ARRESTEN
VAN HET

HOF VAN CASSATIE
MET DE BELANGRlJKSTE CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

BEZORGD DOOR RAADSHEREN
IN HET HOF VAN CASSA TIE

GERECHTELIJK JAAR 1982-1983

III

BELGISCH STAATSBLAD
Directeur : DE GROODT, J.L.Th.

· Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I
I

I

-821Nr. 363
2'

KAMER -

BESLAG -
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VERDUI STERING VAN VOORWERPEN WAAROP BESLAG
I S GEDAAN
BESTANDDELEN VAN HET M ISDRIJF.

type MK.II, bouwjaar 1977, chassisnummer 2772.g5 welke het voorwerp uitmiek v-an een uitvoerend
beslag op roere :nd goed ingevolge
proces-verbaal v ~n 30 augustus 1979
door gerechtsdeu.rwaarder Roegiers
lastens Blaevoet en Wittesaele
Nadia, bedrieglijk te h ebben vernietigd of te hebbeb weggemaakt »;

Het misdnjf " verduistering van voorwerpen waarop beslag is gedaan » doet
Overwegende
onderstellen dat de voorwerpen in het noch uit enige
belang van de beslagene zijn vernievan het arrest
tigd of weggemaakt (I). (Art. 507 Sw.)

dat noch daaruit
andere vermelding
blijkt dat de aan
eiser ten taste gelegde b edrieglijke
vernietiging of vvegmaking van een
(SANDER)
voorwerp
waa:rop
beslag
was
gedaan, door eis~ r verrich t is in bet
belang van Blaevoet en Wittesaele,
ARREST
tegen w1e bet beslag was gedaan;
(A.R. nr. 7684)
dat bet arrest, dat wegens een
telastlegging ee11 veroordeling uitHET HOF; - Gelet op het bestre- spreekt zonder vast te stellen dat
den arrest, op 30 september 1982 aile bestanddelen van bet misdrijf
door het Hof van Beroep te Gent aanwezig zijn, niet regelmatig met
gewezen;
redenen omkleed is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 507 van het StrafDat bet midde l in zoverre gegrond
wetboek,
is;
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt, waarbij eiser schuldig verklaard werd aan overtreding van
artikel 507 van het Strafwetboek en hij
dientengevolge veroordeeld werd tot een
hoofdgevangenisstraf van een maand
met uitstel voor een duur van drie jaar
en tot een geldboete van honderd frank
verhoogd met 390 deciemen,
Om die redenen, zonder acht te
terwijl nergens in het arrest vastge- slaan op de andere middelen die
steld wordt dat het zogenaamd bedrieg- niet tot ruimere cassatie kunnen leiJijk vernietigen of wegmaken van de den, vernietigt het bestreden arrest
caravan « in het belang » van de zoge- in zoverre het uitspraak doet ten
naamde beslagenen gebeurd is :
aanzien van eiser; beveelt dat van
Overwegende dat artikel 507 van het thans gewezen arrest melding
het Strafwetboek strafbaar stelt de zal worden gemaakt op de kant van
beslagene en allen die voorwerpen de gedeeltelijk vernietigde besliswaarop tegen hem beslag is gedaan, sing; laat de kosten ten taste van de
in zijn belang bedrieglijk vernieti- Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
gen of wegmaken;
Antwerpen.
Overwegende dat het arrest ten
aanzien van eiser bewezen verklaart
de telastlegging : « een staancaravan
1 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitop luchtbanden, merk Greenland, ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Advo(1) Zie Cass., 22 sept. 1941, (Pas., 1941,!, 350) Bisthoven, advocaat-generaal en 28 nov. 1955 (ibid., 1956, I, 299).
caat : mr. Delaey, Kortrijk.
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WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 2.29 EN 27 .3.1 - PARKEREN TOE-

GELATEN DOOR VERKEERSBORDEN -

KING VAN DE PARKEERTIJD TERS - VOORWAARDEN.

BEPER-

PARKEERME-

plaatsen waar verkeerstekens parkeren
toelaten, zonder uitwerking blijven
zolang het Wegverkeersreglement niet is
aangevuld,
terwijl artikel 27.3.1 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat op aile plaat. sen met parkeermeters de parkeertijd
beperkt is volgens de gebruiksmodaliteiten van deze toestellen, zodat deze bepaling oak geldt wanneer een parkeermeter is opgesteld op een plaats waar
ingevolge artikel 70.2.1.3" een verkeersbord E.9.b het parkeren voor persanenauta's toelaat, zonder dat vereist is dat
op dit verkeersbord een opschrift zou
zijn aangebracht dat een beperking van
de parkeertijd aanduidt

Op de plaatsen voorzien van een verkeersbord dat bet parkeren toelaat of
regelt en waarin de parkeertijd door
bet opstellen van een parkeermeter,
zoals bepaald door de artikelen 2.29 en
27.3.1 van bet Wegverkeersreglement,
wordt beperkt, wordt niet vereist dat
Overwegende dat, luidens artiop bet verkeersbord dat bet parkeren
toelaat oak nag een opschrift of een kel 2.29 van het Wegverkeersreglement, een parkeermeter is elk ten
onderbord zou zijn aangebracht.
(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN
T. COLEMONT)
ARREST

(A.R. nr. 7749)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 2.29 en 27.3.1 van het Wegverkeersreglement, en zakelijk samengevat als
valgt :
doordat het vannis verweerder, vervalgd wegens overtreding van artikel 27.3.1 van het Wegverkeersreglement,
vrijspreekt ap grand dat ap een plaats
waar verkeersbarden - met name het
verkeersbard E.9.b - het parkeren taelaten ingevolge artikel 70.2.1.3" van het
Wegverkeersreglement, het parkeren
tegen betaling door het opstellen van
een parkeermeter niet toepasselijk is
indien het verkeersbord geen opschrift
draagt waardoor beperkingen van de
parkeertijd worden opgelegd, dat trouwens op dit verkeersbord geen opschrift
kan worden aangebracht dat het gebruik
van de parkeermeter oplegt daar zodanig
opschrift door het Wegverkeersreglement
niet wordt omschreven,
zodat de
gemeentelijke reglementen die het
opstellen van parkeermeters regelen op

behoeve van een parkeerplaats of
.van een geheel van parkeerplaatsen
opgesteld toestel, dat bestemd is om
de parkeerduur aan te duiden die
naar gelang van de betaalde som
is toegestaan; dat, luidens artikel 27.3.1, op alle plaatsen met parkeermeters de parkeertijd beperkt
is volgens de gebruiksmodaliteiten
van deze toestellen en dat het voertuig uiterlijk bij het verstrijken van
deze tijd de parkeerplaats moet hebben verlaten;
Overwegende dat beperkingen
van de parkeertijd kunnen worden
opgelegd ook op plaatsen waar verkeersborden het parkeren toelaten
of regelen, zoals bepaald voor artikel 70.2.1; dat op die plaatsen de
parkeertijd kan beperkt worden,
hetzij door een opschrift of een
onderbord in de gevallen bepaald in
artikel 70.2.1.3°, a en b, hetzij door
het opstellen van een parkeermeter
zoals bepaald door de artikelen 2.29
en 27.3.1; dat, in het laatste geval,
niet vereist is dat op het verkeersbord dat parkeren toelaat, ook nog
een opschrift of een onderbord zou
zijn aangebracht; dat het Wegverkeersreglement in zodanige verplichting niet voorziet en niet moet
voorzien, nu de opstelling van een
parkeermeter voor afzonderlijke
parkeerplaatsen of voor een geheel
van parkeerplaatsen reeds aanduidt

-823gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in
hoger beroep.

dat op die plaats de parkeertijd
beperkt wordt;
Overwegende dat de rechters hun
beslissing Iaten steunen op de volgende gronden : « Dat immers artikel 70.2.1 van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer onder 3' de verkeersborden
opsomt, waaronder het teken E.9.b,
waarop een opschrift of een onderbard kan aangebracht worden, en
dit voor welbepaalde tijdsomstandigheden of voertuigen, alsmede met
aanduiding dat de parkeerschijf
moet gebruikt worden tijdens de
aangeduide parkeertijd. Dat het verkeersreglement echter niet voorziet
dat het tijdelijk gebruik maken van
een parkingplaats afhankelijk kan
gesteld worden van een zich tegen
specien aan te schaffen parkeerticket, hetwelk alsdan de normale
parkeerschrijf zou vervangen en
deze modus operandi een aanvulling
van het verkeersreglement zou daarstellen. Dat trouwens de collectieve
parkeerautomaat, geplaatst op de
Grote Markt te Genk, niet eens van
zulk opschrift of onderbord voorzien
was, gezien deze, volgens de uitleg
van de politiecommissaris zelf, niet
in de verkeerswetgeving voorzien
zijn »;
Overwegende dat de rechtbank,
door deze redengeving, in strijd met
de artikelen 2.29 en 27.3.1 van het
Wegverkeersreglement, oordeelt dat
op een plaats waar het parkeren is
toegelaten door verkeersborden,
geplaatst met toepassing van artikel 70.2.1, de parkeertijd niet kan
worden beperkt door het opstellen
van parkeermeters; dat het vonnis
aldus eerstvernoemde wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

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

1 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - VERSCHIJNING VOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIG!NGSTELLING DOOR DE
GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DEVERDACHTE TE GEVEN BERICHT GEEN
BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT GEVOLGEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - VERSCHIJNING VOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING DOOR DE
GRIFFIER AAN
EEN VAN
DE
RAADSLIEDEN VAN DE VERDACHTE TE GEVEN
BERICHT - GEEN BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT - VERZUIM OF ONREGELMAT!GHEID NIET AANGEVOERD DOOR VERDACHTE GEEN MISKENNING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING
TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTEN!S VERSCHIJNING VOOR DE
KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING DOOR DE GRIFFIER AAN EEN VAN DE RAADSLIEDEN VAN DE VERDACHTE TE GEVEN
BERICHT - GEEN BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT - VERZUIM OF ONREGELMATIGHEID NIET AANGEVOERD DOOR VERDACHTEN - GEEN MISKENNING VAN HET RECHT
VAN VERDEDIGING.

-8241o In geval van hager beroep tegen een

beschikking tot handhaving van de
voorlopige hechtenis is het door de
griffier te geven bericht van plaats,
dag en uur van verschijning voor de
kamer van inbeschuldigingstelling niet
voc;rgeschreven '?P straffe van nietigheJd; ontstentems of onregelmatigheid
van dat bericht kan slechts tot vernietiging van de rechtspleging Jeiden
indien daardoor het recht van verdediging is miskend (1). (Art. 5 wet 20 april
1874.)
2" en 3" Niettegenstaande het ontbreken

of de onregelmatigheid van het door
de griffier aan een van de twee raadsJieden van de verdachte te geven
bericht van plaats, dag en uur van de
verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep wordt het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
niet miskend door de kamer die, buiten de aanwezigheid van een van de
twee raadslieden van de verdachte, uitspraak doet op het hager beroep tegen
een beschikking van de raadkamer tot
handhaving van de voorlopige hechtems wanneer het arrest erop wijst dat
noch de verdachte, noch zijn andere
raadsman op de terechtzitting waarop
de zaak is verdaagd, de onregelmatigheld van de rechtspleging hebben aangevoerd en dat die andere raadsman
het verweer van de verdachte in elke
stand van het geding regelmatig heeft
voorgedragen (2).

(VORST)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2798)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 december 1982
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4, derde en vierde
lid, van de wet van 20 april 1874 op de
. (1) Cass., 26 sept. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 62);
(ibid., 1979-80, nr. 307).

z1e Cass., 23 jan 1980

0

nr(2§ ~le Cass., 23 jan. 1980 (A.C., 1979-80,

voorlopige hechtimis en 1 van de wet van
23 ~ugustus 1919 op de voorlopige hechtems, de verzachtende omstandigheden
en de deelneming der jury aan de toepassing der straffen,
doordat het arrest de voorlopige hechtems van erser handhaaft,
terwijl een van de raadslieden van
eiser, mr. Willy Piryns, die verdachte
reeds had aangewezen bij zijn eerste
ondervraging door de onderzoeksrechter
en die hem tijdens de debatten voor de
raadkamer bijgestaan had door de griffier niet op de hoogte wa; gebracht van
de dag waarop de zaak voor het hof van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelhng, zou worden behandeld; het arrest
erop wijst dat de naam van die advocaat
is geschrapt op de omslag van het dossier, wat niet relevant is daar zulks te
wijten kon zijn aan de vergissing van
een derde, mr. Piryns nooit heeft Iaten
weten dat hij niet meer zou optreden in
de zaak, eiser niet afgezien heeft van de
tussenkomst van die advocaat en de
andere raadsman van eiser, mr. Couquelet, voor de kamer van inbeschuldigingstellmg uitdrukkelijk de onregelmatigherd van de rechtspleging heeft opgeworpen; in strijd met wat in het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
staat, noch eiser noch zijn andere raadsman, mr. Couquelet, gewag hoefden te
maken van de niet-oproeping van mr.
Piryns; het integendeel de bij de wet
aangewezen personen waren die binnen
de_ wettelijke termijn de onregelmatigherd van de rechtspleging dienden te
dekken; de omstandigheid dat mr. Couquelet subsidiair het verweer van eiser
heeft voorgedragen niet ter zake is nu
hij dat verweer niet regelmatig en ;oals
eiser het wenste, heeft gevoerd :

Overwegende dat het arrest uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser·
dat artikel 4 van de wet van 20 aprii
1874, waarvan de schending wordt
aangevoerd, derhalve geen verband
houdt met de grieven die eiser doet
gelden;
. Overwegende dat het door de griffrer overeenkomstig artikel 20 van
de wet van 20 april 1874 te geven
bericht van de plaats, dag en uur
van de verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling niet op
straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat het verzuim of de

-825onregelmatigheid ervan niet de nie- 2° VOORZIENING IN CASSATIE
TERM!JN - BURGERL!JKE ZAKEN - ONTEItigheid van de rechtspleging tot
GENING TEN ALGEMENEN NUTTE - DESKUNgevolg kan hebben tenzij de verdeDIGENONDERZOEK- ARREST BEVAT BOVENdiging daardoor in haar rechten is
DIEN EEN EINDBESL!SSING OVER EEN
geschaad;
BETWIST PUNT - ONMIDDELLIJK CASSATIEOverwegende dat het arrest erop
BEROEP- ONTVANKEL!JK CASSAT!EBEROEP.
wijst dat noch eiser noch zijn raadsman, mr. Couquelet, op de terecht- 3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
zitting van 28 december 1982
NUTTE
BILLIJKE VERGOEDING
waarop de zaak is verdaagd, de
WAARDE VAN RET ONROEREND GOED onregelmatigheid van de rechtspleWAARDE OP DE DAG VAN RET VONNIS DAT
ging hebben aangevoerd en « dat
DE DOOR DE ONTEIGENAAR VERSCHULD!GDE
mr. Couquelet het verweer van
VOORLOP!GE VERGOED!NG VASTSTELT.
Vorst Ambroise in elke stand van
het geding regelmatig heeft voorge- 4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
dragen »;
NUTTE - VERGOEDING - WAARDEVERDat aldus het hof van beroep,
MINDERING WAARMEE REKEN!NG DIENT
GEHOUDEN
B!J DE BEREKENING VAN DE
kamer van inbeschuldigingstelling,
WAARDE VAN HET ONTEIGENDE GOED.
de beslissing dat eisers recht van
verdediging niet was geschaad, naar
recht verantwoordt; dat het middel 5° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
niet kan worden aangenomen;
NUTTE - ONTWERPEN-GEWESTPLAN DIE
DOOR DE MINISTER VOORLOPIG ZIJN VASTEn overwegende dat de subGESTELD
- VERBINDENDE KRACHT EN VERstantii:He of op straffe van nietigheid
ORDENENDE WAARDE - GELDIGHEID - VERvoorgeschreven rechtsvormen in
VALDATUM.
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen; 1" en 2' In burgerlijke zaken is een eind-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Piryns,
Brussel.

beslissing op tussengeschil waartegen
onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld de beslissing waarbij
een hoi van beroep, uitspraak doende
over een onteigening om een militair
kamp tot stand te brengen, na de
tegenstrijdige stellingen van de partijen te hebben anderzocht nopens bet
feit of bij de beoardeling van het vaorlopig in bezit genamen gaed rekening
moet worden gehauden met een
gewestplan, zegt dat geen rekening
kan worden gehauden met de bestemming van het vaarlopig in bezit genamen goed volgens bet plan van aanleg
en de deskundige opdracht geeft bij de
bepaling van de hoedanigheid en de
waarde van de litigieuze grand geen
rekening te houden met dat plan (1).
3" De billijke vergaeding die moet wor-
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - E!NDBESL!SS!NG OP TUSSENGESCHIL - BEGRIP.

den toegekend aan de eigenaar van
een onteigend anroerend goed moet
avereenstemmen met de waarde van
dat goed ap de dag van bet vannis dat
de door de onteigenaar verschuldigde
(1) Zie Cass., 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 701);
Cass., 1 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1153l en Cass.,
10 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 25 ; zie ook
Cass., 11 mei 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, 963).

-826voorlopige vergoeding vaststelt. (Impli- doen is, zodat pas na het eindarrest
ciete oplossing.) (2). (Art. 11 Gw., en een cassatieberoep kan worden
art. 8 wet 26 juli 1962.)
ingesteld :
4" Art. 31 wet 29 maart 1962, volgens het-

welk bij het bepalen van de waarde
van het onteigend onroerend goed
geen rekening wordt gehouden met de
waardevermeerdering of -vermindering
die voortvloeit uit de voorschriften van
het streek-, gewest- of gemeentelijk
plan van aanleg, heeft enkel betrekking op de onteigeningen om het plan
van aanleg zelf te verwezenlijken; het
is niet toepasselijk op de onteigeningen die met een ander oogmerk dan
de verwezenlijking van dat plan zijn
uitgevoerd (3).
5" De ontwerpen-gewestplan die door de

minister voorlopig zijn vastgesteld,
hebben dezelfde verbindende kracht
en verordenende waarde als de
behoorlijk goedgekeurde gewestplannen; zij verliezen die verbindende
kracht enkel wanneer zij niet bij K.B.
zijn goedgekeurd binnen drie jaar na
de inwerkingtreding van het desbetreffende ministerieel besluit. (Artt. 2, § 2,
45, § 5, eerste en tweede lid, en 46 wet
29 maart 1962.)

