur en de schei- die aanmatiging en zelfs schadeverdingsmuur hermetseld hoeft te zijn goeding kan vorderen;
en het dak van het gebouw van
Dat het onderdeel enkel misken(eiser) draagt of aansluit tegen de ning van de begrippen bezitsaanmagemene muur »; dat het vonnis, er tiging en feitelijkheid aanvoert, niet
bijvoegend dat uit het deskundi- schending van enige regel van
genverslag ook voortvloeit dat van artikel 661, welke wetsbepaling de
buitenuit kan vastgesteld worden enige is die het middel aanwijst als
dat er tussen beide gebouwen geen zijnde geschonden;
ruimte voorhanden is, uit al die
Dat het onderdeel derhalve niet
gegevens afleidt dat eiser van de ontvankelijk is;
scheidingsmuur gebruik heeft gemaakt;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
Overwegende dat het vonnis, door
de feitelijke gegevens te vermelden
waarop het de beslissing grondt,
antwoordt op de conclusie van eiser,
waarin deze met de eerstbedoelde
gegevens strijdige of andere gegevens aanvoerde;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat overeenkomstig
artikel 661 van het Burgerlijk Wethoek de eigenaar van een muur
verplicht kan worden deze tegen
vergoeding geheel of gedeeltelijk
gemeen te maken wanneer de eigenaar van het aanpalend erf hem
erom verzoekt;
Dat dit verzoek onder meer afgeleid kan worden uit een bezitsaanmatiging met betrekking tot de
bestaande muur of ten minste uit
een feitelijkheid die geldt als inbezitneming, waartegen de oorspronkelijke eigenaar zich kan verzetten;
Dat echter het bestaan van bezitsaanmatiging of feitelijkheid dient te
worden beoordeeld op grond van de
wettelijke bepalingen die op dat
stuk begrippen omschrijven en
regels geven; dat artikel 661 van het
Burgerlijk Wetboek zulks niet doet,
nu het enkel verband houdt met de
gevolgen die uit de bezitsaanmatiging of feitelijkheid, als impliciet
« verzoek », ontstaan ten opzichte
van de gemeenmaking; dat overigens de bezitsaanmatiging niet
noodzakelijk de gemeenmaking tot
gevolg heeft; dat onder meer de

de schending van artikel 740 van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen beginsel betreffende de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
doordat het vonnis verklaart dat het
advies van het ingenieursbureau Derveaux, waarnaar de conclusies van eiser
verwijzen, laattijdig werd voorgebracht
en uit de debatten dient te worden
geweerd,

·

tezwijl dat advies, dat door het vonnis
als stuk 9 wordt aangemerkt, berustte in
het dossier dat door eiser op de terechtzitting van 25 juni 1981 werd neergelegd
vooraleer de debatten werden gesloten,
zodat het niet buiten het beraad mocht
gehouden worden;

Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid, door de verweerders tegen het middel aangevoerd
en hieruit afgeleid dat het middel
voor eiser geen belang vertoont :
Overwegende dat het vonnis,
zoals de verweerders betogen,
vaststelt, eensdeels, dat volgens de
verklaring van de raadsman van
eiser het betrokken advies slechts
een bevestiging inhoudt van hetgeen eiser reeds zelf tegenover de
gerechtsdeskundige had voorgehouden, anderdeels, dat die deskundige
in zijn verslag op uitgebreide wijze
aile door de partijen voorgebrachte
stellingen, opmerkingen en theorieen heeft beantwoord;
Overwegende dat de rechtbank,
nu zij verklaart de zienswijze van
de gerechtsdeskundige te beamen
en diens besluiten tot de hare te
maken, het verslag-Derveaux, al
wordt het formeel uit de debatten

-782geweerd, in werkelijkheid in aanmer- Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 20 en volgende
van de wet van 17 april 1878 houdende
king heeft genomen;
de voorafgaande titel van het Wetboek
Dat het middel niet ontvankelijk van Strafvordering, zoals gewijzigd door
is bij gebrek aan belang;
de wet van 30 juli 1961, 6 en 10 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, het beginsel van
de relativiteit van de stuiting, alsook van
artikel 97 van de Grondwet,
Om die redenen, verwerpt de
doordat het arrest de eisers, bij
voorziening; veroordeelt eiser in de
gedeeltelijke bevestiging en wijziging
kosten.
van het vonnis op 6 december 1979
18 februari 1983 1' kamer - gewezen door de Rechtbank van Eerste
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings- Aanleg te Brugge, veroordeelt, eiser
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon sub 1 en eiseres sub 2 solidair en eiseres
- Gelijkluidende conclusie van de h. sub 3 in solidum met de eersten, tot
Krings, procureur-generaal Advo- betaling aan verweerder van 688.265
caten : mrs. van Heeke en Biitzler.
frank te definitieven titel en 25.150 frank
te provisionelen titel, meer de vergoedende ihteresten op de vergoeding voor
schade uit blijvende werkonbekwaamheid vanaf 20 maart 1972 en tot de
kosten van hoger beroep en de zaak
naar de eerste rechter terugzendt op de
volgende
overwegingen : << Appellanten
Nr. 345
(de eisers) Iaten gelden dat, waar de
vordering de vergoeding beoogt van de
1' KAMER - 18 februari 1982
schade voortspruitend uit een misdrijf
dat op 2 februari 1970 werd gepleegd, en
VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN
waar de verjaringstermijn slechts vijf
VERJARINGSTUITENDE HANDELING OOR- jaar bedraagt (artikel 26 voorafgaande
ZAAK VAN DE VORDERING EEN MISDRIJF- titel Wetboek van Strafvordering) er
ART. 26 WET 17 APRIL 1878, GEWIJZIGD BIJ thans verjaring is ingetreden. Deze stelART. 1 WET 30 MEl 1961.
ling werd echter door de eerste rechter
verworpen; hij neemt inderdaad aan dat
Al't. 2248 B. W. Juidens hetwelk de door de verjaring op geldige wijze werd
de schuldenaar gedane erkenning van gestuit binnen de termijn van vijf jaren
het recht van hem tegen wie de verlopen sedert de feiten. Naar het
verja1ing loopt, de verjaring stuit, is oordeel van het hof (van beroep) heeft
niet toepasselijk wanneer de oorzaak de eerste rechter terecht aangenomen
van de vordering een misdlijf is (1). dat de verjaringstermijn op geldige wijze
(Art. 2248 B.W. en art. 26 wet 17 april werd gestuit en wei doordat het recht
1878, gewijzigd bij art. 1 wet 30 mei van Dubois J. door de huidige appellan1961).
ten werd erkend (artikel 2248 van
het Burgerlijk Wetboek). Inderdaad
gebeurde op 22 februari 1974 een beta(KERKHOF E.A. T. DUBOIS)
ling ten bedrage van 100.000 frank ten
voordele van de heer en mevr. DuboisARREST
. Rens, in de zaak Arsene Kerkhof tegen
Dubois ... Er kan ook geen twijfel over
(A.R. nr. 3567)
·bestaan dat voornoemde betaling werd
verricht
door de naamloze vennootschap
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1981 door het Eagle Star voor en in opdracht van haar
verzekerden, zijnde de eerste twee
Hof van Beroep te Gent gewezen;
appellanten ... Nu op grond van wat
Over het middel, afgeleid uit de scherr- voorafgaat voldoende blijkt dat het recht
van
eiser door huidige appellanten werd
ding van de artikelen 1165, 1319, 1320,
1322, 2219, 2248, 2249, 1984 van het erkend, komt het overbodig voor de
overige argumenten van eiser in verband
met het stuiten van de verjaring aan
(1) Cass., 26 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 382).
enig onderzoek te onderwerpen »,
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hun beroepsakte met betrekking tot de
verjaring van de vordering van verweerder gericht tegen de verzekeraar Eagle
Star, eisers sub 3, lieten gelden dat << de
rechtstreekse vordering van de schadelijder tegen de verzekeraar uitgeoefend
krachtens de wet van 1 juli 1956 verjaart
door verloop van drie jaar. De vordering
tegen de verzekeraar werd ingesteld
door dagvaarding van 20 februari 1979,
terwijl het ongeval dateert van 2 februari 1970 ... »; zodat het arrest, door het
verweer van de eisers met betrekking tot
de niet-ontvankelijkheid van verweerders vorderingen ingevolge de verjaring
beperkend uit te leggen als de exceptie
van verjaring gegrond op artikel 26 van
de wet van 17 april 1878 op de
overweging : « Appellanten Iaten gelden
dat, waar de vordering de vergoeding
beoogt van schade voortspruitend uit
een misdrijf dat op 2 februari 1970 werd
gepleegd, en waar de verjaringstermijn
slechts vijf jaar bedraagt (artikel 26
voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering) er thans
verjaring is
ingetreden » de bewijskracht van de
beroepsakte van de eisers schendt door
een uitlegging ervan te geven welke
onverenigbaar is met de termen ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), ten
minste de door de eisers in hun beroepsakte ontwikkelde middelen met betrekking tot de verjaring van de vordering
van verweerder tegen de verzekeraar
Eagle Star, middelen hierboven weergegeven, onbeantwoord heeft gelaten,
zodat de bestreden beslissing niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, indien het waar is
dat de vordering van de schadelijder,
verweerder, tegen de auteur van het
ongeval, eiser sub 1, en diens burgerlijk
aansprakelijke persoon, eiseres sub 2,
onderworpen is aan de vijfjarige verjaringstermijn waarin voorzien door
artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 30 mei 1961, de
rechtstreekse vordering van de schadelijder tegen de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de dader van het ongeval
daarentegen verjaart met drie jaar, te
rekenen van het feit waaruit de schade
is ontstaan, zoals bepaald in artikel 10,
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956; de
vordering van de benadeelde persoon

tegen de dader van het ongeval en diens
burgerlijk aansprakelijke persoon enerzijds en deze tegen de verzekeraar
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, anderzijds, onafhankelijk zijn van elkaar; de toepassing
van artikel 10, tweede lid, van de wet
van 1 juli 1956 niet tot gevolg heeft dat
de termijn van vijf jaar van artikel 26
van de wet van 17 april 1878 in de plaats
wordt gesteld van de driejarige verjaringstermijn van artikel 10 van de wet
van 1 juli 1956; het arrest door de
vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 toe
te passen op de vordering van verweerder tegen de verzekeraar Eagle Star, in
plaats van de driejarige verjaringstermijn van artikel 10, eerste lid, van de
wet van 1 juli 1956, een slechte toepassing van deze artikelen heeft gemaakt
(schending van artikel 26 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van
30 mei 1961, en van de artikelen 6 en 10
van de wet van 1 juli 1956) : het arrest
bovendien niet rechtsgeldig kon beslissen dat de vordering van verweerder
tegen de verzekeraar, eiseres sub 3, werd
gestuit door de betaling van 22 februari
1974 door de verzekeraar ten bedrage
van 100.000 frank ten voordele van de
heer en mevr. Dubois-Rens in de zaak
Arsene Kerkhof tegen Dubois, nu deze
akte zich situeert nadat de driejarige
verjaringstermijn welke ten opzichte van
de verzekeraar geldt, verstreken was op
2 februari 1973 (schending van de
artikelen 6 en 10 van de wet van 1 juli
1956); in elk geval, zelfs a! ware
de vijfjarige verjaringstermijn van
artikel 26 van de wet van 17 april 1878
van toepassing geweest op de vordering
van verweerder tegen de verzekeraar
en/of a! ware de betaling van 22 februari
1974 een geldige stuitingsdaad geweest,
de vordering zou verjaard zijn geweest
op 22 februari 1979, derhalve voor de
inleiding ervan bij dagvaardingsexploot
van 28 februari 1979 (schending van al
de hierboven aangehaalde wetsbepalingen);
derde onderdeel, enerzijds, indien het
waar is dat de erkenning van schuld
(artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek) een stuitingsdaad van burgerlijk
recht, afgeleid uit de . betaling door de
verzekeraar op 22 februari 1974 van een
bedrag van 100.000 frank aan de heer en
mevr. Dubois-Rens, de verjaring van de
vordering van verweerder zou kunnen
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Star, deze stuitingsdaad door het bestreden arrest niet kon weerhouden worden
om de stuiting van de verjaring van de
vordering van verweerder tegen Kerkhof
Arsene en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Mobilis, burgerlijke vordering voortvloeiende uit een
misdrijf (schending van artikel 2248 van
het Burgerlijk Wetboek en van de
artikelen 3, 4, 20 en volgende van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering); anderzijds, de absolute gelding van het adagium dat de stuiting
zich niet uitstrekt « de persona ad
personam , en het beginsel van de
relativiteit van de stuiting zich verzetten
tegen een stuiting door de verzekeraar
Eagle Star << voor en in opdracht van
haar verzekerden »; zodat het arrest de
stuiting van de verjaring van verweerders vordering tegen de heer Kerkhof
Arsene en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Mobilis niet
wettelijk kan rechtvaardigen op de overweging dat er ook geen twijfel kan over
bestaan « dat voornoemde betaling werd
verricht door de naamloze vennootschap
Eagle Star voor en in opdracht van haar
verzekerden, zijnde de eerste twee
appellanten
(schending van de
artikelen 2249, 1165 en 1984 van het
Burgerlijk Wetboek alsook van het
beginsel van de relativiteit van de
stuiting) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers, met
betrekking tot de verjaring van de
vordering van verweerder tegen
eiseres sub 3, in hun akte van hoger
beroep het in het onderdeel weergegeven verweer aanvoerden; dat niet
blijkt dat zij van dat verweer hebben afgezien;

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het hof van beroep aanneemt dat de vordering van verweerder steunt op het op 2 februari
1970 door eiser gepleegde misdrijf
van onopzettelijke slagen en verwondingen, waarvoor deze bij vonnis van de correctionele rechtbank
van 14 december 1970 strafrechtelijk
werd veroordeeld en eiseres sub 2
civielrechtelijk aansprakelijk werd
verklaard voor eiser; dat het arrest
ook vaststelt dat de vordering van
verweerder tegen de eisers sub 1 en
2 bij dagvaarding van 17 juni 1977
werd ingesteld;
Overwegende dat het hof van
beroep oordeelt dat de door eiseres
sub 3 op 22 februari 1974 gedane
betaling geldt als een erkenning van
schuld, ook tegenover de eisers
sub 1 en 2, en dat deze erkenning
de verjaring heeft gestuit;
Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat het hof van beroep
aanneemt dat het misdrijf verjaard
was op het ogenblik van de dagvaarding, maar tevens beslist dat de
schulderkenning de burgerrechtelijke vordering heeft gestuit;
Overwegende dat naar luid van
artikel 2248 van het Burgerlijk Wethoek de erkenning van het recht
van hem tegen wie de verjaring
loopt, door de schuldenaar gedaan,
de verjaring stuit; dat deze regel
nochtans niet toepasselijk is wanneer, zoals ten deze door het arrest
wordt aangenomen, de oorzaak van
de vordering een misdrijf is; dat
door het tegendeel te beslissen, het
arrest de artikelen 2248 van het
Burgerlijk Wetboek en 26 van de
wet van 17 apri 1878, als vervangen
bij artikel 1 van de wet van 30 mei
1961, schendt;

Overwegende dat het arrest noch
door het motief betreffende de insgelijks ingeroepen verjaring van vijf
jaar, gegrond op artikel 26 van de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, noch door enig
ander motief het bedoelde verweer
Dat het onderdeel in zoverre
beantwoordt en derhalve artikel 97 gegrond is;
van de Grondwet schendt;
Overwegende dat, gelet op de
Dat dit onderdeel in zoverre hierna uit te spreken vernietiging
gegrond is;
het tweede onderdeel van het mid-
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meer behoeven te worden onder- ding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser voor twee
zocht;

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 hierover
door de feitenrechter zal worden
beslist; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Antwerpen.
18 februari 1983 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boon
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en Bi.itzler.

Nr. 346
1' KAMER- 18 februari 1983

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE RESPEcriEVE FOUTEN VAN
TWEE PERSONEN- lEDER VAN HEN TA.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, 1383
B.W.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. VANDEGOOR EA.)

ARREST

derde aansprakelijk stelt en hem veroordeelt om als schadevergoeding aan eerste verweerder een voorschot van 56.666
frank en aan tweede verweerder een
bedrag van 53.079 frank te betalen, na
vastgesteld te hebben dat enerzijds de
onbekend gebleven bestuurder een overtreding van de artikelen 17, 36 en 110
van het Wegverkeersreglement van
14 maart 1968 had begaan en dat anderzijds de eerste rechters op grand van
een uitvoerige argumentatie die het hof
van beroep beaamde, terecht overwogen
hadden dat Gerarc;ls de veiligheid van de
voetgangers Vandegoor en Giets op het
trottoir in gevaar had gebracht, en
doordat het arrest aldus bij bevestiging
van de overwegingen van het eerste
vonnis (bladzijde 5, eerste paragraaf)
oordeelde dat bestuurder Gerard « de
veiligheid van de voetganger in gevaar
kon brengen door rakelings naast het
trottoir te rijden »,
terwijl eiser in zijn conclusie (pagina 2
en 3) had ingeroepen d.at indien Gerards
eersfe verweerder In gevaar zou
gebracht hebben door rakelings naast
het trottoir te rijden, dit eveneens zou
inhouden dat eerste verweerder te kort
bij de rijbaan ging en hierdoor medeaansprakelijk was voor de aanrijding, en
terwijl het arrest, nu het bij bevestiging
van het beroepen vonnis aannam dat
bestuurder Gerards de veiligheid van de
voetgangers Vandegoor en Giets op het
trottoir in gevaar had gebracht door
rakelings naast het troittoir te rijden,
niet antwoordde op de conclusie van
eiser waarin uiteengezet was dat indien
Gerards rakelings naast het trottoir had
gereden en eerste verweerder hierbij
had aangereden, deze Iaatste zelf ook
een fout in oorzakelijk verband met de
aanrijding had begaan door te kort bij
de rijbaan te gaan, zodat het arrest bij
gebrek aan antwoord op de conclusie
niet regelmatig gemotiveerd is en
artikel 97 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat eiser bij conclusie in hoofdorde stelde dat voetganger Vandegoor, thans verweerder
RET HOF; - Gelet op het bestre- sub 1, zich op de rijbaan verplaatste
den arrest, op 21 mei 1981 door het in plaats van op het trottoir, toen
Hof van Beroep te Brussel gewezen; hij werd aangereden door Gerards,
-----------------1 verzekerde van verweerster sub 3;
(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 190); dat eiser in ondergeschikte orde het
26 sept. 1979 (ibid., 1982-83, nr. 66).
in het middel bedoelde verweer
(A.R. nr. 3607)
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rechter ten onrechte had aangenomen dat Gerards de voetganger in
gevaar kon brengen door rakelings
naast het troittoir te rijden, en dat,
zo men dit theoretisch zou aanvaarden, men ten laste van de voetganger Vandegoor eveneens de fout kon
aanhouden te dicht bij de rijbaan te
hebben gegaan·

de feitelijke gegevens waarop het de
beslissing laat steunen, weerlegt en
aldus beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Over. het derde middel, afgeleid uit de
schendmg van d~ art1kelen 1382 en 1383
van het BurgerhJk Wetboek,
doordat het arrest eiser voor twee
'
derde aansprakelijk stelt en hem veroorOverwegende dat het arrest dit deelt om als schadevergoeding aan eerlaatste verweer niet beantwoordt;
1 ste verweerder een voorschot van 56.666
frank en aan tweede verweerder een
Dat het middel gegrond is;
bedrag van 53.079 frank te betalen, na
vastgesteld te hebben dat de onbekend
Ovei" het tweede middel, afgeleid uit gebleven bestuurder en de bestuurder
de schending van artikel 97 van de Gerards bijgedragen hadden tot de verGrondwet,
wezenlijking van de schade « in een
concrete verhouding van twee derde ten
doordat het arrest eiser aansprakelijk laste van de onbekend gebleven bestuurverklaart op grand dat de onbekend der en een derde ten Iaste van
gebleven bestuurder « aan een roekeloze Gerards >>,
snelheid over de doorlopende witte lijn
terwijl wanneer verschillende persoterwijl
het
linkerportier nen elk afzonderlijk een fout begaan
(reed),
openstond » en hij « de aanvankelijke waardoor zij aan een derde schade
verstoorder van het openbaar verkeer is veroorzaken, elk van hen, overeenkomgeweest door zijn foutief rijgedrag "•
stig de artikelen 1382 en 1383 van het
terwijl eiser in zijn conclusie (pagina 3 Burgerlijk Wetboek, gehouden is tot
in fine) ingeroepen had dat zelfs wan- vergoeding van de gehele schade, zodat
neer de onbekend gebleven bestuurder het arrest, door eiser en derde verweertot over de ononderbroken witte lijn zou ster te veroordelen tot betaling van
zijn gekomen, dit niet in oorzakelijk respectievelijk twee derde en een derde
verband stond met de aanrijding « ver- van de schade in plaats van hen in
mits de verzekerde van appellante solidum te veroordelen tot het betalen
(thans verweerster sub 3) nooit heeft van de volledige schadevergoeding, niet
verklaard dat de hem overgebleven wettig verantwoord fs en derhalve de
plaats hem niet toeliet verder te rijden artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
'zonder op het trottoir te komen », zodat Wetboek schendt:
het arrest, nu dit het causaal verband
Over de grand van niet-ontvanaannam tussen de schade en het rijgedrag van de onbekend gebleven bestuur- kelijkheid door verweerder sub 1
der zonder hoger vermeld verweer van aangevoerd en hien1it afgeleid dat
eiser te beantwoorden, niet regelmatig eiser geen belang heeft bij het
gemotiveerd is en derhalve artikel 97 middel ten betoge dat het arrest
van de Grondwet schendt :
hemzelf en verweerster sub 3 in
solidum had moeten veroordelen tot
Overwegende dat het arrest, door betaling van de hele schade en niet
te beslissen dat de fout van de tot betaling van slechts twee derde
onbekend gebleven bestuurder, te en, respectievelijk, een derde van de
weten het roekeloos rijden met schade:
open portier en met overschrijding
Overwegende dat eiser belang
van de doorlopende witte lijn, in kan hebben bij een eventuele wijzioorzakelijk verband staat met de ging van de huidige aansprakelijkaanrijding, de conclusie van eiser heidsverdeling en derhalve bij de
ten betoge dat het enkele over de vernietiging van de beslissing dat
ononderbroken witte lijn komen geen aanleiding bestaat tot het uitniet in oorzakelijk verband stond spreken van een veroordeling in
met de aanrijding, met opgave van solidum en dat de door eerste en

I
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verweerder
gevorderde· - Gelijkluidende conclusie van de h.
bedragen dienen te worden vergoed Krings, procureur-generaal - Advocaten :
naar verhouding van het aandeel mrs. De Gryse, Houtekier en Dassesse.
van elk van de bij het ongeval
betrokken bestuurders in de aansprakelijkheid, dit is voor twee
derde ten laste van de onbekend
gebleven bestuurder en voor een Nr. 347
derde ten laste van de bestuurder
Gerards;
1" KAMER - 18 februari 1983
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden 1° CASSATIEMIDDELEN
DIRECTE
aangenomen;
BELASTINGEN - MIDDEL DAT NIET VOOR
ELKE DAARIN VERVATTE GRIEF DE GESCHONWat het middel zelf betreft :
Overwegende dat wanneer ver- DEN WETSBEPALINGEN VERMELDT.
scheidene personen ieder afzonder- 2° CASSATIEMIDDELEN
DIRECTE
lijk een fout begaan waardoor aan BELASTINGEN - MIDDEL DAT HET HOF ZOU
een derde schade wordt veroor- VERPLICHTEN FEITELLJKE GEGEVENS NA TE
zaakt, elk van hen overeenkomstig GAAN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
de artikelen 1382 en 1383 van het 1' Niet ontvankelijk is het middel dat,
Burgerlijk Wetboek gehouden is tot inzake inkomstenbelastingen, niet
vergoeding van de gehele schade;
voor elk van die grieven afzonderlijk
Overwegende dat het arrest eiser
aanwijst
welke
wetsbepaling is
en verweerster sub 3 op grond van geschonden (1).
de in het middel weergegeven vast- 2' Niet ontvankelijk is het middel dat
stelling veroordeelt tot betaling van
het Hof ertoe zou verplichten feitelijke
respectievelijk twee derde en een gegevens na te gaan (2).
derde van de schade;
Dat het middel gegrond is,
(VERHOEFF T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F 1076 N)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
HET HOF; - Gelet op het bestrebeslist : 1' dat Vandegoor, verweer- den
arrest, op 18 november 1981
der sub 1, geen fout heeft begaan in door het Hof van Beroep te Brussel
oorzakelijk verband met het onge- gewezen;
val; 2' dat eiser niet in solidum met
verweerder sub 3, maar afzonderlijk
Over het eerste middel, afgeleid uit de
voor twee derde van de schade schending van artikel 97 van de Grondwet,
dient te worden veroordeeld, en in
zoverre het uitspraak doet over de
kosten; beveelt d·at van dit arrest
Dat het middel in zoverre feitemelding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde lijke grondslag mist;
beslissing; houdt de kosten aan en
Over het derde middel, afgeleid uit de
zegt dat de feitenrechter erover zal schending van de artikelen 97, 110 van
verwijst
de
aldus de Grondwet en 16, § 2, van het
beslissen;
Verdrag
van
beperkte zaak naar het Hof van Belgisch-Nederlands
Beroep te Antwerpen.
1--------------18 februari 1983 _
1" kamer _
(1) Cass., 11 jan. 1980 (A.C, 1979-80, nr. 284).
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings(2) Cass., 5 jan. 1978 (A.C, 1978, 533) en zie
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva I Cass., 1 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 335).