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. lANDSVERDEDIGING T. HOUGAERTS, SMETS)
ARREST ( vertafing )

(A.R. nr. 6725)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1981 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
het cassatieberoep opgeworpen en
hieruit afgeleid dat het arrest geen
enkele eindbeslissing bevat aangezien het een arrest alvorens recht te
(2) Cass., 17 mei 1976 (A.C., 1976, 1029).
(3) Zie Cass., 17 jan. 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 522) en Cass., 14 dec. 1979 (A.C.,
1979-80, nr. 243); zie CoPPENS , << Chronique de
jm~isprudence, L'expropriation ))' J.T., 1979,
blz. 114, nr. 96; contra : Les Novelles, Lois poli-

tiqqes et administratives,

d.

VII,

L'expro-

priation d'utilite publique, 1980, nr. 563.

Overwegende dat het arrest de
tegenstrijdlge stellingen van de partijen nopens het feit of bij de beoordeling van de waarde van de voorlopig in bezit genomen goederen rekening moest worden gehouden met
het gewestplan vastgesteld op 16 juli
1974 onderzoekt en zegt « dat een
plan van aanleg uiteindelijk wel de
bestemming maar niet de aard van
een goed kan wijzigen; dat dus bij
de raming van het voorlopig in bezit
genomen goed geen rekening kan
worden gehouden met zijn bestemming volgens het plan van aanleg "
en de deskundige opdracht geeft
rekening te houden met de voormelde overwegingen, « wat impliceert dat hij bij de bepaling van de
hoedanigheid en de waarde van de
litigieuze grond geen rekening zal
houden met het gewestplan dat op
16 juli 1974 is vastgesteld >>;
Dat het arrest aldus over het
betwiste punt een eindbeslissing
heeft genomen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheld niet kan aangenomen worden;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, § 2, gewijzigd bij
ariikel 1 van de wet van 22 december
1970, 25, 31, 45, § 5, eerste en tweede lid,
gewijzigd bij artikel 5 van de wet van
22 december 1970, 46, zevende lid, gewijzigd bij artikel 6 van de wet van
22 december 1970, van de wet houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw van 29 maart 1962,
B, eerste lid, van de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en 11 van
de Grondwet,
doordat het arrest, hoewel het vaststaat dat de litigieuze onteigening het tot
stand brengen van een militair domein
beoogde en dus niet is gebeurd om het
gewestplan van 16 juli 1974 (lees : 30 september 1974) te verwezenlijken, volgens
hetwelk het goed van de verweerders tot
een Iandelijk gebied behoorde, toch
beslist dat bij de raming van dat goed
geen rekening zal worden gehouden met

-827zijn bestemming in genoemd gewestplan,
en bijgevolg de deskundige opdraagt
geen rekening te houden met dat plan
" bij de bepaling van de hoedanigheid en
de waarde van de litigieuze grand »; en
doordat het aldus beslist op grand dat de
openbare overheid zich bij de onteigening niet kan beroepen op een waardevermindering van de te onteigenen goederen ten gevolge van maatregelen die
aan de onteigening voorafgaan; dat " die
regel moet toegepast worden telkens de
onteigenaar voordeel wil halen uit maatregelen die hijzelf of een andere macht
ten bate van de onteigening heeft genamen; dat elke andere oplossing leidt tot
miskenning van de grondwettelijke
waarborg van de onteigende dat hij niet
van zijn goed kan worden ontzet dan
tegen billijke schadeloosstelling; dat het
met dat grondbeginsel strijdig zou zijn
aan de onteigende als vergoeding enkel
de waarde van zijn goed toe te kennen
zoals die v66r de onteigening door een
administratieve maatregel was verminderd; dat de stelling van de onteigenaar
tot een dergelijke onrechtvaardige toestand leidt; dat gelntimeerde (thans
eiser) verder tevergeefs betoogt dat de
onteigening niet gebeurt om een gewestplan te verwezenlijken wat de toepassing
van artikel 31 van van 29 maart 1962 zou
uitsluiten; dat een dergelijke beperking,
die in geen van de voormelde beslissingen voorkomt en evenmin in artikel 31
van de wet van 29 maart 1962, strijdig is
met artikel 11 van de Grondwet en met
de meest elementaire billijkheid (BELVA,
Les Novelles, op. cit., blz. 120); dat een
plan van aanleg uiteindelijk wel de
bestemming maar niet de aard van een
goed mag wijzigen; dat zulks zeker het
geval is wanneer, zoals ten deze, het
plan niet is goedgekeurd "•

terwijl, eerste onderdeel, de waarde
van een onteigend goed, in tegenstelling
tot wat het arrest beslist, berekend moet
worden met inachtneming van de voor-·
schriften van het plan van aanleg die dat
goed betreffen; enkel met het plan of de
administratieve maatregel die de onteigening voorbereiden en willen vergemakkelijken, geen rekening mag worden
gehouden; met andere woorden, de schadeloosstelling van de onteigende, nu zij
billijk moet zijn (artikel 11 van de
Grondwet), noodzakelijk de nawerking
zal ondervinden van de administratieve
voorschriften die het onteigende goed
betreffen en inzonderheid de indeling
ervan; artikel 31 van de wet van
29 maart 1962 op de stedebouw, dat zegt

dat bij het bepalen van de waarde van
het onteigende perceel geen rekening
wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit
uit de voorschriften van het streek-,
gewest- of gemeenteplan van aanleg,
klaarblijkelijk enkel geldt voor de onteigeningen met het oog op de verwezenlijking van het plan; dat artikel immers
behoort tot hoofdstuk V van de wet dat
betrekking heeft op de « verkrijging van
onroerende goederen vereist voor de uitvoering van de voorschriften van de
plannen van aanleg , (artikel 25); het in
werkelijkheid enkel een toepassing is
van het voormeld algemeen beginsel dat
de onteigende overheid zich niet mag
beroepen op een waardevermindering
ten gevolge van een administratieve
maatregel die met onteigening samenhangt; daarentegen, als de onteigening
zoals in dit geval niet gebeurt met het
oog op de verwezenlijking van het
bestaand plan van aanleg, bij de beoordeling van de waarde van het onteigende
goed rekening moet worden gehouden
met de voorschriften van dat plan, zo
niet de onteigende dan een vergoeding
ontvangt die niet overeenstemt met de
werkelijke waarde van zijn goed; daaruit
volgt dat het arrest niet zonder schending inzonderheid van artikel 11 van de
Grondwet en van artikel 31 van de wet
van 29 maart 1962 heeft kunnen beslissen dat de regel van laatstgenoemde
bepaling zonder meer toepasselijk is op
elke onteigening, ongeacht of zij gebeurt
om een plan van aanleg te verwezenlijken en, bijgevolg, de deskundige verbieden bij het bepalen van de waarde van
de grand van de verweerders rekening te
houden met het feit dat die volgens het
gewestplan van 16 juli 1974 (lees : 30 september 1974) tot een landelijk gebied
behoort (schending van de artikelen 2,
§ 2, gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 22 december 1970, 25, 31 van de wet
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw van
29 maart 1962 en 11 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het bedrag van de
vergoedingen verschuldigd door de onteigenende overheid wordt beoordeeld op
de dag van het vonnis waarbij de eigendom is overgedragen, ten deze dus op
7 mei 1976 (artikel 8 van de wet van
26 juli 1962); de ontwerpen-gewestplan
die door de minister voorlopig zijn vastgesteld, ingevolge artikel 2, § 2, van de
wet van 29 maart 1962, dezelfde verbindende en verordenende kracht hebben
als de behoorlijk goedgekeurde gewest-
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hetwelk de litigieuze gronden tot
een landelijk gebied behoorden en
betoogde dat artikel 31 van de wet
van 31 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw ten deze niet toepasselijk is aangezien de onteigening niet is gebeurd om een gewestplan te verwezenlijken;
Overwegende dat de onteigenaar
en de onteigende bij de beoordeling
van de waarde van een onteigend
perceel en het bepalen van de billijke vergoeding die aan de onteigende toekomt, rekening moeten
houden met de verbindende kracht,
ingevolge de voormelde wet van
29 maart 1962, van de streek-,
gewest- of gemeentelijke plannen
Overwegende dat het middel het van aanleg die door de Koning zijn
arrest enkel bestrijdt in zoverre het goedgekeurd, en ook van de ontwerbij de opdracht aan de deskundige pen-streek- en gewestplannen die
zegt dat hij bij de bepaling van de voorlopig door de minister zijn vasthoedanigheid en de waarde van de gesteld;
litigieuze grond geen rekening mag
Overwegende dat artikel 31 van
houden met het gewestplan dat is die wet weliswaar zegt dat bij het
vastgesteld op 16 juli 1974;
bepalen van de waarde van het
Wat het eerste onderdeel betreft : onteigende perceel geen rekening
Overwegende dat uit het niet wordt gehouden met de waardeverbekritiseerde vaststellingen van het meerdering of -vermindering die
arrest volgt, enerzijds, dat eiser de voortvloeit uit de voorschriften van
percelen grond van de verweerders het streek-, gewest- of gemeentelijk
ten algemenen nutte heeft ontei- plan van aanleg, maar dat die bepagend om het militair kamp van Mar- ling, zoals uit de tekst blijkt, enkel
che-en-Famenne tot stand te bren- betrekking heeft op de onteigening
gen, anderzijds, dat volgens een om het plan van aanleg zelf te verontwerp van gewestplan dat op wezenlijken;
16 juli 1974 door de minister van
Dat evenzo, hoewel, volgens het
Waalse Zaken, Ruimtelijke Orde- algemeen beginsel dat in dit artikel
ning en Huisvesting is vastgesteld, enkel wordt toegepast, de openbare
die goederen vroeger tot een lande- overheid zich bij de onteigening niet
lijk gebied behoorden;
mag beroepen op een waardeverOverwegende dat de verweerders mindering ten gevolge van vroegere
voor het hof van beroep hebben maatregelen die zij heeft bevolen of
betoogd dat de percelen vooraleer heeft doen bevelen, dat beginsel niet
zij in het gewestplan hun bestem- geldt voor dergelijke maatregelen
ming kregen bouwgronden waren, wanneer zij niets te maken hebben
of althans dat zij, wanneer men met het oogmerk van de onteigerekening houdt met het toerisme ning;
dat de plaats kan aantrekken, die
Overwegende dat bijgevolg het
foekomstwaarde hen door de voor- arrest, dat aan de deskundige de
melde maatregel niet kon ontnomen opdracht geeft na te gaan of de
worden; da:t eiser tegen dat middel onteigende goederen bebouwd of
plannen; zij naar luid van de artikelen 45
en 46 van dezelfde wet die verbindende
kracht enkel verliezen wanneer zij niet
bij koninklijk besluit zijn goedgekeurd
binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van het desbetreffende ministerieel
besluit; het ontwerp-gewestplan van
" 18 juli 1974 » dus nog verbindende
kracht en verordenende waarde had op
7 mei, datum van het vonnis waarbij de
eigendom is overgedragen; daaruit volgt
dat het arrest die verbindende kracht
miskent en de voornoemde bepalingen
schendt wanneer het beslist dat, bij de
raming van het voorlopig in bezit genomen goed, geen rekening mag worden
gehouden met zijn bestemming in het
gewestplan van " 16 juli 1974 "• aangezien dat plan " niet is goedgekeurd »
(schending van de artikelen 2, § 2, 45,
§ 5, eerste en tweede lid, 46 van de wet
van 29 maart 1962 en 8, eerste lid, van
de wet van 26 juli 1962) :
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tueel een toekomstwaarde hadden de aldus beperkte zaak naar het Hof
en hem, door de in het middel weer- van Beroep te Bergen.
gegeven overweging, verbiedt bij de
1983 - 1" kamer - Voorzitbepaling van de hoedanigheid en de ter3 :maart
de h. Closon, afdelingsvoorzitter waarde van de grand rekening te Verslaggever : mevr. Raymond-Decharhouden met het gewestplan van neux - GelUkluidende conclusie van de
16 juli 197 4, zonder vast te stellen h. Ballet, advocaat-generaal - Advoca·
dat dit gewestplan niet vreemd was ten : mrs. De Bruyn en Van Ryn.
aan het oogmerk van de onteigening, de wetsbepalingen schendt die
in dit onderdeel worden aangewezen;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel beNr. 367
treft :
Overwegende dat uit geen enkele
vermelding van het arrest volgt dat
1" KAMER - 3 maart 1983
het gewestplan dat door de minister
op 16 juli 1974 is vastgesteld de verbindende kracht zou hebben verlo- 1° TERUGVORDERING
VAN
HET
ren
die
het heeft
krachtens
ONVERSCHULDIGD BETAALDE artikel 2, § 2, van de wet van
VERZEKERAAR BETAALT EEN PRECAIR VOOR·
29 maart 1962;
SCHOT AAN DE BENADEELDE - ACHTERAF
BLIJKT DAT VERZEKERDE NIET AANSPRAKE·
Overwegende dat het arrest bijgeLIJK IS- GEEN DEFINITIEVE REGELING VAN
volg, door alleen op grand van zijn
DE RECHTEN VAN PARTIJEN BEOOGD vaststellingen te beslissen dat « bij
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULde bepaling van het voorlopig in
DIGD BETAALDE.
bezit genomen goed geen rekening
mag worden gehouden met zijn
bestemming volgens het gewestplan, 2° VERZEKERING - TERUGVORDERING
VAN RET ONVERSCHULDIGD
BETAALDE
des te meer wanneer, zoals hier, het
VERZEKERAAR BETAALT EEN PRECAIR
plan niet is goedgekeurd », de in dit
VOORSCHOT AAN DE BENADEELDE - ACHonderdeel aangewezen wetsbepalinTERAF BLIJKT DAT VERZEKERDE NIET AANgen schendt;
SPRAKELIJK IS - GEEN DEFINITIEVE REGE·
LING VAN DE RECHTEN VAN PARTIJEN
Dat beide onderdelen van het
BEOOGD.
middel gegrond zijn;
3° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WET·
TELIJKE BEPALINGEN OF OP EEN ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL DIE NOCH VAN OPENBARE
ORDE NOCH DWINGEND ZIJN - MIDDEL NIET
VOORGELEGD AAN DE APPELRECHTER EN
WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
beslist dat de deskundige bij de
bepaling van de hoedanigheid en de
waarde van de litigieuze grand geen
rekening mag houden met het 1" en 2" De verzekeraar die het slachtof
fer van een ongeval vergoedt omdat
gewestplan dat op 16 juli 1974 is
hij oordeelt dat zijn verzekerde aanvastgesteld; beveelt dat van dit
sprakelijk is, kan, wanneer de strafarrest melding zal worden gemaakt
rechter achteraf vaststelt dat de verzeop de kant van het gedeeltelijk verkerde niet aansprakelijk is, het
nietigde arrest; houdt de kosten aan
betaalde bedrag terugvorderen, indien
met blijkt dat de pariljen door die
en laat de beslissing daaromtrent

-830betaling hun rechten definitief hebben zijds, dat de door eiser vermelde rechtwillen regelen (1). (Art. 1235 B.W.)
spraak « andere gevallen betreft dan het
onderhavige, die ofwel het bestaan van
3" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk een dading, ofwel de uitvoering van een
is het tot staving van een cassatiebe- natuurlijke verbintenis betreffen >>, en
roep in burgerlijke zaken aangevoerd zegt, anderzijds, « dat noch uit de
middel, dat gegrond is op wettelijke bewoordingen van het kwijtschrift dat
bepalingen of op een rechtsbeginsel " provisioneel " wordt genoernd, noch uit
die noch van openbare orde noch de briefwisseling tussen de partijen,
dwingend zijn, dat niet aan de feiten- noch uit enig ander gegeven waarop het
rechter is voorgelegd en waarover deze hof van beroep acht kan slaan, blijkt dat
evenmin op eigen initiatief heelt appellant en gelntimeerde ten deze bet
beslist (2).
gescbil door wederzijdse toegevingen
zouden bebben willen oplossen of dat bij
gelntimeerde een vrijwillig opgenomen
(URBAIN T. " MOTORRIJTUJG VERZEKERJNG AAN natuurlijke
verbintenis zou hebben
DE GRENS " C.V.)
bestaan om appellant te vergoeden >>, uit
die overwegingen afleidt dat « appellant
(lees gelntimeerde) een precair voorscbot
ARREST ( vertaJing)
heeft betaald terwijl daartoe geen ver(A.R. nr. 6748)
plichting hestand aangezien baar verzekerde werd vrijgesproken >> en door die
HET HOF; - Gelet op het bestre- motieven de beslissing van de eerste
den arrest, op 17 november 1981 rechter bevestigt die de rechtsvordering
door het Hof van Beroep te Brussel van verweerster had aangenomen,
gewezen;
terwijl, enerzijds, de omstandigheid
dat eiser in zijn conclusie recbtspraak
Over het eerste middel, afgeleid uit de heeft aangewezen, die volgens bet arrest
schending van de artikelen 1101, 1107,
niet ter zake dienende is, het bof van
eerste lid, 1134, 1135, 1376, 1377 van bet beroep geenszins ontsloeg van de verBurgerlijlc Wetboek en 97 van de Grand- plichting bet in bet middel weergegeven
wet,
verweermiddel te beantwoorden; anderdoordat het arrest, om eisers conclusie zijds, noch het feit dat toegevingen
te beantwoorden ten betoge dat « de juri- onder partijen niet zouden aangetoond
dische kwalificatie van het kwijtschrift zijn, nocb bet feit dat bij verweerster
dit gescbil als dusdanig niet werkelijk geen vrijwillig opgenomen natuurlijke
belnvloedt; ... dat de verzekeraar vrijwil- verbintenis zou bebben bestaan, uitsluilig bet probleem van de vergoeding !weft ten dat de partijen, zoals eiser betoogde,
gescheiden van dat van de strafrechte- een onbenoemd contract bebben willen
lijke vervolgingen en daardoor van de sluiten dat, bij ontstentenis van aile
eventuele aansprakelijkbeid van zijn ver- wederzijdse toegevingen van de partijen,
zekerde; ... dat de verzekeraar door het niettemin bet probleem van de aanspraprobleem van de aansprakelijkheid te kelijkheid heeft gescheiden van dat van
scheiden van de gedane betaling zichzelf de vergoeding van eiser, en inbield dat
als het ware de mogelijkbeid heeft ant- verweerster ervan afzag bet gebrek aan
nomen het gebrek aan oorzaak of voor- oorzaak of voorwerp of nog het ontbrewerpt of nog bet ontbreken van een ken van schulden aan te voeren; nocb de
schuld aan te voeren; ... dat het afgele- in het middel weergegeven motieven,
verde kwijtschrift beschouwd kan wor- nocb enig ander motief van bet arrest
den als een gewone overeenkomst die bet verweermiddel beantwoorden dat
ingevolge artikel 1134 van bet Burgerlijk eiser in zijn conclusie regelmatig aanWetboek de partijen verbindt; dat gelnti- voerde en deed steunen op een onbemeerde (tbans verweerster) die overeen- noemde overeenkomst boudende afstand
komst met kennis van zaken heeft opge- van de terugvordering van hetgeen
steld en uitgevoerd; dat de vordering tot onverschuldigd werd betaald; bet arrest,
terugbetaling van gelntimeerde niet door die rechtsvordering van verweerster
moet worden ingewilligd

zegt, ener- aan te nemen zonder eisers conclusie te
artikel 97 van de Grandwet scbendt, het beginsel van de contrac(1) Zie Cass., 2 juni 1972 (A.C., 1972, 931) en
tuele vrijbeid miskent (schending van de
Cuss., 18 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 121).
artikelen 1107, eerste lid, en 1134 van bet
(2) Cass., 26 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 685). Burgerlijk Wetboek) alsmede de verbin»,

------------------1 beantwoorden,
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Dat het middel niet kan worden
dende kracht van de contracten (scherrding van de artikelen 1101, 1134 en 1135 aangenomen;
van het Burgerlijk Wetboek) en zijn
Over het tweede middel, afgeleid uit
beslissing die gegrond is op de
artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk de schending van de artikelen 1378 en
Wetboek niet naar recht verantwoordt : 2268 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, bij wege van bevesOverwegende dat het arrest, om tiging, eiser veroordeelt zonder zijn
verweersters vordering aan te kwade trouw vast te stellen om aan vernemen, bij het antwoorden op de weerster een bedrag van 16.000 frank te
grieven van eiser tegen het beroe- betalen, vermeerderd met de rente vanaf
pen vonnis, niet enkel zegt dat de 10 mei 1966, datum van de betaling,
terwijl hij die een onverschuldigde
rechtspraak die hij aanvoert ofwel
betrekking heeft op het bestaan van betaling heeft ontvangen, enkel gehoueen dading ofwel op de uitvoering den is de rente vanaf de dag van de
van een natuurlijke verbintenis en betaling terug te betalen indien zijn
trouw is aangetoond; het arrest,
dus slaat op gevallen die verschillen kwade
door eiser te veroordelen tot betaling
van onderhavig geval;
van de rente vanaf de dag van de betaDat het eerst erop wijst dat eiser ling zonder zijn kwade trouw vast te
ten deze betoogt, enerzijds, dat de stellen, de artikelen 1378 en 2268 van het
kwalificatie
van
het
litigieuze Burgerlijk Wetboek schendt :
kwijtschrift het geschil als dusdanig
niet werkelijk be'invloedt en, anderzijds, dat dit kwijtschrift beschouwd
moet worden als een gewone overeenkomst tussen de partijen waardoor zij ingevolge artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek verbonden
zijn, welke overeenkomst door verweerster met kennis van zaken zou
zijn opgesteld en uitgevoerd;
Dat het arrest voorts het bestaan
ultsluit van een dading die de partijen zouden hebben gesloten om
het geschil door wederzijdse toegevingen op te lossen en van een door
verweerster vrijwillig opgenomen
natuurlijke verbintenis, omdat zulks
noch uit de bewoordingen van het
kwijtschrift, dat « provisioneel >>
wordt genoemd, noch uit enig ander
gegeven van het dossier blijkt, en
zegt dat integendeel is aangetoond
dat verweerster een precair voorschot heeft betaald terwijl daartoe
geen verplichting bestond aangezien
haar verzekerde werd vrijgesproken;
Overwegende dat het arrest door
die considerans, waaruit blijkt dat
de partijen, volgens de appelrechters, door de litigieuze aide hun
rechten niet definitief hebben willen
regelen, antwoordt op het verweer
van eiser dat in het middel is weergegeven en geen van de daarin aangewezen wetsbepalingen schendt;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerster aan
het middel is tegengeworpen en
hieruit afgeleid dat het nieuw is :
Overwegende dat het beroepen
vonnis eiser heeft veroordeeld om
aan verweerster het bedrag van
16.000 frank terug te betalen, vermeerderd met de rente vanaf 10 mei
1966, datum van de betaling;
Overwegende dat eiser in hoger
beroep geen enkel verweermiddel
heeft aangevoerd tegen het verschuldigd zijn van die rente en dat
het arrest zonder meer de veroordeling door de eerste rechter heeft
bevestigd;
Overwegende dat bijgevolg het
middel, dat eiser afleidt uit de
schending van de artikelen 1378 en
2268 van het Burgerlijk Wetboek,
nieuw is en nu het niet gegrond is
op bepalingen die de openbare orde
raken of dwingend zijn, niet ontvankelijk is:
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

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

-8323 maart 1983 - 1' kamer - VoorzitOver het middel, afgeleid uit de scherrter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter ding van de artikelen 1350, 1354 van het
Verslaggever : mevr. Raymond-Dechar- Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandneux - Gelijkluidende conclusie van de wet,
h. Ballet, advocaat-generaal - Advocadoordat het arrest zegt dat het niet ter
ten : mrs. Van Ryn en Simont.
zake dienende is dat bij vonnis van
22 april 1980 van de Arbeidsrechtbank te
Luik alle partijen zijn veroordeeld als
rechtverkrijgenden van wijlen Victor
Hubinon, nu uit geen enkel stuk blijkt
dat eiseres, omdat zij de algemene legataris van Hubinon is, als rechtverkrijgende is aangewezen en veroordeeld om
in
diens verplichtingen te treden,
Nr. 368
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie voor het hof van beroep
terecht betoogde dat de verweersters
1' KAMER - 3 maart 1983
voor de arbeidsrechtbank hadden aangenomen dat eiseres een van de rechtverkrijgenden van wijlen Hubinon was en
1° BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN BEKENTEN!S- BEGRIP- ZAKEN WAAROVER dat zij die hoedanigheid hebben betwist
DE WET NIET TOELAAT TE BESCHIKKEN EN in de rechtsvordering voor het Hof van
BETREFFENDE WELKE HET VERBODEN IS Beroep te Luik (schending van de artikeEEN DADING AAN TE GAAN- NIET VATBAAR len 1350 en 1354 van het Burgerlijk Wethoek);
VOOR BEKENTENIS.
tweede onderdeel, in bijkomende orde,
het arrest in ieder geval niet antwoordt
2° CASSATIEMIDDELEN
BURGERop het betoog van eiseres dat voorkomt
LIJKE ZAKEN MIDDEL DAT KRITIEK in de voormelde conclusie en volgens
OEFENT OP OVERWEGINGEN DIE GEEN hetwelk het geschil dat bij het hof van
INVLOED HEBBEN OP DE WETTIGHEID VAN
beroep is geadieerd, betrekking heeft op
DE BESTREDEN BESLISSING- NIET ONTVANhaar hoedanigheid van rechtverkrijKELIJK MIDDEL.
gende van wijlen Victor Hubinon (scherr1' De bekentenis, zo gerechtelijke als ding van artikel 97 van de Grondwet) :

buitengerechtelijke, kan niet slaan op
zaken waarover de wet niet toelaat te
beschikken en betreffende welke het
verboden is een dading aan te gaan
(1). (Art. 1354 B.W.)
2' Niet ontvankelijk, wegens het ontbre-

ken van belang, is het middel dat kritiek oefent op overwegingen die geen
invloed hebben op de wettigheid van
de bestreden beslissing (2).
(MARECHAL T. DUYCKAERTS, HUBINON)
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 6808)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1982 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

-----------------1
(1) Cass., 14 mei 1979 (A.C, 1978-79, 1090).
(2) Cass., 7 sept. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 10).

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de niet
bekritiseerde vaststellingen van het
arrest volgt dat een van de beslissende drijfveren van het legaat van
Victor Hubinon aan eiseres het
handhaven of vergoeden van overspelige betrekkingen is geweest;
Overwegende dat de beslissing
van het arrest het legaat te vernietigen, zelfs in de onderstelling dat uit
het optreden van de verweersters
voor de arbeidsrechtbank zou blijken dat zij stilzwijgend hebben
bekend dat eiseres de legataris van
Victor Hubinon was, tach naar recht
verantwoord blijft aangezien eiseres
zich niet mag beroepen op een
bekentenis aangaande een legaat
waarvan de oorzaak strijdig is met
de openbare orde;
Dat dit onderdeel bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;

-833Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest door
de in het middel weergegeven
motieven de conclusie, aangewezen
in dit onderdeel, beantwoordt;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;

onpartijdige
rechterlijke
instantie
welke bij de wet is ingesteld » in de
zin van art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens (2).
(VERSTRAETE T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 3640)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 3 maart 1982
gewezen door de raad van beroep,
Om die redenen, verwerpt het cas- met het Nederlands als voertaal,
satieberoep; veroordeelt eiseres in van de Orde van Architecten;
de kosten.
Over het eerste middel, afgeleid uit de
3 maart 1983 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Clason, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Ballet, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Ansiaux en Kirkpatrick.
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1° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN - TUCHTVERVOLGIN·
GEN EN ·SANCTIES - IN BEGINSEL VREEMD
AAN DE BETWISTINGEN OVER EEN BURGERLIJK RECHT IN DE ZIN VAN ART. 92 GW.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1- ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD
VAN BEROEP ONAFHANKELIJKE EN
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE.

1" De tuchtvervolgingen en bet uitspre-

ken van tuchtmaatregelen zijn in principe vreemd aan de geschillen waarvan art. 92 Gw. de kennisneming bij
uitsluiting aan de hoven en rechtbanken voorbehoudt (1).
2" De raad van beroep van de Orde van
Architecten is « een onafhankelijke en
(1) Cass., 3 mei 1974 (A.C, 1974, 967).

schending van de artikelen 26, zesde lid,
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een Orde van Architecten, 660, 861
en 862 van het Gerechtelijk Wetboek,

doordat de bestreden beslissing het
beroep van eiser tegen de beslissing van
de raad van de Orde van Architecten
voor de provincie Antwerpen nietig verklaart omdat de brief van eiser is gericht
tot « de voorzitter en raadsleden der
Orde van Architecten » en deze verkeerde aanduiding niet goed gemaakt
wordt door het feit dat de provinciale
raad, waaraan de brief verkeerdelijk
werd geadresseerd,
deze
aan de
bevoegde rechter heeft doorgestuurd,
terwijl het vereiste gesteld in het
zesde lid van artikel 26 van de wet van
26 juni 1963 om het beroep te adresseren
aan de bevoegde raad van beroep niet de
draagwijdte heeft dat deze geeiste adressering een aanwijzing is van de rechter
die van de zaak moet kennis nemen :

Overwegende dat de vraag of artikel 26, zesde lid, van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten vereist dat in
de akte van beroep de rechter die
van de zaak kennis moet nemen,
wordt aangewezen, ten deze zonder
belang is nu de bestreden beslissing
dit vereiste afleidt uit de artikelen 862, § 1, 5", en 1057, 5', van het
Gerechtelijk Wetboek en dit oordeel
niet wordt aangevochten;
(2) Zie Cass., 17 dec. 1982 (A.C, 1982-83,
nr. 236).

-8344 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende concluOver het tweede middel, afgeleid uit sie van mevr. Liekendael, advocaat-genede schending van de artikelen 5 van het raal - Advocaat: mr. van Heeke.
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd door de
wet van 13 mei 1955, en 92 van de
Grondwet,
doordat in de bestreden beslissing de
raad van beroep van de Orde van Architecten zich bevoer,d verklaart om kennis Nr. 370
te nemen van een betwisting betreffende
een schorsing van de beroepsactiviteit
van eiser,
3' KAMER - 7 maart 1983
terwijl zodanige betwisting een recht
van burgerlijke aard betreft en bijgevolg
tot de uitsluitende bevoegdheid van de ARBEIDSOVEREENKOMST - ONTSLAG
gewone rechtbanken behoort :
DRINGENDE REDEN BEOORDELING
-

Dat het middel niet ontvankelijk

is;

Overwegende, wat de schending
van artikel 92 van de Grondwet
betreft, dat de bestreden beslissing
over een tuchtvervolging uitspraak
doet en een tuchtmaatregel oplegt;
Dat de tuchtvervolgingen en het
uitspreken van tuchtmaatregelen·
geen geschillen over burgerlijke
rechten zijn, althans in de zin van
artikel 92 van de Grondwet, en dus
in principe vreemd zijn aan de
geschillen waarvan artikel 92 van de
Grondwet de kennisneming bij uitsluiting aan de hoven en rechtbanken voorbehoudt;
Overwegende, wat de schending
van artikel 6 van het Europees V erdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreft, dat zelfs
indien het zou gaan om « het vaststellen van burgerlijke rechten »,
althans in de zin daaraan gegeven
door artikel 6, dan nog de raad van
beroep van de Orde van Architecten
een « onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie welke bij de
wet is ingesteld », uitmaakt, zoals
da t artikel vereist;
Dat het middel faalt naar recht;

DOOR DE RECHTER.

Wanneer verscheidene feiten als dringende reden worden ingeroepen, mag
de rechter oordelen dat een of meer
ervan op zichzelf een dringende reden
uitmaken. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DE SCHEFFER T. ORION N.V .. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND)
ARREST

(A.R. nr. 3821)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1982 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1184
van het Burgerlijk Wetboek, 32, 2' (lees :
3'), 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 21, § 2,
van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven,
gewijzigd door het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, 1bis, § 2, van
de wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werlmemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door de wet van 16 januari 1967 en
door het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, en 97 van de Grondwet,
doorda t het arrest het beroepen vonnis
Om dle redenen, verwerpt de van 26 me1 1982, dat voor recht gezegd
voorziening; veroordeelt eiser in de heeft dat « de redenen uiteengezet in het
verzoekschrift van 21 april 1982 een drinkosten.

-835gend karakter hebben die het onmiddellijk ontslag van (eiser) wettigen >>, bevestigt - met dit voorbehoud dat niet aile
in het verzoekschrift en in de ontslagbrief van 21 april 1982 aangevoerde feiten als dringende reden tot onmiddellijk
ontslag van eiser erkend worden, maar
wei het feit dat eiser bewust 5.000 liter
superbenzine ge!ost heeft in dezelfde put
waarij hij even tevoren, a! of niet op verkeerd aanwij zen, gasolie gelost had en
dit tot de tweede dag na de feiten verzwegen heeft alhoewel hij inmiddels
door zijn chef over het gebeurde telefonisch ge1nterpelleerd was geworden
op de volgende gronden : dat uit het door
eiser opgemaakt rapport van 19 april
1982 blijkt dat bij vergissing 300 liter
gasolie gelost werd in een benzineput;
dat eiser in dit rapport toegeeft dat hij,
toen deze vergissing werd vastgesteld,
toch nog 5.000 liter superbenzine in
dezelfde put gelost heeft; dat eiser zelf
stelt dat dit natuur!ijk zeer dom van
hem was; dat alzo vaststaat dat eiser, om
de verkeerde Iossing van gasolie te verdoezelen, een bewuste fout gepleegd
heeft door bij de reeds geloste gasoEe
nog superbenzine te lossen, instede van
zijn vergissing onmiddellijk te melden,
zodat de gepaste maatregelen konden
worden getroffen; dat deze bewuste fout
als een zware tekortkoming dient
beschouwd te worden; dat alzo ernstige
schade kon worden berokkend aan de
voertuigen; dat deze bewuste zware fout
van eiser en het feit dat hij tot de
tweede dag na het gebeurde verzuimd
heeft de ware toedracht van dit feit aan
zij n overste ter kennis te brengen, niettegenstaande dat hij tevoren in dit verband ge1nterpelleerd geworden was, het
vertrouwen van verweerster in eiser
zodanig geschokt hebben dat aile verdere professionele samenwerking tussen
de partijen onmogelijk is geworden; dat
eiser immers uiting heeft gegeven aan
een verregaand gebrek aan verantV'roordelijkheidsbesef en dan bovendien het
gebeurde door zijn stilzwijgen heeft willen verdoezelen; dat hierbij tevens rekening dient gehouden te worden met het
feit dat eiser, zoals blijkt uit het tamelijk
recent schrijven van verweerster van
16 februari 1982, reeds een sanctie van
schorsing van een arbeidsdag opgelopen
had, met de uitdrukkelijke verwittiging
dat bij een volgende tekortkoming zonder dralen verdergaande maatregelen
zouden worden genomen; dat gelet op
het bestaan van een dringende reden tot
onmiddelhjk ontslag, !outer op grand van
de hierboven vermelde feiten, het in

casu niet ter zake dienend is te weten of
de verkeerde Iossing van de gasolie al
dan niet door de schuld van de werknemer van de garage Van Vlasse!aer, Termens y Giminez, of met diens medeweten is geschied; dat ook het feit dat eiser
al of niet valselijk beschuldigingen zou
hebben geuit aan het adres van voormelde Termens y Gimenez en deze al of
niet zou hebben benaderd om een valse
·verklaring af te leggen, om dezelfde
reden evenmin ter zake dienend is,

terwijl, eerste onderdeel, verweerster
in haar ontslagbrief van 21 april 1982 het
onmiddellijk ontslag van eiser op een
geheel van dringende redenen heeft
Iaten steunen, namelijk, naast de twee
door het arrest in aanmerking genomen
redenen, nog het bewust lassen van gasolie op de verkeerde plaats, het uiten
van valse beschuldigingen tegen Termens y Gimenez en het benaderen van
deze om een valse verklaring te doen;
dientengevolge het arrest het ontslag
slechts als dringend kon beschouwen op
grand van het geheel van de door verweerster ingeroepen feiten; het ontslag
door verweerster immers slechts als
dringend werd beschouwd om het geheel
van de redenen, zodat het arrest een verkeerde toepassing maakt van de dringende reden en de wilsuiting van verweerster inzake de beeindiging miskent
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 2",
en 35 van de wet van 3 juli 1978);
tweede onderdee/, het arrest enerzijds
in zijn beschikkend gedeelte het ontslag
als dringend beschouwt uitsluitend om
twee redenen, namelijk het bewust lossen van 5.000 liter superbenzine in de
put waarin tevoren gasolie was gelost,
en het verdoezelen van deze fout gedurende twee dagen, en anderzijds in zijn
motieven beslist dat er, naast deze feiten, ook rekening moet gehouden worden met een vorige door eiser opgelopen
sanctie; deze motieven strijdig zijn met
het dispositief en het niet duidelijk is of
uiteindelijk al dan niet met die vooraf
opgelopen sanctie rekening gehouden
wordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 35
van de wet van 3 juli 1978, 21, § 2,
van de wet van 20 september 1948
en 1bis, § 2, van de wet van 10 juni
1952 de beoordeling van het dringend karakter van de reden die