-78819 oktober 1970 gesloten tussen Belgie voor zijn prestaties in ondergeschikt
en Nederland, goedgekeurd door de wet verband in opdracht van zijn Nederlandse werkgever gepresteerd in Belgie,
van 16 augustus 1971,
terwijl artikel 15, §§ 1 en 2, van de
doordat het arrest enkel op basis van Belgisch-Nederlandse Overeenkomst de
artikel 16, § 2, van het Verdrag van lonen verkregen door een Nederlandse
19 oktober 1970 gesloten tussen Belgie inwoner ter zake van een in Belgie
en Nederland, goedgekeurd door de wet uitgeoefende dienstbetrekking in Nedervan 16 augustus 1971, het bedrag van land belastbaar stelt, daar de dienstbe468.000 frank in Belgie belastbaar stelt trekking niet Ianger dan 183 dagen in
in hoofde van eiser,
Belgie wordt uitgoefend, de bezoldiging
terwijl vermelde overeenkomst, tot door een Nederlandse werkgever wordt
betaald en niet ten laste komt van een
vermijding van dubbele belasting op het vaste
inrichting van de Nederlandse
gebied van belastingen naar het inko- werkgever in Belgie, hetgeen ten deze
men en naar het vermogen, slechts
het
geval
is :
strekt tot verdeling van de macht tot
belastingheffing onder de overeenOver
de
grond
van
nietkomstsluitende staten en tot het toewijzen van belastbare materie aan Belgie of ontvankelijkheid, door verweerder
aan Nederland, en de effectieve belast- hieruit afgeleid dat het middel zonbaarheid in Belgie over de haar bij der voorwerp is, nu het toepassing
verdrag toegewezen materie, afhangt van van artikel 15, § 2, van het BelVerdrag
van
de interne belastingwetgeving, zodat ten gisch-Nederlands
deze ook diende te worden nagegaan of 19 oktober 1970 aanklaagt, terwijl
Belgie op grond van de interne belas- het arrest niet die wetsbepaling
tingreglementering tot belastingheffing maar wei artikel 16, § 2, van het
kan overgaan, hetgeen het arrest bij Verdrag heeft toegepast :
gebreke van passende motivering en verOverwegende dat uit de context
melding van het desgevallend voor toepassing in aanmerking komende artikel van van het middel blijkt dat het middel
het Wetboek van de Inkomstenbelastin- als grief aanvoert dat het arrest
gen ten onrechte heeft nagelaten :
<< geen ,, toepassing heeft gemaakt

Overwegende dat het middel
onderscheiden grieven aanvoert die
van elkaar onafhankelijk zijn, te
weten : gebrek aan motivering naar
de vorm, door niet-vermelding van
de toegepaste wetsbepalingen, en
gemis aan onderzoek ten gronde
naar de wettigheid van de aanslag;
dat het middel niet aanwijst welke
wetsbepaling door elk van die grieven afzonderlijk is geschonden;
Dat het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;

van artikel 15, § 2, van het Verdrag;
dat het Hof bevoegd is om zulk een
verschrijving te herstellen;
Dat
de
grond
van
nietontvankelijkheid niet kan worden
aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat het middel erop
neerkomt te stellen dat ter zake de
feitelijke omstandigheden aanwezig
waren
voor
toepassing
van
artikel 15, § 2, van het Verdrag;
Dat het onderzoek van het middel
het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is; dat het middel
derhalve niet ontvankelijk is;

Ove1· het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 15, §§ 1 en 2, van
het Belgisch-Nederlands Verdrag van
19 oktober 1970 gesloten tussen Belgie
en Nederland, goedgekeurd door de wet
van 16 augustus 1971,
doordat het arrest eiser afwijst van
Om die redenen, verwerpt de
zijn verzoek tot vernietiging van de voorziening; veroordeelt eiser in de
betwiste aanslag en toepassing maakt kosten.
van artikel 15, § 2, van vermeld verdrag,
zodat eiser ten belope van 468.000 frank
18 februari 1983 1' kamer
tweemaal belast wordt op de vergoeding Voorzitter : de h. Janssens, afdelings-
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artikel 17, 2°, van de wet van 25 juni
1973 tot wijziging van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen en zoals het is
blijven gelden tot aan de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1980 op
de begrotingsvoorstellen,
doordat het arrest beslist dat de taxatieambtenaar terecht het bedrag van
1.786.814 frank, zijnde aan de werkne.mers betaalde vrijgevigheden, in de
Nr. 348
belastbare grondslag van de vennootschap heeft opgenomen, zulks om de
1' KAMER - 18 februari 1983
reden dat eiseres pas op 9 juni 1976 een
samenvattende opgave en fiches 281
INKOMSTENBELASTINGEN
VEN- overlegde omtrent de in 1973 betaalde
NoarscHAPSBELASTING VASTSTELLING vrijgevigheden,
VAN HET TaTAAL NETTO BELASTBAAR INKOtezwijl artikel 47, § 1, tweede lid, in
MEN - BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN zijn tekst, zoals die gold voor het
W.I.B., ART. 47, § l, TWEEDE LID, V66R DE
dienstjaar 1974, niet bepaalt noch de
WIJZIGING BIJ DE WET VAN 5 JAN. 1978 Koning machtigt te bepalen binnen
INDIVIDUELE FICHES EN SAMENVATTENDE
welke termijn het bewijs van de aftrekOPGAVEN VAN DE AAN HET PERSONEEL
bare vrijgevigheden moet worden geleBETAALDE
BEZOLDIGINGEN TERMIJN
verd, zodat dit bewijs kon worden geleWAARBINNEN DIE STUKKEN MOETEN WORverd in de loop van de bezwaarproceDEN INGEDIEND.
dure, zolang de vrijgevigheden nog in de
Art. 47, § 1, tweede lid, W:LB., zoals het persoon van de genieters rechtsgeldig
Juidde v66r de wijziging bij de wet van konden worden belast :
5 jan. 1976, bepaalde dat de fasten
bestaande uit bezoldigingen slechts
Overwegende dat het geschil de
mochten worden afgetrokken voor aanslag in de inkomstenbelating
zover daaromtrent bewijs werd ver- betreft van het aanslagjaar 1974,
strekt door overlegging van indivi- artikel 520295;
duele fiches en samenvattende opgaOverwegende dat artikel 47, § 1,
ven opgesteld overeenkomstig de
bepalingen tot uitvoering van art. 220 tweede lid, van het Wetboek van de
van genoemd wetboek, aangezien die Inkomstenbelastingen, waarvan de
tekst niet gewaagt van enige termijn ten deze toepasselijke tekst was
waarbinnen die stukken moeten wor- ingevoegd bij artikel 17, 2", van de
den ingediend, volstond dat die inleve- wet van 25 juni 1973, v66r de
ring geschiedde binnen een termijn
die de administratie de mogelijkheid wijziging bij de wet van 5 januari
Jiet de aanslag te verrichten in de 1976 luidde als volgt : « De lasten
persoon van de genieters van de bestaande uit bezoldigingen mogen
inkomsten.
slechts worden afgetrokken voor
voorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkluidende conclusie van de
h.
Krings,
procureur-generaal
Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; Derveaux, Brussel.

(• HOFMAN EN ZONEN • P.V.BA. T. BELGISCHE
STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F 1080 N}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 december 1981
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 47, § 1, tweede lid, van

zover daaromtrent bewijs wordt verstrekt door overlegging van individuele fiches en samenvattende
opgaven, opgesteld overeenkomstig
de bepalingen tot uitvoering van
artikel 220 >>;
Dat de aangehaalde wetsbepaling,
in deze redactie, in tegenstelling
met de redactie ingevoerd bij
artikel 13 van de wet van 8 augustus
1980, enkel gewaagt van de wijze
van opstelling van de fiches en
samenvattende opgaven en niet van
enige termijn waarbinnen die stuk-
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ken moeten worden ingediend; dat
hieruit volgt dat aan de ten deze
toepasselijke regel wordt voldaan,
wanneer de inlevering geschiedt
binnen een termijn die de administratie de mogelijkheid laat de aanslag te verrichten in de persoon van
de genieter van de inkomsten;
Dat het arrest op de enkele granden die het vermeldt, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat de overlegging van de stukken te laat is
geschied;
Dat het middel gegrond is;

kering had gevraagd voordat zij de
dienstbetrekking met verkode werktijd had aanvaard (eerste zaak), noch
uit het feit dat zij haar eigen huishouden verzorgde (tweede zaak) (1).
(Art. 130, § 2, derde lid, Werkloosheiosbesluit.)
(Eerste zaak}
(GHEKIERE T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 3762)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1982 door
Om die redenen, vernietigt het het Arbeidshof te Gent gewezen;
bestreden arrest; beveelt dat van dit
Over het middel, afgeleid uit de scherrarrest melding zal worden gemaakt ding van artikel 130, § 2, 2°, eerste en
op de kant van het vernietigde derde lid, van het koninklijk besluit van
arrest; houdt de kosten aan en zegt 20 december 1963 betreffende arbeidsdat de feitenrechter daarover zal voorziening en werkloosheid, meer
beslissen; verwijst de zaak naar het bepaald van het wettelijk begrip « werkelijk onvrijwillig werkloos », als verHof van Beroep te Brussel.
18 februari 1982 1' kamer Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verlaggever : de h. Soetaert
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal Advocaten : mrs. van Heeke, Claeys Bouuaert.

Nr. 349
3'

KAMER -

21 februari 1983

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING DIENSTBETREKKING MET VERKORTE WERKTIJD - ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID - BEWIJS.

meld in het derde lid van genoemde
bepaling,
doordat het arbeidshof oordeelt dat
<< zo (eiseres) na het beeindigen van haar
studies geen aanspraak heeft willen
maken op de werkloosheidsuitkeringen
met toepassing van artikel 124 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
zij v66r het ogenblik dat zij haar deeltijdse arbeid aanving, niet beschouwd
(kon) worden als onvrijwillig werkloos in
de zin van de werkloosheidsreglementering, doch enkel als inactieve persoon »,
dat « zij immers (voorheen) vrijwillig
afstand (had) gedaan van haar recht op
werkloosbeidsuitkeringen en zij niet
(kon) geacht worden onvrijwillig werkloos te zijn in een dienstbetrekking met
volledige werktijd, daar zij enerzijds
geen werkloosheidsuitkeringen genoot
en anderzijds de nodige formaliteiten
niet had vervuld om als dusdanig aangezien te worden (artikel 130, § 2, tweede
lid) », dat « om dezelfde reden zij oak
geen aanspraak (kon) maken op de
regularisatie voorzien bij artikel 130, § 2
derde lid », het hager beroep van eisere~
als ongegrond afwijst en het beroepen
vonnis bevestigt,

Dat een werkloze niet bewijst dat zij
werkelijk onvrijwillig werkloos was
toen zij een dienstbetrekking met
verkode werktijd heeft aanvaard, kan
niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat zij de formaliteiten bepaald
in artikel 130, § 2, tweede lid, van het
Werkloosheidsbesluit niet heeft vervuld (eerste en tweede zaak), noch uit
(1) Raadpl. Cass., 6 feb. 1974 (A.C, 1974,
het feit dat zij geen werkloosheidsuit- 610).
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koninklijk besluit van 20 december 1963 worden aangezien :
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid bepaalt dat een werknemer met
Overwegende dat het arrest het
een onvolledige dienstbetrekking werk- verzoek tot regeling van de toestand
loosheidsuitkeringen kan genieten wan- van eiseres, ingesteld op grond van
neer de overeenkomst een einde heeft
genomen, voor aile dagen van de week, artikel 130, § 2, derde lid, van het
zo hij deze dienstbetrekking met ver- koninklijk besluit van 20 december
korte diensttijd had aanvaard om uit de 1963, verwerpt;
werkloosheid te geraken; een werkneDat het die beslissing uitsluitend
mer, overeenkomstig het tweede lid van hierop Jaat steunen dat eiseres, na
deze wettelijke bepaling, geacht wordt het beeindigen van haar studies,
een dienstbetrekking met verkorte werk- geen aanspraak heeft gemaakt op
tijd aanvaard te hebben om uit de
werkloosheid te geraken, indien hij werkloosheidsuitkering en dat zij,
bepaalde formaliteiten vervulde en bij het aanvaarden van de deeltijdnaleefde; een werknemer die nagelaten arbeid, de formaliteiten bepaald bij
heeft de in het tweede lid van bedoelde artikel 130, § 2, tweede lid, van
bepaling opgelegde formaliteiten te ver- genoemd koninklijk besluit niet
vullen, overeenkomstig het derde lid van heeft vervuld, waaruit, volgens het
die bepaling, zijn toestand kan regulari- arrest, volgt dat zij niet kan worden
seren, onder voorwaarde zich naderhand geacht onvrijwillig werkloos te zijn
als aanvrager van een volledige dienstbe- geweest toen zij haar deeltijdarbeid
trekking te Iaten inschrijven en het
bewijs voor te leggen dat hij « werkelijk aanving;
onvrijwillig werkloos » was toen hij de
Overwegende dat het niet vervuldienstbetrekking met verkorte werktijd len van de formaliteiten, bepaald bij
heeft aanvaard; « werkelijk onvrijwillig artikel 130, § 2, tweede lid, van het
werkloos >> zijn, betekent dat men zonder koninklijk besluit van 20 december
dienstbetrekking en zonder loon valt of 1963, aileen medebrengt dat de
blijft door omstandigheden onafhanke- werknemer niet met toepassing van
lijk van zijn wil en de werkloosheid die bepaling wordt geacht de dienstderhalve op geen enkele wijze aan de
werkloze toegerekend kan worden; het betrekking met verkorte werktijd te
bewijs van de staat van werklijk onvrij- hebben aanvaard om aan de werkwillige werkloosheid, als bedoeld in loosheid te ontsnappen, maar geensartikel 130, § 2, 2", derde lid, van het zins tot gevolg heeft dat de werkneWerkloosheidsbesluit, niet veronderstelt mer moet worden geacht zichzelf in
dat of afhankelijk is van de vervulling een toestand van inactiviteit te hebvan de formaliteiten bedoeld in het ben geplaatst; dat de regeling,
tweede lid van dezelfde bepaling, nu de
§
toepassing van de regularisatiemogelijk- waarin door artikel 130,
2, derde
heid, geregeld in het derde lid van de lid, is voorzien, precies tot doe!
genoemde bepaling, de toepassing van heeft onder bepaalde voorwaarden
het tweede lid en de vervulling van de dit verzuim te verhelpen;
erin gestelde voorwaarden uitsluit; de
Overwegende dat het afzien van
toestand van « werkelijk onvrijwillig
werkloze » bovendien niet uitsluit dat of werkloosheidsuitkering evenmin tot
onverenigbaar is met het feit dat men gevolg heeft dat de werknemer als
vrijwillig afstand doet van het recht op vrijwillig werkloze moet worden
werkloosheidsuitkeringen; het inschrij- beschouwd; dat artikel 130, § 2,
ven als werkzoekende doch het weigeren derde lid, de regeling van de toevan werkloosheidsuitkeringen geenszins stand van de werknemer niet afhannoodzakelijk tot gevolg heeft dat of als kelijk stelt van de voorwaarde dat
bekentenis kan gelden dat men niet de werknemer, voordat hij de
onvrijwillig werkloos is; het arbeidshof I dienstbetrekking
met
verkorte
derhalve, uitgaande van de ene vaststeJ-·1 werktijd
aanvaardde,
werkloosling dat eiseres afstand had gedaan van heidsuitkeringen genoot;
haar recht op werkloosheidsuitkeringen
Overwegende dat het arrest, door
niet in redelijkheid kon besluiten dat zij op de enkele aangegeven gronden
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derde lid, van het koninklijk besluit dat (eiseres) zich met haar eigen huishouding bezighield >>, dat « in feite zij
van 20 december 1963 schendt;
een dienstbetrekking met verkorte werkDat het middel gegrond is;
tijd als huisarbeidster aangevat (heeft)

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 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
21 februari 1983 3' kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe Gejjjkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Biitzler.

(Tweede zaak)

op het ogenblik dat zij haar huishouding
verzorgde en om als onvrijwillig werkloze te worden beschouwd, zij (moest)
bewijzen : ofwel onvrijwillig werkloos te
zijn geweest in een volledige dienstbetrekking of een dienstbetrekking te hebben aanvaard om uit de werkloosheid te
geraken, hetgeen werd weerlegd (zie
hoger), ofwel als onvrijwillig werkloze
zich te hebben ingeschreven als werkzoekende en ter beschikking gesteld van
de algemene arbeidsmarkt >>, besluit dat
« kan worden gesteld dat (eiseres) op het
ogenblik dat zij haar dienstbetrekking
met verkorte werktijd aanving, niet kon
aangezien worden als onvrijwillig werkloze omdat zij haar eigen huishouden
verzorgde en de formaliteiten bepaald in
het tweede lid van artikel 130, § 2, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 niet had vervuld », het hoger beroep
van eiseres als ongegrond afwijst en het
beroepen vonnis bevestigt,

terwijl artikel 130, § 2, 2°, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid bepaalt dat een werknemer met
een onvolledige dienstbetrekking werkloosheidsuitkeringen kan genieten wanARREST
neer de overeenkomst een einde heeft
genomen, voor aile dagen van de week,
(A.R. nr. 3763)
zo hij deze dienstbetrekking met verkorte werktijd had aanvaard om uit de
HET HOF; - Gelet op het bestre- werkloosheid te geraken; een werkneden arrest, op 25 maart 1982 door mer, overeenkomstig het tweede lid van
deze wettelijke bepaling geacht wordt
het Arbeidshof te Gent gewezen;
een dienstbetrekking met verkorte werkOver het middel, afgeleid uit de scherr- tijd aanvaard te hebben om uit de
ding van artikel 130, § 2, 2o, eerste en werkloosheid te geraken, indien hij
derde lid, van het koninklijk besluit van bepaalde formaliteiten vervulde en
20 december 1963 betreffende arbeids- naleefde; een werknemer die nagelaten
voorziening en werkloosheid, meer heeft de in het tweede lid van bedoelde
bepaald van het wettelijk begrip « wer- bepaling opgelegde formaliteiten te verkelijk onvrijwillig werkloos », als ver- vullen, overeenkomstig het derde lid van
meld in het derde lid van genoemde die bepaling, zijn toestand kan regularibepaling,
seren, onder voorwaarde zich naderhand
doordat het arbeidhof oordeelt dat « in als aanvrager van een volledige diensttegenstelling met de mening van (eise- betrekking te Iaten inschrijven en het
res), ontwikkeld in uitvoerige conclusies, bewijs voor te leggen dat hij « werkelijk
men zich (moet) plaatsen op het ogen- onvrijwillig werkloos » was toen hij de
blik dat de dienstbetrekking met ver- dienstbetrekking met verkorte werktijd
korte werktijd werd aangevangen om na heeft aanvaard; « werkelijk onvrijwillig
te gaan of (eiseres) werkloos was (cfr. werkloos » zijn, betekent dat men zonder
artikel 130, § 2, tweede lid, van het arbeidsbetrekking en zonder loon valt of
koninklijk besluit van 20 december blijft door omstandigheden onafhanke1963) », dat « zoals de eerste rechter het , lijk van zijn wil en de werkloosheid
(CORNILLIE T. RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

-793om aan de werkloosheid te ontsnappen, maar geenszins tot gevolg heeft
dat de werknemer moet worden
geacht zichzelf in een toestand van
inactiviteit te hebben geplaatst; dat
de regeling, waarin door artikel 130,
§ 2, derde lid, is voorzien, precies
tot doel heeft onder bepaalde voorwaarden dit verzuim te verhelpen;
Overwegende dat het verzorgen
van het eigen huishouden evenmin,
als zodanig, uitsluit dat de werknemer onvrijwillig werkloos kan zijn;
Overwegende dat het arrest, door
op de enkele aangegeven gronden
de regeling van de tocstand van
eiseres te weigeren, artikel 130, § 2,
derde lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 schendt;
Dat het middel gegrond is;

derhalve op geen enkele wijze aan de
werkloze toegerekend kan worden; het
bewijs van de staat van werkelijk onvrijwillige werkloosheid, als bedoeld in
artikel 130, § 2, 2°, derde lid, van het
Werkloosheidsbesluit, niet veronderstelt
dat of afhankelijk is van de vervulling
van de formaliteiten bedoeld in het
tweede lid van dezelfde bepaling, wel
integendeel, nu de toepassing van de
regularisatiemogelijkheid, geregeld in
het derde lid van de genoemde bepaling,
de toepassing van het tweede lid ,en de
vervulling van de erin gestelde voorwaarden, uitsluit; de toestand van '« werkelijk onvrijwillig werkloze » bovendien
niet uitsluit dat of onverenigbaar is met
het feit dat men zijn eigen huishouden
doet; het arbeidshof geen causal verband
vaststelt tussen het bestaan van een
toestand van werkloosheid of het vrijwillig karakter ervan en het verzorgen van
de eigen huidhouding; het arbeidshof
derhalve, uitgaande van de ene vaststelling de eiseres haar eigen huishouden
verzorgde, zonder meer, niet in redelijkheid kon besluiten dat zij niet als
<< onvrijwillig werkloze >> kon worden
aanzien:

Overwegende dat het arrest het
beroep van eiseres tegen de beslissing van de werkloosheidsinspecteur afwijst, waarbij haar verzoek
tot regeling van haar toestand op
grond van artikel 130, § 2, derde lid,
van het koninklijk besluit van
20 december 1963, werd verworpen;
Dat het die beslissing uitsluitend
laat steunen op de redengeving dat
eiseres haar eigen huishouden verzorgde en dat zij, bij het aanvaarden van de deeltijdarbeid, de formali tei ten bepaald bij artikel 130, § 2,
tweede lid, van genoemd koninklijk
besluit niet heeft vervuld, waaruit,
volgens het arrest, volgt dat zij niet
kan worden geacht onvrijwillig
werkloos te zijn geweest toen zij
haar deeltijdarbeid aanving;
Overwegende
dat
het
nietvervullen van de formaliteiten,
bepaald bij artikel 130, § 2, tweede
lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963, alleen medebrengt dat de werknemer niet met
toepassing van die bepaling wordt
geacht de dienstbetrekking met verkorte werktijd te hebben aanvaard

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 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
21 februari

1983 -

3• kamer -

Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe
Gelijkluidende conclusie van de h.

Lenaerts,

advocaat-generaal

Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 350
3• KAMER - 21 februari 1983

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKWOSHEIDSUITKERING ONBESCHIKBAARHEID VOOR DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT BEGRIP.

Onbeschikbaar
voor
de
algemene
arbeidsmarkt is de werkloze die voor
de hervatting van de arbeid zodanig

-794voorbehoud maakt dat hij maar voor
terwijl er onbeschikbaarheid is voor
een deel van passende dienstbetrek- de algemene arbeidsmarkt wanneer de
king beschikbaar is (1). (Art. 133, werkloze voorbehoud maakt voor zijn
vierde lid, Werkloosheidsbesluit.)
opnieuw tewerkstellen, zodat eruit voortvloeit dat hij de aanvaarding van een
passende dienstbetrekking onderwerpt
(RIJKSDJENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
aan de voorwaarden die hij zelf vaststelt;
T. VAN TORRE)
aldus de vaststelling dat in dit geval
verweerder, niettegenstaande zijn verARREST
klaringen, nog beschikbaar was voor een
belangrijk dee! van passende dienstbe(A.R. nr. 3778)
trekkingen, irrelevant is, omdat deze
omstandighejd geenszins uitsluit dat
HET HOF; - Gelet op het bestre- verweerder, door zijn in het arrest
den arrest, op 21 mei 1981 door het weergegeven verklaringen, liet verstaan
aileen een dienstbetrekking te aanvaarArbeidshof te Gent gewezen;
den die aan de voorwaarden van zijn
keuze
beantwoordde, zodat het arrest,
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 131, 133, 150, 210 dat de wettelijke bepalingen vermeld in
het middel schendt, niet wettelijk vervan het koninklijk besluit van 20 decem- antwoord
is :
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, gewijzigd, wat artikel 133 betreft, door het koninklijk
Overwegende dat het arrest onder
besluit van 26 januari 1967 en, wat
artikel 150 betreft, door de koninklijke meer de beslissing van 22 februari
besluiten van 28 juni 1968 en 5 oktober 1980 van de gewestelijke werkloos(lees : december) 1979, en 97 van de heidsinspecteur tenietdoet waarbij
Grondwet,
deze verweerder het recht op werkdoordat, alhoewel vaststaat dat, om de loosheidsuitkering ontzegt wegens
dienstbetrekking te weigeren die hem onbeschikbaarheid voor de algedoor de diensten van eiser werd aange- mene arbeidsmarkt en de dientenboden en die door het arrest als passend gevolge onrechtmatig ontvangen uitwordt beschouwd in de zin van keringen terugvordert;
artikel 133 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, verweerder, verDat het middel aileen opkomt
gezeld van zijn echtgenote, moeilijkheden heeft opgeworpen in verband met ·tegen de redengeving van het arrest
het voorgestelde ploeg- en nachtwerk en die op deze beslissing betrekking
bovendien zowel familiale omstandighe- heeft;
den liet gelden als het feit dat hij dat
beroep nooit eerder had uitgeoefend, het
arrest, na vastgesteld te hebben dat eiser
Overwegende dat, luidens artiterecht geoordeeld heeft dat verweerder, kel 133, vierde lid, van het koninkwegens een dergelijke houding, werkloos lijk besluit van 20 december 1963
is geworden door eigen toedoen in de betreffende arbeidsvoorziening en
zin van artikel 134, nochtans beslist : dat
hij zich daarom niet onbeschikbaar werkloosheid, geacht wordt niet
heeft gemaakt voor de algemene bereid te zijn een passende dienstarbeidsmarkt in de zin van artikel 133 betrekking te aanvaarden, de werkvan hetzelfde koninklijk besluit; dat loze die voor de hervatting van de
inderdaad « een zich onbeschikbaar arbeid zodanig voorbehoud maakt
stellen voor de algemene arbeidsmarkt dat hij onbeschikbaar wordt voor de
inhoudt zich onvoorwaardelijk te ont- algemene arbeidsmarkt;
trekken aan de arbeidsmarkt in a! haar
Dat een werkloze onbeschikbaar
facetten, wat hier niet het geval is; dat
(verweerder) inderdaad nog beschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt is
was voor een belangrijk dee! van pas- wanneer hij voor de hervatting van
de
arbeid
zodanig voorbehoud
sende dienstbetrekkingen »,
maakt dat hij maar voor een deel
\1) Raadpl. Cass., 20 okt. 1980 (A.C., 1980-8l, van passende dienstbetrekkingen
nr. 109) en 22 maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 438). beschikbaar is;

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

-795zij in een antwoord in een periodiek
Dat het arbeidsho£ derhalve, met
geschzift bij name genoemd of implide in het middel aangehaalde redeciet vermeld zijn, op hun beurt overnen, zijn beslissing niet naar recht
eenkomstig art. 1 van die wet plaatverantwoordt;
sing van een antwoord kunnen verlanDat het middel gegrond is;
gen; de omstandigheid dat zij niet bij
name genoemd zijn, dat zij niet beledigd zijn of dat hun belangen niet zijn
geschaad, sluiten hun recht van antwoord niet uit.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
uitspraak doet over de beslissing
van 22 februari 1980 van de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur
waarbij deze verweerder het recht
op werkloosheidsuitkering ontzegt
wegens onbeschikbaarheid voor de
algemene arbeidsmarkt en de dientengevolge onrechtmatig ontvangen
uitkeringen terugvordert; verwerpt
de voorziening voor het overige;
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 Arbeidsho£ te Brussel.
21 februari 1983 3' kamer Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorlitter- Verslaggever: de h. VervloetGelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.