-836wordt ingeroepen om de arbeidsovereenkomst zonder opzegging te
beiHndigen, aan de rechter overlaten; dat de rechter, wanneer verscheidene feiten als dringende
reden worden ingeroepen, vermag te
oordelen dat een of meer ervan op
zichzelf een dringende reden uitmaken;
Dat het arbeidshof ten deze in
feite en derhalve op onaantastbare
wijze beslist dat twee van de door
verweerster aangevoerde feiten op
zichzelf en ongeacht de andere ingeroepen feiten een dringende reden
opleveren, die elke professionele
samenwerking tussen verweerster
en eiser onmiddeilijk en definitief
onmogelijk maakt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in
zijn redengeving niet beslist dat
<< naast , de als dringende reden in
aanmerking genomen feiten ook
rekening moet worden gehouden
met een vorige door eiser opgelopen
sanctie; dat het met die sanctie
aileen rekening houdt om de ernst
van de door verweerster aangevoerde feiten te beoordelen;
Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid of onduidelijkheid derhalve
niet bestaat;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de hierna uitgesproken verwerping van de voorziening aile belang ontneemt aan de
oproeping van verweerder tot bindendverklaring van dit arrest;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de oproeping tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
7 maart 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. MeeU.s, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten
mrs.

Houtekier en Biitzler
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ARBEIDSONGEVAL
STUITING -

VERJARING

-

GEWONE BRIEF.

De verjaring van de rechtsvordering tot
betaling van arbeidsongevallenvergoeding wordt niet gestuit door e'ln
gewone brief, oak al erkent de verzekeraar de brief te hebben ontvangen
(1). (Art. 70 Arbeidsongevallenwet.)
(DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V. T. CARENS)
ARREST

(A.R. nr. 3784)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1982 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 69, 70 en 71 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, 2242, 2244, 2248 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel dat de
afstand van een recht strikt moet worden ge!nterpreteerd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een
andere interpretatie vatbaar zijn en
waarvan onder meer artikel 1045, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek toepassing maakt,
doordat het arbeidshof het hager
beroep van eiseres ontvankelijk doch
ongegrond heeft verklaard op grand dat :
<< uit de twee laatst neergelegde conclusies van (eiseres) blijkt dat haar rechtsvoorgangster we! degelijk de brief van
(verweerder) van 13 februari 1976 heeft
ontvangen, waarin (verweerder) aanspraak maakt op verdere vergoedingen;
dat dient vastgesteld te worden dat er
geen afdoend bewijs voorhanden is dat
deze brief aangetekend werd verstuurd
met ontvangstbewijs; dat de aantekening
met ontvangstbewijs waarvan sprake in
artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 geen volstrekte vereiste
is voor de geldigheid van de stuiting der
verjaring wanneer de wetsverzekeraar,
zoals in casu, erkent de brief te hebben

1----------------(I) Cass., 6 sept. 1982 (A. C. 1982·83 nr 7)

-837Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet,
veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

ontvangen; dat de voorwaarde van aantekening met ontvangstbewijs niet van
dwingende openbare orde is en het ontbreken ervan wordt verholpen door de
erkenning van de ontvangst van de brief,
zodat de stuiting der verjaring in dit
geval dient aanvaard te worden; dat het
arbeidsongeval heeft plaatsgehad op
25 april 1973; dat de verjaring werd
gestuit door de brief van 13 februari 1976
en de eis van (verweerder) dan ook nog
tijdig werd ingesteld bij de dagvaarding
v<~n 12 mei 1978 »,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 70 van de wet van 10 april 1971, de
verj aring slechts kan worden gestuit
door een ter post aangetekende brief
met ontvangstbewijs of door een vordering tot betaling wegens het arbeidsongeval gesteund op een andere oorzaak,
en die wetsbepaling de openbare orde
raakt, zodat, in de mate dat door het
arbeidshof werd aangenomen dat de verjaring werd gestuit door de gewone brief
van verweerder van 13 februari 1976,
waarvan de ontvangst door eiseres werd
erkend, dit arbeidshof artikel 70 van de.
wet van 10 april 1971 heeft geschonden
vermits, overeenkomstig die wetsbepaling, de verj aring enkel door een ter post
aangetekende brief met ontvangstbewijs
kan worden gestuit;

7 maart 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.

Nr. 372
3" KAMER - 7 maart 1983

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING WERKLOOSHEID
DOOR EIGEN SCHULD OF TOEDOEN - JONGE
WERKNEMER.

jonge werknemer, die met toepassing
Wat het eerste onderdeel betreft: Devan
artikel 124 van het WerkloosheidsOverwegende dat artikel 70 van
besluit gerechtigde op werkloosheidsde Arbeidsongevallenwet van 10
uitkering is geworden en die werkloos
is of wordt door eigen schuld of toeapril 1971, door te bepalen dat de
doen, verliest zijn aanspraak op uitkeverjaring van de rechtsvordering tot
ring gedurende ten minste 13 en ten
betaling van arbeidsongevallenverhoogste 26 weken met toepassing van
goeding kan worden gestuit door
artikel 138, eerste lid, van hetzelfde
een ter post aangetekende brief met
besluit, ook wanneer de toekenning
ontvangstbewijs, ten voordele van
van uitkeringen gedurende minder dan·
de getroffenen een van het alge15 maanden onderbroken werd en hij
meen recht afwijkende regel uitdientengevolge zijn hoedanigheid van
gerechtigde krachtens artikel 123, § 1,
vaardigt; dat een dergelijke regel
1", van dit besluit behield.
e~g moet worden uitgelegd;

Dat de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet betreffende de verjaring van openbare orde zijn;
Dat de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van arbeidsongevallenvergoeding derhalve niet kan
worden gestuit door een gewone
brief, ook al erkent de verzekeraar
die brief te hebben ontvangen;
Dat het onderdeel gegrond is;

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. HUBRECHT)
ARREST

(A.R. nr. 3783)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1981 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

-838Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 123, inzonderheid
§ 1, 1o, 124, 134, 135, 138 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd wat artikel 123 betreft
door het koninklijk besluit van 5 november 1965, wat betreft artikel 124 door de
koninklijke besluiten van 3 oktober 1968,
22 november 1976 en voor zoveel nodig
24 december 1980, wat artikel 135 betreft
door het koninklijk besluit van 25 juni
1976 en wat betreft artikel 138 door het
koninklijk besluit van 3 oktober 1968, en
97 van de Grondwet,
doordat vaststaat dat verweerder werd
toegelaten tot het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen
op
basis
van
artikel 124 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 vanaf 10 december
1976 en dat hij effectief die vergoedingen
heeft ontvangen tot 9 september 1978,
datum waarop hij als stagiair werd
geplaatst bij de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen door de

kel 123, waarnaar het arrest verwijst en
dat de voorwaarden bepaalt waarbij de
werkloze werknemer zijn hoedanigheid
van gerechtigde op uitkeringen behoudt,
vreemd is zowel aan artikel 135 als aan
artikel 138; het arrest, door te oordelen
dat verweerder zijn hoedanigheid van
gerechtigde behoudt met toepassing van
het genoemde artikel 123 en dat zijn
recht op werkloosheidsuitkering zijn
grondslag vindt in deze bepaling en niet
in die van artikel 124, de wettelijke bepalingen beoogd in het middel schendt en
zijn beslissing, om de periode van uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering te verminderen tot 4 weken,
niet wettelijk verantwoordt :

Overwegende dat, luidens artikel 135 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, de werkloze
door eigen schuld of toedoen elke
aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest gedurende ten minste
diensten van eiser, en het arrest, dat vier weken en ten hoogste zesenaanvaardt dat verweerder, door deze twintig weken;

betrekking op 30 maart 1979 te verlaten,
door eigen schuld of toedoen werkloos
werd, als bepaald in artikel 134, oordeelt
dat op het ogenblik waarop hij opnieuw
het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen heeft aangevraagd vanaf 1 oktober 1979, zijn vergoeding nog niet gedurende een periode van 15 maanden was
onderbroken, zodat zijn recht op werkloosheidsuitkering
onverminderd
gehandhaafd blijft op grand van artikel 123 en bijgevolg oordeelt dat verweerder, ingevolge diens schuldige werkloosheid, onder de toepassing valt van
artikel 135 en niet van artikel 138 en dat
aldus de sanctie van uitsluiting gedurende 13 weken, uitgesproken door de
directeur van het gewestelijk bureau,
moet teruggebracht worden op 4 weken,
terwijl, volgens de bewoordingen van
artikel 138 van genoemd koninklijk
besluit, de jonge werkloze, toegelaten tot
het voordeel van de we.rkloosheidsuitkeringen met toepassing van artikel 124
van hetzelfde besluit, die werkloos wordt
door eigen toedoen, alle rechten op werkloosheidsuitkeringen verliest gedurende
ten minste 13 weken; deze tekst, enkel
van toepassing voor de jonge werknemer, afwijkt van het algemeen principe
van artikel 135 van hetzelfde besluit dat
bepaalt dat iedere werknemer, die door
eigen toedoen werkloos wordt, alle rechten op werkloosheidsuitkering verliest
gedurende ten minste 4 weken, en arti-

Dat bij afwijking van de regel
bepaald in artikel 135, luidens artikel 138, eerste lid, van genoemd
koninklijk besluit, de jonge werknemer die met toepassing van artikel 124 gerechtigde op werkloosheidsuitkeringen is geworden en die
werkloos is of wordt door eigen
schuld of toedoen, zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering verliest gedurende ten minste dertien en ten
hoogste zesentwintig weken; dat die
bepaling geen onderscheid maakt
naargelang de uitkeringen al dan
niet gedurende een periode van vijftien maanden of meer onderbroken
werden;
Overwegende dat artikel 123, § 1,
1°, van hetzelfde koninklijk besluit
bepaalt dat de werkloos geworden
werknemer, behoudens wanneer hij
onder toepassing van § 2, derde lid,
valt, de hoedanigheid van gerechtigde behoudt wanneer zijn uitkeringen slechts gedurende een periode
van minder dan vijftien maanden
onderbroken werden; dat deze bepaling niet tot gevolg heeft dat de
grondslag van het recht op uitkering
gewijzigd wordt en dat, wanneer zij

-839op de jonge werknemer toepassing 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENvindt, dit recht niet Ianger Op
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN
artikel 124 stoelt;
EINDBESLISSING OP EEN VAN DE RECHTSVORDERINGEN
EN
GEEN EINDBESLISSING OP
Overwegende dat het arrest derDE ANDERE - VEROORDELINGEN DOOR
halve, door ten deze de toepassing
DEZELFDE ONWETTIGHEID AANGETAST van artikel 138, eerste lid, uit te sluiVOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN DE
ten en toepassing te maken van
VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKEartikel 135 om de enkele reden dat
LIJKE PARTIJ- VERNIETIGING VAN DE EINDverweerder krachtens artikel 123 de
BESLISSING - GEVOLGEN.
hoedanigheid van gerechtigde behouden heeft, voormeld artikel 138,
1" Niet naar recht verantwoord is het
eerste lid, schendt;
arrest dat een bestuurder, wegens een
Dat het middel gegrond is;
door hem begane tout, alleen aanspra-

Om die redenen, zonder acht te
slaan op verweerders brief die niet
door een advocaat bij het Hof is
ondertekend, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
gelet op artikel1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroor·deelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

7 maart 1983 - 3" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat : mr. Simont.

kelijk verklaart voor de gevolgen van
een verkeersongeval, op grand dat de
schade zich niet zou hebben voorgedaan zonder de tout van die bestuurder, terwijl uit de vaststellingen van
het arrest niet kan worden atgeleid
dat de schade, zoals ze is ontstaan,
oak zou veroorzaakt zijn zonder de
tout van de andere bestuurder (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2" Wanneer de rechter, bij wie twee bur-

gerlijke rechtsvorderingen tegen de
beklaagde en de voor de beklaagde
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
aanhangig zijn, beslissingen heeft
gewezen welke door dezelfde onwettigheid zijn aangetast, een van deze
beslissingen een eindbeslissing is en
de andere niet, brengt de inwilliging
van de voorziening van de beklaagde
en de voor de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen de eerste beslissing vernietiging van de
tweede mee (2).

(RIVERA-GUILLEN, RIVERA-ARMAYONES, GUILLEN-RAMIREZ T. GOSSEY, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, LEEMANS)
(A.R. nr. 7265}

Nr. 373
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - WEGVERKEERSONGEVAL
BESLISSING WAARBIJ EEN
BESTUURDER
ALLEEN
AANSPRAKELIJK
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE FOUT DIE AAN EEN ANDERE BESTUURDER
TEN LASTE IS GELEGD - GEVOLGEN.

8 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler, Houtekier en De Gryse.

1-----------------(1) Cass., 9 jan. en 17 juni 1980 (A.C.,
1979-80, nrs. 275 en 648).
(2) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310).
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1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN I DEC. 1975, ART. 19.2, 2°,
TWEEDE EN DERDE LID - DRAAGWIJDTE.

2° WEGVERKEER
GLEMENT VAN
BEGRIP.

I

DEC.

WEGVERKEERSRE1975, ART. 16.5 -

3° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSONGEVAL
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN
I DEC. 1975, ARTIKELEN 19.2, 2", TWEEDE EN
DERDE LID, 2.7 EN 16.5 - BESLISSING WELKE
DE BEKLAAGDE DIE NAAR RECHTS AFSLOEG
EN ZICH VOORAF NAAR LINKS HAD BEGEVEN
OMDAT HIJ, WEGENS DE PLAATSGESTELDHE!D EN DE AFMETINGEN VAN ZIJN VOERTUIG OF DE LADING, NIET BIJ DE RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN KON BLIJVEN, VEROORDEELT WEGENS OVERTREDING VAN ART!·
KEL 19.2, 2°, TWEEDE EN DERDE LID ONTBREKEN VAN BEPAALDE VASTSTELLINGEN.

1" Uit artikel 19.2, Z', tweede en derde

lid, van het Wegverkeersreglement, dat
de bestuurder die naar rechts wil
afslaan, wanneer hij, wegens de
plaatsgesteldheid en de afmetingen
van zijn voertuig of de lading, niet bij
de rechterrand van de rijbaan kan blijven, toelaat zich naar Jinks te begeven
op voorwaarde dat hij zich vooraf
ervan heeft vergewist dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen en
bovendien dat hij de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de
openbare weg die hij gaat verlaten,
niet in gevaar brengt, volgt, enerzijds,
dat die bestuurder zich slechts moet
vergewissen of geen achterligger reeds
begonnen is in te halen vooraleer hij
zich naar links begeeft en niet meer
op het ogenblik van het afslaan naar
rechts, en, anderzijds, dat de verplichting de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de rijbaan die hij
gaat verlaten, niet in gevaar te brengen, niet beperkt is tot het ogenblik
waarop hij zich naar Jinks begeeft
maar voortduurt terwijl hij vervolgens
naar rechts afslaat.

inhalende bestuurder de gelijkgrondse
berm, zelfs wanneer deze een fietspad
is, volgen, op voorwaarde dat hij de
weggebruikers die zich daar bevinden,
niet in gevaar brengt (1). (Artt. 2.7 en
16.5 van het Wegverkeersreglement
van 1 dec. 1975.)
3" Niet wettelijk verantwoord is de
beslissing die de beklaagde veroordeelt
wegens overtreding van artikel 19.2, Z',
tweede en derde lid, van het Wegverkeersreglement, op grand dat die
beklaagde, die naar rechts afsloeg en
zich vooraf naar links had begeven
omdat hij, wegens de plaatsgesteldheid
en de afmetingen van zijn voertuig of
de Jading, niet bij de rechterrand van
de rijbaan kon blijven, zich op het
ogenblik dat hij rechts wou inslaan,
niet ervan heeft vergewist of geen achterligger een inhaalmaneuver was begonnen en of hij de andere bestuurders niet in gevaar bracht, en dat de
achterligger rechts mocht inhalen en
tevens gebruik mocht maken van het
fietspad voor zover hij hierdoor weggebruikers die zich daar bevonden, niet
in gevaar bracht, zonder vast te stellen
dat de beklaagde, vooraleer zich naar
Jinks te begeven, zich niet ervan had
vergewist of geen achterligger reeds
begonnen was in te halen, en dat, wat
de achterligger betreft, het inhalen
wegens de breedte van de rijbaan niet
gemakkelijk kon worden uitgevoerd en
het fietspad een gelijkgrondse berm
was. (Artt. 2.7, 16.5 en 19.2, 2", tweede
en derde lid, van het Wegverkeersreglement van 1 dec. 1975.)
(COCQUYT T. LARMUSEAU)
ARREST

(A.R. nr. 7653)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 september 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt op de strafvordering

(1) Onder de gelding van het Wegverkeersreglement van 14 maart 1968 mocht de inhalende bestuurder, wanneer het inhalen niet
2~ Wanneer het inhalen
d gemakkelijk kon worden uitgevoerd wegens de
..
. wegens
e breedte van de rijbaan, de gelijkgrondse berm
breedte van de rJjbaan n1et gemakke- slechts volgen voor zover deze geen rijwielpad
lijk kan worden uitgevoerd, mag de 1 was (art. 21.3, tweede lid).