2o Het recht van antwoord kan enkel
worden geweigerd omdat een derde
erbij wordt betrokken, wanneer zulks
zonder noodzaak is geschied.
(CRIEL T. NIEBERDING)
ARREST

(A.R. nr. 7549)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1982 door het
Ho£ van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het ambtshalve opgeworpen middel, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het beroepen
vonnis, dat eiser veroordeelde
wegens overtreding van artikel 4
van de wet van 23 juni 1961 betre£fende het recht van antwoord, besliste dat niet als grond tot weigering van het antwoord kon worden
aangevoerd dat het
zonder
noodzaak ,, derden in de zaak had
betrokken;
Nr. 351
Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep aanvoerde : « Het
2' KAMER - 22 februari 1983
(beroepen vonnis) verklaart weliswaar dat de derden " noodzakelijk "
lo DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
RECHT VAN ANTWOORD RECHT VAN moesten vermeld worden, doch :
ANTWOORD VAN EEN DERDE DIE« VERMELD)) a) het zegt niet waarin die " noodzaIS - DERDE - BEG RIP.
kelijkheid" bestaat; b) noch bewijst
klager dit »;
2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE) Overwegende dat het arrest
RECHT VAN ANTWOORD - WEIGERING VAN
PLAATSING WEIGERING OMDAT EEN oordeelt : « Ook het feit dat het
DERDE IS • VERMELD • - GELDIGHEIDSVER- recht van antwoord verwees naar
EIST.
derden, mocht geen reden zijn voor
1" Derden in de zin van art. 3, 3", wet beklaagde om het artikel te weren.
23 juni 1961 betreffende het recht van Deze derden zijn nergens nominaantwoord zijn de personen die, omdat tim aangeduid en wanneer zij ver-

-796meld worden, heeft dit voor deze
Om die redenen, zonder acht te
personen nooit een beledigend slaan op de middelen van eiser, die
karakter of worden hun belangen niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen
leiden,
vernietigt
het
geschaad »;
bestreden arrest; beveelt dat van
Overwegende dat derden, in de het thans gewezen arrest melding
zin van artikel 3, 3", van de wet van zal worden gemaakt op de kant van
23 juni 1961, zijn de personen die, de vernietigde beslissing; laat de
omdat zij in een antwoord in een kosten ten laste van de Staat; verperiodiek
geschrift
bij
name wijst de zaak naar het Hof van
genoemd of impliciet vermeld zijn, Beroep te Brussel.
op
hun beurt
overeenkomstig
22 februari 1983 2" kamer artikel 1 van de wet plaatsing van
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvooreen antwoord kunnen verlangen; zitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel
dat de omstandigheid dat zij niet bij - Gelijkluidende conclusie van de h.
name genoemd zijn of de omstan- Krings, procureur-generaal - Advocaat :
digheid dat zij niet beledigd zijn of mrs. Butzler en Houtekier.
dat hun belangen niet worden
geschaad, hun recht van antwoord
niet uitsluiten, daar ook impliciete
vermelding aanleiding tot een antwoord kan geven en niet vereist is Nr. 352
dat zij beledigd zijn of dat hun
2" KAMER - 22 februari 1983
belangen worden geschaad; dat derhalve de enkele vaststelling dat, in 1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET,
een antwoord in een periodiek AR'IT. 34, 35 EN 36 - MINIMUMSTRAF.
geschrift, een persoon niet bij name
is genoemd, dat hij niet beledigd is 2° STRAF - WEGVERKEERSWET, AR'IT. 34, 35
en dat zijn belangen niet geschaad EN 36 - MINIMUMSTRAF.
zijn, niet tot de gevolgtrekking moet
leiden dat hij in de zaak mocht 3° STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - WEGVERKEERSWET, AR'IT. 34, 35 EN
worden betrokken; daartoe vereist 36 - GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEis dat zulks niet zonder noodzaak DEN.
geschiedt;

1", 2" en 3" In geval van vero01·deling

Overwegende dat het hof van
beroep, dat noch door de aangehaalde considerans noch door enige
andere antwoordt op het verweer
waarbij eiser de noodzaak van het
vermelden van derden in het antwoord van verweerder betwistte,
zijn beslissing niet regelmatig met
redenen omkleedt;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :

wegens het besturen van een voertuig
in staat van dronkenschap en wegens
het besturen van een voertuig in staat
van alcoholintoxicatie, met de omstandigheid dat die misdrijven zijn
gepleegd binnen drie jaar na een
veroordeling, met toepassing van de
artt. 34, 35 Wegverkeerswet, die in
kracht van gewijsde is gegaan,
bedraagt de minimumhoofdgevangenisstraf een maand; die straf kan niet
worden verminderd op grand van verzachtende omstandigheden.
(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE
T. VAN WYMEERSCH)

Overwegende dat de vernietiging
ARREST
van de beslissing op de strafvordering vernietiging meebrengt van de
(A.R. nr. 7798)
beslissing op de civielrechtelijke
HET HOF; - Gelet op het bestrevordering die het gevolg is van
den vonnis, op 26 november 1982 in
eerstgenoemde beslissing;

-797hoger beroep gewezen door de Cor- bedraagt en niet kan worden verrectionele Rechtbank te Ouden- minderd op grond van verzachtende
aarde;
omstandigheden die het vonnis
trouwens niet eens aanvoert;
Over het middel, afgeleid uit de scherrDat het vonnis derhalve een
ding van de artikelen 9 van de Grondwet, 2 en 100 van het Strafwetboek, 34, onwettige hoofdgevangenisstraf uit1', 35 en 36 van de Wegverkeerswet,
spreekt en die onwettigheid zich'
doordat het vonnis verweerder veroor- uitstrekt tot de gehele straf;
deelt, met toepassing van artikel 65 van
Dat het middel gegrond is;
het Strafwetboek, tot een enkele straf,
zijnde een hoofdgevangenisstraf van
vijftien dagen, een geldboete van tweehonderd frank of twee maanden vervangende gevangenisstraf, alsmede een
maand verval van het recht bepaalde
voertuigen te besturen wegens (A) het
besturen van een personenauto in staat
van dronkenschap, (B) het besturen van
een personenauto in staat van alcoholintoxicatie, met de omstandigheid dat de
misdrijven A en B gepleegd werden
binnen de drie jaar na een veroordeling
ingevolge artikel 34 of 35 van de Wegverkeerswet, en (C) openbare dronkenschap, met de omstandigheid van wettelijke herhaling, het nieuwe misdrijf
gepleegd zijnde binnen een jaar na een
eerste veroordeling wegens openbare
dronkenschap,
terwijl artikel 36, eerste lid, van de
Wegverkeerswet bepaalt dat hij die na
een veroordeling met toepassing van
artikel 34 of 35 van dezelfde wet, deze
bepalingen binnen drie jaar opnieuw
overtreedt, gestraft wordt met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en
met een geldboete van tweehonderd
frank tot duizend frank of met een van
die straffen aileen, zodat de rechtbank
een
hoofdgevangenisstraf
uitspreekt
beneden het minimum bepaald bij de
wet, en aldus een onwettige straf
uitspreekt :

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
22 februari 1983
2' kamer Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal.

Nr. 353
2'
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN DE EERSTE
RECHTER DAT DIE RECHTSVORDERINGEN
VERJAARD ZLIN - ENKEL HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - WIJZIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
- ONWETTIGE BESLISSING.

Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt zoals in het
middel wordt gezegd, met de
omstandigheid dat hij de misdrijven
A en B heeft gepleegd binnen drie 2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN jaar na een veroordeling met toe- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISVAN DE EERSTE RECHTER DAT DE
passing van artikel 34 of 35 van de SING
STRAFVORDERING EN
DE
BURGERLIJKE
Wegverkeerswet, uitgesproken bij RECHTSVORDERING VERJAARD ZIJN - HOGER
vonnis van de Politierechtbank te BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTBrake! van 5 februari 1982, dat in VANKELIJK - OMSCHRIJVING VAN HET MISkracht van gewijsde is gegaan;
DRIJF - BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHOverwegende dat de minimum- TER.
hoofdgevangenisstraf in dat geval, 3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN krachtens artikel 36, eerste lid, van BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISde Wegverkeerswet, een maand SING VAN DE EERSTE RECHTER DAT Db

-798STRAFVORDERING
EN DE
BURGERLIJKE (JANZEN, • TRANSPORT NELLESSEN BELGIUM ,
N.V. T. VAN REMORTEL EA.)
RECHTSVORDERING VERJAARD ZIJN- HOGER
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTARREST
VANKELIJK- OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECH(A.R. nr. 7584)
TER.

4° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLITIERECHTBANK- VERPLICHTING VAN DE RECHTER AAN HET BIJ HEM AANHANGIGE STRAFBAAR FElT ZIJN WETTELIJKE OMSCHRIJVING
TEGEVEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

I. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de
strafvordering en op de vorde1" Op bet enkel hager beroep van de
burgerlijke partij mag de appelrechter ring van het openbaar ministerie :
de beslissing van de eerste rechter dat
de strafvordering verjaard is, niet
A. Op de voorziening van Johanwijzigen, aangezien een dergelijke nes Janzen:
beslissing, waardoor de rechtsmacht
van de rechtbank op strafgebied voile1. tegen de beslissing waarbij de
dig wordt uitgeoefend, een einde strafvordering wegens de hem ten
maakt aan de strafvordering (1).
laste gelegde overtredingen van

2" en 3" Op het ontvankelijke boger
beroep van de burgerlijke partij tegen
een vonnis dat zegt dat de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
verjaard zijn, heeft de appelrechter
bet recht en de plicht om, met eerbiediging van het recht van verdediging,
na te gaan, met betrekking tot de
burgerlijke rechtsvordezing, of het
misdzijf dat aan die rechtsvordering
ten grande ligt, al dan niet verjaard is,
en daartoe aan het strafbaar feit zijn
wettelijke omschrijving te geven (2).

het Wegverkeersreglement vervallen
wordt verklaard door verjaring :
Overwegende dat eiser er geen
belang bij heeft tegen die beslissing
cassatiebroep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. tegen de beslissing waarbij hij
veroordeeld wordt wegens het misdrijf bepaald door de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek :

De politierechtbank of de correctionele rechtbank waarbij een strafbaar
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
feit aanhangig is, is zowel in eerste schending van artikel 202 van het Wetaanleg als in boger beroep verplicht hoek van Strafvordering,
hieraan zijn wettelijke omschrijving te
doordat het arrest, met wijziging van
geven, met inachtneming van het het beroepen vonnis, inzake de rechtrecht van verdediging(3); die verplich- streekse dagvaarding door eerste verting blijft voor de genoemde gerechten weerder uitgebracht, beslist de ten laste
gelden, oak wanneer enkel de burger- van eiser gelegde feiten te herkwalificelijke rechtsvordering bij hem aanhan- ren in het onopzettelijk toebrengen van
gig is, met dien verstande evenwel dat slagen of verwondingen, deze telastlegzij in dat geval uit de aldus gegeven ging bewezen verklaart, eerste eiser
omschrijving geen enkel gevolg mogen veroordeelt tot een geldboete van honafleiden in verband met de strafvorde- derd frank of een vervangende gevangering die bij hen niet of meer aanhan- nisstraf van een maand, hem veroordeelt
gig is.
in de kosten van de strafvordering van
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · l b e i d e aanleggen en eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor eiser,
(1) Zie Cass., 25 jan. 1960, inz. motieven
terwijl de eerste rechter inzake de
(Bull. en Pas., 1960, I, 598) en 16 maart 1976,
rechtstreekse dagvaarding op grond van
inz. motieven (A.C., 1976, 825) en de noot 2.
een andere kwalifictie de vrijspraak had
(2) Zie Cass., 17 sept. 1981.
uitgesproken wegens verjaring, door het
(3) Zie Cass., 17 sept. 1980 (A.C., 1980-81, openbaar ministerie geen hoger beroep
is ingesteld, doch enkel door de burgernr. 38).
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-799lijke partijen, op het enkel hoger beroep
van de eerste en de tweede verweerders,
burgerlijke partijen, tegen het afwijzen
van hun vordering, de rechters in hoger
beroep tegen de beklaagde geen veroordeling op strafrechtelijk gebied kunnen
uitspreken, zodat het arrest, door op het
enkel hoger beroep van de burgerlijke
partijen, bij ontstentenis van hoger
beroep van het openbaar ministerie,
eerste eiser toch strafrechtelijk te veroordelen, het beginsel van het devolutief
karakter van het hoger beroep in strafzaken miskent en artikel 202 van het
Wetboek van Strafvordering schendt:
Overwegende dat de eerste rechter bij vonnis van 23 mei 1980 met
betrekking tot de in de rechtstreekse dagvaarding ten laste van
Johannes Janzen gelegde verkeersovertredingen,
de
strafvordering
vervallen heeft verklaard door verjaring; dat een dergelijke beslissing,
waardoor de rechtsmacht van de
~·echtbank op strafgebied volledig
wordt uitgeoefend, een einde maakt
aan de strafvordering;
Dat het hof van beroep, op het
enkel hoger beroep van de rechtstreeks dagende burgerlijke partij,
geen kennis mocht nemen van
bedoelde vordering welke de eerste
rechter reeds beslecht had door een
beslissing die, bij ontstentenis van
een tegen haar door het openbaar
ministerie gericht beroep, aan zijn
oordeel niet onderworpen was;
Dat het middel gegrond is;

B. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Transport
Nellessen Belgium, thans Walon
Nellessen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke
partij,
haar cassatieberoep heeft doen
betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Overwegende echter dat, nu de
beslissing tot veroordeling van
Johannes Janzen op diens voorziening vernietigd wordt, de beslissing

waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de
kosten van de strafvordering, geen
bestaansreden meer heeft;
II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen :

A: van de verweerders Jan Van
Remortel en de naamloze vennootschap Zurich tegen eiser en van
verweerder Jan Van Remortel tegen
eiseres :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 145, 182
en 211 van het Wetboek van Strafvordering

en, voor

zover

nodig,

van

de

artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, inzake de rechtstreekse dagvaarding uitgebracht door
eerste verweerder, beslist de aan eiser
ten laste gelegde feiten te herkwalificeren als onopzettelijke slagen of verwondingen, en deze telastlegging bewezen
verklaart, eiseres civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de kosten van
de veroordeling, en op civielrechtelijk
gebied beslist de aansprakelijkheid over
de eisers en eerste verweerder te verdelen, de eisers veroordeelt in te staan
voor een vierde van de door de verweerders geleden schade, en ten slotte de
vordering van eiseres jegens eerste verweerder voor een vierde afwijst, om
reden dat " de eerste rechter bij de
beoordeling van de feiten geen rekening
hield met de door de verbalisanten
geconstateerde letsels van de bestuurder
Jan Van Remortel van wie werd gezegd
dat hij Iicht gekwetst werd en het
ziekenhuis mocht verlaten na verzorging; dat de wachtnota van het A.Z.
Stuivenberg van 20 november 1978 als
aard van het letsel " snijwonde rechterhand" vermeldt; ... dat de eerste rechter
voor de omschrijving van de telastleggingen slechts de samenhangende telastleggingen op grond van inbreuk op het
algemeen reglement van de politie van
het wegverkeer weerhield; terwijl door
het onderzoek voor het hof gedaan, de
feiten waarvan samenvatting vooraan in

dit arrest wordt neergeschreven, het
aangewezen voorkomt, primair, de juiste
eraan te &even kwalificatie als volgt te
bepalen : ' te Stabroek op 20 november
1978 door gebrek aan voorzichtigheid of

-800voorzorg, doch zonder het oogmerk om
een ander aan te randen, onopzettelijke
slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Jan Van Remortel" "•
terwijl de feitenrechter in strafzaken
slechts geldig is geroepen om uitspraak
te doen over die feiten die hem rechtsgeldig in de inleidende dagvaarding zijn
voorgelegd, en hij de hem voorgelegde
telastlegging slechts kan herkwalificeren
in een nieuwe telastlegging indien de
feiten waarop de nieuwe telastlegging
steunt, dezelfde zijn als die welke door
de dagvaarding zijn aanhangig gemaakt
en waarvoor, met andere woorden, de
betichte reeds werd vervolgd; in casu het
exploot van rechtstreekse dagvaarding,
door eerste verweerder uitgebracht,
slechts gewag maakt van materiele
schade en niet van de aantasting van de
fysieke integriteit; uit de aangehaalde
motieven van het arrest blijkt dat het
voor het opnieuw kwalificeren van de
ten laste van eiser uitgebrachte en door
het beroepen vonnis verjaard verklaarde
telastlegging niet heeft Iaten steunen op
de rechtstreekse dagvaarding maar op
de informatie uit het strafdossier en,
meer bepaald, op de verklaringen van de
verbalisanten, zodat het arrest, door te
telastlegging tegen eiser te herkwalificeren in het toebrengen van onopzettelijke
slagen of verwondingen en daarbij niet
te steunen op de feiten opgenomen in de
rechtstreekse dagvaarding, eiser te veroordelen en op grond daarvan een verdeling van burgerlijke aansprakelijkheid
uit te spreken, een schending begaat van
de regel volgens welke de strafrechter
geen andere strafbare feiten in aanmerking mag nemen dan degene die het
voorwerp uitmaken van de dagvaarding
(schending van de artikelen 145, 182 en
211 van het Wetboek van Strafvordering); tenminste, zo men moet aannemen
dat het arrest impliciet steunt op de
rechtstreekse dagvaarding, het alsdan
door in de rechtstreekse dagvaarding de
elementen te putten om de telastlegging
tegen eiser te herkwalificeren tot onopzettelijke slagen of verwondingen, aan
de termen waarin de dagvaarding is
gesteld een betekenis en een draagwijdte heeft gegeven die er niet in
overeenstemming mee is te brengen; uit
de bewoordingen zelf van de rechtstreekse dagvaarding immers voortvloeit
dat deze enkel beoogde de materie!e
schade van eerste verweerder te doen
vergoeden
en !outer steunde
op
beweerde overtredingen van het Wegverkeersreglement, zodat het arrest door in

deze onderstelling impliciet te beschouwen dat ook de telastlegging van onopzettelijke slagen en verwondingen vervat
lag in de rechtstreekse dagvaarding, de
termen van de dagvaarding miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat in correctionele
zaken of politiezaken de beschikking tot verwijzing door een onderzoeksgerecht gewezen of de dagvaarding voor het vonnisgerecht
niet de kwalificatie aanhangig
maakt die daarin voorkomt, maar
de feiten vervat in de stukken van
het gerechtelijk strafonderzoek of
het strafrechtelijk opsporingsonderzoek, die de grondslag zijn van de
beschikking of van de dagvaarding;
dat de in een dagvaarding vermelde
kwalificatie, onverschillig of die
dagvaarding uitgaat van het openbaar ministerie of van de burgerlijke partij, uiteraard voorlopig is en
het vonnisgerecht, zo in eerste aanleg als in hoger beroep, het recht en
de plicht heeft om, met eerbied;ging
van het recht van verdediging, aan
de feiten die het voorwerp van de
telastlegging uitmaken, hun juiste
kwalificatie te geven;
Overwegende dat de appelrechters weliswaar, zoals blijkt uit het
antwoord op het eerste middel,
daaruit ten deze geen gevolg mochten afleiden in verband met de
strafvordering die bij hen niet meer
aanhangig was; dat zij evenwel,
voor de berechting van de bij hen
aanhangige burgerlijke rechtsvorderingen, aan de feiten welke eraan
ten grondslag liggen, hun juiste
kwalificatie moesten geven;
Overwegende dat, nu in de rechtstreekse dagvaarding uitdrukkelijk
naar het strafrechtelijk opsporingsonderzoek wordt verwezen, de
appelrechters met de in dit opsporingsonderzoek vermelde gegevens
rekening mochten en moesten houden;
Overwegende dat het arrest, door
vast te stellen dat aan de feiten,
vermeld in de rechtstreekse dagvaarding, tevens
een misdrijf,
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ligt, van die dagvaarding geen uit- overige; zegt nochtans dat, ingelegging geeft die er niet mee ver- volge de hierboven uitgesproken
enigbaar is;
vernietiging, de beslissing waarbij
Dat het middel niet kan worden eiseres civielrechtelijk aansprakelijk
wordt verklaard voor de kosten van
aangenomen;
de strafvordering, geen bestaansreB. van eiseres tegen verweerder den meer heeft; beveelt dat van het
thans gewezen arrest melding zal
Jan Van Remortel:
Overwegende dat eiseres geen bij- worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
zonder middel aanvoert;
veroordeelt eisers in de kosten van
C. van verweerster, de naamloze de afstand en in de helft van de
vennootschap Ziirich, tegen eiseres : andere kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; zegt
Overwegende dat uit de stukken 'dat er geen aanleiding is tot verwijwaarop het Hof vermag acht te zing.
slaan, niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke
partij,
22 februari 1983 2' kamer haar cassatieberoep heeft doen Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs betekenen aan verweerster;
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie ..
Dat de voorziening derhalve niet kendael, advocaat-generaal - Advocaat :
ontvankelijk is;
mrs. DeBruyn en VanRyn.
D. van verweerder Dirk Van
Remortel tegen de eisers :

Overwegende dat de eisers hebben verklaard afstand te doen van
hun voorziening in zoverre het
arrest uitspraak doet over de door
Dirk Van Remortel tegen hen ingestelde civielrechtelijke vordering,
welke afstand wordt gedaan wegens
het niet definitief karakter van de
beslissing en met voorbehoud van
het recht om opnieuw cassatieberoep in te stellen wanneer de strafrechter zijn rechtsmacht geheel zal
hebben uitgeoefend;
Overwegende dat, nu uit de
bewoordingen van de akte van voorziening blijkt dat de eisers zich
tegen die beslissing niet in cassatie
hebben voorzien, · de afstand geen
bestaansreden heeft;
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1° RECHTEN VAN DE MENS-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - M1L!TAIR GERECHT - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK BEGRIP.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE M1L!TA!R GERECHT RECHTEN VAN DE
MENS- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN
DE MENS, ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN
ONPARTIJDIGE RECHTBANK- BEGRIP.

3° MILITAIR -

MILITAIR GERECHT RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK- BEGRIP,

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN - MILITAIR - POLITIEK MIS·
Om die redenen, vernietigt het
DRIJF.
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser 5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE ~
wegens overtreding van de arti- M1L!TAIR - POLITIEK MISDRIJF - BEVOEGDkelen 418 en 420 van het Strafwet- HEID.

-8026° MILITAIR -

POLITIEK

MISDRIJF

-

BEVOEGDHEID.

7° POLITIEK MISDRIJF -

MILITAIR -

BEVOEGDHEID.

8° HOF VAN ASSISEN -

POLITIEK MISDRIJF- MILITAIR- GEEN BEVOEGDHEID.

1°, 2° en 3° De officieren die1 overeen-

komstig Grondwet en wet, als Jeden
van een militair rechtscollege een
rechtsprekende functie vervullen, zijn
niet enkel onttrokken aan het hiiirarchisch gezag of aan het voorgdijgezag
van politieke, administratieve en militaire autoriteiten, maar zijn tevens
ertoe gehouden zich, zowel t.o.v.
bedoelde autoriteiten als t.o.v. de partijen in de procedure en t.o. v. welke
feitelijke macht oak, op onalhankelijke wijze te gedragen; uit de loutere
samenstelling van het militair rechtscollege kan derhalve niet worden afgeleid dat dit college geen onalhankelijke en onpartijdige rechtbank zou
zijn in de zin van art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens (1).
4', 5', 6', 7' en 8' Wanneer een politiek

misdrijf ten laste wordt gelegd van
een persoon die onder de bevoegdheid
van het militaire gerecht valt, is dal
rechtscollege en niet het hof van
assisen bevoegd om daarvan kennis te
nemen (2). (Artt. 98, 105 Gw.)

Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens,
doordat het Militair Gerechtshof zich
heeft beschouwd als een onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie, op
grond van de vaststelling dat, ingevolge
artikel 114 van het Wetboek van Militaire Strafvordering, de militaire !eden
van het hof de eed afleggen « de mannen
die voor hen terechtstaan te oordelen
zonder haat noch vrees, zonder inschikkelijkheid, enkel met de wil de wet uit
te voeren », en dat zij bovendien, als
officieren, dezelfde eed van getrouwheid
aan de Koning, gehoorzaamheid van de
Grondwet en aan de wetten van het
Belgische volk afleggen,
terwijl, eerste onderdeel, noch de eed
van trouw aan de Koning, noch de
bijzondere eed afgelegd door de militaire
!eden van het hof, op zich een voldoende
waarborg bieden van onafhankelijkheid
en onpartijdigheid;
tweede onderdeel, de militaire !eden
van het Militair Gerechtshof (vier van de
vijf !eden) rechtstreeks afhankelijk zijn
van het Ieger en dus van de Uitvoerende
Macht;
derde onderdeel, de onpartijdigheid
van het Militair Gerechtshof aileen a!
door zijn samenstelling (vier militairen
op de vijf !eden) wordt gedwarsboomd :

Overwegende naar recht dat de
officieren
die,
overeenkomstig
Grondwet en wet, als !eden van een
(NYSSEN)
militair rechtscollege een rechtsprekende functie vervullen, niet enkel
ARREST
worden onttrokken aan het hierar(A.R. nr. 7736)
chische gezag of aan het voogdijgezag van politieke, administratieve
HET HOF; - Gelet op het bestre- en militaire autoriteiten, maar ertoe
den arrest, op 21 oktober 1982 door tevens zijn gehouden zich, zowel ten
het Militair Gerechtshof gewezen;
opzichte van bedoelde autoriteiten
Over het eerste middel, afgeleid uit de als ten opzichte van de partijen in
schending van artikel 6, lid 1, van het de procedure, alsmede nog van
welke feitelijke macht ook, op onaf---------------l hankelijke wijze te gedragen; dat de
(I) Zie de concl. van de proc.-gen. Gansbof eed door die officieren, overeenvan der Meerscb, toen adv.-gen. voor Cass., . komstig de artikelen 54 en 114 van
21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 430, inz. d
f
biz. 438l en Cass., 23 april 1981 (A.C., 1980-81,
e wet van 15 juni 1899, a gelegd
nr. 479 ; zie ook bet arrest Engel van bet voordat zij
hun rechtsprekende
Europees Hof voor de Recbten van de Mens te functie waarnemen, de p!echtige en
Straatsburg, d.d. 8 iuni 1976• gepubliceerd in· openbare verbintenis omvat hoven« Publications de Ja Cour europ8enne des
droits de l'homme >, serie A, dee! 22, 1977, zie bedoelde verplichtingen na te Ieven;
inz. biz. 27 in fine, en biz. 28.
Overwegende dat het arrest zegt :
(2) Zie Cass., 4 okt. 1897 (Bull. en Pas., 1897, « dat de offic1eren dezelfde eed als
J, 280).
de magistraten afleggen van trouw
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de Grondwet en aan de wetten van weigeren. 3' De wetten betreffende de
het Belgische volk; dat zij boven- gewetensbezwaarden voorzien immers
in deze grond van onontvankelijkdien, alvorens te zetelen als !eden niet
heid van een aanvraag voor het statuut
van een krijgsraad of van het Mili- van gewetensbezwaarden. Volgens de
tair Gerechtshof, de eed afleggen wet is het voldoende dat de dienstplich" de mannen die voor ons terecht- tige zijn gewetensbezwaar kenbaar
staan, zonder haat, zonder vrees, maakt bij brief aan de minister en
zonder inschikkelijkheid te oordelen daarbij zijn militiegetuigschrift voegt.
enkel met de wil de wet uit te Voor de afkeuring van de aanvraag
voeren "; dat zij vanaf dit ogenblik voorziet de wet in een eigen procedure,
onderzoek door de Raad voor
niet meer als officieren maar als namelijk
Gewetensbezwaarden, die nog steeds
rechters optreden en dat er geen niet werd uitgeput. 4° Doordat de milireden bestaat te geloven dat zij niet taire rechtbanken zich op deze wijze het
als onafhankelijke en onpartijdige recht voorbehouden om te oordelen over
rechters zouden beslissen »; dat het de geldigheid van een aanvraag voor het
arrest, met die considerans, enkel statuut van gewetensbezwaarde wordt
de zoeven uiteengezette principes in eiser in de onmogelijkheid geplaatst om
herinnering brengt, alsmede de ook zijn standpunt te verdedigen voor de
die daarvoor speciaal in het
aan de militaire !eden van een instantie
Ieven is geroepen, namelijk de Raad
militair rechtscollege opgelegde ver- voor Gewetensbezwaarden, en worden in
plichting van onpartijdigheid;
zekere zin zijn rechten van verdediging
Overwegende ten slotte dat noch geschonden :
uit de loutere samenstelling van het
Overwegende dat het arrest niet
Militair Gerechtshof volgt, noch uit « stelt dat (eiser) geen regelmatige
de stukken waarop het Hof vermag aanvraag verrichtte, op grond van
acht te slaan, blijkt dat, ten deze, de
officieren - !eden van dit gerechts- het feit dat hij verklaard had aile
vervangingsdienst te weigeren >>;
hof aan hun verplichting tot
Overwegende dat het arrest vastonafhankelijkheid en onpartijdigstelt dat eisers brief aan de minister
heid te kort gekomen zijn;
Binnenlandse Zaken geen aanDat het middel niet kan worden van
vraag tot het verkrijgen van het
aangenomen;
statuut van gewetensbezwaarde
Over het tweede middel, afgeleid uit inhield en dat hij geen aanvraag tot
de schending van de wetten betreffende het verkrijgen van dat statuut heeft
het statuut van de gewetensbezwaarden ingediend;
en luidend als volgt : 1° Het arrest
Overwegende dat het arrest aldus
verwerpt het verweer van eiser, die de geen uitspraak doet over de ontvanonbevoegdheid van de militaire rechtbanken inriep op grond van het feit dat kelijkheid van een beweerde aanhij
een
gewetensbezwaar
kenbaar vraag;
gemaakt had. Eiser had zich in het
Overwegende dat het Militair
bijzonder beroepen op artikel 3, tweede Gerechtshof, nu het oordeelt dat er
lid, van de bij koninklijk besluit van geen aanvraag is geweest, zich niet
20 februari 1980 gecoordineerde wetten het recht voorbehoudt om over de
betreffende het statuut van de gewetensgeldigheid van een aanvraag te
bezwaarden, dat ten aanzien van de
gewetensbezwaarden «de toepassing van beslissen; dat het zodoende eisers
de bepalingen van de gecoordineerde recht van verdediging miskent;
dienstplichtwetten betreffende de overDat het middel feitelijke grandgifte van het contingent aan het recrute- slag mist;
rings- en selectiecentrum schorst ».
2° Het arrest schendt artikel 1 en volgende van de wetten op het statuut van
de gewetensbezwaarden, waar het stelt
dat eiser geen regelmatige aanvraag
vernchtte, op grond van het feit dat hij

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 107 van de Grandwet en luidend als volgt : 1o Het arrest
antwoordt niet op het verweer van eiser,
waarbij hij aanklaagde dat de krijgsraad
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Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt dat eiser geen aanvraag tot het verkrijgen van het
statuut van gewetensbezwaarde had
gedaan, conform de bepalingen van
de Dienstplichtwet oordeelt dat de
inschrijving in het register regelmatig was, derhalve artikel 107 van de
Grondwet niet schendt en tevens
eisers conclusie beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

op 28 juni 1982 ten onrechte vervolgde
op grond van een handeling van de
provinciegouverneur van Limburg. Deze
heeft eiser namelijk op 26 april 1982
ingeschreven op de lijst van de dienstweigeraars, zonder de bepalingen van de
wetten op het statuut van de gewetensbezwaarden te respecteren. 2" Overeenkomstig artikel 107 van de Grondwet
passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke
besluiten aileen toe in zoverre zij met de
wetten overeenstemmen. De krijgsraad
heeft er geen rekening mee willen
houden dat de beslissing van de provinciegouverneur niet strookte met de wetten op het statuut van de gewetensbezwaarden. Het Militair Gerechtshof
evenmin:

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie aanvoerde : « De beslissing van de provinciegouverneur
van 26 april 1982 strookt niet met de
wet. De krijgsraad had deze dan
ook niet mogen toepassen. (Eiser)
kan geen deserteur zijn, aangezien
over zijn gewetensbezwaar nog geen
beslissing gevallen is. Bijgevolg is
de militaire rechtsmacht in zijn
geval alsnog op die grond bevoegd >>;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eisers brief
van 1 februari 1982 geen aanvraag
inhield, oordeelt : « dat een persoon
die enerzijds elke militaire dienst
weigert en anderzijds geen vervangende burgerdienst aanvaardt, niet
mag beschouwd worden als een
aanvrager van het statuut van
gewetensbezwaarde maar integendeel als een dienstweigeraar; dat
zijn brief dan ook regelmatig overgemaakt werd aan de gouverneur
van de provincie Limburg voor
eventuele inschrijving in het register van de wederspannelingen en
dienstweigeraars
(gecoordineerde
dienstplichtwetten, art. 65, 1"); dat
op 2 maart 1982 het ministerie van
Binnenlandse Zaken (eiser) op de
hoogte bracht van de procedure die
hij moest volgen om een aanvraag
tot het bekomen van het statuut van
gewetensbezwaarde regelmatig in te
dienen; dat (eiser) geen gevolg gaf
aan dit schrijven; dat hij op
26 februari 1982 dan ook regelmatig

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 98 van de Grondwet
en luidend als volgt : 1. Het arrest oordeelt
dat eisers daad, die erin bestaat elke
militaire of vervangende dienst te weigeren, geen politiek misdrijf is, dat eiser
het voordeel van artikel 98 van de
Grondwet zou toekennen, dit op grond
van twee argumenten : 1o het Ieger is
geen politieke instelling; 2° politieke misdrijven gepleegd door militairen worden
in ieder geval gevonnist door de militaire rechtbanken. 2. Wat het tweede
argument betreft, verwijst eiser opnieuw
(ernaar) dat hij het statuut van burger
met een gewetensbezwaar voor zich
opeist en onterecht door de militaire
rechtbanken als militair is bestempeld.
3. Het Militair Hof oordeelt ten onrechte
dat het Ieger geen politieke instelling is.
Wanneer parlement en Koning we!
beschouwd worden als een politieke
instelling, op welke grond zou men het
Ieger als een a-politiek !ichaam gaan
be.ochouwen. Het Ieger wordt immers,
evenzeer als het parlement, aangewend
als waarborg voor de democratie en de
openbare orde en de uitoefening van de
burgerlijke rechten in dit land. 4. In
ieder geval is het Militiair Gerechtshof
hier te kort geschoten aan zijn·
motiveringsplicht :

Overwegende dat eiser in zijn
conclusie een exceptie van onbevoegdheid opwierp met de bewering
dat zijn zaak naar het hof van
assisen moest worden verwezen;
Overwegende dat het middel niet
preciseert-in welk opzicht het arrest
aan de motiveringsverplichting te
kort komt;
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antwoord op de in het tweede geslacht:
middel behandelde exceptie van
Overwegende dat het arrest
onbevoegdheid, terecht beslist dat
beslist : « dat het toepassingsveld
eiser, ingevolge artikel 107, § 2, van van de dienstplichtwetten en van de
de
Dienstplichtwet,
onder
de
bevoegdheid
van
de
militaire wetten op de gewetensbezwaren
geenszins onzeker is; dat de wetge,gerechten valt;
ver inderdaad bepaald heeft welke
manschappen en in welke voorOverwegende dat het arrest ver- waarden zij voor de militaire dienst
volgens eveneens terecht beslist dat, in aanmerking komen; dat de
zelfs indien het om een politiek omstandigheid dat de vrouwen niet
misdrij£ zou gaan, de militaire verplicht worden een militaire
gerechten bevoegd blijven; dat, nu dienst of een vervangende burgerhet arrest hiermee kon volstaan om dienst te doen,. geen onzekerheid
de door eiser op artikel 98 van de over het toepassingsveld van de
Grondwet gebaseerde exceptie van dienstplichtwetten meebrengt; dat
onbevoegdheid te verwerpen, het zij geen " keuze " hebben daar zij
middel, in zoverre het de motieven geen verplichtingen hebben maar
van het arrest betreffende de aard aileen toegelaten worden als vrijwilvan het misdrij£ kritiseert, opkomt ligsters dienst te nemen bij het
tegen overbodige consideransen;
leger, zoals trouwens de mannen
het kunnen doen; dat die afwezigDat het middel niet kan worden heid van militaire verplichtingen
voor de vrouwen geenszins als een
aangenomen;
discriminatie in het genot van de
rechten en vrijheden toegekend aan
Over het vijfde middel, afgeleid uit de de Belgen mag beschouwd worden
schending van de artikelen 6, 6bis, 7 en en geenszins strijdig is met de
8 van de Grondwet en luidend als volgt : artikelen 6, 6bis, 7 en 8 van de
1o Door de dienstplichtwetten, en meer
in het bijzonder de sanctie voor desertie, Grondwet >>;
op eiser toe te passen, weigert het
Overwegende, wat het 1' van het
Militair Gerechtshof in te gaan op zijn
verweer dat het toepassingsveld van de middel betreft, dat het arrest door
aangehaalde
consideransen
dienstplichtwetten, ja zelfs van de wet- de
ten op het statuut van de gewetensbe- eisers verweer over het onzekere
van
het
toepassingsveld
van de verzwaarden, onzeker is. 2' Door die wetten
slechts op het mannelijke gedeelte van melde wetten beantwoordt en niet
de Belgische bevolking toe te passen, weigert erop in te gaan;
schenden de administratieve en ook de
Overwegende, wat het 3' betreft,
militaire gerechtelijke overheden in het
bijzonder artikel 6bis van de Belgische dat het middel niet preciseert in
Grondwet. 3' Het arrest stelt ten welk opzicht het arrest niet aan de
onrechte « dat die afwezigheid van motiveringsverplichting voldoet;
militaire verplichtingen voor de vrouwen
Overwegende, wat het 2' en 4'
geenszins als een discriminatie in het
genot van de rechten en vrijheden betreft, dat het arrest de redenen
toegekend aan
de
Belgen
mag geeft waarom er, ten aanzien van de
beschouwd worden en geenszins strijdig uit de Dienstplichtwet voortvloeiis met de artikelen 6, 6bis, 7 en 8 van de ende verplichtingen, geen sprake is
Grondwet », zonder deze stelling zelfs van de mogelijkheid van een
maar te pogen te motiveren. 4° Eiser
voerde in zijn verweer aan dat vrouwen « keuze » die een verboden discrimiwe!, en mannen niet, de keuze hebben natie zou uitmaken; dat het Militair
om in het Belgische Ieger te stappen. Gerechtshof, door te oordelen overEen Belgische vrouw in zijn geval zou eenkomstig de Dienstplichtwet en
nooit veroordeeld worden voor desertie. de weiten op de gewetensbezwaarEiser wordt we! degelijk gediscrimi- den, inzonderheid met inachtne-

-806ming van de onderscheidingen die 2" De recbter oordeelt in feite en derbalve op onaantastbare wijze of een
overeenkomstig de artikelen 6 en
buiszoeking na negen uur 's avonds en
6bis van de Grondwet daarin worv66r v1jf uur 'S morgens is verricht
den gemaakt, deze grondwettelijke
met toestemming van degene die bet
bepalingen niet shendt, en evenmin
werkelijke genot beeft van de plaats
de bepalingen van de artikelen 7 en
(2).
8 van de Grondwet;
Dat het middel niet kan worden
(STASSAIN)
aangenomen;
En overwegende dat de substanARREST ( vertaJing)
tii:\le of op straffe van nietigheid
(A.R. nr. 2729)
voorgeschreven rechtsvormen
in
acht zijn genomen en de beslissing
HET HOF; - Gelet op het bestreovereenkomstig de wet is gewezen;
den vonnis, op 18 november 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
Om die redenen, verwerpt de schending van de artikelen 6 en 97 van
voorziening; veroordeelt eiser in de de Grondwet,
kosten.
doordat eiser in zijn conclusie aanvoerde dat de verbalisanten zijn woning
22 februari 1983 2' kamer
om 21 uur 50, dat is buiten de wettelijke
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor- uren, zonder de toestemming van de
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel heer des huizes waren binnengekomen
- Gelijkluidende conclusie van mevr. om er « zijn toestand te controleren ));
Liekendael,
advocaat-generaal
de rechtbank dat verweer verwerpt
Advocaat : mr. Versluys-Dunesme, Leu- dat
op grond dat de feitenrechter op onaanven.
tastbare wijze en in feite oordeelt of een
huiszoeking heeft plaatsgevonden met
de toestemming van de bewoner en dat
uit het strafdossier duidelijk blijkt dat
Nr. 355
zowel beklaagdes echtgenote, die kwam
opendoen voor de ·verbalisanten, als
eiser ingestemd hebben met de aanwe2' KAMER - 23 februari 1983
zigheid van de verbalisanten in hun
1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
HUISZOEKING NA NEGEN UUR 'S AVONDS EN
V66R VIJF UUR 'S MORGENS - TOESTEMMING
VAN DEGENE DIE HET WERKELIJK GENOT
HEEFT VAN DE PLAATS - VORM VAN DE
TOESTEMMING.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HUISZOEKING NA NEGEN HUUR 'S AVONDS EN
V66R VIJF 1JUR 'S MORGENS - TOESTEMMING
VAN DEGENE DIE HET WERKELIJK GENOT
HEEFT VAN DE PLAATS - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

waning,

terwijl, eerste onderdeel, het binnendringen in een particuliere woning met
het doe! bewijzen of overtuigingsstukken
van een misdaad of een wanbedrijf op te
sporen een huiszoeking is die enkel kan
plaatshebben in de gevallen die de wet
uitdrukkelijk bepaalt en in de vormen
die zij voorschrijft; de heer des huizes
zijn toestemming vrij, met kennis van
zaken en uitdrukkelijk moet geven;
tweede onderdeel, de rechtbank niet
antwoordt op eisers conclusie ten betoge

1" De toestemming tot buiszoeking na dat de verbalisanten in strijd met de wet

negen uur 's avonds en v66r vijf uur
's morgens kan stilzwijgend worden
gegeven door degene die bet werkelijke genot beeft van de plaats (1).

handelen door in een woning binnen te
treden zonder de vrouw die de deur
komt opendoen, en die niet de vrouw
des huizes is, vooraf op de hoogte te
brengen van het doe! van hun bezoek,
(1) en (2) Cass., 5 mei 1981 (A.C., 1980-81, zonder haar de toestemming te vragen
om binnen te komen en zonder van haar
nr. 497).

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

-807ten deze vaststaat dat noch de
beklaagde noch zijn echtgenote hun
toestemming hebben gegeven >>;
Dat het vonnis op die conclusie
an1;woordt met de considerans dat
de toestemming stilzwijgend kan
worden gegeven en « . dat uit het
strafdossier duidelijk blijkt dat
Wat het eerste onderdeel betreft : zowel bekaagdes echtgenote, die
kwam opendoen voor de verbalisanOverwegende
dat
artikel
1, ten, als beklaagde zelf ingestemd
1;weede lid, 3", van de wet van 7 juni hebben met de aanwezigheid van de
i969 bepaalt dat het in het eerste lid verbalisanten in hun woning >>;
van genoemde wet gestelde verbod
Dat dit onderdeel van het middel
bm v66r vijf uur 's morgens en na feitelijke grondslag mist;
negen uur 's avonds enige opsporing
Wat het derde onderdeel betreft :
of huizoeking te verrichten in een
Overwegende dat het middel
voor het publiek niet toegankelijke
plaats geen toepassing vindt in steunt op feitelijke gegevens die in
geval van verzoek of toestemming de bestreden beslissing niet zijn
van de persoon die het werkelijk vastgesteld en tot opsporing en
beoordeling waarvan het Hof niet
genot heeft van de plaats;
Overwegende dat de bewoner zijn bevoegd is;
Dat het niet ontvankelijk is;
instemming met de huiszoeking stilzwijgend kan geven en dat de
Over het tweede middel, hieruit afgerechter in feite oordeelt of een leid dat de rechtbank, gelet op de bij
stilzwijgende instemming is gege- conclusie uiteengezette argumenten,
ven;
verplicht was een heropening van de
Overwegende dat het vonnis erop debatten te bevelen opdat eiser de
zou hebben om zijn middewijst dat de toestemming stilzwij- gelegenheid
len betreffende de gegrondheid van de
gend kan worden gegeven en dat hem ten laste gelegde feiten naar voren
« uit het strafdossier duidelijk blijkt te brengen, nu hij hierom uitdrukkelijk
dat zowel de echtgenote van verzocht had in de conclusie;
beklaagde (thans eiser), die kwam
Overwegende dat eiser in zijn
opendoen voor de verbalisanten, als
beklaagde zelf ingestemd hebben conclusie vroeg om de zaak naar
met de aanwezigheid van de verba- een latere terechtzitting te verwijzen ten einde hem in de ge!egenlisanten in hun woning >>;
Dat het eerste onderdeel van het heid te stellen zich over de zaak zelf
middel niet kan worden aangeno- te verdedigen, en tevens verzocht
om het verhoor van getuigen die
men;
zouden aantonen dat eiser bij het
Wat het 1;weede onderdeel be- terug in het bezit nemen van zijn
voertuig in aile opzichten in goede
treft :
Overwegende dat de conclusie conditie was en geenszins in staat
stelde dat de huiszoeking had van alcoholintoxicatie of dronkenplaatsgevonden buiten de wettelijke schap verkeerde;
uren, « dat het binnendringen in Overwegende dat de feitenrechter in
een particuliere woning enkel is feite de noodzaak of de gepastheid
toegestaan wanneer de betrokkene van een aanvullende onderzoeksdaartoe vrij, met kennis van zaken maatregel beoordeelt;
Overwegende dat het vonnis, wat
en uitdrukkelijk zijn toestemming
heeft gegeven; dat het de heer des dat betreft, vermeldt « dat het niet
huizes, dus beklaagde, is die zijn gepast is de zaak naar een latere
toestemming moet geven; dat het terechtzitting te verwijzen, zoals

de vrije, met kennis van zaken gegeven
en uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen;
derde onderdeel, eiser zijn instemming a! evenmin heeft kunnen betuigen,
te meer daar hij in bed lag toen de
verbalisanten zijn waning onwettig zijn
binnengekomen :

-808beklaagde in zijn conclusie vraagt; 2' De termijn van de tienjarige verjazing, die geldt voor de aansprakelijkten einde hem in de gelegenheid te
heid van de architect en van de
stellen te bewijzen dat hij niet in
aannemer, gaat in de regel in vanaf de
staat van dronkenschap of alcodefinitieve aanvaarding en niet vanaf
holintoxicatie verkeerde, vermits
de voorlopige oplevering; de termijn
hem niet wordt verweten in zodavangt aan bij de voorlopige oplevering
nige toestand te hebben verkeerd
wanneer de partijen overeengekomen
zijn dat die handeling gepaard gaat
noch de alcoholtest of de bloedafnemet aanvaarding van het werk (2).
ming te hebben geweigerd, hetgeen
(Artt. 1792 en 2270 B.W.; artt. 6, 9 en
bewezen is»;
13 wet van 9 juli 1971.)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(BELLEMANS EA. T. SODETRACO N.V., VAN DER
En overwegende dat de substan- STRICHT, VAN RYN, ZIELONKA, ENTREPRISES
tiele of op straffe van nietigheid GENERALES DE BATIMENTS JOSEPH OP DE
voorgeschreven rechtsvormen in
BEECK P.V.BA.)
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
ARREST ( vertaling)
(A.R. nr. 6657)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 februari 1983 2' kamer
Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Screvens Gelijkluidende conclusie van de h.
Declerq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Paul Thomas, Verviers.

Nr. 356
1' KAMER- 24 febmari 1983

1o HUUR VAN DIENSTEN MINGSCONTRACT VOORLOPIGE
RING - DOEL EN DRAAGWIJDTE.

AANNEOPLEVE-

2° HUUR VAN DIENSTEN -

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de cassatieberoepen die onder de nrs. 6657 en
6698 op de algemene rol zijn ingeschreven tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat zij moeten samengevoegd worden;
Wat betreft het cassatieberoep
ingeschreven onder nr. 6657 :
Overwegende dat de eisers verklaren afstand te doen van hun
cassatieberoep;
Wat betreft het cassatieberoep
ingeschreven onder nr. 6698 :
Over beide middelen samen, het eerste
afgeleid uit de schending van de
artikelen 6, 1131, 1792, 2270 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13 van
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, 2

AANNEMINGSCONTRACT
AANSPRAKELIJKHEID
VAN ARCHITECT EN AANNEMER- TIENJA-1-----------------------------------RIGE VERJARING- AANVANG VAN DE VERJA(2) Raadpl. de arresten in de vorige noot en,
RINGSTERMIJN.

in verband met de vraag of de vrijwaringster-

1' Inzake aannemingscontracten strekt mijn de openbare orde raakt of dwingend

de voorlopige oplevering tot vaststelling dat het wez·k is geiHndigd; zodanige oplevering houdt niet in dat het
werk is aanvaard(l).