-841wegens overtreding van artikel 19.2, met het ongeval; geen enkel voo1···
2', tweede en derde lid, van het handen zijnde gegeven toelaat te
Wegverkeersreglement, met name besluiten dat Nicole Van Hoecke
ter zake van, te Evergem op 19 juni een onaangepaste snelheid zou
1981, als bestuurder van een lichte gevoerd hebben of een onvoldoende
vrachtauto op de openbare weg, die veiligheidsafstand zou gelaten hebnaar links (lees : rechts) afslaat en ben tussen haar autovoertuig en dat
die zich naar links heeft begeven van haar voorganger; nu bewezen is
wanneer hij wegens de plaatsge- dat (eiser) zich naar links heeft
steldheid en de afmetingen van het begeven en zijn voornemen hiertoe
voertuig of de lading niet bij de heeft kenbaar gemaakt, Nicole Van
rechterrand van de rijbaan kon blij- Hoecke rechts mocht inhalen en
ven, verzuimd te hebben zich vooraf tevens gebruik maken van het
te vergewissen dat geen achterligger fietspad voor zover zij hierdoor wegreeds begonnen is in te halen en gebruikers die zich daar bevonden,
bovendien de andere bestuurders niet in gevaar bracht »;
die op normale wijze rijden op de
Overwegende dat artikel 19.2, 2",
openbare weg die hij gaat verlaten, tweede en derde lid, van het Wegin gevaar te hebben gebracht; dat verkeersreglement aan een bestuurhet, op de civielrechtelijke vordering der die naar rechts wil afslaan, wanvan verweerder, enkel eiser aan- neer hij wegens de plaatsgesteldsprakelijk verklaart voor de schade heid en de afmetingen van het
veroorzaakt door de aanrijding tus- voertuig of de lading niet bij de
sen het voertuig van eiser en dit rechterrand van de rijbaan kan blijvan verweerder, bestuurd door Van ven, toelaat zich naar links te begeHoecke;
ven op voorwaarde dat hij zich
vooraf ervan heeft vergewist dat
I. In zoverre de voorziening geen achterligger reeds begonnen is
gericht is tegen de beslissing op de in te halen, en bovendien dat hij de
strafvordering :
andere bestuurders die op normale
Over het ambtshalve aangevoerde mid- wijze rijden op de openbare weg die
del, afgeleid uit de schending van de hij gaat verlaten, niet in gevaar
artikelen 16.5 en 19.2, 2', tweede en brengt;
derde lid, van het WegverkeersregleOverwegende dat, op grond van
ment:
artikel 19.2, 2', tweede en derde lid,
Overwegende dat het vonnis van het Wegverkeersreglement, de
steunt op de volgende gronden : bestuurder zich slechts moet verge« Uit de gegevens van de strafinfor- wissen of geen achterligger reeds
matie, onder meer de stand van de begonnen is in te halen vooraleer
voertuigen na de aanrijding, zoals hij zich naar links begeeft; dat de in
weergegeven op de situatietekening, die bepalingen vermelde verplichen uit de lokalisatie van de schade ting de andere bestuurders die op
aan beide voertuigen blijkt dat normale wijze rijden op de open(eiser) niet rechts van de rijbaan bare weg die hij gaat verlaten, niet
reed op het ogenblik dat hij de aar- in gevaar te brengen, niet beperkt is
deweg begon in te rijden; uit de tot het ogenblik waarop die bestuureigen verklaring van (eiser) blijkt der zich naar links begeeft maar
tevens dat hij er zich niet van ver- voortduurt terwijl hij vervolgens
gewist heeft of er geen achterligger naar rechts afslaat;
een inhaalmaneuver begonnen was
Overwegende dat daaruit volgt,
op het ogenblik dat hij rechts wou enerzijds, dat eiser op het ogenblik
inslaan, noch of hij andere bestuur- van het afslaan naar rechts niet de
ders niet in gevaar bracht; enkel verplichting had zich vooraf ervan
(eiser) een fout heeft begaan in te vergewissen of geen achterligger
noodzakelijk oorzakelijk verband reeds begonnen was in te halen en,

-842Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hager
beroep.

anderzijds, dat eiser slechts de
andere bestuurders dle reden op de
rijbaan die hij ging verlaten, niet in
gevaar mocht brengen voor zover de
laatstgenoemden op normale wijze
op die rijbaan reden;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 2.7 van het Wegverkeersreglement, het fietspad voorbehouden
is voor het verkeer van fietsen en
tweewielige bromfietsen; dat, krachtens artikel 16.5 van het Wegverkeersreglement, de inhalende
bestuurder slechts het fietspad mag
volgen wanneer het inhalen wegens
de breedte van de rijbaan niet
gemakkelijk kan worden uitgevoerd
en het fietspad een gelijkgrondse
berm is, op voorwaarde dat hij de
weggebruikers die zich op het fietspad bevinden, niet in gevaar brengt;
·dat het vonnis ten deze niet vaststelt dat het inhalen wegens de
breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kon worden uitgevoerd en dat
het bedoelde fietspad een gelijkgrondse berm was;
Dat het vonnis derhalve de veroordeling van eiser niet wettelijk
verantwoordt;

II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke verdering, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;

8 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - VERSLAG - VERSLAG DOOR EEN ANDERE RECHTER DAN DEGENE DIE OORSPRONKELIJK ALS
VERSLAGGEVER WAS AANGEWEZEN DOOR DE
VOORZITTER VAN DE KAMER.

Wanneer, in strafzaken, uit bet procesverbaal van de terech tzittingen tijdens
welke de zaak werd behandeld en uit
de bestreden beslissing, gewezen in
hager beroep, blijkt dat een verslag is
uitgebracht door een van de rechters
die aile zittingen over de zaak hebben
bijgewoond en dee/ hebben genomen
aan de berechting, kan de omstandigheid dat bet verslag is uitgebracht
door een andere van die rechters dan
degene die oorspronkelijk als verslaggever was aangewezen door de voorzitter van de kamer die uitspraak heeft
gedaan, geen aanleiding geven tot cassa tie (1). (Artt. 209, 408 en 413 Sv.)
(HEYNEN)

(A.R. nr. 7678)

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de

8 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk/uidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Bee!s, Antwerpen.

(1) Zie Cass., 18 maart 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 787).

-8430verwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor2' KAMER - 8 maart 1983
ziening heeft doen betekenen aan
de verweerders;
Dat de voorziening mitsdien niet
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM
- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN ontvankelijk is;
Nr. 376

DE BESLISS!NG OP EEN VERZOEK TOT HERROEP!NG VAN HET GEWIJSDE - GEEN BETE·
KENING - GEVOLG.

Het cassatieberoep van een verwezene
en oorspronkelijke beklaagde tegen de
beslissing op zijn verzoek tot herroeping van het gewijsde van een vonnis
waarbij hij tot betaling van schadevergoeding aan burgerlijke partijen werd
veroordeeld, is niet ontvankelijk als
het niet is betekend aan de partijen
tegen wie het is gericht (1). {Art. 418
Sv.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

(COX T. RAYMAEKERS. CLAES)
ARREST

(A.R. nr. 7719)

Nr. 377
2'
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HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 oktober 1982 in 1° VOORZIENING IN CASSATIE
BESLISSINGEN
WAARTEGEN
CASSATIEBE.
hoger beroep gewezen door de CorROEP KAN WORDEN INGESTELD
STRAFZArectionele Rechtbank te Hassett;
KEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELOverwegende dat het vonnis ongeL!NG - ADVIES !NZAKE UITLEVERING
grond verklaart het verzoek van
VOORZ!ENING NIET ONTVANKELIJK.
eiser, verwezene en oorspronkelijke
beklaagde, tot herroeping van het 2° UITLEVERING
ADVIES VAN DE
gewijsde van het vonnis van 7 april
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
1981 van de Politierechtbank te HasVOORZIENING N!ET ONTVANKEL!JK.
sett, afdeling Beringen, waarbij hij
tot betaling van schadevergoedingen 1' en 2' Het advies, door de kamer van
inbeschuldigingstelling aan de regeaan de verweerders werd veroorring gegeven inzake uitlevering, is
deeld;
geen beslissing waartegen cassatiebeOverwegende dat de voor het Hof
roep openstaat (1). {Art. 3 wet van
15 maart 1874; art. 609 Ger.W.)
bestreden beslissing noch op de
strafvordering noch op de civielrechtelijke vordering tegen eiser is
(DONAT)
gewezen;
(A.R. nr. 7895)
Nota arrest nr. 376
(1) Zie Cass., 14 maart 1939 (Bull. en
1939, I, 145), 26 mei 1952, (ibid., 1952, 1,
20 dec. 1971 (A.C., 1972, 391), 23 april
(ibid., 1974, 913), 27 jan. 1976 (ibid., 1976,
4 okt. 1977 (ibid., 1978, 152) en 24 april
(ibid., 1il78-79, 999).

8 maart 1983 -

2' kamer -

Voorzit-

Pas., t
d h Ch •t 1 fd 1·
613), ,_e_r_:_e__· __a_e_;_a__e_1_n_g_s_vo_o_r_z_it_t_e_r_
1974•618),
Nota arrest nr. 377 :
1979
(1) Cass., 22 juli 1981 (A.C., 1980-81, nr 642·:

-844Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

de tout die ten laste van een andere
bestuurder
is
vastgesteld
(2).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
(VANDAELE T. TACCOGNA, LEQUIN)

(A.R. nr. 2655)

Nr. 378
2" KAMER -

9 maart 1983

9 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12 - VOORRANG
- NOODZAAK VOOR DE VOORRANGSPLICHTIGE BESTUURDER DE GENADERDE WEG OP
TE RIJDEN OM DE AANWEZIGHEID VAN EEN
BESTUURDER OP DIE WEG VAST TE STELLEN
- OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DIT MANEUVER MAG WORDEN UITGEVOERD.

Nr. 379
2" KAMER - 9 maart 1983

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BESLISSING WAARB!J EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE
- GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK
ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE
FOUT DIE TEN LASTE VAN EEN ANDERE
BESTUURDER IS VASTGESTELD - BESLISSING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD.

1' Wanneer de bestuurder die voorrang

1" VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDINGSBEVEL CASSATIEBEROEP
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDINGSBEVEL - CASSATIE·
BEROEP TEGEN DAT BEVEL - NIET ONTVAN·
KELIJK CASSATIEBEROEP.

moet verlenen aan hem die op de
genaderde weg rijdt, zich wegens de 3° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN - UITSPRAAK IN EERSTE AANLEG VAN DE CORplaatsgesteldheid enkel rekenschap
RECT!ONELE RECHTBANK TE BRUSSEL kan geven van de aanwezigheid van
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WET
een bestuurder op die weg door deze
15 JUNI 1935, ART. 16, § 1 - BEKLAAGDE ZONop te rijden, mag hij op die weg voorDER
WOONPLAATS
IN
BELGIE
NOODWENuitkomen in zoverre zulks strikt noodDIGHEDEN VAN DE ZAAK - BEOORDELING zakelijk is en met de voorzichtigheid
BEG RIP.
vereist om ongevallen te voorkomen,
met inachtneming van het te voorziene 1" en 2' Een aanhoudingsbevel, dat
verkeersgedrag van een eventuele
onderworpen is aan het toezicht dat de
voorranghebbende
bestuurder
(1).
onderzoeksgerechten uitoefenen wan(Art. 12 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.)
neer zij uitspraak doen over de bevestiging ervan met toepassing van art. 4
2' Niet wettelijk verantwoord is de
Wet Voorlopige Hechtenis, kan niet
beslissing, waarbij een bestuurder
worden beschouwd als een in laatste
alleen aansprakelijk wordt verklaard
aanleg gewezen rechterlijke beslissing
voor de gevolgen van een wegverkeersin de zin van art. 407 Sv.; een cassatieongeval, als zij niet vaststelt dat de
beroep tegen een dergelijk aanhouschade, zoals zij zich heeft voorgedingsbevel is dus niet ontvankelijk.
daan, ook zou veroorzaakt zijn zonder
(1) Cass., 1 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 72).

(2) Cass., 19 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 535).

-845II. In zoverre de voorziening
wendigheden van de zaak, volgens gericht is tegen het arrest van de
welke, ingevolge art. 16, § 1, wet kamer van inbeschuldigingstelling :

3" De feitenrechter beoordeelt de nood-

15 juni 1935, het Frans of het Nederlands wordt gebruikt als taal van de
rechtspleging voor de Correctionele
Rechtbank te Brussel die in eerste
aanleg uitspraak doet, in alle gevallen
die in de genoemde paragraaf niet uitdrukkelijk zijn geregeld, met name het
geval van de beklaagde zonder woonplaats in Belgie; de keuze van de
Franse of Nederlandse rechtspleging,
die de verdachte of de beklaagde heeft
gemaakt zonder inachtneming van de
vormvereisten van § 2 van hetzelfde
artikel, en die derhalve in rechte niet
geldig is, kan door de rechter niettemin, in Ieite, in aanmerking worden
genomen ter beoordeling van de noodwendigheden van de zaak.
(TERMANINI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2804)

HET HOF; - Gelet op het bestreden aanhoudingsbevel, op 29 december 1982 verleend door de onderzoeksrechter te Brussel;
Gelet op het bestreden arrest, op
11 januari 1983 gewezen door de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel;
I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen het aanhoudingsbevel:
Overwegende dat, wanneer de
onderzoeksgerechten met toepassing
van artikel 4 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis uitspraak doen over de bevestiging van een aanhoudingsbevel, zij
moeten nagaan of de titel van de
hechtenis aan alle wettelijke geldigheidsvereisten voldoet; dat een aan
zodanig toezicht onderworpen aanhoudingsbevel niet kan worden
beschouwd als een in laatste aanleg
gewezen rechterlijke beslissing in
de zin van artikel 407 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Over het middel, hieruit afgeleid dat
het arrest bet tegen eiser verleende en
in het Frans gestelde bevel tot aanhouding bevestigt, op grond " dat de verdachte tijdens zijn ondervraging door de
onderzoeksrechter op 29 december 1982
niet geldig het Arabisch kon kiezen als
taal van de rechtspleging daar die taal
niet in voorgeschreven door de wet van
15 juni 1935 op bet gebruik der talen in
gerechtszaken (en) dat derhalve de
keuze van het Frans ... die door verdachte met de bijstand van een tolJ< is
gedaan tijdens zijn verhoor door de
rijkswacht op 28 december 1982 als geldig moet worden beschouwd ... "•
terwijl, eerste onderdeel, de keuze van
het Arabisch voor de onderzoeksrechter
weliswaar niet geldig is in de zin van de
wet van 15 juni 1935, doch de voor de
politie of de rijkswacht gedane keuze
van de taal der rechtspleging toch oak
maar de waarde heeft van een wens,
tweede onderdeel, het weliswaar vaststaat dat eiser, die door een tolk werd
bijgestaan, het Frans heeft gekozen tijdens zijn verhoor door de rijkswachtbrigade te Zaventem, doch de wettelijke
regel dat de persoonlijke keuze primeert,
moet wijken wanneer in een bepaalde
fase van de rechtspleging blijkt dat,
zoals ten deze, verdachte de door hem
gekozen taal niet machtig is; het zonneklaar is dat eiser, die steeds de bijstand
van een tolk nodig had, het Frans niet
machtig is, wat gebleken is onder meer
tijdens de debatten voor de raadkamer;
derde onderdeel, artikel 16, § 1, van de
wet van 15 juni 1935 op bet gebruik der
talen in rechtszaken bepaalt dat in aile
andere gevallen dan die bedoeld in § 1,
bet Frans of bet Nederlands wordt
gebruikt volgens de noodwendigheden
der zaak; de - gelet op de wet van
15 juni 1935 ongeldige - keuze van bet
Arabisch niet in aanmerking kan worden
genomen als
noodwendigheid der
zaak >>;
vierde onderdeel, het vereiste van de
« tijd >> al evenmin in aanmerking kan
worden genomen : de aanwijzing van
een talk voor het Frans en het Arabisch
enkel is ingegeven door gemakkelijkheidsoverwegingen en niet door de
behoeften der zaak; de omstandigheid,
dat er geen enkele tolk voor bet Nederlands en bet Arabisch aanwezig was in
bet justitiepaleis op bet ogenblik dat

-- 846eiser werd ondervraagd door de onderzoeksrechter en het bevel tot aanhouding
tegen hem werd uitgevaardigd, een
schending van de wet op het taalgebruik
in gerechtszaken nag niet kan rechtvaardigen;
vijfde onderdeel, eiser in de luchthaven van Zaventem werd aangehouden,
zodat de processen-verbaal van de rijkswacht in het Nederlands zijn gesteld
overeenkomstig artikel 11 van de wet
van 15 juni 1935; zo, wat waarschijnlijk
is, later nag opsporingen zullen moeten
worden verricht door de lokale politie of
rijkswachtoverheid, de desbetreffende
processen-verbaal
eveneens
in
het
Nederlands zullen worden gesteld; het
gebruik van een enkele taal voor de
gehele rechtspleging een betere continu!teit van de procesvoering waarborgt en
de rechtsbedeling ten goede komt; de
gehele opzet van de wet van 15 juni 1935
berust op het beginsel « een taal voor de
gehele rechtspleging » :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat artikel 12 van
de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken
bepaalt dat de onderzoeksrechters
voor hun daden van onderzoek
gebruik maken van de taal voorzien
in strafzaken voor de rechtbank
waartoe zij behoren, zodat de onderzoeksrechter te Brussel moet handelen overeenkomstig artikel 16 van
die wet waarbij de taal van de
rechtspleging wordt voorgeschreven,
met name voor de Correctionele
Rechtbank te Brussel die uitspraak
doet in eerste aanleg;
Dat krachtens artikel 16, § 1, het
Frans of het Nederlands wordt
gebruikt volgens de noodwendigheden van de zaak als de verdachte
noch in een Waalse gemeente, noch
in een Vlaamse gemeente, noch in
de Brusselse agglomeratie woonachtig is; dat artikel 16, § 2, derde lid,
evenwel aan de verdachte, wiens
zaak in onderzoek is, de mogelijkheid biedt om aan de onderzoeksrechter een aanvraag te doen tot
afwijking van de in § 1 gestelde
regelen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser enerzijds, tijdens zijn
verhoor door de rijkswacht op