------------------1
(1) Cass., 16 okt. 1969 (A.C., 1970, 167) en
4 maart 1977 (ibid., 1977, 728).

recht is : DE PAGE, T1·aite, dl. IV, 1972-3,
biz. 1020, 1039 en 1040; MA. en PH. FLAMME, Le
contrat d'entreprise, Jour. Trib., 1976, nr. 117,
blz. 365; A. Bm.JYNEEL, noot bij arrest van
4 maart 1977, J.T., 1977, biz. 622; Rep. prat. dr.
beige, yO Devis et Marches, bij. nr. 651. In
verband met de wet van 9 juli 1971, zie Cass.,
27 feb. 1980 (A.C., 1980, nr. 402) alsmede de
concl. van proc.-gen. Dumon v66r dat arrest.
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artikelen 7, 8 en 12 van de voornoemde
wet van 9 juli 1971 en, voor zoveel nodig,
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de tienjarige vrijwaringsplicht van de eerste
verweerster, ingevolge hun overeenkomsten met de eisers waarop de wet van
9 juli 1971 toepasselijk is, en ook van de
eerste vier verweerders onder B ( architecten en aannemers die een overeenkomst hebben gesloten met de eerste
verweerster, maar tegen wie de eisers
een rechtstreekse vordering hebben)
loopt vanaf de voorlopige oplevering en
niet vana£ de eindoplevering, aangezien
de partijen daarover een geldige overeenkomst hebben gesloten,
te1wijl de aansprakelijkheid die ingevolge de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek gedurende tien jaar
op de aannemers en architecten rust, en
die in de artikelen 3 en 6 van de wet van
9 juli 1971 wordt uitgebreid tot de
verkoper van te bouwen of in aanbouw
zijnde woningen, van openbare orde is;
de tienjarige verjaringstermijn, in de
overeenkomsten die, zoals dat gebruikelijk is, de oplevering van de werken in
een voorlopige en een definitieve fase
scheiden, loopt vana£ de eindoplevering
die de aanvaarding inhoudt, zonder dat
de partijen op geldige wijze anders
kunnen overeenkomen aangezien die
termijn van openbare orde is; daaruit
volgt dat het arrest niet naar recht heeft
kunnen beslissen dat ten deze en op
grond van de overeenkomst tussen partijen de termijn van de tienjarige vrijwaring van de eerste verweerster en van de
vier verweerders onder B loopt vana£ de
voorlopige oplevering (schending van
aile in dat middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 6,
1131, 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek);
.
.
.
het tweede, afgele•d mt de schendmg
van de ~rtikelen 1131, 1792, 2270 van het
BurgerhJk W~tb~ek, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13 van
de wet van 9 JUh 1971 tot regelmg van de
wonmgb?uw en de ve;~oop van. te bouwen of m a~nbo~w ZIJn<;Ie wonmgen, 2
van het konmkhJk bes.lmt v.an 21 oktobe~ 1971 houdende mtvoermg van de
art1kelen 7.' 8 en 12 van de voornoern?e
wet va~ 9 JUh 1971 en, voor zoveel nodig,
van art1kel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, enerzijds, algerneen
stelt dat de partijen in een aannerningsovereenkornst « rnogen overeenkornen

dat de voorlopige oplevering een aanvaarding inhoudt » en dat zij in dat
geval « uitdrukkelijk rnogen bedingen
dat de terrnijn van de tienjarige vrijwaring
loopt
vanaf
de
voorlopige
oplevering >>, anderzijds, vaststelt dat de
bepalingen van de wet van 9 juli 1971
toepasselijk waren op de overeenkornsten tussen de eisers en de eerste
verweerster, en zowel in zijn motieven
als in zijn beschikkende gedeelte beslist
dat de wet van 9 juli 1971 niet belet dat
de partijen in een overeenkornst waarop
die wet van toepassing is, kunnen overeenkornen dat de voorlopige oplevering
aanvaarding inhoudt, zodat in de basisakte betreffende het litigieuze pand,
houdende regeling van de verhouding
tussen de eisers en de eerste verweerster rechtgeldig kon worden bepaald,
enerzijds, dat de voorlopige oplevering
de aanvaarding inhield en, anderzijds,
dat de « tienjarige vrijwaringsplicht van
de rnakelaar » loopt vana£ de genoernde
voorlopige oplevering, zowel voor de
privatieve als voor de gemeenschappelijke gedeelten,

teiWijl de vrijwaringstermijn, die van
openbare orde is en die vastgelegd is in
. de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek, welke ingevolge de
artikelen 3 en 6 van de wet van 9 juli
1971 toepasselijk zijn op de litigieuze
contracten tussen de eisers en de eerste
verweerster, loopt vanaf de aanvaarding
van de werken; de wet van 9 juli 1971
(artikelen 5, 7, 9 en 13) en haar uitvoeringsbesluit (artikel 2), door te zeggen
dat de'' oplevering van de werken
gesplitst moet worden in een voorlopige
en een definitieve fase, wat gebruikelijk
is, op dwingende wijze de regel hebben
vastgelegd dat de voorlopige oplevering
enkel de vaststelling beoogt dat de
werken zijn beeindigd en als dusdanig
geen aanvaarding inhoudt, nu de aanvaarding bij de eindoplevering geschiedt;
daaruit volgt dat het arrest niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat in de
'litigieuze basisakte, waarop de dwingende bepalingen van de wet van 9 juli
1971 toepasselijk zijn, rechtsgeldig kan
bepaald worden dat de voorlopige oplevering de aanvaarding inhoudt (schending van de in het rniddel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 5, 7, 9 en 13 van de wet van
9 juli 1971 en 2 van het koninklijk
besluit van 21 oktober 1971) en, bijgevolg, dat de terrnijn van de tienjarige
vrijwaring van de eerste verweerster als
rnakelaar liep vana£ de genoernde. voor-

-810lopige. oplevering (schending van alle in van de voorlopige oplevering hoebet mtddel aangewezen wettelijke bepa- wel het de kopers meer be~cher
lmgen) :
ming wil bied~n, de tienjarige vrijwarmg met w1l regelen en evenmin
Overwegende dat noch in de het vertrekpunt daarvan bepalen·
artikelen 1792 en 2270 van het
'
Burgerlijk Wetboek, die de tienjaOverwegende dat bijgevolg het
rige aansprakelijkheid van architec- arrest dat, nu het heeft vastgesteld
ten en aannemers vastleggen, noch dat de partijen door de overeenin artikel 6 van de wet van 9 juli komsten tussen de eisers, kopers
1971 tot regeling van de waning- van de woningen en de verkoper (de
bouw en de verkoop van te bouwen eerste verweerster), en ook tussen
of in aanbouw zijnde woningen, dat dezelfde personen, als opdrachtgebepaalt dat de genoemde artikelen vers, overnemers van de rechten
1792 en 2270 van het Burgerlijk van de eerste verweerster, en de
Wetboek toepasselijk zijn op de architecten en de aannemer (de vier
verkopers van die woningen, het verweerders onder B), overeengevertrekpunt van de termijn van de komen ZIJn dat de voorlopige opletienjarige vrijwaring wordt bepaald·l vering van de verschillende werken,
' behalve de betwiste werken en de
Overwegende dat dit vertrekpunt punten waaromtrent voorbehoud is
wordt bepaald door de datum gemaakt, aanvaarding inhield en
waarop het werk is aanvaard;
beslist dat, nu die overeenkomsten
geoorloofd zijn, de termijn van de
Overwegende dat de dag vanaf tienjarige aansprakelijkheid voor de
welke de tienjarige vrijwaring loopt, aanvaarde werken begint te lopen
wanneer de voorlopige oplevering vanaf de datum van die voorlopige
die het vaststellen van de beeindi- opleveringen, de wetsbepalingen
ging van de werken beoogt geen niet schendt die in de twee middeaanvaarding inhoudt, in de regel de len zijn aangewezen;
datum van de eindoplevering is;
Dat beide middelen naar recht
Overwegende evenwel dat de vrij- falen;
waringstermijn, wanneer de partijen overeenkomen dat de handeling van voorlopige oplevering aanvaarding inhoudt, vanaf de dag van
die handeling loopt;
Om die redenen, voegt de cassatieberoepen ingeschreven onder de
Dat immers dergelijke overeen- nrs. 6657 en 6698 van de algemene
komsten, waarbij de termijn van rol samen; verleent akte van de
tien jaar niet wordt gewijzigd, niet afstand van het cassatieberoep ingein strijd zijn met de bepalingen van schreven onder nr. 6657; veroordeelt
openbare orde van het Burgerlijk de eisers in de kosten van dat
Wetboek die de tienjarige aanspra- cassatieberoep; verwerpt het caskelijkheid van architecten en aan- satieberoep
ingeschreven
onder
nemers regelen en evenmin met de nr. 6698; veroordeelt de eisers in de
dwingende bepalingen van de wet kosten van dat cassatieberoep.
van 9 juli 1971 inzkae de tienjarige
vrijwaring van de verkoper; dat
artikel 9 van die wet, met het
24 februari 1983 1' kamer
voorschrift dat er een eindopleve- Voorzitter : de h. Closon, afdelingsvoorring moet zijn die gescheiden is van z1tter- Verslaggever..: mevr. Raymond.
d
Decharneux - Geh;klwdende conclud
l ·
e voor OPI?e op1evermg en ~t de' sie van de h. Declercq, advocaatemdoplevermg pas mag gesch1eden generaal - Advocaten : mrs. Simont en
na verloop van een jaar te rekenen Van Ommeslaghe.

I

I

Nr. 357
1"

KAMER-

24 februari 1983

1° VOORZIENING

IN

-8110m die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in
de kosten.

CASSATIE

DIRECTE BELASTINGEN - OPGAVE IN !lET
VERZOEKSCHRIFT VAN DE GESCHONDEN i\'ETTELIJKE BEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID
VAN HET CASSATIEBEROEP- VEREISTE!'j. ·

24 februari 1983 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Clason,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaat Advocaten : mrs. De Bruyn; Pollet,
Namen.

2° INKOMSTENBELASTINGEN-

CASSATIEBEROEP- OPGAVE IN HET VERzOEKSCHRIFT VAN DE GESCHONDEN WETIE~IJKE
BEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID VAN f!ET
CASSATIEBEROEP- VEREISTEN.

Nr. 358

1' en 2' Niet ontvankelijk inzake directe

1" KAMER- 25 iebruari 1983
belastingen is het cassatieberoep
waarin de opgave niet voorkomt van TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN de wettelijke bepalingen die zouden
CASSATIEBEROEP - VORDERING TOT BINgeschonden zijn (1). (Art. 289 W.I.B.,
DENDVERKLARING VAN !lET ARREST DOOR
gew. bij art. 48 wet van 3 nov. 1976.)
DE VERWEERDER IN CASSATIE TEGEN EEN
DERDE INGESTELD - VERWERPING VAN DE
VOORZIENING
VORDERING
ZONDER
BE¢-'ANG.

(SMETS T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 591 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, Op 23 juni 1982 door bet
Hof van Beroep te Luik gewezen;

De verwezping van de voorziening ontneemt elk belang aan de vordering tot
bindendverklaring die door de verweerder in cassatie is ingesteld tegen
een derde (1).
(< TRANSAF " N.V. T. VAN LAKEN; VAN LAKEN
T. 'A. MAAS & co' N.V.)

Over de grand van niet-ontvan(A.R. nr. 3651)
kelijkheid die ambtshalve tegen het
cassatieberoep is opgeworpen en die is
25 februari 1983 - 1' kamer- Voorafgeleid uit schending van artikel 289 zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitvan het Wetboek van de Inkomsten- ter Verslaggevez· : de h. Boon belastingen :
Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
Overwegende dat ingevolge ge- mrs. Van Ryn, Simont en Biitzler.

noemd artikel 289 het cassatieberoep op straffe van nietigheid de
wettelijke bepalingen moet aanwijzen die door de bestreden beslissing
Nr. 359
zouden zijn geschonden;
Overwegende dat geen enkel mid1" KAMER - 25 februari 1983
del van eisers verzoekschrift aan
dat vereiste voldoet en dat het 1° VOORZIENING IN CASSATIE
cassatieberoep derhalve niet ont- VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - MEMORIE
vankelijk is;
VAN ANTWOORD - INDIENING TER GRIFFIE

I

Nota arrest nr. 357 :
Nota arrest nr. 358 :
(1) Cass., 3 okt. 1967 (A.C, 1968, 169). Zie . (1) Cass., 18 sept. 1975 (A.C, 1976, 88) en
Cass., 11 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1296). 2 sept. 1976 (1bld., 1977, 7).

-812VAN HET HOF NA DE BIJ ART. 1093 GER.W. 3°
GESTELDE TERMIJN - HET HOF SLAAT GEEN
ACHT OP DIE MEMORIE VAN ANTWOORD.

2° SCHIP, SCHEEPVAART -

BINNENVAART- WATERSCHADE AAN DE KOOPWAAR
TIJDENS HET VERVOER PER SCHIP - VORDERING TOT VERGOEDING TEGEN DE SCHIPPER

- SCHIPPER BEROEPT ZICH OP ART. 32 VAN
DE WET VAN 5 ME! 1936 OP DE RIVIERBEVRACHTING.

3° GERECHTSKOSTEN ZAKEN -

CASSATIEBEROEP -

BURGERLIJKE
MEMORIE VAN

~~~~R~ 9~E~E~.~F~:s~~~~~~~~~M~N D~
KOSTEN VAN BETEKENING VAN DIE MEMORIE
TEN LASTE VAN DE VERWEERDER, ZELFS
!NDIEN DE VOORZIENING WORDT VERWORPEN.

1' In burgerlijke zaken slaat het Hoi
geen acht op de memorie van antwoord die ter griffie van het Hof is
ingediend na de termijn die op straffe
van verval bij art. 1093 Ger. W. JS
vastgesteld (1).
2' Wettelijk verantwoord is de beslissing
die de vordering inwilligt tegen de
schipper ingesteld tot vergoeding van
de schade teweeggebracht aan de
koopwaar door het ind1ingen van
water tijdens het vervoer per schip en
het verweer verwerpt van de schipper
die zich beriep op ontheffing van
aansprakelijkheid omdat de schade te
wijten was aan een verkeerde bediening van het schip, op grand dat de
schade is ontstaan door het indringen
van water in het ruim, als gevolg van
de nalatigheid vast te stellen of de
kraan van de watertoevoer voor de
ballastruimte a! dan niet behoorlijk
was gesloten en dat die nalatigheid
geen verkeerde bediening van het
schip uitmaakt maar in verband te
brengen is met de zorgen die aan de
koopwaar dienen besteed te worden
(2). (Artt. 32 en 33 wet 5 mei 1936.)

------------------1
(1) Cass., 6 april 1973 (A.C., 1973, 786).
(2) Zie DELAHAYE, .Le contra~ d'affret:ment

Wanneer een memorie van antwoord
ter griffie van het Hof is ingediend na
de bij art. 1093 Ger. W. gestelde termijn
blijven de kosten van betekening van
die memorie ten Jaste van de verweerder, zelfs indien het Hof de voorziening verwerpt(3). (Art. l l l l Ger.W.)

(BISCIARI, ALBRECHT T. , COMPAGNIE DES
CIMENTS BELGES , N.V.,, DUMANEX, N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 3656)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, Op 2 december 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 32 van de wet van
5 mei 1936 op de rivierbevrachting en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, om, na compensatie met het bedrag van de vracht ten
belope van 25.743 frank, de eisers tot de
betaling aan de verweersters van 233.386
frank in hoofdsom, vermeerderd met de
interesten en de kosten, te veroordelen
ten titel van schadevergoeding voor een
waterschade opgelopen door een partij
zakken cement vervoerd aan boord van
het motorschip « Solange "• het bewijs
van overmacht verwerpt en eisers subsidiair middel eveneens verwerpt volgens
hetwelk de kwestieuze schade veroorzaakt werd door een scheepvaartongeval
dat aan een verkeerde bediening van het
schip te wijten was, op grond : dat « het
hier niet gaat om een verkeerde bediening van het schip, maar om een
nalatigheid in de vaststelling dat de
kraan van de watertoevoer naar de
ballastruimte al dan niet behoorlijk
gesloten was; dat deze nalatigheid in
verband te brengen is met de zorgen die
aan de koopwaar dienen besteed te
worden; dat inderdaad gebleken is dat
de indringing van water in het ruim de
rechtstreekse oorzaak geweest is van de
schade aan de koopwaar >>,
terwijl, eerste onderdeel, de omstandigheid dat de indringing van water in

fluvial- Commenta1re deJa 101 du· 5 maJ 1936,
druk 1937, nrs. 228 tot 243, en VAN BLADEL, Le het ruim de rechtstreekse oorzaak
contrat de transport par bateaux d'interieur et geweest is van de schade aan de koop-

J'affretement en sejour - Etude doctrinale et waar, niet uitsluit dat de nalatigheid die
de jurisp1udence - Commentaire theorique et dergelijke indringing toegelaten had pratique deJa Joi du 5 mai 1936, t. I, druk 1950, - - - - - - - - - - - - - - - - - nrs. 382 tot 384 en 424 tot 438; zie ook Cass.,
(3) Zie Cass., 6 april 1973 (A.C., 1973, 786).
13 jan. 1978 (A. C., 1978, 573).

-813macht als niet bewezen te hebben
verworpen, vaststelt dat « in ondergeschikte orde ge1ntimeerden (de
eisers) de hypothese van een slechte
afsluiting van de kraan ple1ten,
ofschoon dit in strijd is met
de verklaring van de schipper, en
zij hun vrijstelling afleiden uit
artikel 32 van de wet van 5 me1
1936 >> en vervolgens de aansprakelijkheidsontheffing, zoals bepaald
bij laatstgenoemd artikel, onderzoekt;

te weten een nalatigheid in de vaststelling dat de kraan van de watertoevoer in
de b<.>llastruimte al dan niet behoorlijk
gesloten was - een verkeerde bediening
van het schip uitmaakt dat een scheepvaartongeval veroorzaakt; door er zich
we te beperken op de hierboven aangehaalde algemene beschouwing te steunen zonder in concreto te onderzoeken
of het sluiten van de kraan van de
watertoevoer in het ballastruim de
scheepsinrichting en de bediening van
het schip betreft en of bijgevolg een
door het niet behoorlijk sluiten van
deze kraan veroorzaakte ongeval geen
scheepvaartongeval uitmaakt, het arrest
artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op
de rivierbevrachting schendt;
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusies op omstandige wijze staande
hielden dat de bediening van de ballastinrichtingen, en waterkranen van
een schip, die water in het ledige schip
toelaten met het oog op zijn bestuurbaarheid, tot de bediening van het schip
behoren en dat een ongeval, zoals de
plotse indringing van water in de ballastruimte, dat verband houdt met de
ballastinrichtingen, een scheepvaartongeval uitmaakt; het arrest, dat dit precieze middel van de conclusies van de
eisers onbeantwoord laat, artikel 97 van
de Grondwet schendt :

Overwegende dat het verzoekschrift tot cassatie op 7 april 1982
<aan de naamloze vennootschap
« Dumanex >> werd betekend; dat de
memorie van antwoord, op 8 juli
1982 ter griffie van het Hof ingediend, met toepassing van de
artikelen 1093, 52, 53 en 54 van het
Gerechtelijk Wetboek, niet ontvankelijk is in zoverre zij voor de
naamloze vennootschap « Dumanex >> werd ingediend;
Over
de
grond
van
nietontvankelijkheid door eerste verweerster tegen de beide onderdelen
aangevoerd en hieruit afgeleid dat
de eisers daarbij geen belang hebben, nu het arrest oordeelt dat de
door de eisers in ondergeschikte
orde gepleite hypothese van een
slechte afsluiting van de kraan in
strijd is met de verklaring van de
schipper:
Overwegende dat het arrest, na
de. door de eisers ingeroepen over-

Overwegende dat, nu het arrest
enkel vaststelt dat het in ondergeschikte orde door de eisers aangevoerde verweer in strijd is met de
verklaring van de schipper, maar
daaruit op zichzelf geen rechtsgevolg afleidt en integendeel het verweer uit dat oogpunt onderzoekt,
de aangevoerde grond van nietontvankelijkheid niet aanwezig is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « het hier niet gaat om een
verkeerde bediening van het schip,
maar om een nalatigheid in de
vaststelling dat de kraan van de
watertoevoer naar de ballastruimte
al dan niet behoorlijk gesloten was;
dat deze nalatigheid in verband te
brengen is met de zorgen die aan de
koopwaar dienen besteed te worden;
dat inderdaad gebleken is dat de
indringing van water in het ruim de
rechtstreekse oorzaak geweest is
van de schade aan de koopwaar >>;
Overwegende dat het arrest
zodoende oordeelt dat het !etten op
het gesloten zijn van de kraan in
de gegeven omstandigheden geen
betrekking heeft op de bediening
van het schip en dat deze nalatigheid, met indringing van water in
het ruim als rechtstreeks gevolg, de
zorg voor de koopwaar betreft;
Dat deze motivering aan het
vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet voldoet;

-814Dat het middel feitelijke grond- Nr. 360
slag mist;
l" KAMER - 25 febrnari 1983
Wat het eerste onderdeel betreft :
EN
ARRESTEN
Overwegende dat het arrest in VONNISSEN
concreto onderzoekt of het letten op BURGERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGE AANGESTELD DOOR DE RECHTER - EED NIET AFGEhet gesloten zijn van de kraan van
LEGD - GER.W., ART. 862, § 1, 6° - NIETIGHEID
de watertoevoer in het ballastruim
VAN
HET DESKUNDIGENVERSLAG - GER.W.,
betrekking heeft op de scheepsinART. 864, EERSTE LID - GEDEKTE NIETIGrichting en de bediening van het
HEID.
schip en, op grond van de feiten die
het vaststelt, wettig heeft kunnen De nietigheid van een deskundigenverslag, wegens het gebrek aan eedaflegbeslissen dat die nalatigheid ten
ging door de deskundige aangesteld
deze geen verkeerde bediening van
door de rechter, is gedekt wanneer
het schip uitmaakt maar een nalaeen vonnis of arrest op tegenspraak,
tigheid in verband met de zorgen
behalve datgene dat een maatregel
die aan de koopwaar dienen besteed
van inwendige aard inhoudt, is gewete worden; dat in de context van het
zen zonder dat de nietigheid door de
arrest de nadruk niet dient gelegd
partij is voorgedragen of door de
rechter ambtshalve is uitgesproken.
te worden op « de rechtstreekse
(Artt. 862, § l, 6', en 864, eerste lid,
oorzaak van de schade aan de
Ger.W.)
koopwaar , - wat tussen partijen
niet betwist werd - maar op « de
(SLEEUWAERT
indringing van water in het ruim >>,
T. DE WILDE, GOVAERT, GOOSSENS)
als gevolg van de nalatigheid;
Overwegende dat het arrest, dat
de ontheffing van aansprakelijkheid
verwerpt, omdat het ten deze gaat
om een gebrek aan zorg voor de
koopwaar en niet om een foutieve
bediening van het schip, artikel 32
van de wet van 5 mei 1936 niet
schendt;

(A.R. nr. 3740)
25 februari 1983 - l" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Delahaye.

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Nr. 361

l" KAMER- 25 febrnari 1983
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE
de kosten, behalve de helft van de ZAKEN - CASSATIEBEROEP - MIDDEL VAN
kosten van de betekening van de =:;~:VA~~:NIJ~~EI~oo:~:NI:aE 0~~
memorie van antwoord, welke ten WORPEN, NIET AANGENOMEN - MEMORIE
laste blijft van tweede verweerster.
VAN WEDERANTWOORD - KOSTEN IN PRINCIPE TEN LASTE VAN DE VERWEERDER IN DE
VOORZIENING, ZELFS INDIEN DE VOORZIE25 februari 1983 - 1" kamer - VoorNING WORDT VERWORPEN- BESLISSING VAN
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitHETHOF.
ter Verslaggever : de h. Boon het
middel
van
nietGelijkluidende conclusie van de h. Til!e- Wanneer
ontvankelijkheid door de verweerder
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
tegen een voorziening in burgerlijke
mrs. Dassesse en VanRyn.

-815zaken opgeworpen, niet wordt aangenomen, moeten de kosten van de
memorie van wederantwoord in plincipe, zelis in geval van verwerping van
de voorziening, door de verweerder
worden gedragen en worden zij door
het Hoi te zijnen Jaste relegd (1).
(Art. 1111, vierde lid, Ger.W.
(VANHERCK, GOFFLO T. MRS. ARTS, BOSTOEN,
Q.Q., LOWIE)

(A.R. nr. 3688)

25 februari 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en van Heeke.

bet bestaan van dat ieit en de omstandigheden die daarvan een dringende
reden kunnen maken, voldoende
zekerheid heeft om met kennis van
zaken een beslissing te kunnen
nemen; derhalve naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter
wanneer daarin gezegd wordt dat de
partij die ontslag heeit gegeven, voldoende kennis had van een ieit, voordat zij van een derde een bJiei had
ontvangen die geen nieuw gegeven
bevatte of die enkel een middel was
om dat feit te bewijzen (2). (Art. 18,
tweede en derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.)
(WASTEELS P.V.BA. T. ROMERO HERNANDEZ)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6762)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1982 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Nr. 362
3" KAMER- 28 februari 1983

1° CASSATIE-

BEVOEGDHEID- BURGERLIJKE ZAKEN- UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
OP GROND VAN DRINGENDE REDENEN- FElT
SEDERT TEN MINSTE DRIE DAGEN BEKEND KENNIS VAN HET FElT- BEGRIP.

1' Het Hoi van

Ove1· bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 18 van de
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden,
waarvan het eerste lid is gewijzigd bij
artikel 48 van de wet van 21 december
1969 en het tweede en derde lid bij
artikel 34 van de wet van 10 december
1962, zoals het van kracht was tot de
opheffing ervan bij artikel 137 van de
wet van 3 juli 1978, 1315, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, 129, 130, van de
Vennootschappenwet, welk laatste artikel gewijzigd is bij artikel 23 van de wet
van 6 maart 1973, en 97 van de Grandwet,

Cassatie is, bij de
beoordeling van een cassatiemiddel,
bevoegd om de bestreden beslissing
uit te Jeggen en te beslissen dat een
uitdrukking van die beslissing de
doordat het arrest beslist dat het
gedachte van de rechter verkeerd ontslag zonder opzegging, dat eiseres op
weergeeft, maar dat die gedachte niet- vrijdag 17 februari 1978 wegens een
temin duidelijk genoeg blijit(1).
dringende reden heeft gegeven, tardief
2' Het ieit dat het ontslag wegens drin- is, op grond dat « de bij de wet bepaalde
gende redenen rechtvaardigt, is val- termijn van drie dagen begint te !open
gens de wet aan de ontslaggevende vanaf het ogenblik dat de litigieuze
partij bekend, wannee1· deze omtrent feiten aan de werkgever bekend zijn en
niet vanaf de dag waarop hij het bewijs
van die feiten in handen heeft; die
wettelijke verplichting trouwens haar
Nota arrest nr. 361 :
reden van bestaan heeft, daar een
(1) Cass., 9 juni 1977 (A.C., 1977, 1041).
andere beslissing erop zou neerkomen
dat die termijn van drje dagen in det
Nota arrest nr. 362 :

(1) Cass., 7 jan. 1972 (A.C., 1972, 450); Cass.,
(2) Zie Cass., 14 mei 1979 (A.C., 1978-79,
31 maart 1977 (A. C., 1977, 832).
1092) met voetnoot 1.

-816vanaf 13 februari 1978 aan eiseres
bekend was in de zin van artikel 18 van
de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden en dat de brief van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen
die bekendheid aileen maar heeft bevestigd, zodat de opzegging op 17 februari te laat is gegeven (schending van
artikel 18, inzonderheid tweede lid, van
de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden);
tweede onderdeel, het feit dat
Wasteels
bij
het onderhoud
van
13 februari 1978 aanwezig was zodat hij
vanaf die datum kermis had van het
litigieuze feit, moest worden bewezen
door verweerster die zich op dat feit
wilde beroepen om te doen aannemen
dat het ontslag op 17 februari 1978 te
laat was gegeven; waaruit volgt dat het
arrest, . door vast te stellen dat de
verklaring van eiseres over de afwezigheid van Wasteels twijfelachtig is, daar
geen enkel gegeven uit het dossier
dienaangaande << enige bijzonderheid »
verschaft, eiseres verplicht te bewijzen
dat Wasteels niet aanwezig was bij dat
onder houd of althans verweerster ervan
ontslaat te bewijzen dat hij aanwezig
was; het aldus de regels betreffende de
bewijslast in burgerlijke zaken miskent
(schending van de artikelen 870 van. het
Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het
Burgerlijk Wetboek);
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
een ontslag zonder opzegging rechtvaarderde onderdeel, wanneer, zoals ten
digt doch dat, om te kunnen worden deze, het ontslag door een rechtspersoon
aangevoerd, niet sedert ten minste drie wordt gegeven het ernstige feit dat een
dagen bekend mag zijn aan de partij die ontslag zonder opzegging rechtvaardigt,
ontslag geeft, het feit is met inachtne- noodzakelijk bekend moet zijn, zoals het
ming van aile omstandigheden die daar- arrest trouwens aanneemt, aan een
van een dringende reden kunnen natuurlijke persoon die bevoegd is om
maken; in de zin van artikel 18, tweede namens de vennootschap ontslag te
lid, van de Arbeidsovere!'nkomstenwet geven; krachtens de artikelen 129 en 130
Bedienden, het feit aan de partij die van de Vennootschappenwet een persoontslag geeft, bekend is wanneer deze, nenvennootschap met beperkte aanspraom met kennis van zaken een beslissing kelijkheid, zoals eiseres, wordt bestuurd
te nemen, omtrent het bestaan van dat door de zaakvoerder of door het
feit en de omstandigheden die daarvan bestuurscollege waarvan de benoeming
een dringende reden kunnen maken, geschiedt door de vennoten; het arrest
voldoende zekerheid heeft voor haar geen enkele vaststelling bevat waaruit
eigen overtuiging en tevens tegenover de kan worden afgeleid dat Federico, hetzij
andere partij en het gerecht; daaruit krachtens de wet, hetzij krachtens de
volgt dat het arrest dat aanneemt dat statuten van de vennootschap, zaakvoereiseres v66r 15 februari 1978 niet het der van de vennootschap was of met het
bewijs in handen had van het bestaan dagelijkse bestuur ervan was belast; de
en van de ernst van het aan verweerster verklaring van het arrest dat « het
verweten feit, of dat althans niet vast- ondenkbaar lijkt dat een directeur niet
stelt dat zij een voldoende bewijs had bevoegd is om een personeelslid te
om niet aileen haar overtuiging doch ontslaan » niet de vaststelling van het
ook die van verweerster en van het bestaan en van de regelmatigheid van
gerecht te vormen, niet naar recht heeft een dergelijke bevoegdheid is; daaruit
kunnen beslissen dat het litigieuze feit 1 volgt dat het arrest, door om die reden

meeste gevallen tot niets dient; bij de
toepassing van die regel op het onderhavige geval moet worden vastgesteld dat,
volgens de bekentenis van appellante
(thans verweerster), die niet door gelntimeerde (thans eiseres) wordt tegengesproken, zij tijdens het onderhoud van
13 februari het litigieuze feit heeft
erkend dat in aanmerking is genomen
ter rechtvaardiging van het ontslag
wegens dringende reden, dat haar bij
brief van 17 februari 1978 ter kennis is
gebracht; aldus bezien, de bij de wet
bepaalde termijn van drie dagen niet in
acht is genomen »; dat eiseres tevergeefs
opwerpt dat Wasteels niet bij het onderhoud van 13 februari 1978 aanwezig was;
dat dit feit niet bewezen is; dat in elk
geval de directeur Federico aanwezig
was en bevoegd was om te ontslaan; dat
eiseres waarschijnlijk om de brief van
15 februari 1978 van de N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft
verzocht; dat in elk geval uit de bewoordingen ervan volgt dat die brief slechts
een bevestiging was van een onregelmatigheid die aan eiseres bekend was; dat
eiseres dus niet kan betogen dat zij op
grond van die brief met kennis van
zaken de ernst van het litigieuze feit
heeft kunnen beoordelen; dat hij ten
hoogste
een bewijselement
is
geweest,
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1978 kennis had vim het litigieuze feit,
de regels betreffende het dagelijkse
bestuur van de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
miskent (schending van de artikelen 129
en 130 van de Vennootschappenwet) en
bijgevolg een verkeerde toepassing
maakt van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden (scherrding van die wetsbepaling en inzonderheid van het tweede lid);

de argumentatie waarin eiseres had
betoogd dat zij op 16 februari 1978
ontslag had gegeven en dat zij dit
ontslag bij aangetekende brief van
17 februari 1978 had bevestigd, zodat het
ontslag helemaal niet tardief doch regelmatig was (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in dit onderdee! bekritiseerde gronden van het
arrest weer in hun verband moeten
worden geplaatst; dat het arrest
erop wijst dat volgens de niet door
eiseres betwiste bekentenis van verweerster « zij tijdens het onderhoud
van 13 februari het litigieuze feit
heeft erkend dat in aanmerking is
genomen om het ontslag wegens
dringende
reden
te
rechtvaardigen »; dat het arrest bovendien
zegt dat de door eiseres aangevoerde brief van 15 februari 1978
van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen « in werkelijkheid geen enkel nieuw of oorspronkelijk element in verband met
de feiten of het ernstig karakter
ervan .verschaft » en dat hij slechts
een « bevestiging is van een reeds
vroeger gegeven mondeling verslag >>;

vierde onderdeel, eiseres, zonder dienaangaande door het arrest te worden
tegengesproken, bij conclusie betoogde
dat zij verweerster op donderdag
16 februari 1978 in de namiddag door
bemiddeling van Wasteels had ontslagen
en dat de brief tot bevestiging van de
beeindiging de volgende dag, namelijk
op 17 februari, was gepost; krachtens
artikel 18, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden, het outslag wegens dringende reden niet meer
zonder opzegging mag worden gegeven
wanneer het feit dat het zou gerechtvaardigd hebben sedert ten minste drie
dagen aan de partij, die ontslag geeft,
bekend is; krachtens artikel 18, derde
lid, van die Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden, alleen de redenen waarvan
kennis wordt gegeven bij aangetekende
brief, gezonden binnen drie dagen na
het ontslag, kunnen worden aangevoerd
tot rechtvaardiging van het ontslag zon-.
der opzegging; eiseres die eerste bepaling in acht heeft genomen door ontslag
Overwegende dat uit de gezamente geven op 16 februari 1978, dit is v66r lijke vaststellingen en vermeldingen
het verstrijken van de termijn van drie van het arrest blijkt dat het
dagen die, volgens de stelling van het arbeidshof heeft geoordeeld dat
arrest, is ingegaan op 13 febmari 1978 vanaf 13 februari 1978 aile noodzaen zij de tweede bepaling is nagekomen
door de dringende reden ter rechtvaardi- kelijke elementen aanwezig waren
ging van het ontslag ter kennis te om voldoende zekerheid omtrent
brengen bij aangetekende brief van het feit en het ernstig karakter
17 februari 1978, dit is v66r het verstrij- ervan te verschaffen;
ken van de termijn van drie dagen die
Dat, zo het arbeidshof zegt dat de
op 16 febmari 1978 is ingegaan; het termijn van drie dagen bepaald bij
arrest derhalve, door de beeindiging van
de overeenkomst tussen de partijen vast artikel 18, tweede lid, van de
te stellen op 17 februari 1978, dit is de Arbeidsovereenkomstenwet Bediendatum van de brief met de reden van den bcgint te !open vanaf het ogenhet ontslag, artikel 18, tweede en derde blik dat de litigieuze feiten bekend
lid, van die Arbeidsovereenkomstenwet zijn en niet vanaf de dag waarop de
Bedienden verkeerd toepast en dus werkgever het bewijs van die feiten
schendt (schending van die wetsbepalin- in handen heeft, en erop wijst dat
gen), de bewijskracht van de brief van de brief van de Nationale Maat17 februari 1978 en van de conclusie van
eiseres dienaangaande miskent (schen- schappij der Belgische Spoorwegen
ding van de artikelen 1318, 1320 en 1322 geen enkel nieuw element verschaft
van het Burgerlijk Wetboek) en althans en ten hoogste een « bewijseleniet antwoordt op de erin voorkomen- 1 ment » is, uit de context van het
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die overwegingen, niet doelt op de beslist dat ten deze Federico
gegevens die noodzakelijk zijn om bevoegd was om verweerster te
aan wie dan ook een voldoende ontslaan;
zekerheid te verschaffen, doch op de
Dat het onderdeel niet kan worbewijsmiddelen waarover de ontslag- den aangenomen;
gevende partij beschikt om de feiten
Wat het vierde onderdeel betreft :
te bewijzen;
Overwegende dat eiseres in haar
Dat het arbeidshof aldus zijn conclusie, onder het opschrift « de
beslissing naar recht verantwoordt;
omstandigheden van de beeinDat het onderdeel niet kan wor- diging », vermeldde dat verweerster
op 16 februari 1978 een onderhoud
den aangenomen;
had gehad met Wasteels, dat zij
Wat het tweede onderdeel be- haar fout had erkend en op staande
voet was ontslagen; dat zij onder
treft :
Overwegende dat het arrest zijn het opschrift « het tardief karakter
beslissing niet doet steunen op de van het ontslag >> aanvoerde dat
aanwezigheid van Wasteels bij het Wasteels niet aanwezig was bij het
onderhoud van 13 februari 1978, dat
onderhoud van 13 februari 1978;
de fout van verweerster was bevesDat het onderdeel bij gebrek aan tigd in een brief van de Nationale
belang niet ontvankelijk is;
Maatschappij der Belgische SpoorWat het derde onderdeel betreft : wegen van 15 februari 1978 en dat
zij op die datum in het bezit was
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie niet heeft aangevoerd dat van aile elementen om de feiten te
Federico niet bevoegd was om ver- kunnen beoordelen; dat zij die pasweerster te ontslaan en meer sage van de conclusie als volgt
bepaald geen gewag heeft gemaakt besloot : « beeindiging van 17 februvan de artikelen 129 en 130 van ari 1978 is regelmatig »;
Dat eiseres, in tegenstelling met
de Vennootschappenwet betreffende
het bestuur van de personenven- wat in het middel wordt betoogd, in
nootschappen met beperkte aan- haar conclusie niet aanvoerde dat
sprakelijkheid; dat zij integendeel de brief van 17 februari 1978 het op
aanvoerde « dat het door de ven- 16 februari 1978 gegeven ontslag
nootschap aangevoerde feit voor het bevestigde;
eerst bekend was op maandag
Overwegende dat het arbeidshof
13 februari 1978, op welke dag derhalve niet heeft verzuimd dienappellante (thans verweerster) door aangaande op de conclusie te antde vennootschap is geconvoceerd »;
woorden; dat het, door de datum
Overwegende dat het arrest er van het ontslag op 17 februari 1978
weliswaar op wijst dat eiseres vast te stellen, dat wil zeggen op
betoogt dat Federico « helemaal niet een van de in de conclusie vermelde
bevoegd was om de betrokkene te data, de bewijskracht van die conontslaan en aileen Wasteels zulks clusie niet heeft miskend; dat het
zijn beslissing niet doet steunen op
kon doen »;
uitlegging van de brief van
Dat het arrest dit niet nader de
17 februari 1978 en dus evenmin de
gemotiveerde verweer verwerpt op bewijskracht van die brief heeft
grand « dat het ondenkbaar lijkt dat miskend;
een directeur niet bevoegd is om
Dat het onderdeel in zoverre feieen personeelslid te ontslaan, doch
dat daarvoor een beroep moet wor- telijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest, nu
den gedaan op de directeurgeneraal Wasteels »; dat het arrest het, zoals uit het antwoord op het
aldus op grond van een feitelijke en derde onderdeel volgt, naar recht
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van de dringende reden en nu het, was het gegrond, niet tot cassatie
zonder zich bloot te stellen aan de van het arrest kan leiden;
door eiseres aangevoerde grieven,
Dat het middel derhalve bij
de datum van het ontslag op gebrek aan belang niet ontvankelijk
17 februari 1978 heeft kunnen vast- is;
stellen, naar recht beslist dat het
ontslag te laat is gegeven volgens
artikel 18, tweede lid, van de
Arbeidsovereenkomstenwet BedienOm die redenen, verwerpt de
den;
voorziening; veroordeelt eiseres in
Dat het onderdeel in zoverre niet de kosten.
kan worden aangenomen;
28 februari 1983 - 3' kamer - VoorOverwegende dat, wegens de ver- zitter
en verslaggever : de h. Meeus,
werping van het tweede middel dat afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
gericht is tegen de beschikking dat conclusie van de h. Duchatelet, eerste
het ontslag te laat is gegeven, het advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
eerste middel dat kritiek oefent op De Bruyn en Simont.

-1-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGA VE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval - Schade aan voertuig Dubbele raming - Forfaitaire raming Darling - Geoorloofd karakter - Voorwaarde.
651

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
Aanranding zonder geweld of bedreiging op
de persoon of met de hulp van de persoon van
een minderjarige van hetzelfde geslacht beneden de valle leeftijd van achttien jaar- Strafwetboek, art. 372bis - Bepaling niet strijdig
met de artt. 8 en 14 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
483

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Overeenkomsten die strekken tot de dekking
van de gevolgen van een eventuele aquiliaanse fout - Geldigheid.
469

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade veroorzaakt door de respectieve feuten van twee personen - Ieder van hen t.a.v.
de benadeelde gehouden tot volledige schadevergoeding.
785

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid
Begrip.
633

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade ten gevolge van een fout - Raming
naar billijkheid van de materiele en morele
schade samen - Vereisten voor regelmatige
motivering en wettelijke verantwoording. 725

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Verkeersongeval Omvang - Begrip.

Schade aan voertuig 651

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materi€1e schade
Elementen en
grootte - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Aanrekening van een door het ziekenfonds
verrichte uitkering.
666

Aansprakelijkheid buiten overecnkomst
Schade
Materii?Je schade - Elemen ten en
grootte- Jaarlijkse vakantie- Vakantiegeld

-2va n de werknemer - Sch ade ten gevolge van
verlies van vakanliegeld - Arbeidsonderbre~
king wegens ongeval dat geen arbeidsongeval
is - Aanspraak op schadevergoeding Vereisten.
666

Arbeidsovereenkomst
Bedienden Overeengekomen
bezoldiging- Begrip.

jaarlijkse
686

Arbeidsovereenkomst
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Uitvoering van de overeenkomst- Begrip .
603

Omvang van de schade - Vergoedende rente
- Aanvangspunt - Onaantastbare beoorde~
ling van de feitenrechter.
768

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de uitvoering va n de overeenkomst - Gevolg.
603

Arbeid
Arbeids~

en rusttijden - Betaalde feestdagen
- Betaling van loon
Gerechtvaardigde
afwezigheid - Staking.
539

Arbeidsovereenkomst
Beeindiging - Dringende reden - Begrip.
504

Arbeidsongeval
Kosten - Geding tussen een verzekeraar en
een ziekenfonds - Geen toepassing van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet.
4 74

Arbeidsovereenkomst
Beeindiging - Dringende reden - Beom·delin g van het dringend karakter van de aangevoerde reden - Taak van de feitenrec hter.
504

Arbeidsongeval
Ongeval overkomen tijdens de uitvoering van
de a rbeidsovereenkomst - Arbeid verricht
tijdens een periode van schorsing.
603

Arbeidsovereenkomst
Eenzijdige wijziging in essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Arbeidstijd - Onrechtmatige beeindiging.
740

Arbeidsongeval
Ongeval overkomen tijdens en door het feit
van de uitvoering van de overeenkomst Begrip.
740

Arbeidsongeval
Procedure - Veiwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit ldentite it van de verzekerirtgsinstelling niet
vermeld op de aangifte van het ongeval.
736

Arbeidsovereenkomst
Bedienden - Opzeggingstermijn - Vaststelling door de rechter - Bevoegdheid van de
rechter.
601

Arbeidsovereenkomst
Bedienden - Dwingende wetsbep a ling Vaststelling van de opzeggingstermijn door de
rechter.
601

Arbeidsovereenkomst
Arbeidsongeval
Procedure - Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit Gevallen van toepassing.
736

Beeindiging van de arbeidsovereenkomst op
grond van dringende redenen - Feit sedert
ten minste drie dagen bekend - Kennis van
het feit- Begrip.
815
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Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van voordelen bepaald in art. 2 wet
30 juni 1967 - lndeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de werknemer Gevolgen t.a.v. de rang van het voorrecht van
de werknemer dat met het voorrecht van het
Fonds samenloopt.
478

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Wet van 30
juni 1967, art. 4 - Beeindiging van de arbeidsovereenkomst - Begrip.