28 december 19B2, het Frans koos
als taal van de rechtspleging en
anderzijds, tijdens zijn ondervraging
door
de
onderzoeksrechter
op
29 december 1982, zijn voorkeur uitsprak voor het Arabisch; '
Overwegende dat beide keuzen
weliswaar kunnen worden uitgelegd
als aanvragen om afwijking in de
zin van artikel 16, § 2, van de wet
van 15 juni 1935, doch dat de eerste
aanvraag niet is geschied overeenkomstig de in die wetsbepalingen
voorgeschreven vormen, terwijl de
tweede aanvraag, zoals het bestreden arrest wettig beslist, « niet geldig is » daar het Arabisch niet wordt
voorgeschreven door voormelde wet
van 15 juni 1935;
Overwegende dat bijgevolg de
zaak van eiser die, zoals blijkt uit
de vaststellingen van het arrest, zij n
woonplaats niet in Belgie heeft,
moet worden behandeld in de taal
die door artikel 16, § 1, wordt voorgeschreven voor de in die paragraaf
niet uitdrukkelijk geregelde gevallen, namelijk het Frans of het
Nederlands volgens de noodwendigheden der zaak;
Overwegende dat die noodwendigheden in feite worden beoordeeld
door de feitenrechter; dat de taal
waarin de processen-verbaal zijn
gesteld weliswaar een factor kan
zijn bij de beoordeling, doch dat
geen enkele wettelijke bepaling de
rechter verbiedt andere gegevens,
onder meer verklaringen die' de verdachte heeft afgelegd voor de politie
of de rijkswacht, in zijn oordeel te
betrekken;
Overwegende dat het arrest, waar
het vermeldt dat de door verdachte
met de bijstand van een tolk tijdens
zijn verhoor door de rijkswacht op
28 december 1982 gedane keuze van
het Frans « als geldig moet worden
beschouwd », niet in rechte beslist
dat die keuze geldig is omdat hij
voldoet aan de bepalingen van artikel 16, § 2, van de wet van 15 juni
1935 doch, in feite, uit die keuze een
criterium afleidt ter beoordeling van
de noodwendigheden van de zaak;

-847Dat het arrest door derhalve
impliciet doch onmiskenbaar te
beslissen dat, gelet op de noodwendigheden van de zaak, de taal van
de rechtspleging het Frans moet
zijn, naar recht is verantwoord;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantH~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

!Jet met 1s betekend aan de partijen
waartegen bet i<J gencbt (1). (Art. 418
Sv.)
CARRIER T. " GROEP JOSI )) N.V. E.A.)

(A.R. nr. 2686)
9 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.

Van Ryn en Bailby, Charleroi.

Nr, 381
1"

KAMER -

10 maart 1983

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1° ERFDIENSTBAARHEID

ERFDIENSTBAARHEID BIJ DE WET GEVESTIGD RECHT OM DE NABUUR TE VERPLICHTEN BIJ

9 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie (1) van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
de Raedt, Brussel.

TE

DRAGEN TOT HET BOUWEN

VAN EEN

AFSLUITING
BURGERLIJK
WETBOEK,
ART. 663- MISBRUIK VAN RECHT- BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN

(ALGEME

NE) -

M!SBRUIK VAN RECHT - MISBRUIK
VAN HET RECHT OM DE NABUUR TE VERPLICI-ITEN BIJ TE DRAGEN TOT HET BOUWEN
VAN EEN AFSLUITING - BEGRIP.

Nr. 380
2" KAMER - 9 maart 1983

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN- CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE, ElSER TOT TUSSENKOMST GEEN BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Het cassatieberoep van de beklaagde, in
zoverre hij een verzekeraar tot tussenkomst heeft opgeroepen voor het strafgerecht, is niet ontvankelijk wanneer

1o en 2o Hoewel degene die zijn nabuur
wil verplichten om bij te dragen tot
het bouwen van een afsluiting bet
recht heeft om, met inacbtneming van
de in art. 663 B. W: bedoelde wettelijke
en Teglementaire voorschriften, de
scheidjngsnmur te bouwen op de door
hem gekozen wijze, mag hij dit recht
niet uitoefenen op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van
de normale uitoefening van dat recbt
door een bedachtzaam en zorgvuldig
persoon (1). (Artt. 563, 1382 en 1383
B.W.)

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

'------·------1!,

Nota arrest nr. 379 :

Nota arrest nr. 380
(1) Cass., 27 maar! 1961 (Bull. en Pas., 1961,
814).

Nota arrest nr. 381 :

(1) Zie Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) en
{1) Zie de concl. van bet O.M. voor dit arrest
de noot W.G. en 14 okt. 1977 (A.C., 1978, 210).
in Bull. en Pas., 1983, I, 749.

-848(VENDITTI, FONTANA T. CIRANNI, MORREALE)
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 6752)
RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1981 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 663, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 1138, 3", van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg, na samenvatting van de vonnissen
van de vrederechter, oordeelt « dat de
rechtbank thans alleen moet beslissen
over het bouwen van een afsluitingsmuur in volle steen die volgens de laatste vordering van de appellanten, thans
eisers, 152.656 frank kost en waarvan de
betrokkenen, thans verweerders, 99.064
frank moeten betalen terwijl de appellanten 55.592 frank voor hun rekening
nemen; dat het Burgerlijk Wetboek de
eigenaars in de steden het recht toekent
hun naburen te verplichten om een
afsluiting op te richten op gemene kosten; dat de juridische teksten dienaangaande weliswaar dezelfde zijn gebleven,
doch de zeden en gebruiken veranderd
zijn; dat met name de opvatting over de
aard en de structuur van een behoorlijke
afsluiting is geevolueerd; dat het voornemen om, ter afscheiding van twee tuinen, een 20 em dikke muur in volle
steen op te richten waarop in feite een
gemeen bouwwerk kan steunen abnormaal lijkt en betrekking heeft op een
onredelijke economische verrichting; dat
hoewel de burenbetrekkingen tussen de
procespartijen zijn verslechterd en hoewei de appellanten terecht mogen verlangen zich aan het zicht van de gelntimeerden te onttrekken en vermijden dat
ze deze zien, ze niet vrij kunnen kiezen
voor en de gelntimeerden (thans verweerders) verplichten tot een bouwwerk
dat overdreven duur is en buiten verhouding staat tot de waarde van de woonhuizen, terwijl ze met verschillende
niet dure technische oplossingen het
door hen verlangde resultaat zouden
kun.nen bereiken, zonder aan een ander
onnodig schade toe te brengen; ... dat de
eerste rechter terecht heeft geoordeeld
dat de appellanten misbruik maakten

van hun recht door in verband met de
afsluiting de voor de gelntimeerden
meest nadelige oplossing te kiezen »,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun appelverzoekschrift hebben aangevoerd « dat de vereisten voor de oprichting van de muren zijn vastgesteld in de
wetgeving op de stedebouw, waarvan
niet kan worden afgeweken; dat derhalve aan de appellanten niet kan worden verweten, zoals de eerste rechter
heeft gedaan, dat zij opzettelijk een dure
oplossing aanbieden als enig alternatief
van hun beslissing »; daaruit volgt dat de
rechtbank die de bij de stedebouwwetgevmg voorgeschreven vereisten voor het
bouwen van een muur niet heeft onderzocht, niet antwoordt op dit middel waarvan de eisers niet hadden afgezien in
hun appelconclusie en derhalve haar
beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 663 van het Burgerlijk Wetboek, een
ieder, in de « steden en voorsteden, zijn
nabuur kan verplichten om bij te dragen
tot het bouwen en herstellen van de
afsluiting die dient tot scheiding van hun
in die steden en voorsteden gelegen huizen, binnenplaatsen en tuinen; de hoogte
van de afsluiting wordt vastgesteld velgens de bijzondere verordeningen of de
vaste en erkende gebruiken; en, bij
gebreke van gebruik of verordening, elke
tussen naburen tot scheiding dienende
muur, die voortaan gebouwd of wederopgebouwd zal worden, een hoogte moet
hebben van ten minste 32 decimeter, de
kap daarin begrepen, in de steden van
vijftigduizend en meer zielen, en van
26 decimeter in de andere steden >>; daaruit volgt dat het recht zijn nabuur te verplichten om een afsluiting op te richten
op gemene kosten aan het vrije oordeel
van de houder van dit recht wordt overgelaten en dat de rechtbank, door te
beslissen dat de eisers misbruik hadden
gemaakt van dit recht door een wijze
van afsluiting te kiezen, haar beslissing
met naar recht verantwoordt (schending
van artikel 663 van het Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, het bestreden vonnis
dubbelzinnig, althans onnauwkeurig, is
voor zover het, na te hebben vastgesteld
dat de eisers het voornemen hadden een
20 em dikke muur in volle steen op te
richten, beslist dat de eisers « niet vrij
kunnen kiezen voor en de (verweerders)
verplichten tot een bouwwerk dat overdreven duur is en buiten verhouding

-849Overwegende dat het vonnis niet
behoefde te antwoorden op die algemene stelling welke geen nauwkeurig verweermiddel was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

staat tot de waarde van de woonhuizen,
terwijl ze met verschillende niet dure
technische oplossingen het door hen verlangde resultaat zouden kunnen bereiken, zonder aan een ander onnodig
schade toe te brengen » en dat ze « misbruik zouden maken van hun recht door
in verband met de afsluiting de voor de
(verweerders) meest nadelige oplossing
te kiezen, daar de rechtbank in het onzekere laat of ze, zoals de vrederechter
deed, heeft geoordeeld dat de afsluiting
niet noodzakelijk een muur moest zijn
en dat andere oplossingen moesten worden overwogen (onder andere : doorschijnende platen, rieten schermen) dan we!
of ze heeft gemeend dat de eisers niet
konden verlangen dat er een 20 em
dikke muur in volle steen zou worden
gebouwd, omdat ze met andere niet dure
technische oplossingen een dergelij ke
afsluitingsmuur konden bouwen, zodat
het bestreden vonnis, waarvan de motivering dubbelzinnig of onnauwkeurig is,
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en de rechtbank, in zoverre is aangenomen dat de afsluiting niet noodzakelijk een muur moest zijn en dat andere
oplossingen konden worden overwogen,
haar beslissing niet naar recht verantwoordt en artikel 663 van het Burgerlijk
Wetboek miskent, daar de in dit artikel
bedoelde afsluiting noodzakelijk een stenen afsluitingsmuur is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers in hun
appelverzoekschrift, ter ontkenning
dat zij misbruik maakten van hun
recht door tussen hun binnenplaats
en tuin en die van de verweerders
een
scheidingsmuur
te
willen
bouwen op gemene kosten, aanvoerden dat de vereisten voor de oprichting van de muren zijn vastgesteld
in de wetgeving op de stedebouw,
waarvan niet kan worden afgeweken;
Overwegende dat dit appelverzoekschrift evenmin als de voor de
rechtbank van eerste aanleg genamen conclusie echter de voorschriften vermeldde welke dienaangaande
door de wetgeving op de stedebouw
zouden zijn opgelegd;

Wat het tweede en derde onderdee! betreft :
Overwegende dat het vermis, na
erop gewezen te hebben dat « de
rechtbank thans alleen moet beslissen over het bouwen van een
afscheidingsmuur in valle steen die
volgens de laatste vordering van de
appellanten (thans eisers) 152.656
frank kost >>, beslist dat de eisers
niet vrij kunnen kiezen voor en de
verweerders verplichten tot een
bouwwerk dat overdreven duur is
en buiten verhouding staat tot de
waarde van de woonhuizen, terwijl
ze met verschillende niet dure technische oplossingen het door hen ver··
langde resultaat zouden kunnen
bereiken, op grond dat, enerzijds, de
zeden en gebruiken zijn veranderd,
dat met name de opvatting over de
aard en de structuur van een
behoorlijke afsluiting is geevolueerd
en, anderzijds, het voornemen om,
ter afscheiding van twee tuinen, een
20 em dikke stenen muur op te richten waarop een gemeen bouwwerk
kan steunen abnormaal lijkt en
betrekking heeft op een onredelijke
economische verrichting;
Dat het vonnis zich er aldus, zonder dubbelzinnigheid en onnauwkeurigheid, toe beperkt de aanspraak van de eisers, zoals ze in
boger beroep was omschreven, af te
'wijzen; dat het niet vermeldt hoe de
afsluiting er moest uitzien en ook
niet in welk materiaal ze moest worden gemaakt;
Dat het derde onderdeel in
zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige
artikel 663 van het Burgerlijk Wethoek bepaalt dat een ieder, in de
steden en voorsteden, zijn nabuur
kan verplichten om bij te dragen tot
het bouwen en herstellen van de
afsluiting die dient tot scheiding van

-850hun in die steden en voorsteden
Om die redenen, verwerpt de
gelegen !mizen, binnenplaatsen en voorziening; veroordeelt de eisers in
tuinen : de hoogte van de afsluiting de kosten.
wordt vastgesteld volgens de bijzon10 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitdere verordeningen of de vaste en
: de h. Closon, afdelingsvoorzitter erkende gebruiken; en, bij gebreke ter
Verslaggever : mevr. Raymond-Decharvan gebruik of verordening, elke neux - Gelijkluidende conclusie van de
tussen naburen tot scheiding die- h. Velu, advocaat-generaal - Advonende muur, die voortaan gebouwd caten : mrs. Simont en Draps.
en wederopgebouwd zal worden, een
hoogte moet hebben van ten minste
tweeendertig decimeter, de kap
daarin begrepen, in de steden van
vijftigduizend en meer zielen, en
van zesentwintig in de andere steNr. 382
den;
Overwegende dat hoewel degene
1' KAMER - 10 maart 1983
die zijn nabuur wil verplichten om
bij te dragen tot het bouwen van
een afsluiting het recht heeft om, 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- AANmet inachtneming van de in dat
LEG - BURGERLIJKE ZAKEN - VREDERECHartikel 563 bedoelde wettelijke en
TER - VONN!S GEWEZEN OP EEN VORDERING
WAARVAN HET BEDRAG 15.000 FRANK NIET
reglementaire
voorschriften,
de
OVERSCHRIJDT - VONNIS IN LAATSTE AANscheidingsmuur te bouwen volgens
LEG GEWEZEN.
de door hem gekozen wijze, hij dit
recht niet mag uitoefenen op een
wijze die kennelijk de grenzen te 2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
WERKING IN DE TIJD - BEVOEGDHEID
buiten gaat van de normale uitoefeVAN DE VREDERECHTER- WET VAN 29 NOV.
ning van dit recht door een bedacht1979,
ART. 4, TOT WIJZIGING O.M. VAN ART. 617
zaam en zorgvuldig persoon;
GER.W. - ONMIDDELLIJK VAN TOEPASSING
OP DE BESL!SSINGEN GEWEZEN NA 1 JAN.

Overwegende dat derhalve het
1980.
vonnis dat, zonder zich uit te spreken over de vraag of de afsluiting al 3° BEVOEGDHEID EN AANLEG - AANdan niet een muur moest zijn, om
LEG - BURGERLIJKE ZAKEN - VERKLARING
bovenvermelde redenen beslist dat
VAN DE VREDERECHTER DAT ZIJN BESLISde door de eisers voorgestelde oplosSING IN EERSTE AANLEG IS GEWEZEN - VERKLARING ZONDER INVLOED OP DE TOEPASsing tot een bouwwerk dat overdreSING VAN DE REGELS INZAKE DE AANLEG.
ven duur is en buiten verhouding
staat tot de waarde van de onroerende goederen, terwijl ze met ver- 4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEWIJSKRACHT VAN AKTEN - BURGERLIJKE
schillende niet dure technische
ZAKEN - BEDING VAN VRIJSTELLING VAN
oplossingen het door hen verlangde
AANSPRAKELIJKHEID
- MISKENNING VAN
resultaat zouden kunnen bereiken,
DE BEWIJSKRACHT VAN AKTEN.
zonder aan een ander onnodig
schade toe te brengen, hunnerzijds 1' en 2' Art. 4 wet van 29 nov. 1979 tot
een rechtsmisbruik is, artikel 663
wijziging a.m. van art. 617 Ger. W.,
van het Burgerlijk Wetboek niet
waarin wordt bepaald dat de vonnissen
van de vrederechter waarbij uitschendt;
Dat de onderdelen in zoverre niet
kunnen worden aangenomen;

spraak wordt gedaan over een vordering waarvan het bedrag 15.000 frank
niet overschrijdt, in laatste aanleg
worden gewezen, is op 1 jan. 1980 in
werking getreden; die bepaling is
onmiddellijk van toepassing op de

-851beslissingen welke na die datum wor- op de beslissingen welke na die
den gewezen, zelfs als de akte van datum worden gewezen, zelfs als de
rechtsingang dateert van v66r die akte van rechtsingang dateert van
datum.

v66r die datum;
Overwegende dat de verklaring
zijn beslissing in eerste aanleg is van de vrederechter dat hij uitgewezen, heeft geen invloed op de toe- spraak doet in eerste aanleg geen
passing van de regels inzake de aanleg invloed heeft op de toepassing van
(1).
de regels inzake de aanleg;