482

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van voordelen bepaald in artikel 2
wet 30 juni 1967 - Bevoegdheid van de rechter voordat de werknemer een verzoek tot
betaling heeft gedaan.
535

digde ontslagvergoeding door het Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Beperking per maand, begrepen in de periode
welke als basis dient voor de berekening van
die vergoeding - Begrip.
715

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Recht van de
werknemer op betaling van de hem verschuldigde ontslagvergoeding door bet Fonds tot
Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Ontstaan van dat recht- Begrip.
715

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Voordelen waarvan sprake is in art. 2 wet
30 juni 1967 - Rechtsvordering tot betaling
van de werknemer - Vereisten.
715

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers
Betaling van de voordelen bedoeld bij art. 2
wet 30 juni 1967 - lndeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de werknemer Voorrecht van de werknemer voor het saldo
van bet hem verschuldigde bedrag en voorrecht van het Fonds voor het aan de werknemer betaalde bed rag - Rang.
555

Arbeidsvoorziening
Sluiting van onderneroingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van voordelen bedoeld in art. 2 wet
van 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de werknemer Voorrecht van de werknemer voor het hem
verschuldigde saldo en voorrecht van het
Fonds voor het a an de wer knemer betaalde
bedrag - Rang.
712

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Recht van de
werknemer op betaling van de hem verschul-

B

Bedrijfsrevisor
Beroepsgeheim - Bedrijfsrevisor aangewezen op verzoek, met toepassing Vennootschappenwet, art. 29 bis - Achteraf gerechtelijk deskundige benoemd in het kader van de
procedures van gerechtelijk akkoord en faillissement betreffende verzoeker - Bekendmaking van inlichtingen en feiten waarvan
hij vroeger in de uitoefening van zijn ambt
van bedrijfsrevisor kennis heeft gekregen Geen miskenning van het beroepsgeheim. 706

Belasting over de toegevoegde waarde
Wet van 3 juli 1969, art. 50, § 1, 4" - Niet-betaling van de verschuldigde belasting binnen de
in art. 50, § 1, 3u, voorgeschreven termijn Misdrijf gepleegd met bedrieglijk opzet of met
bet oogmerk te schaden - Bedrieglijk opzet
of oogmerk te schaden
Begrip.
702
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Hoofdelijke veroordeling tot betaling van de
ontdoken belasting van de personen die als
daders of als medeplichtigen van misdrijven
bedoeld in de artt. 73 en 73bis wet van 3 juli
1969 werden veroordeeld- Begrip.
702

Belasting over de toegevoegde waarde
Wetboek Belasting over de Toegevoegde
Waarde, art. 18 - Levering van diensten Begrip.
732

Beroepsgeheim
Bedrijfsrevisor - Aangewezen op verzoek,
met toepassing Vennootschappenwet, art.
29bis - Achteraf gerechtelijk deskundige
benoemd in het kader van de procedures van
gerechtelijk akkoord en faillissement betreffende verzoeker - Bekendmaking van inlichtingen en feiten waarvan hij vroeger in de
uitoefening van zijn ambt van bedrijfsrevisor
kennis heeft gekregen - Geen miskenning
van het beroepsgeheim.
706

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering
Aanvraag van de veroordeelde om van de
gevolgen van die beslissing te worden ontheven - Aanvang van de termijn waarbinnen
deze aanvraag mag worden ingediend.
510

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering
Ontheffing van de gevolgen van die beslissing
- Arrest van het hof van beroep - Voorafgaand verzoekschrift aan de procureur-generaal te richten- Termijnen.
510

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering
Aanvraag van de veroordeelde om van de
gevolgen van die beslissing te worden ontheven - Aanvang van de termijn waarbinnen
deze aanvraag mag worden ingediend Ambtshalve op te werpen middel.
510

Beslag
Gesubsidieerde onderwijsinrichting - Werkings- en uitrustingstoelagen - Voor beslag
vatbaar.
710

Be rusting
Burgerlijke zaken - Zich gedragen naar de
wijsheid van de rechtbank - Begrip.
587

Bescherming van de maatschappij
Vaststelling van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de verdachte de feiten heeft
gepleegd, dat hij zich in een van de bij art. 1
bedoelde staten bevindt, maar dat hij geen
gevaar is - Arrest dater geen reden tot internering is - Aard van die beslissing - Eindbeslissing op de strafvordering - Gevolg. 610

Betekening van exploten
Burgerlijke zaken - Vermelding van de
woonplaats van de geadresseerde overeenkomstig de artikelen 35 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek - Op straffe van nietigheid
voorgeschreven vermelding - Rechter kan
het exploot alleen nietig verklaren als die
onregelmatige vermelding de belangen heeft
geschaad van de partij die ze aanvoert.
463

Betekening van exploten
Bescherrning van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij waarbij aan de ge'interneerde verlof wordt geweigerd - Voorziening
in cassatie - Niet ontvankelijke voorziening.
576

Burgerlijke zaken - Betekening aan de vroegere maatschappelijke zetel van de vennootschap - Dwaling ten gevolge van nalatigheden van die vennootschap.
568

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bewarend beslag onder
derden- Plaatselijke bevoegdheid.
735

Bescherming van de maatschappij
Vordering tot wederopneming van de procureur des Konings - Veroordeling wegens een
ander misdrijf - Beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij, die
wederopneming beveelt Wettigheid Vereiste
766

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.
735
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Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Militair- Politiek Misdrijf. 801

Bewijs door geschrift - Strafzaken - lVIiskenning van de bewijskracht van een akte.
491

Bewijs
Feitelijke vermoedens - Toezicht van het Hof.

Directe belastingen
516

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Burgerlijk Wetboek 1 art. 1348, eerste lid Beoordeling of een partij in de morele onmogelijkheid is geweest om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen - Onaantastbare beoordeling door de rechter - Grenzen.
524

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijs door getuigen Verwerping van een aanbod van bewijs door
getuigen - Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter van het bepaald en ter zake
dienend kenmerk van het feit- Art. 915 van
het Gerechtelijk Wetboek.
600

Bewijs
Feitelijke vermoedens
- Toezicht van het Hof.

Burgerlijke zaken
755

Bewijs
Bewijs door geschriften - Bewijskracht van
de akten - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schending van de bewijskracht
van de akten - Begrip.
633

Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtrechtelijke procedure - Geen geschil
over een burgerlijk recht, in de zin van art. 92
Gw.
657

Burgerlijke rechtsvordering
Bescherming van de maatschappij - Vaststelling van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de verdachte de feiten heeft gepleegd,
dat hij zich in een van de bij art. 1 van de wet
bedoelde staten bevindt, maar dat hij geen
gevaar is - Arrest dat er geen reden tot internering is - Aard van die beslissing - Eindbeslissing op de strafvordering - Gevolg. 610

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Burger!ijk Wetboek, art. 1348, eerste lid Beslissing dat een partij in de morele onmogelijkheid is geweest om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen van tussen partijen gesloten lastgeving - Verantwoording.
524

c

Bewijs
Strafzaken - Prejudicieel geschil - Art. 16
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering - Art. 206 Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten - Prijsbewimpe!ing.
506

Bewijs
Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Onaantastbare beoordeling door de fei tenrechter Grenzen.
578

Cassatie
Opdracht van het Hof - Tuchtzaken - Orde
van Architecten - Bestreden beslissing waarvan het beschikkende gedeelte is gegrond op
een door het cassatieberoep aangevochten
reden - Bevoegdheid van het Hof om een
rechtsgrond in de plaats te stellen waardoor
het beschikkende gedeelte wordt verantwoord.
657

Bewijs
Bewij s door getuigen - Strafzaken - Geval
waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel
voorschrijft - Getuigenissen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter Grenzen.
646

Cassatie
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Uitlegging van de bestreden beslissing - Bevoegdheid van het Hof.
815
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Cassatie

Strafzaken - Arrest waarbij een beklaagde
op de strafvordering wordt veroordeeld en
aan twee burgerlijke partijen schadevergoeding wordt toegekend - Cassatieberoep van
de beklaagde - Arrest waarbij de beslissing
op de strafvordering wordt vernietigd en
waarbij de vernietiging niet wordt uitgebreid
tot een van de burgerlijke partijen - Verbetering van de vergissing - Tweede arrest,
waarbij het eerste wordt aangevuld om het te
vervolledigen - Arrest waarbij vernietiging
van de beslissing t.a.v. de tweede burgerlijke
partij wordt bevolen.
696

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging
van een beslissing - Brengt vernietiging
mede van de beslissing die slechts het gevolg

is van de eerste beslissing.

524

Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde
- Burgerrechtelijk aansprakelijke partij die
zich niet of althans onregelmatig in cassatie
heeft voorzien - Gevolg ten aanzien van de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
628

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beschikkend gedeelte niet
onderscheiden t.a.v. de omvang van de cassatie - Begrip.
628

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat de
conclusie niet is beantwoord - Grand van
niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat de
rechter op die conclusie niet behoefde te ant~
woorden - Ontvankelijk middel.
660

Cassatie
Strafzaken - Valsheid en gebruik
van valse stukken - Een enkele straf t.w. een
hoofdgevangenisstraf, een geldboete en ont~
zetting uit de rechten vermeld in art. 31 Straf~
wetboek, wegens die gecorrectionaliseerde
misdaden en onder meer oplichtingen Straf wettelijk verantwoord door die wanbe~
drijven - Beslissing waarbij bovendien ver~
beurdverklaring wordt uitgesproken wegens
valsheid en gebruik van valse stukken - Beslissing dienaangaande niet naar recht verant~
woord - Vernietiging en verwijzing beperkt
tot bet beschikkende gedeelte waarbij de verbeurdverklaring wordt uitgesproken.
487
Omvang -

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep van de beklaagde en van de
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke
partij - Vernietiging op het cassatieberoep
van de beklaagde - Gevolg t.a.v. de burgerlijk aansprakelijke partij.
628

Cassatiemiddelen
Middel afgeleid uit de miskenning van dE:.:
bewijskracht van een wet, in de zin van art.
608 Ger.W. - Niet ontvankelijk middel.
673

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Grand van niet-ontvankelijkheid Grand van niet-ontvankelijkheid
door een burgerlijke partij tegen een middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat door de
enkele straf waartoe de eiser is veroordeeld,
naar recht verantwoord blijft door de veroor~
deling wegens een door bet middel niet gekritiseerde telastlegging - Gebrek aan belang
- Niet ontvankelijke grand van niet~ ontvan
kelijkheid.
702

Cassatiemiddelen
Directe belastingen - Middel dat het Hof zou
verplichten feitelijke gegevens na te gaan Niet ontvankelijk middel.
787

Cas sa tie
Omvang - Strafzaken - Cassatie enkel
wegens het ontbreken van de vaststelling van
de wettelijke vereisten - Gedeeltelijke vernietiging met verwijzing.
749

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel waarbij gebrek aan ant~
woord op de conclusie wordt aangevoerd Vaagheid.
764

Cassatie
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering - Gevolg van die vernie~
tiging t.a.v. de niet definitieve beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering
tegen
de
beklaagde.
512

Cassatiemiddelen
Directe belastingen - Middel dat niet voor
elke daarin vervatte grief de geschonden
wetsbepalingen vermeldt.
787
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Cassatiemiddelen

Burgerlijke zaken - Vermelding van de geschonden wett·.~lijke bepalingen - Geen vermelding van de wettelijke bepalingen die de
bepalingen waarvan de schending wordt aan-

gevoerd, toepasselijk maken kelijk middel.

Niet ontvan673

Recht van verdediging - Tuchtzaken - Orde
van Geneesheren - Nederlandstalige raad
van beroep van de Orde van Geneesheren Verweer ten grande gevoerd - Middel voor
het eerst in cassatie dat de appelrechter het
recht van verdediging heeft geschonden Niet ontvankelijk middel.
675

Cassatiemiddelen
Vorm - Strafzaken - Opgave van de geschonden wettelijke bepalingen - Opgave
niet vereist.
646

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Mid del gericht tegen een
beslissing die naar recht verantwoord blijft,
oak al is het middel gegrond - Niet ontvankelijk middel.
564

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Vaag middel - Middel waarin
niet wordt vermeld waarin de aangevoerde
wettelijke bepalingen zijn geschonden - Niet
ontvankelijk middel.
675

Cassatiemiddelen
Strafzaken Middel berustend op een
onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing- Middel dat feitelijke grondslag mist.
746

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vorderingen van eenzelfde eiser tegen onderscheiden verweerders
- Voorziening van een verweerder tegen de
eiser - Middel afgeleid uit een gebrek aan
antwoard ap de conclusie van een andere verweerder - Voarwaarde voor de ontvankelijkheid van het middel.
587

Cassatiemiddelen
Cassatiemiddelen
Tuchtzaken -

Middel ten betoge dat op de

conclusie niet is geantwoord - Conclusie wel
beantwoord - Middel dat feitelijke grondslag
mist.
675

Strafzaken - Strafvordering - Straf uitgesproken wegens een misdrijf gepleegd met een
verzwarende amstandigheid - Middel dat
enkel betrekking heeft op de verzwarende
amstandigheid - Straf naar recht verantwoord wegens het misdrijf afgezien van de
verzwarende omstandigheid
Niet ontvankelijk middel.
577

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Grand
van niet-ontvankelijkheid uit nieuwheid van
het middel - Middel dat betrekking heeft op
het geschil tussen partijen en kritiek oefent
op de weigering van de feitenrechter een
wetsbepaling op het geschil toe te passen Geen nieuw middel
Grand van niet-ontvankelijkheid mist feitelijke grondslag.
555

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel gericht tegen de beslissing op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering
- Middel dat enkel betrekking heeft op een
verzwarende omstandigheid van het misdrijf
- Beslissing naar recht verantwaord afgezien
van de verzwarende omstandigheid - Niet
ontvankelijk middel.
577

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel
dat kritiek oefent op een reden die de rechter
opgeeft ter verantwoording van zijn beslissing
- In beginsel geen nieuw middel.
647

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat, oak al was het
gegrond, niet tot cassatie kan leiden - Niet
ontvankelijk middel.
746

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vermelding van de gedat de schending aanvoert van een wettelijke
schonden wetsbepalingen
Niet toepasselijke
bepaling die door de rechter diende te worden
wetsbepaling.
759
toegepast - Geen nieuw middel.
672
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Drukpers (Politie over de)

Burgerlijke zaken
Middel waarin slechts
melding wordt gemaakt van een wettelijke
bepaling zonder verband met de aangevoerde
grief.
774

D

Dading
Verkeersongeval - Schade aan voertuig
Dubbele raming - Forfaitaire raming
Geoorloofd karakter - Voorwaarde.
651

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Opdracht van de gerechtelijk deskundige - Omvang.
654

Recht van antwoord - Weigering van plaatsing - Weigering omdat een derde is « vermeld » - Geldigheidsvereiste.
795

F

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Faillissementswet, art. 555
(oud) - Draagwijdte.
4 71

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Faillietverklaring - Gevolg
betreffende de samenstelling van de failliete
boedel.
471

Dienstplicht
Militiegerechten
Herkeuringsraad
Samenstelling - Inobservatiestelling bevolen
na de verschijning van de dienstplichtige Beslissing van de raad over de besluiten van
de geneesheer-deskundige - Nieuwe verschijning nodeloos geacht - Lid van de raad
niet aanwezig bij de verschijning van de
dienstplichtige - Onwettige beslissing.
575

Dienstplicht
Militierechtscollege - Zaak door de militieraad bij de Hoge Militieraad aanhangig
gemaakt op grand dat er speciale omstandigheden zijn die voor inwilliging van de aanvraag om uitstel en vrijlating op morele grand
pleiten - Geen beroep van de provinciegouverneur - Hoge Militieraad
Kennisneming van de zaak - Grenzen.
764

Drukpers (Politie over de)
Artikel 2 van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht van antwoord - Recht van
antwoord - Tekst die het recht van antwoord
rechtvaardigt - Omvang.
669

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Arrest dat beslist dat er geen reden is om het
faillissement van de bestuurders van een faillietverldaarde vennootschap uit te spreken Vaststelling dat de bestuurders tijdens de zes
maanden, v66r het vonnis van faillietverklaring, niet persoonlijk een handelsactiviteit
door middel van de vennootschap hebben uitgeoefend - Naar recht verantwoorde beslissing.
496

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Huwelijksvermogensstelsels - Faillietverklaring v66r de inwerkingtreding van de wet van
14 juli 1976, betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogenstelsels
Toepasselijke
wet.
471

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Drukpers (Politie over de)
Recht van antwoord - Recht van antwoord
van een derde die << vermeld » is - Derde Begrip.
795

Interest van schuldvorderingen - Schuldvordering gewaarborgd door een algemeen voorrecht - Loop van de interest vanaf het vonnis
van faillietverklaring.
535
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G

Gerechtskosten
Strafzaken - Strafvordering - Strafvordering vervallen verklaard - Veroordeling van
de beklaagde in kosten van de strafvordering
- Onwettige veroordeling.
628

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting
op niet bebouwde percelen begrepen in een
niet vervallen verkaveling - Art. 70 bis wet
29 maart 1962 - Belastingvrijstelling Omvang.
520

Gerechtskosten
Strafzaken Strafvordering Rechtstreekse dagvaarding - Veroordeling van de
burgerlijke partij in kosten - Burgerlijke
partij niet in het ongelijk gesteld - Onwettige veroordeling.
628

Gemeente en provinciebelastingen
Directe gemeentebelasting
Bezwaar biJ de
bestendige deputatie ingediend - Termijn Afgifte van het aanslagbiljet - Betekenis van
« afgifte >>,
545

Gemeente- en provinciebelastingen
Provinciebelastingen - Belastingverordening
van 29 december 1944 van de provincie Oost·
Vlaanderen op het tewerkgesteld personeel Art. 4, b, lo, van die verordening - Vrijstelling van belasting voor de werklieden en
bedienden van de als van openbaar nut
erkende lichamen - Als van openbaar nut
erkende lichamen - Begrip.
713

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Betekening van de voorziening aan de woonplaats
van verweerder in het buitenland en aan de
gekozen woonplaats in Belgie.
4 77

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken Cassatieberoep Memorie van antwoord ter griffie ingediend
na de bij art. 1093 Ger.W. gestelde termijn Kosten van betekening van die memorie ten
laste van de verweerder, zelfs indien de voorziening wordt verworpen.
811

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Middel van niet-ontvankelijkheid door de verweerder tegen de voorziening opgeworpen,
niet aangenomen - Memorie van wederantwoord - Kosten in principe ten laste van de
verweerder in de voorziening, zelfs indien de
voorziening wordt verworpen - Beslissing
van het Hof.
814

Gerechtskosten
Strafzaken
Vervolging van verscheidene
beklaagden wegens een zelfde misdrijf, van
sommigen van hen tevens wegens andere misdrijven en van een ander beklaagde wegens
nog een ander misdrijf - Vrijspraak van
laatstbedoelde beklaagde en veroordeling van
de andere beklaagde door de correctionele
rechtbank - Hoger beroep van sommige
veroordeelde beklaagden en van het openbaar
ministerie tegen aile veroordeelden - Hof
van beroep dat de veroordelingen handhaaft
- Hoofdelijke veroordeling van alle veroordeelde beklaagden in al de kosten van de
strafvordering in eerste aanleg - Voorwaarde.
723

Gerechtskosten
Strafzaken - Veroordeling van verscheidene
beklaagden wegens een zelfde misdrijf en van
sommigen van hen ook wegens andere misdrijven - Hoofdelijke veroordeling van aile
beklaagden in alle kosten van de strafvordering- Voorwaarde.
723

Gerechtskosten
Strafzaken - Kosten van een franstalige,
nederlandstalige of duitstalige talk - Kosten
niet ten laste van de beklaagde.
748

Gerechtskosten
Strafzaken - Arrest van het Hof van Cassatie
waarbij een eerste arrest wordt vervolledigd
ter verbetering van een verschrijving in een
vroeger arrest - Kosten van het tweede
arrest ten laste van de Staat.
696

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken Arbeidsongeval Geding tussen een verzekeraar en een zieken- Grondwet
fonds - Geen toepassing van artikel 68 van · Artt. 6 en 112 - Gelijkheid voor de wet Gelijkheid voor de belasting - Begrip.
544
de Arbeidsongevallenwet.
474
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Burgerlijke zaken - Beslissing van de eerste
rechter dat het debat zal worden heropend Hoger beroep tegen die beslissing - Devolutieve werking van het hager beroep - Gevolg.
558

H

Hof van assisen
Arrest van verwijzing van de kamer van
inbeschuldigingstelling
Cassatieberoep
door de beschuldigde ingesteld binnen de termijn van art. 296 Sv. - Uitstel van de zaak
naar een latere zitting - Nieuwe ondervraging van de beschuldigde door de voorzitter
van het hof van assisen - Geen nieuwe termijn van voorziening.
635

Hof van assisen
Arrest van verwijzing van de kamer van
inbeschuldigingstelling
Cassatieberoep
door de beschuldigde ingesteld ove reenkomstig art. 373 Sv. - Verwerping van dat cassatieberoep - Nieuw cassatieberoep door de beschuldigde ingesteld overeenkomstig art. 296
Sv. - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
635

Hof van assisen
Arrest van verwijzing van de kamer van
inbeschuldigingstelling
Cassatieberoep
door de beschuldigde ingesteld hetzij overeenkomstig art. 373 Sv., hetzij overeenkomstig
art. 296 Sv. - Onderzoek van het Hof.
635

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Devolutieve werking van
bet hager beroep - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1068 - Draagwijdte van die bepaling. 564

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Uitkeringsplichtige Recht om in de loop van de appelprocedure
feiten aan te voeren die na de beslissing van
de eerste rechter hebben plaatsgehad.
515

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Vorderingen van de
echtgenoten in verband met hun wederzijdse
rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel - Beschikking van de vrederechter - Hoger beroep - Termijn.
572

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Nieuwe vordering Gerechtelijk Wetboek, art. 807
Bepaling
toepasselijk in hager beroep.
454

Hoger beroep
Hof van assisen
Politiek misdrijf heid.

Militair -

Geen bevoegd801

Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering - Beslissing van de eerste
rechter dat die rechtsvorderingen verjaard
zijn - Enkel hager beroep van de burgerlijke
partij - Wijziging van de beslissing op de
strafvordering - Onwettige beslissing.
797

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1068, tweede lid - Onderzoeksmaatregel
- Begrip.
558

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Vorm.

Akte van hager beroep
734

Hoger beroep
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde
aileen - Appelrechter vermindert de hoofdgevangenisstraf, bevestigt de geldboete en de
vervangende gevangenisstraf en verzwaart de
straf van stuurverbod - Wettige beslissing.
745

Hoger beroep
Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van
het hoger beroep - Gerechtelijk Wetboek,
art. 1068, eerste lid - Draagwijdte.
454

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de
burgerlijke partij - Devolutie - Omvang.
492
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de uitzettingsvergoeding krachtens die bepaling - Aanvangspunt van de in art. 28 van de
Handelshuurwet bepaalde termijn voor het
instellen van die rechtsvordering.
526

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing van de eerste rechter dat de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
verjaard zijn - Hoger beroep van de burgerlijke partij ontvankelijk - Omschrijving van
het misdrijf - Bevoegdheid van de appelrechter.
797

Huur van goederen
Huurovereenkomst - Handelshuur - Recht
op huurhernieuwing - Recht verleend op
voorwaarde aileen dat de gedreven handel
blijft voortbestaan.
583

Hoger beroep
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Beslissing van de provinciale raad van de orde
Ger.W., art. 1068 - Wetsbepaling van toepassing.
675

Huur van goederen
Handelshuur - Huurhernieuwing geweigerd
- Uitwinningsvergoeding - Aanvang van de
termijn voor de rechtsvordering tot betaling
van een uitwinningsvergoeding.
654

Huisvestings(code)
Volkswoning - Verplichtingen van de huurder - Effectief bewonen van de volkswoning.
751

Huwelijk
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de
echtgenoten - Vordering gegrond op art. 223
B.W. - Beschikking van de vrederechter Hoger beroep - Termijn.
572

Huur van diensten
Huur van werk - Aansprakelijkheid van de
onderaannemer - Toezicht op de algemene
conceptie van het werk - Grenzen.
727

Huur van diensten
Aannemingscontract- Voorlopige oplevering
- Doe! en draagwijdte.
808

I

Huur van diensten
Aannemingscontract Aansprakelijkheid
van architect en aannemer - Tienjarige verjaring- Aanvang van de verjaringstermijn.
808

Indeplaatsstelling
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van voordelen bepaald in art. 2 wet
30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de werknemer Samenloop van het voorrecht van de werknemer en van het voorrecht van het Fonds 478
Rang.

Huur van goederen
Huurovereenkomst - Volkswoning - Huisvestingcode - Verplichtingen van de huurder
- Effectief bewonen van de volkswoning. 751

Huur van goederen

lndeplaatsstelling

Huishuur - Verhuring van een yolkswoning
- Waning geruime tijd onbewoond gebleven
door de huurder - Grove tekortkoming aan
een wezenlijke verbintenis uit de huurovereenkomst.
751

Huur van goederen
Handelshuur - Weigering de buur te hernieuwen overeenkomstig art.16, IV, Handelshuurwet - Rechtsvordering tot betaling van

1

Sluiting van ondernemingen- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van de voordelen bedoeld bij art. 2
wet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de werknemer Gevolgen voor de rang van het voorrecht van
de werknemer voor het saldo van bet hem
verschuldigde bedrag, in samenloop met het
voorrecht van het Fonds voor bet aan de
werknemer betaalde bedrag - Rang.
555
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J

Indeplaatsstelling
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers Betaling van voordelen bedoeld in art. 2 wet
van 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de werknemer Voorrecht van de werknemer voor het hem
verschuldigde saldo en voorrecht van het
Fonds voor het aan de werknemer betaalde
bedrag - Rang.
712

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Bedienden - Berekening In aanrnerking te nernen loon - Voordelen in
natura.
609

Jacht
Inkomstenbelastingen

Konijnenschade - Jachtwet 28 feb. 1882, art.
?his - Schade aan gewassen - Begrip.
660

Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 24
Vennootschapsbelasting Abnormale
voordelen verleend door een onderneming
aan een andere onderneming die in Belgie is
gevestigd, maar die zich in een band van
wederzijdse afhankelijkheid bevindt ten aanzien van een in het buitenland gevestigde
onderneming - Gevolgen.
465

K

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het totaal netto belastbaar inkomen Bedrijfslasten en -uitgaven - W.I.B., art. 47,
§1, tweede lid, v66r de wijziging bij de wet van
5 jan. 1978 - Individuele fiches en samenvattende opgaven van de aan het personeel
betaalde bezoldigingen - Termijn waarbinnen die stukken moeten worden ingediend.
789

Koop
Burgerlijk Wetboek, art. 1648 - Koopvernietigende gebreken - Rechtsvordering dient
door de koper te worden ingesteld binnen een
korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken in de gebruiken van de
plaats waar de koop: gesloten is - Gebruik
van de plaats waar de koop gesloten is, kan
niet voor het eerst worden ingeroepen voor
hetHof.
522

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkornsten
Bewijs - Tekenen en indicH~n van gegoedheid - Verrnoeden juris tantum - Gevolg.
540

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bewijs - Tekenen en indicH~n van gegoedheid - Beoordeling van de bewijswaarde
door het hof van beroep - Onaantastbare
beoordeling.
540

Koophandel, koopman
Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, artikel 53 - Reizende verkopen
verboden - Uitzonderingen - Leurhandel Koninklijk besluit nr. 82 van 28 november
1939 houdende reglementering van de leurhandel, artikel 2, 3° - Verkoop of het te koop
aanbieden op een voor het publiek toegankelijke plaats door een verkoper in het bezit van
een toelating om leurhandel uit te oefenen Voor het publiek toegankelijke plaats Begrip.
714

Krankzinnige
Inkomstenbelastingen
Cassatieberoep - Opgave in het verzoekschrift van de geschonden wettelijke bepalingen - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep- Vereisten.
811

Maatregel waardoor een einde komt aan de
bevoegdheid van de bijzondere of algemene
voorlopig bewindvoerder die, krachtens de
artt. 29 en 30 wet 18 juni 1850, door de vrederechter is aangewezen of benoemd - Be grip.
570
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L

Misdrijf gepleegd door een militair - Bevel
van een meerdere - Rechtvaardigingsgrond
- Vereisten.
640

Misdrijf

Levensonderhoud
Uitkeringsplichtige -

Recht om in de loop

van de appelprocedure feiten aan te voeren
die na de beslissing van de eerste rechter hebben plaatsgel:>ad.
515

Rechtvaardigingsgrond - Morele dwang Bedreiging - Ernstig en dreigend kwaad Begrip.
640

N

M
Nieuwe voraering
Mandeligheid
Verplichting tot gemeenmaking - Verzoek
van de eigenaar van het erf dat paalt ~an de