3" De verklaring van de vrederechter dat

4" De bewijskracht van een beding van
Over bet middel, afgeleid uit de scherraansprakelijkheid ding van de artikelen 557, 617, gewijzigd
vrijstelling
van
wordt miskend door de rechter die aan bij artikel 4 van de wet van 29 november
dat beding een uitlegging geeft die 1979, 618 van het Gerechtelijk Wetboek,
niet verenigbaar is met de betekenis 1121, 1165, 1319, 13320 en 1322 van het
en
de
draagwijdte
ervan
(2). Burgerlijk Wetboek,
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
doordat het vonnis van 29 april 1982,
dat verklaart uitspraak te doen in eerste
aanleg, beslist tot toewij zing van de bij
(VAN DEN WATJ<;RRE T. VAES)
dagvaarding van 15 juni 1978 ingestelde
rechtsvordering waarbij verweerder 8.210
frank, plus de compensatoire rente van
ARREST ( verta]ing)
8 pet. sedert 28 november 1977, vraagt
(A.R. nr. 6828)
als vergoeding van de schade aan zijn
voertuig dat gratis geparkeerd stond op
parkeerplaats van de Nationale MaatHET HOF; - Gelet op het bestre- de
schappij der Belgische Spoorwegen, en
den vonnis, op 29 april 1982 door de op die datum was aangereden door een
Vrederechter van het kanton Waver vrachtwagen van de Nationale Maatgewezen;
schappij der Belgische Spoorwegen die
Overwegende dat het vonnis uit- Van den Waterre op die parkeerplaats
spraak doet over de bij dagvaarding had gestald zonder echter de rem goed
te trekken, op grond dat verweerder,
van 15 juni 1978 ingestelde vorde- «aan
personeelslid van de Nationale Maatring strekkende tot veroordeling van schappij der Belgische Spoorwegen, vie!
eiser om het bedrag van 8.210 frank, onder het aangeplakte beding van vrijplus de compensatoire rente van stelling van aansprakelijkheid ten
8 pet. sedert 28 november 1977, te behoeve van de maatschappij, dat wil
betalen; dat het vermeldt dat de zeggen dat hij geen enkel verhaal had
beslissing in eerste aanleg is gewe- op de maatschappij als zijn voertuig bij
een ongeval zou worden beschadigd; dat
zen;
(verweerder) geen vergoeding heeft
Overwegende dat artikel 4 van de gevraagd aan die maatschappij, doch
wet van 29 november 1979 tot wijzi- aan de bestuurder van de vrachtwagen
ging onder meer van artikel 617 van Bedford als degene die persoonlijk
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt delictueel of quasi-delictueel aansprakedat de vonnissen van de vrederech- lijk was; dat het beding van vrij stelling
ter waarbij uitspraak wordt gedaan de maatschappij eenvoudig beschermde
over een vordering waarvan het tegen en het slachtoffer beroofde van
enig verhaal op haar, doch het slachtofbedrag 15.000 frank niet over- fer
geenszins belette om verhaal te
schrijdt, in laatste aanleg worden nemen op een andere aansprakelijke
gewezen; dat deze op 1 januari 1980 dan de maatschappij; dat elk beding van
in werking getreden procedurebepa- vrijstelling immers eng moet worden uitling onmiddellijk van toepassing is gelegd en derhalve, als het niet duidelijk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 genoeg is, niet meer kan zeggen dan hetgeen het duidelijk zegt en evenmin de
(1) Cass., 4 jan. 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, aansprakelijke dader kan vrijstellen, ook
488).
a! is hij lid van de maatschappij; dat ten
(2) Zie Cass., 23 okt. 1980 (A.C., 1980-81, deze alle voorwaarden van het derdenbeding niet vervuld zijn >>,
nr. 123).

-852terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
wet van 29 november 1979 tot wijziging
onder meer van artikel 617 van het
Gerechtelijk Wetboek, de vonnissen van
de vrederechter waarbij uitspraak wordt
gedaan over een vordering waarvan het
bedrag 15.000 frank niet overschrijdt, in
laatste aanleg worden gewezen en deze
wetsbepaling van toepassing is op een
beslissing van 29 april 1982, zelfs als de
dagvaarding is uitgebracht v66r de
inwerkingtreding ervan op 1 januari
1980, zodat de bekritiseerde beslissing in
eerste en laatstd aanleg is gewezen
(schending van de artikelen 557, 617 en
618 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het ilonnis, door te
zeggen dat het beding van vrijstelling
van aansprakelijkheid, dat ter kennis is
gebracht van de gebruikers van de parkeerplaats van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, enkel
betrekking heeft op de aansprakelijkheid
van deze maatschappij en niet van haar
aangestelden, de bewijskracht miskent
van dit beding dat luidt als volgt : « het
personeelslid dat zijn voertuig gratis op
het terrein van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen stalt of
parkeert, draagt aileen, met algehele antlasting van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen of van de personen waarvoor zij burgerrechtelijk aansprakelijk is en die het personeelslid
voor elk eventueel verhaal vrijwaart, alle
schadelijke gevolgen van gevallen of van
alle andere oorzaken die, bij het statlen of parkeren, namelijk zouden
ondergaan : het personeelslid zelf en zijn
goederen; de derden met inbegrip van de
personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en
hun goederen; de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen zowel voor
de goederen die haar toebehoren als
voor de goederen waarvan zij het genot
heeft >>, en dat uitdrukkelijk doelt op de
vrijstelling van de aangestelden van de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het vonnis niet, zonder de artikelen 1121 en 1165 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden, zonder
meer heeft kunnen verklaren dat de
voorwaarden van het derdenbeding niet
vervuld waren, nu het door eiser aangevoerde beding van vrijstelling van aansprakelijkheid verbonden was met een
hoofdcontract om voertuigen van het
personeel van de Nationale Maatschappij

der Belgische Spoorwegen gratis op haar
terrein te stallen en te parkeren, een
recht deed ontstaan voor eiser als lid
van het personeel van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen,
waarvoor zij burgerrechtelijk aansprakelijk is, en insloot dat die bedingende
maatschappij ten behoeve van eiser,
haar personeelslid, wilde bedingen
(schending van de artikelen 1121 en 1165
van het Burgerlijk Wetboek) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst, enerzijds, dat de schade,
waarvoor verweerder vergoeding
vordert, aan zijn voertuig is toegebracht door de vrachtwagen van de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen die eiser, personeelslid van dezelfde maatschappij,
op haar terrein had geparkeerd zonder de rem goed aan te trekken en,
anderzijds, dat verweerder, die als
personeelslid van die maatschappij
zijn voertuig gratis op hetzelfde terrein had geparkeerd, viel onder het
beding van vrijstelling van aansprakelijkheid waarvan de tekst in het
middel wordt weergegeven;
Overwegende dat het vonnis niet,
zonder miskenning van de bewijskracht van dat beding, hetwelk uitdrukkelijk doelt op de vrijstelling
van aansprakelijkheid van de personeri voor wie de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
burgerrechtelijk aansprakelijk is,
heeft kunnen beslissen dat « het
beding van vrijstelling de maatschappij
eenvoudig
beschermde
tegen en het slachtoffer beroofde
van enig verhaal op haar, doch het
slachtoffer geenszins belette om verhaal te nemen op een andere aansprakelijke dan de maatschappij »,
op grand dat « elk beding van vrijstelling eng moet worden uitgelegd
en derhalve, als het niet duidelijk
genoeg is, niet meer kan zeggen dan
hetgeen het duidelijk zegt en evenmin de aansprakelijke dader kan
vrij stellen, ook al is hij lid van de
maatschappij »;
Dat het onderdeel gegrond is;

-853Om die redenen, vernietigt het 125.875 frank en aan tweede verweerster,
bestreden vonnis; beveelt dat van in eigen naam, van een provisie van
dit arrest melding zal worden 100.000 frank op een eis geschat op
gemaakt op de kant van het vernie- 1.000.000 frank en de heropening van de
beveelt alvorens te statueren
tigde vonnis; houdt de kosten aan debatten
over de verdere schade, en anderzijds de
en laat de beslissing daaromtrent door eiser qualitate qua gestelde vordeaan de feitenrechter over; verwijst ring tot schadevergoeding ten laste van
de zaak naar de Vrederechter van eerste verweerster verwerpt, op grand :
het kanton Nijvel.
dat, nu niet betwist wordt dat beide voer10 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat : mr. Dassesse.
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Art. 1382 B. W: schrijft op zichzelf niet
voor dat de rechter die de onrechtmatige daad bewezen verklaart en beslist
dat de eis tot schadevergoeding
gegrond is, uitdrukkelijk vermeldt dat
er een oorzakelijk verband bestaat tussen de daad en de schade.
(VERDOODT, GROEP JOSI N.V. T. DE VERENIGDE
PROVINCIEN N.V .• ANTHONY, CHRISTIE)
ARREST

(A.R. nr. 3719)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

tuigen met elkaar in aanrijding kwamen,
dient uitgemaakt te worden wie van
beide bestuurders een fout beging, door
miskenning van artikel 110 van bet
koninklijk besluit van 14 maart 1968,
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en luidens
hetwelk een doorlopende streep niet mag
overschreden worden door van de ene op
de andere rijstrook te komen behalve om
links af te slaan ( ... ); dat hoewel geen
remsporen konden vastgesteld worden
en geen getuigen zich lieten kennen,
tach dient vastgesteld te worden dat het
niet bewezen is dat Christie voormelde
doorlopende streep zou overschreden
hebben; dat immers de glasscherven van
de lampen en de voorruit van zijn voertuig zich bevinden op de rechterrijstrook
gezien in de richting Mechelen, gevolgd
door Christie; dat trouwens in de loutere
veronderstelling
dat
Christie
over
gezegde streep zou gereden hebben quod non - zijn voertuig in aanrijding
zou gekomen zijn met het voorste dee!
van de tractor, terwijl ten deze niet de
tractor maar de dubbele achterwielen
van de oplegger beschadigd werden ten
gevolge van de aanrijding; dat integendeel de schets, gevoegd bij proces-verbaal nr. 2166 van 28 februari 1973, opgesteld door rijkswachter Heuvelmans, duidelijk aantoont dat de linkervoor kant
van de tractor zich even over de doorlopende streep bevond; dat het aanvullend
onderzoek, dat na voormeld vonnis
plaatshad, ter zake geen fundamentele
wijzigingen meebracht, vermits voormelde rijkswachter uitdrukkelijk verklaarde (bijlage proces-verbaal nr. 12.443
van 19 juli 1981) dat hij zich nog slechts
vaag enkele gegevens herinnerde van
het kwestieuze ongeval; dat dientengevolge Bervoets Rene uitsluitend aansprakelijk dient verklaard te worden voor a!
de schadelijke gevolgen van voormeld
verkeersongeval,

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
terwijl, eerste onderdeel, om de
Wetboek,
bestuurder Bervoets alleen aansprakelijk
doordat het arrest enerzijds tweede te stellen voor het kwestieuze ongeval,
eiseres veroordeelt tot betaling aan eer- de vaststel!ing dat hij een fout heeft beste verweerster van het bedrag van gaan door de witte doorlopende Jijn te

-854overschrijden, niet volstaat; het arrest
immers bovendien diende vast te stellen
dat wijlen John Christie, de andere
bestuurder, de diverse fouten die hem
ten laste worden gelegd door de eisers
niet begaan heeft, althans dat, indien
Christie deze fouten begaan had, de
schade zoals deze zich in concreto heeft
gerealiseerd, zich ook zou hebben voorgedaan zonder deze fouten; bij gebreke
van een dergelijke vaststelling, de beslissing van het Hof van Beroep te Brussel,
waarbij de bestuurder Bervoets aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor aile
schadelijke gevolgen van het verkeersongeval in kwestie, niet wettelijk gerechtvaardigd
is
(schending
van
de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusie
niet
aileen
uitdrukkelijk
staande hielden dat de bestuurder Christie
een
overtreding
beging
van
artikel 110 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968; zij immers ook uitvoerig
deden gelden dat de bestuurder Christie
evenzeer de artikelen 12, 20 en 27 van
bedoeld koninklijk besluit van 14 maart
1968 overtrad en dat al deze fouten in
oorzakelijk verband staan met de door
de bestuurder Bervoets geleden schade;
het arrest enkel het middel waarbij de
overtreding van artikel 110 van de Wegcode werd opgeworpen, heeft afgewezen
zonder op enigerlei wijze de andere drie
middelen uit de conclusie van eiser te
beantwoorden; zodat het ten deze niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, noch uit de aangevochten motivering noch uit enig ander
motief van het arrest blijkt dat het Hof
van Beroep te Brussel ter zake zou hebben vastgesteld dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de schade geleden door de verweersters en de fout van
de bestuurder Bervoets; zonder deze
vaststelling de beslissing van het bestreden arrest, waarbij bestuurder Bervoets
aileen aansprakelijk wordt verklaard
voor de door het kwestieuze ongeval veroorzaakte schade en derhalve (in de persoon van zijn verzekeraar) veroordeeld
wordt tot vergoeding van die schade, niet
wettelijk gerechtvaardigd is (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
antwoordt op de conclusie van de

eisers waarin dezen betoogden dat
Christie de artikelen 12, 20 en 27
van het Wegverkeersreglement van
14 maart 1968 had overtreden en
aansprakelijk was voor het ongeval;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers geen
gebrek aan antwoord op een conclusie over het oorzakelijk verband
aanvoeren; dat artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek op zich zelf niet
voorschrijft dat de rechter die de
onrechtmatige daad bewezen verklaart en beslist dat de eis tot schadevergoeding gegrond is, uitdrukkelijk vermeldt dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de daad en
de schade;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, en ongeacht het
eerste onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest behalve in
zoverre het beslist dat Bervoets een
fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eisers in de helft van
de kosten; houdt de overige kosten
aan en zegt dat de feitenrechter
daarover zal beslissen; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
11 maart 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN BESCHOUWINGEN WAARU!T GEEN ENKEL RECHTSGEVOLG KAN WORDEN AFGELEID - GEEN VERPLICHTING VAN DE RECHTER EROP TE ANTWOORDEN.

2° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT
EEN CONCLUSIE IS MISKEND EN NIET IS
BEANTWOORD - BESLISSING WAARIN DIE
CONCLUSIE IS SAMENGEVAT EN BEANTWOORD - GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG.

1' De rechter behoeft niet te antwoorden

op beschouwingen in een conclusie
waaruit de conclusienemer geen enkel
rechtsgevolg afleidt en die noch een
vordering, weer of exceptie vormen (1).

wekkend feit en de uitspraak van het
vonnis te herleiden tot de wettelijke interestvoet en de gereehtelijke interesten te
doen !open vanaf de datum van de dagvaarding in plaats van sinds de datum
van de uitspraak van het eerste vonnis,
gegrond verklaart op grond dat eiseres
niet zou hebben aangetoond dat haar
patrimonium een sehade onderging die
niet opgevangen wordt door het toekennen van interesten aan de wettelijke
rentevoet,
terwijl eiseres in haar conclusie
besloot dat het hoger beroep van verweerster onontvankelijk, althans ongegrond was, onder meer omdat deze laatste voor de eerste rechter geen enkele
opmerking had gemaakt in verband met
de door haar gevorderde interesten en
dat die aldus de door haar ingestelde
vordering omtrent de interesten aanvaardde, zodat het vonnis, door op dit
verweermiddel van eiseres niet te antwoorden, niet gemotiveerd is (sehending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat eiseres in haar
conclusie had gesteld dat verweerster voor de eerste rechter geen
enkele opmerking maakte in verband met de gevorderde interesten
en verweerster derhalve de vordering, zoals die gesteld was, aanvaardde; dat de rechter die conclusie
(• P.O. & E. VAN HAELST ' N.V.
als een zuiver feitelijke stelling,
T. KERSMAECKERS)
waaruit eiseres geen rechtsgevolg
afleidde, heeft kunnen beschouwen
ARREST
en derhalve niet verplicht was
daarop nader te antwoorden;
(A.R. nr. 3720)
Dat het middel niet kan worden
HET HOF; - Gelet op het bestre- aangenomen;
den vonnis, op 7 januari 1982 in
Over het tweede middel, afgeleid uit
hoger beroep gewezen door de de sehending van de artikelen 1319, 1320
Rechtbank van Eerste Aanleg te en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
Antwerpen;
97 van de Grondwet,

2' Feitelijke grondslag mist het middel

te betoge dat een conclusie is miskend
en niet beantwoord, terwijl de bestreden beslissing die conclusie juist heeft
samengevat en erop antwoordt door ze
te verwerpen (2).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
sehending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het vonnis het hoger beroep
van verweerster, dat ertoe strekte de
door de eerste reehter toegekende ver-

------------------1
(1) Cass., 11 dec. 1978 (A.C, 1978-79, 410).
(2) Zie Cass., 23 dec. 1976 (A.C., 1977, 462);
5 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 628).

doordat het vonnis, om het hoger
beroep van verweerster, hetwelk ertoe
strekte de door de eerste rechter toegekende vergoedende
interesten
aan
14 pet. per jaar voor de periode tussen
het schadeverwekkend feit en de uitspraak van het vonnis te herleiden tot de
wettelijke interestvoet en de gereehtelijke interesten te doen !open vanaf de
datum van de dagvaarding, gegrond te
verklaren en de uitbreiding van de vordering van eiseres, welke tot voorwerp