muur - Feiten waaruit een dergelijk verzoek
kan worden afgeleid.
774

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 807 - Bepaling toepasselijk in hager
beroep.
454

Mandeligheid
Bezitsaanmatiging - Gevolgen.

774

0
Mandeligheid
lnbezitneming - Toepasselijke wetsbepaling.
774

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Militair
Procedure voor de militaire gerechten Taalgebruik - Wet 15 juni 1935, art. 22 Toepasselijke bepaling.
453

Militair
Mil. Sw., art. 28 - Insubordinatie- Begrip.
453

Militair
Politiek misdrijf- Bevoegdheid.

801

Militair
Militair gerecht - Rechten van de Mens Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechtbank- Begrip.
801

Strafzaken - Noodzakelijkheid of raadzaamheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel.
506

Onaantastbare beoordeling door -de feitenrechter
Burgerlijke zaken - Bewijs door geschrift Burgerlijk Wetboek, art. 1348, eerste lid Beoordeling of een partij in de morele onmogelijkheid is geweest om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen
Feitelijke beoordeling - Grenzen.
524

Onderwijs
Universitair onderwijs - Rechtspersoonlijk~
heid - Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.
689
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Overeenkomst

Huiszoeking na negen huur 's avonds en v66r
vijf uur 's morgens - Toestemming van
degene die het werkelijk genot heeft van de
plaats - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter.
806

Bedrog - Incidenteel bedrog - Vaststelling
van de feitenrec hter - Toezicht van het Hof.
755

Overeenkomst
Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking na negen uur 's avonds en v66r
vij£ uur 's morgens - Toestemming van
degene die het werkelijk genot heeft van de
plaats - Vorm van de toestemming.
806

Wederkerige overeenkomst - Verhuring van
een volkswoning - Waning geruime tijd
onbewoond gebleven door de huurder Grove tekortkoming aan een wezenlijke verbintenis uit de huurovereenkomst.
751

Onderzoeksgerechten
Bescherming van de maatschappij - Vaststelling van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de verdachte de feiten heeft gepleegd,
dat hij zich in een van de bij art. 1 bedoelde
staten bevindt, maar dat hij geen gevaar is Arrest dat er geen reden tot internering is Aard van die beslissing - Eindbeslissing op
de strafvordering - GeVolg.
610

p

Paritair comite
Onderzoeksgerechten
Onderzoeksgerecht dat de verdachte wegens
verzachtende omstandigheden naar het vonnisgerecht van een lagere graad verw"ijst Draagwijdte van die beslissing.
637

Onsplitsbaarheid
Burgerlijke zaken - Geschil over het eigendomsrecht betreffende een landeigendom tussen de houder van een pachtrecht op bet goed
en zijn mederuilers - Onsplitsbaarheid. 463

Paritair comite voor de stoffering en de houtbewerking - Onderneming van de sector
handel in en plaatsen, onderhoud of herstelling van niet-metalen meubelen - Voorwaarden om onder dat paritair comite te ressorteren.
762

Politiek misdrijf
Militair- Bevoegdheid.

801

Onteigening ten algemenen nutte
Art. 4, § 4, wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978 - Toepassing in de tijd.
647

R

Onteigening· ten algemenen nutte
Wet 7 juli 1978 - Toepassing in de tijd - Toepassing op procedures die hangende zijn Uitzondering.
672

Openbare orde
Gerechtelijk Wetboek, art. 812, tweede lid Bepaling die noch van openbare orde noch
dwingend is.
454

Oplichting
Listige kunstgreep - Begrip.
L

487

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang
- Betwisting uitgesloten door de conclusie
van de partijen - Rechtsm acht - Grenzen.
678

Rechtbanken
Strafzaken - Correctionele rechtbank of politierechtbank - Verplichting van de rechter
aan bet bij hem aanhangige strafbaar feit zijn
wettelijke omschrijving te geven.
797
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Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing van de eerste rechter dat de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering
verjaard zijn - Hoger beroep van de burgerlijke partij ontvankelijk - Omschrijving van
het misdrijf - Bevoegdheid van de appelrechter.
797

Rechtbanken
Europees V~:!rdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht op de behandeling van zijn
zaak door een rechterlijke instantie - Sluit
niet in dat de zaak moet worden behandeld
door een justitieel gerecht.
657

Rechten van de Mens
Stra!wetboek, art. 372bis - Bepaling niet
strijdig met de artt. 8 en 14 Europees Verdrag
Rechten van de Mens.
483

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Militair gerecht - Onafhankelijke en
onpartijdige rechtbank- Begrip.
801

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek om een bijkomende
onderzoeksmaatregel - Verzoek door de
rechter afgewezen omdat hij die maatregel
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te
komen - Geen schending van de rechten van
de verdediging.
506

Recht van verdediging
Strafzaken - Noodzaak of wenselijkheid van
een bijkomende daad van onderzoek Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
547

Recht van verdediging
Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Draagwijdte.
547

Strafzaken
Beschuldiging van de
beklaagde door iemand die zelf de dader zou
zijn en die niet terzelfder tijd en voor dezelfde
rechter is vervolgd - Niet noodzakelijk
schending van het recht van verdediging. 547

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak- Begrip.
547

Recht van verdediging
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6 - Bepaling die in de regel geen betrekking heeft op de uitoefening van het recht van
verdediging voor het onderzoeksgerecht. 547

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak - Begrip.
547

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6 - Bepaling die in de regel geen betrekking heeft op de uitoefening van het recht van
verdediging voor het onclerzoeksgerecht. 547

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Recht op de behandeling van zijn
zaak door een rechterlijke instantie - Sluit
niet in dat de zaak moet worden behandeld
door een justitieel gerecht.
657

Rechten van de Mens
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens, art. 6.1 - Eerlijke behandeling van
de zaak - Begrip.
675

Recht van verdediging
Strafzaken - Weigering van de rechter bij de
stukken een dossier te voegen in verband met
een andere procedure - Op zichzelf geen
omstandigheid waardoor het recht van verdediging wordt miskend.
698

Rechterlijk gewijsde
W.A.M.-verzekering - Gevolgen van de beslissing van de appelrechter t.a.v. het gezag
van g€wijsde van de beslissing van de eerste
rechter - Vereisten.
772

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de
burgerlijke partij - Veroordeling door de
appelrechter op de burgerlijke rechtsvordering - Geen miskenning van het rechterlijk
gewijsde.
492
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Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Verkeersongeval - Onderscheiden straffen opgelegd
eensdeels wegens overtreding van het Wegverkeersreglement, anderdeels wegens het
besturen van een voertuig op een openbare
plaats, in staat van dronkenschap en alcoholintoxicatie - Rechter die zich heeft uitgesproken over de schade aan een derde zonder
te bepalen welk van de misdrijven, die hij
bewezen verklaart, de oorzaak is - Beslissing
die niet uitsluit dat de staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap noch de oorzaak noch
een van de oorzaken van het ongeval is
geweest - Gevolg.
589

Rechterlijk gewijsde

Rechtsmisbruik - Sanctie op het misbruik Begrip.
518

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie - Onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie- Begrip.
528

Rechtsbeginselen (Algemene)
675

Begrip.

Rechtspersoonlijkheid

Tuchtzaken - Feiten aanhangig gemaakt bij
de tuchtoverheid terwijl het gerechtelijk
onderzoek dienaangaande lopend is - Geen
uitspraak over die feiten door de tuchtoverheid - Geen miskenning van het gezag van
gewijsde.
675

Rechterlijke organisatie
Militair gerecht - Rechten van de Mens Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechtbank - Begrip.
801

Rechterlijke organisatie

Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen. 689

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken
Begrip.

-

Tegenstrijdige

redenen

640

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordeling op de strafvordering - Geen vermelding van een wettelijke
bepaling die een straf stelt - Niet met redenen omkleden beslissing.
771

Redenen van de vonnissen en arresten

Militair - Politiek misdrijf - Bevoegdheid.
801

Rechterlijke organisatie
Militaire gerechten - Taalgebruik - Wet
15 juni 1935, art. 22 - Toepasselijke bepaling.
453

Strafzaken - Rechtstreekse dagvaarding Dagvaarding met opgave van een middel tot
staving van de vordering - Middel niet
opnieuw aangevoerd voor de appelrechter Appelrechter niet verplicht het in de dagvaarding opgegeven middel te beantwoorden. 578

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - In pleidooi ontwikkelde middelen - Geen verplichting voor de feitenrechter
erop te antwoorden.
578

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Vonnis o.m. uitgesproken door een
rechter die overeenkomstig art. 779, tweede
lid, Ger.W. is aangewezen ter vervanging, bij
de uitspraak van het vonnis, van een wettig
verhinderde rechter - Geen vaststelling dat
de verhinderde rechter aan de beraadslaging
heeft deelgenomen - Nietig vonnis.
580

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vordering tot heropening van de debatten - Verwerping niet met
redenen omkleed - Schending van art. 97
Grondwet.
493

Redenen van de vonnissen en arresten
Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsmisbruik- Begrip.

518

Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een
vordering wordt afgewezen - Regelmatig
voorgedragen middel - Geen antwoord. 585
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Strafzaken - Vordering, weer of exceptie in
een door de beklaagde regelmatig ter zitting
neergelegde brief - Beslissing niet regelmatig met redenen omkleed.
552

Schip, scheepvaart
Bim.}envaart - Waterschade aan de koopwaar tijdens het vervoer per schip - Verdering tot vergoeding tegen de schipper Schipper beroept zich op art. 32 van de wet
van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting.
811

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Tegenstrijdige redenen - Be~
schikkend gedeelte gegrond op die redenen Beslissing niet regelmatig gemotiveerd.
628

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Veroordelende beslissing op de
strafvordering - Vermelding van de wettelijke bepalingen - Begrip.
632

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Aangevoerde rechtvaardigingsgrond uit morele dwang door het openbaar
ministerie en de burgerlijke partij betvvist om
de redenen die zij opgeven - Onderzoeksgerecht dat dat middel van betwisting verwerpt
zonder te antwoorden op de redenen waarop
het is gegrond - Niet regelmatig gemotiveerde beslissing.
640

Sociale zekerheid
Beroep tegen de administratieve beslissing
t.a.v. een sociaal verzekerde - Op straffe van
verval voorgeschreven termijn - Verval
gedekt door een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van
inwendige aard inhoudt, indien het niet door
de partij is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken.
719

Stedebouw
Art. 760bis, wet 29 maart 1962- Gemeentebe··
lasting op niet bebouwde percelen begrepen
in een niet vervallen verkaveling - Belastingvrijstelling - Omvang.
520

Straf
Wegverkeerswet, artt. 34, 35 en 36 mumstraf.

Mini796

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing waarbij het verweer tegen een vordering wordt afgewezen - Geen antwoord op
het middel waarop dat verweer is gegrond Niet gemotiveerde beslissing.
702

Straf
Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van
de wettelijke vereisten - Niet naar recht
verantwoorde beslissing.
749

Registratie (Recht van)
Art. 19, eerste lid, 1o en 2°, van het Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten - Prijsbewimpeling - Grondslag.
506

Straf

s

Straf

Samenloop van misdrijven
Vervallenverklaring van het recht tot sturen
- Misdrijf strafbaar met vervallenverklaring
- Zwaarste straf opgelegd wegens een misdrijf dat niet met vervallenverklaring wordt
gestraft- Verval niettemin van toepassing.
531 1

Eendaadse samenloop van misdrijven Zwaarste straf - Gecontraventionaliseerd
wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen van
verwondingen >} - Overtreding van het Wegverkeersreglement - Aileen de straf op dit
laatste misdrijf moet worden uitgesproken.
637

Wanbedrijf wettigheid.

Politiestraf -

Vereisten voor
637

Straf
Wegverkeer - Overtreding op het Wegverkeersreglement, door de Koning speciaal aangewezen als zware overtreding - Politiegeldboete uitgesproken zonder vermelding van de
verzachtende omstandigheden - Onwettigheid.
637
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Tussenkomst

Verzachtende omstandigheden - Wegverkeerswet, artt. 34, 35 en 36 - Geen verzachte nde omstandigheden.
796

Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Vordering tot bindendverklaring van het arrest
door de verweerder in cassatie tegen een
derde ingesteld - Verwerping van de voorziening - Vordering zonder belang.
811

T

v
Taalgebruik
Strafzaken - Toevoeging bij het dossier van
een Franse vertaling van in het Nederlallds
gestelde stukken - Toevoeging enkel vereist
wanneer de verdachte die geen Nederlands
verstaat, zulks vordert.
453

Vennootschap
Naamloze vennootSchap
Kapitacilverhoging waarvoor niet op ge ldige wij"ze is ingeschreven - Aan spral<elijkheid van de bestllllrders - Feiten in verband met de taak van 'de
bestuurders - Bij bedrog verborgei1 gehouden - Begrip.
·
501

Taalgebruik
Strafzaken - Toevoeging bij het dossier van
een Franse vertaling van in het Nederlands
gestelde stukken - Wet 15 juni 1935, art. 35
Bepaling toepasselijk op de militaire
gerechten.
453

Vennootschap
Contract van vennootschap - Bestanddelen.
582

Verhaal op de rechter
Taalgebruik
Strafzaken - Nietigheid ten gevolge van
schending van de Taalwet Gerechtszaken
15 juni 1935 - Latere, niet Iauter voorbe reidende beslissing op tegenspraak - Latere
beslissing niet ze lf nietig te n gevo lge van
schending van deze lfde wet - Nie ti ghe id
gedekt , zelfs indien de geschonden bepaling
niet voorkomt onder de bepalingen die aa n
art. 40 van die wet voorafgaan.
54 7

Ambtelijke medewerking van een adVocaat
bij het Hof van Cassatie vereist.
683

Verjal'ing
Burgerlijke zaken - Verjaringstuiteride handeling - Oorzaak van de vordering een misdrijf - Art. 26 wet 17 april 1878 , gewijzigd bij
art. 1 wet 30 mei 1961.
782

Verjaring
Tussenkomst
Gerechtelijk Wetboek, a r t. 812, tweede lid Bepaling die noch van openbare orde noch
dwingend is.
454

Strafzaken - Verscheidene misdrijven die de
uitvoering zijn van een enkel strafbaar opzet
- Verschillende straffen door de wet voorzien - Verjaringstermijnen van de strafvordering zijn verschillend - Aanvan gspunt van
de verjaring -Toe te passen termijnen. 764

Verjaring
Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van het arrest,
door eiser ingesteld - Verwerping van de
voorziening - Vorder ing zonder belang. 522

Strafzaken - Strafvordering - Defi niheve
beslissing op tegenspraak over de strafvordering - Verjaring van de strafvordering
Cassatieberoep - Gevolg van de voorziehing
op de verjaring.
694
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Vonnissen en arresten

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring - Beschikking van mededeling
- Daad van onderzoek waardoor de verjaring
wordt gestuit.
576

Strafzaken
Begrip.

-

Beschikkend

gedeelte
768

Vonnissen en arresten
Verjaring
Strafzaken -

Strafvordering - Stuiting Daad van onderzoek - Aanvraag door de prow

cureur des Konings van een verklaring uit het
Stamboek.
764

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering
Bevoegdheid van het Hof.

Stuiting 764

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek,
art. 751 - Vonnis of arrest geacht op tegenspraak te zijn gewezen - Vereisten.
493

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vordering inzake faillissement - Advies van het openbaar ministerie
- Advies terstond op de zitting uitgebrachtBeslissing stelt vast dat het openbaar ministerie advies :teeft uitgebracht - Enkele vaststelling voldoende.
496

Verzekering
Algemene regels - Nietige verzekeringsovereenkomst wegens onvolledige of onjuiste ver~
klaring van de verzekerde - Verzwijgen van
een omstandigheid - Begrip.
558

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk We'tboek,
art. 1068, tweede lid - Onderzoeksmaatregel
- Begrip.
558

Verzekering
Landverzekering- Wet van 11 juni 1874, art.
32
Vordering in rechte tot vergoeding van
de schade, ingesteld tegen de verzekerde door
diegene die met de verzekerde medeaansprakelijk is voor het oorspronkelijk schadever~
wekkend feit - Veroordeling in solidum van
die medeaansprakelijke tot betaling van schadevergoeding gevraagd in een vroegere verdering - Vertrekpunt van de verjaringstermijn
van de regresvordering van de verzekerde
tegen de verzekeraar.
454

Verzekering
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 Betalingen gespreid in de tijd - Aanvang van
de verjaring.
649

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Hoger beroep van de
verzekeraar tegen de beslissing van de eerste
rechter waarbij de verzekerde zowel op de
burgerlijke rechtsvordering als op de strafvordering wordt veroordeeld
Geen Hoger
beroep van de verzekerde - Gevolgen van de
beslissing van de appelrechter t.a.v. de verzekerde
Vereisten.
772

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Ger.W., art. 774, tweede
lid - Verplichting voor de rechter de herope~
ning van de debatten te bevelen alvorens een
vordering af te wijzen op grand van een
exceptie die de partijen voor hem niet hebben
aangevoerd.
681

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Deskundige aangesteld
door de rechter - Eed niet afgelegd Ger.W., art. 862, §1, 6° - Nietigheid van het
deskundigenverslag- Ger.W., art. 864, eerste
lid- Gedekte nietigheid.
814

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Plaatsopneming door de eerste
rechter - Inachtneming van de regels inzake
openbaarheid van , de terechtzittingen niet
vastgesteld - Beslissing van de rechter in
hager beroep gegrond op de vaststellingen bij
de plaatsopneming - Nietigheid.
512

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Vonnis van de correctionele
rechtbank door nietigheid aangetast - Arrest
van het hof van beroep dat die nietigheid
overneemt - Nietig arrest.
~80
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Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting of vonnis gewijzigd door een niet goedgekeurde overschrijving - Overschrijving als
niet bestaande beschouwd.
724

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Wet 20 april
1874, art. 4 - Motivering.
514

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de bechtenis - Wet Voorlopige Hecbtenis, 20 april 1874, art. 5 - Omstandigheden waardoor de openbare veiligbeid
in het gedrang komt - Redengeving Begrip.
546

Voorlopige hechtenis

Voorrechten en hypotheken
Voorrechten - Sluiting van ondernemingen
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen
Werknemers Betaling van voordelen
bedoeld in art. 2 wet van 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van
de werknemer - Voorrecht van de werknemer voor het hem verschuldigde saldo en
voorrecht van het Fonds voor het aan de
werknemer betaalde bedrag- Rang.
712

Voorziening in cassatie
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen
- Directe gemeentebelastingen - Voorziening ingesteld door een gevolmachtigde, zelfs
advocaat, tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad - Volmacht te becbten aan de voorziening of ter
griffie van het Hof neer te leggen binnen de
bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde ter~~

~

Handbaving van de hechtenis - Wet Voorlopige Hechtenis, 20 april1874, art.5- Omstandigheden waardoor de openbare veiligheid in Voorziening in cassatie
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen
bet gedrang komt- Redengeving- Begrip.
- Voorziening ingesteld door een gevolmach547
tigde, zelfs advocaat, tegen een beslissing van
de bestendige deputatie van een provincieraad - Volmacht- Begrip.
530

Voorlopige hechtenis
Verzoek tot voorlopige invrijbeidstelling Wet op de voorlopige hechtenis, art. 7, derde
lid - Verplichting te beslissen binnen vijf
dagen - Draagwijdte.
722

Voorziening in cassatie
Directe belastingen - Opgave in bet verzoekschrift van de geschonden wettelijke
bepalingen - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Vereisten.
811

Voorrechten en hypotheken
Voorrechten - Sluiting van ondernemingen
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen
Werknemers
Betaling van voordelen
bepaald in art. 2 wet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van
de werknemer - Voorrecht van de werknemer en van het Fonds- Rang.
478

Voorrechten en hypotheken

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen bevoegd om
cassatieberoep in te stellen - Openbare instelling met beperkte rechtspersoonlijkbeid.
689

Voorziening in cassatie

Termijn - Burgerlijke zaken - Beslissingen
Voorrechten - Sluiting van ondernemingen
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Definitieve beslissing over een punt van het
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen
geschil zelf - Ontvankelijk cassatieberoep.
Werknemers Betaling van voordelen
754
bedoeld bij art. 2 wet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van bet Fonds in de rechten van
de werknemer - Samenloop van het voorrecht van de werknemer voor het saldo van Voorziening in cassatie
Vorm - Burgerlijke zaken - Cassatieverhet hem verschuldigde bedrag en van bet
zoekschrift met ondertekend door een advovoorrecht van bet Fonds voor bet aan de
caat b1j het Hof van Cassatl€.
771
werknemer betaald bedrag - Rang.
555

-21Voorziening in cassatie
Vorm - Burgerlijke zaken - Memorie van
antwoord - Indiening ter griffie van het Hof
na de bij art. 1093 Ger.W. gestelde termijn Het Hof slaat geen acht op die memorie van
antwoord.
811

de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij aan de gelnterneerde verlof
wordt geweigerd - Niet ontvankelijke voorziening.
576

Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Voorziening gericht
tegen twee opeenvolgende arresten - Middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening
in zoverre ze is gericht tegen het tweede
arrest, hieruit afgeleid dat een middel slechts
tegen het eerste arrest wordt aangevoerd Geval waarin de eventuele vernietiging van
het eerste arrest de vernietiging zou meebrengen van het tweede arrest - Middel van nietontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
524

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid
Vereisten - Beslissing op een geschil tussen
eiser en de betrokken verweerder - Begrip.
595

Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafzaken - Strafvordering
- Bescherming van de maatschappij Vaststelling van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de verdachte de feiten heeft
gepleegd, dat hij zich in een van de bij art. 1
Wet Bescherming Maatschappij bedoelde staten bevindt, maar dat hij geen gevaar is Arrest dat er geen reden tot internering is Cassatieberoep van de burgerlijke partij
tegen die beslissing - Burgerlijke partij niet
veroordeeld in kosten van de strafvordering
- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
610

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Veroordelend arrest - Bevel
tot onmiddellijke aanhouding - Voorziening
tegen de veroordelende beslissing verworpen
- Voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang.
723

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Burgerlijke zaken - Partij die belang heeft bij het cassatieberoep 681
Begrip.

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Vonnis waarbij, overeenkomstig Taalwet Gerechtszaken 15 juni
1935, de verwijzing naar een anderstalig
rechtscollege wordt bevolen - Cassatieberoep v66r de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
744

Voorziening in cassatie
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schade bestaande uit verscheidene elementen - Vonnis dat definitief uitspraak doet over bepaalde elementen en de
uitspraak voor het overige uitstelt - Afstand
in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen
de niet definitieve beslissing - Geen invloed
op de ontvankelijkheid van de voorziening
tegen de definitieve beslissing over bepaalde
elementen van de schade.
511

Voorziening in cassatie
Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schade bestaande uit verscheidene elementen - Vonnis dat definitief uitspraak doet over bepaalde elementen en de
uitspraak voor het overige uitstelt - Geen
bevoegdheidsgeschil - Voorziening v66r de
eindbeslissing - Niet ontvankelijke voorziening.
511

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassa tie beroep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Beslissing van

Beslissing waartegen cassatieberoep open
staat - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde
tegen een beslissing volgens welke de burgerlijke partij van haar rechtsvordering afstand
doet en in de kosten wordt veroordeeld Niet ontvankelijk cassatieberoep,
750

Voorz1ening in cassatie
Vorm - Tuchtzaken - Voorziening tegen
een beslissing van de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren - Voorziening ingesteld zonder de medewerking van een advocaat
Niet-ontvankebij het Ho£ van Cassatie
lijkheid.
464

-22Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Vordering op grand van
een verkregen en dadelijk belang.
663

zware overtreding - Politiegeldboete uitge~
sproken zonder vermelding van de verzach·
tende omstaildigheden - Onwettigheid. 637

Wegverkeer
Plaats op de rijbaan - Verplichting voor de
bestuurder om zo dicht mogelijk bij de rech·
ten·and van die rijbaan te blijven - Draag·
wijdte van die verp lichti ng.
585

w
Wegverkeer

Waren en goederen (Misbruik in de handel van)
Leurhandel - Koninklijk besluit nr. 82 van
28 november 1939 houdende reglementering
van de lew·handel, artikel 2, 3° - Verkoop of
het te koop aanbieden op een voor het publiek
toegankelijke plaats - Begrip.
714

Veroordeling van de beklaagde - Beslissing
gegrond op de gelijktijdige schending van art.
19.3.2°, a, Wegverkeersreglement, betreffende
een rijbaan met tweerichtingsverkeer, en van
· art. 19.3.2°, b, van dat reglement, betreffende
een rijbaan met eenrichtingsverkeer Tegenstrijdige motieven - Beslissing niet
regelmatig met redenen omkleed.
628

Wegverkeer
Wegverkeersreglement Idee. 1975, art. _78.1. 1
- Werken - Begrip.
533

Waters
Wet 17 jan. 1938, enig artikel, zesde en
zevende lid - Nationale Maatschappij der
Waterleidingen - Leidingen - Wijzigings·
werken - Kosten.
553

Waters
Wet van 10 januari 1977 houdende regeling
van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en porn pen van grand water, art. 1, tweede lid - Draagwijdte.
683

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Art. 120, 1', Werkloosheidsbesluit - Arbeid
verricht tijdens de tien jaar die de referentieperiode voorafgaat Aanvang van de
beroepsloopbaan.
476

Werkloosheid
Wegverkeer
Wegverkeerswet, artt. 34, 35 en 36 -

mumstraf.

Mini-

Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloosheid door eigen schuld of toedoen Verlies van recht - Minimumduur.
477

796

Werkloosheid
Wegverkeer
· Vervallenverklaring van het recht tot sturen
- Samenloop van misdrijven - Misdrijf
strafbaar
met
vervallenverklaring
Zwaarste straf opgelegd wegens een misdrijf
dat niet met vervallenverklaring wordt ge·
straft - Verval niettemin van toepassing.
531

Wegverkeer
Overtreding op het Wegverkeersreglement
door de Koning speciaal aangewezen als

Stage - Jonge werknemer - Aanvraag om
uitkering - Termijn - Verlenging - Werk·
loosheidsbesluit 20 dec. 1963, art. 124, tweede
lid, gew. bij K.B. 22 nov. 1976 - Draagwijdte.
573

Werkloosheid
Recht op uitkering - Controle - Werkloze
stelt zich vrijwillig en gratis ter beschikking
van een openbaar bestuur of een instelling
bedoeld in het M.B. 4 juni 1964 inzake werkloosheid, art. 76, eerste lid, 5o - Vrijstelling
van de controle - Vereisten.
664

-23Werkloosheid
Bedrag van de werkloosheidsuitkering Werknemer
Gezinshoofd - Samenwonen
- Begrip.
685

Werkloosheid

Wetten, decreten, besluiten
Wet 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van echtgenoten en
de huwelijksvermogensstelsels - Geen wijzi~
ging van de juridische situatie, die v66r de
inwerkingtreding van de wet geheel is voltrokken.
471

Recht op uitkeringen - Loonderving - Loon
Begrip.
719

Wetten, decreten, besluiten
Werkloosheid
Beroep tegen de beslissing van de directeur
van het gewestelijk bureau - Op straffe van
verval voorgeschreven termijn - Verval
gedekt door een vonnis of arrest op tegen~
spraak, behalve datgene dat een maatregel van
inwendige aard inhoudt, indien het niet door
de partij is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken.
719

Werklo<.sheid
Recht op uitkering - Beslissing - Ontzegging of beperking van het recht - Horen van
de werkloze.
738

Huwelijksvermogensstelsels - Faillietverklaring v66r de inwerkingtreding van de wet van
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels
Toepasselijke
wet.
471

Wetten, decreten, besluiten
Burgerlijke zaken - Onteigening ten algemenen nutte - Art. 4, § 4, wet van 26 JUli 1962,
gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 - Toepassing in de tijd.
64 7

Wetten, decreten, besluiten
Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Samenwonen met zelfstandige - Aangifte - Hulp
aan de zelfstandige.
742

Burgerlijke zaken - Toepassing in de tijd Onteigening ten algemenen nutte - Wet 7
juli 1978 - Toepassing op procedures die hangende zijn- Uitzondering.
672

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Dienstbe- Wetten, decreten, besluiten
trekking met verkorte werktijd - OnvrijwilWerking in de tijd - Wetten op de bevoegdlige werkloosheid- bewijs.
790
heid en de rechtspleging - Rechtsmiddelen.
686

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt
- Begrip.
793

Wetten, decreten, besluiten
Algemene voorwaarden voor overheidsopdrachten- Wet in de zin van art. 608 Ger.W.
673

z

Wetten, decreten, besluiten
Strafwet- Uitlegging - Politie over de drukpers - Artikel 2 van de wet van 23 juni 1961
betreffende het recht van antwoord - Recht
van antwoord - Tekst die het recht van antwoord rechtvaardigt - Omvang.
669

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Tijdvak van invaliditeit - Beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit - Uitwerking in de tijd.
606
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