-856had de door de eerste rechter toege-, melde punten had doen gelden en
kende s~hadev.~rgoeding aan te passen telkens de redenen had aangegeven
aa;: het mdexciJfer van de klemhandels- waarop haar stelling steunde te
pnJzen en mteresten te bekomen op de
o
'
interesten die voor een geheel jaar ver- weten : 1 wat de rentevoet van
schuldigd zijn, ongegrond te verklaren, 14 pet. be~reft : de ?oor de banken
overweegt « dat (eiseres) niet aantoont 1n de hu1d1ge COnJunctuur toegedat, door het niet dadelijk bekomen van paste rentetarieven; 2" wat de uitde vergoeding tot herstel van de geleden breidlng van de vordering tot de
schade, haar patrimonium een nadeel interesten op de vervallen interesten
lijdt dat niet opgevangen wordt door het betreft : de analogische toepassing
t~ekennen van mteresten aan de wette- van artikel 1154 van het Burgerlijk
l!Jke rentevoet "•
Wetboek 3" wat de toepassing van
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in de toeg~kende hoofdsom aan het
haar
conclusie,
samengevat,
deed · d
"f
d kl · h d 1 ..
gelden : vooreerst, dat tussen de datum m exClJ er
e . e1n an e spnJvan het schadeverwekkend feit en die zen betreft . de vermmdermg van de
van de uitspraak er zich een vermin- koopkracht van de munt tussen de
derde koopkracht van de munt heeft datum van het schadegeval en die
voorgedaan, die niet gedekt wordt door van de uitspraak;
de vergoedende interesten, zodat haar
vergoeding pas volledig is indien de door
Overwegende dat het vonnis in de
de eerste rechter toegekende schadevergoeding (24.790 frank) aangepast wordt samenvatting van de stelling van
volgens de formule 24.790 frank verme- eiseres de drie punten van de connigvuldigd met het indexcijfer van de clusie vermeldt zonder de bewijskleinhandelsprijzen op de datum van de kracht hiervan te miskennen en ze
uitspraak, dit alles gedeeld door het beantwoordt door de in het middel
indexcijfer van de kleinhandelsprijzen aangehaalde overweging dat eiseres
van november 1980, vervolgens, dat de « niet aantoont dat, door het niet
vergoedende interesten derwijze moeten dadelijk bekomen van de vergoeding
worden bepaald dat de schade wegens
verlies van de interesten volledig her- tot herstel van de geleden schade,
steld wordt en dat hierbij rekening dient haar patrimonium een nadeel lijdt
te worden gehouden met de feitelijke dat niet opgevangen wordt door het
normale rentevoet op het ogenblik toekennen van interesten aan de
waarop de interesten !open, hetzij ten wettelijke rentevoet »; dat eiseres
deze ten minste 14 pet. per jaar en, ten immers geen feiten stelde ten
slotte, dat op de vervallen interesten, bewijze van de door haar geleden
met toepassing van de artikelen 1382 van bijkomende schade;
het Burgerlijk Wetboek en/of 1154 van
het Burgerlijk Wetboek, eveneens interesten dienen betaald te worden, zodat
Dat het middel feitelijke grondhet vonnis, door zijn beslissing te steu- slag mist;
nen op de overweging dat eiseres niet
aantoont dat, door het niet dadelijk
bekomen van de vergoeding van haar
schade, haar patrimonium een nadeel
lijdt dat niet opgevangen wordt door het
toekennen van interesten aan de wettelijke rentevoet, de bewijskracht van die
conclusie miskent (schending van de
Om die redenen, verwerpt de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur- voorziening; veroordeelt eiseres in
gerlijk Wetboek);
de kosten.
tweede onderdeel, het vonnis althans
geen antwoord geeft op eerder vermelde
conclusie van eiseres, zodat dit vonnis
11 maart 1933 - 1" kamer - Voorzitniet gemotiveerd is (schending van arti- ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
kel 97 van de Grondwet) :
- Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advoOverwegende dat eiseres, in haar caat-generaal - Advocaten : mrs. Van
Ommeslaghe
en Dassesse.
conclusie, de drie in het middel ver-

:an
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moet besloten worden dat er een vermoeden van fout bestaat, waarvan de
verwerende partij zich kan bevrijden
door het inbrengen van het bewijs van
een vreemde oorzaak, toeval of over-

macht of de daad van een derde

»,

en op

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN grand van deze stelling, na het verweer
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AAN- van eiseres, die voorhield dat de draden
SPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN - ART. !384,
EERSTE LID, B.W. - BEWIJSLEVERING.

Niet wettelijk verantwoord is de beslissing van de rechter die, door aan te
nemen dat de aansprakelijkheid voor
de schade veroorzaakt door een zaak
die men onder zijn bewaring heeft,
wordt opgelopen door een vermoeden
van !out dat uit de veroorzaakte
schade zou voortvloeien, althans impliciet het gebrek van de zaak uit het
bestaan van de schade afleidt; het
bewijs van het gebrek van de zaak
moet door eiser geleverd worden (1)
(2).

gebroken werden omdat duiven ermede
in contact zouden gekomen zijn, te hebben verworpen, beslist dat de verwerende partij (thans eiseres) hier zeker de
schade dient te vergoeden,
terwijl de aansprakelijkheid voor
zaken afhankelijk is van het bewijs van
een gebrek aan de zaak, er geen vermoeden bestaat die het slachtoffer van dit
bewijs ontslaat en de aansprakelijkheid
van de bewaarder niet wettelijk kan
afgeleid worden uit het feit zelf dat door
een zaak schade werd veroorzaakt, noch
uit het abnormaal gedrag van deze zaak,
zodat het vonnis de wettelijke beginselen
betreffende de aansprakelijkheid voor
het gebrek van de zaak en de bewijslast
van het slachtoffer schendt :

(INTERCOM N.V. T. BRUTSAERT)
ARREST

(A.R. nr. 3724)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1980 door
de Vrederechter van het kanton
Poperinge gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na in beginsel
gesteld te hebben dat « wie op grond van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de herstelling vordert, van
de door een zaak veroorzaakte schade,
moet bewijzen dat de verwerende partij
een door een gebrek aangetaste zaak
onder haar bewaring heeft, dat de aanlegger schade geleden heeft en dat er
een oorzakelijk verband tussen het
gebrek en de schade bestaat », oordeelt
dat, « in casu, uit deze beredenering en
de daaromtrent bestaande rechtsleer

Overwegende dat het vonnis
ervan uitgaat dat wie op grond van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de vergoeding vordert, voor de door een zaak veroorzaakte schade, moet bewijzen dat de
bewaarder van de zaak een door
een gebrek aangetaste zaak onder
zijn bewaring had, dat hij, aanlegger, schade heeft geleden en dat er
een oorzakelijk verband bestaat tussen het gebrek en de schade;
Overwegende dat het vonnis vervolgens oordeelt : « dat in casu uit
deze beredenering en de daaromtrent bestaande rechtsleer moet
besloten worden dat een vermoeden
van fout bestaat waarvan de verwerende partij zich kan bevrijden door
het inbrengen van het bewijs van
een vreemde oorzaak, toeval of overmacht of de daad van een derde »;
Overwegende dat de rechter, door
op grond van die considerans
te beslissen dat de zaak gebrekkig
was, impliciet maar zeker het
bestaan van het gebrek afleidt uit
het enkele bestaan van schade en
van een oorzakelijk verband tussen
die schade en enige gedraging van

-----------------1 enkel
(1) De wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening heeft in zijn artikel 18 geen
wijziging gebracht aan de regelen van het
gemene recht. Zie Cass., 29 nov. 1967 (A.C.,
1968, 455 en noot P.M.).
(2) Cass., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683).
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de zaak, niet uit het verband tussen
DE APPELRECHTER MAAKT DEEL UIT VAN
de schade en enig bewezen gebrek
HET DEBAT VOOR DE APPELRECHTER van de zaak;
BESLISSING
VAN
DE
APPELRECHTER
Dat het middel gegrond is;
GEGROND OP DAT GEBRUIK - GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

.1' De pachtovereenkomst moet krach-

tens art. 3 Pachtwet schriftelijk worden vastgesteld, onverminderd het
recht van degene die in het bezit is
van een landeigendom, door alle middelen rechtens het bewijs te leveren
van het bestaan van de pachtovereenkomst en van de pachtvoorwaarden,
en het recht van de wederpartij door
dezelfde middelen het tegenbewijs te
leveren (1) (2).

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en zegt dat de feitenrechter erover
zal beslissen; verwijst de zaak naar
het Vredegerecht te leper, eerste
2' Wanneer een pachtovereenkomst zonkanton.
11 maart 1983 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ryn.

der geschrift is aangegaan, mag het
bewijs van de aanvangsdatum van de
pacht, waarvan het bestaan niet ontkend wordt en die reeds ten uitvoer is
gebracht, door de verpachter geleverd
worden met toepassing van het
gemene recht,
hetzij door een
geschrift, hetzij door een begin van
schriftelijk bewijs, aangevuld door
getuigen of vermoedens (Art. 1715

B.W.)

3' Een algemeen bekend gebruik behoort

Nr. 386

tot de ambtelijke kennis van de mchter en behoeft dienvolgens geen bewijs
1"

KAMER -

11 maa ..t 1983

1° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHTBEWIJS VAN DE PACHTOVEREENKOMST AFDELING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK
HOUDENDE DE REGELS BETREFFENDE DE
PACHT IN HET BIJZONDER ART. 3 (WET VAN
4 NOV. 1969, ART. 1) BEWIJS DOOR
GESCHRIFT.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT BEWIJS DOOR DE VERPACHTER VAN DE AANVANGSDATUM VAN DE PACHT WAARVAN HET
BESTAAN NIET ONTKEND WORDT EN DIE
REEDS TEN UITVOER IS GEBRACHT - TOEPASSING VAN HET GEMENE RECHT - ARTIKEL 1715 B.W.

3° BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN
BEWIJSLAST - ALGEMEEN BEKEND GEBRUIK
- BEHOEFT GEEN BEWIJS.

(3).

(1) Uit het Verslag namens de Commissie
voor de Landbouw, uitgebracht door de heren
Cooreman en Lerouge (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 95 (1965-1966) - nr. 6 - zitting 1966-1967 - 22 maar\ 1967) over het wetsantwerp tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het recht van
verkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, blijkt dat de commissie een
afwijldng van de gemeenrechtelijke regelen
heeft ingevoerd, meer bepaald van het b~gin
sel der gelijkheid van de partijen tegellover
het bewijs. Zulks wordt als « een ware straf
ten opzich te van de eigenaar » beschouwd.
Wat betreft de vraag of het tegenbewijs van de
door de pachter aangevoerde feiten aan de
eigenaar mocht worden overgelaten, was de
commissie van oordeel dat de gemeenrechtelijke regelen moeten in acht genomen worden
en men de eigenaar het tegenbewijs betreffende de aangevoerde feiten moet laten leveren.
(2) Cass., 5 old. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 84).

4° RECHT VAN VERDEDIGING -

BURGERLIJKE ZAKEN ALGEMEEN BEKEND
GEBRUIK AANGENOMEN DOOR DE EERSTE

(3) Zie Cass., 29 mei 1947 (Bull. en Pas.,
1947, !, 217); 19 feb. 1953 (ibid., 1953, I, 476) en
24 feb. 1966 (ibid., 1966, I, 820).
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Scbendt bet recbt van verdediging
van een der eisers niet de appelrecbter
die zijn beslissing Jaat steunen op een
algemeen bekend gebruik dat reeds
door bet beroepen vonnis was aangenomen en impliciet door verweerster,
a! was bet impliciet, werd aangevoerd.

(SPRANGERS, SNOEYS T. SWAEGERS, VAN DIJCK)

ARREST

(A.R. nr. 3725)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 september 1981 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 7.1 en 11.2
van afdeling III van hoofdstuk II van
titel VIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek, ingevoerd door artikel1 van de
wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de wetgeving op de landpacht en ter
vervanging van de vroegere artikelen 1763 tot 1778octies van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel nodig
van artikel 1715 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis, zonder
te betwisten dat ten deze op de verweerders de last rustte van het bewijs van de
aanvangsdatum van de pachtovereenkomst en hoewel het vaststelt dat de verweerders op 14 december 1979 aan de
eisers tegen 25 december 1981 opzegging
van pacht hadden gedaan, om de reden
dat zij zelf of de in artikel 7.1 van de
Pachtwet
vermelde
personen
het
gepachte goed wensten te exploiteren,
wat impliceert dat de verweerders niet
het bezit, in de zin van artikel 3 van de
Pachtwet, van het gepachte goed hebben,
stelt : « dat (de verweerders) aantonen,
aan de hand van stortingsbewijzen, dat
de eerste betaling heeft plaatsgehad op
21 januari 1974, zijnde de pachtprijs van·
het voorbije jaar (Kerstmis 1972 tot Kerstmis 1973); ( ... ) dat (de eisers) beweren
dat zij tweemaal de pacht vroegtijdig
hebben betaald, waarvan zij echter geen
bewijs voorbrengen; dat zij reeds het
perceel in pacht hadden in de loop van
1972 en hiervoor verwijzen naar een

eigenhandig ingevuld leningsformulier;
(... ) dat dit geproduceerd stuk niets
bewijst; ( ... ) dat de door (de eisers) voorgelegde betalingsstroken, meer bepaald
die van 21 januari 1974 en 18 januari
1980, aantonen dat de pacht is aangevangen op 25 december 1972; dat de pacht in
de streek van Hoogstraten volgens
gebruik aanvangt met Kerstmis van het
jaar en dat de pacht wordt betaald na
het verlopen jaar; ( ... ) dat in die omstandigheden, meer bepaald uit de kwijtingen voorgelegd door (de eisers), de pacht
client aangezien als aangevangen op
25 december 1972, zodat de opzegging
van 14 december 1979 tijdig is geschied
voor 25 december 1981 (ten minste twee
jaar artikel 11 van de wet van
4 november 1969) » en op grond van die
motivering het middel van de eisers, die
hadden gesteld dat de betrokken pachtovereenkomst reeds op 1 maart 1972 een
aanvang had genomen en dat de pachtopzegging die op 14 december 1979 door
de verweerders was gedaan omdat zij
zelf het goed wensten te exploiteren of
dit wensten te Iaten doen door hun in
artikel 7.1 van de Pachtwet opgesomde
familieleden, laattij dig was, vermits zij
niet ten minste twee jaar v66r het einde
van de lopende pachtperiode was
gedaan, verwerpt en de door de verweerders gedane pachtopzegging geldig verklaart,

terwijl een pachtovereenkomst schriftelijk moet worden opgesteld en diegene
die niet het bezit, in de zin van artikel 3
van de Pachtwet, van het gepachte goed
heeft, slechts aan de hand van deze
schriftelijke
pachtovereenkomst
het
bestaan van de pachtovereenkomst, van
het begin van de pacht en van de andere
pachtvoorwaarden mag bewijzen en
geenszins gerechtigd is dit bewijs te
leveren door middel van vermoedens;
zodat het bestreden vonnis, door uit het
feit dat uit de voorgelegde stortingsbewijzen zou blijken dat de pachtprijs een
eerste maal zou zijn betaald op
21 januari 1974 en later nog eens zou
zijn betaald op 18 januari 1980, en uit de
vaststelling dat de pacht in de streek
van Hoogstraten volgens gebruik aanvangt met Kerstmis van het jaar en dat
de pacht betaald wordt na afloop van het
verlopen jaar, af te leiden dat de pacht
ten deze een aanvang had genomen op
25 december 1972 en de pachtopzegging
van 14 december 1979 dientengevolge tijdig was en geldig, de verweerders toelaat het begin van de pacht met vermoe-

-860dens te bewijzen en dientengevolge de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen
miskent:

Overwegende dat een pachtovereenkomst krachtens artikel 3 van de
Pachtwet schriftelijk moet worden
vastgesteld, onverminderd het recht
van degene die in het bezit is van
een landeigendom het bewijs te
leveren door aile middelen, en het
recht van de wederpartij het tegenbewijs te leveren door dezelfde middelen; dat de verpachter evenwel,
wanneer zoals ten deze het bestaan
van de pacht niet wordt ontkend en
de pacht reeds ten uitvoer is
gebracht, de bedongen aanvangsdatum van de pacht vermag te bewijzen, met toepassing van het gemene
recht, hetzij door een geschrift, hetzij door een begin van schriftelijk
bewijs, aangevuld door getuigen of
vermoedens;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, in de consideransen die in
het middel worden aangehaald, het
bewijs van de overeengekomen aanvangsdatum van de pacht vindt in
de door de eisers overgelegde betalingsstroken uitgaande van de
eisers, de overweging dat het bewijs
van een vervroegde betallng niet
geleverd wordt en de vaststelling
dat de pachten volgens het gebruik
van de streek een aanvang nemen
met Kerstmis;
Dat het vonnis aldus de betalingsstroken beschouwt als geschriften
uitgaande van de eisers, die verweerders waren in de vordering tot
geldigverklaring van de opzegging,
welke de te bewijzen aanvangsdatum waarschijnlijk maken en de tot
zekerheid leidende aanvulling van
die waarschijnlijkheid vindt in het
plaatselijk gebruik;
Dat het vonnis aldus geen van de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel dat de rechten
van de verdediging moeten worden
geeerbiedigd,
doordat het bestreden vonnis, om te
beslissen dat de betrokken pachtovereenkomst een aanvang had genomen op
25 december 1972 en de op 14 december
1979 gegeven opzegging dus niet laattijdig en derhalve geldig was, steunt op de
vaststelling « dat de pacht in de streek
van Hoogstraten volgens gebruik aanvangt met Kerstmis van het jaar >>,
terwijl uit geen enkel stuk waarvan
het Hof vermag kennis te nemen, blijkt
dat partijen dit gebruik zouden hebben
ingeroepen of er het bestaan van zouden
hebben bewezen; zodat de rechtbank van
eerste aanleg haar overtuiging gegrond
heeft op feitelijke gegevens, die voor
haar door partijen niet waren aangevoerd en bewezen en evenmin het voorwerp hadden uitgemaakt van een tegensprekelijk debat en dus dee! uitmaakten
van haar persoonlijke kennis en het
bestreden vonnis om die reden de voormelde wetsbepalingen evenals het algemeen rechtsbeginsel dat de rechten van
de verdediging moeten worden geeerbiedigd, schendt :

Overwegende dat het bestreden
vonnis het beroepen vonnis bevestigt in zoverre het de gedane opzegging geldig verklaart; dat laatstbedoeld vonnis overweegt : « de door
eisers vooropgezette datum (van
1 maart) is ter streke ook abnormaal vermits het een ieder bekend
is dat een pacht begint en eindigt
aldaar met Kerstmis »; dat de verweerders in hoger beroep concludeerden tot bevestiging van die
beslissing, onder meer op grond dat
de
vrederechter
de
opzegging
« terecht » geldig had verklaard; dat
het bestaan van het bedoelde algemeen bekend gebruik een feit is dat
door de verweerders impliciet is
aangevoerd en door de eisers
betwist is kunnen worden en derhalve dee! uitmaakte van het debat
voor de appelrechter; dat een algemeen bekend gebruik tot de ambtelijke kennis van de rechter behoort
en dienvolgens geen bewijs behoeft;
Dat hieruit volgt dat de rechter,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1349, door zijn beslissing op dat gebruik
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 te laten steunen, geen van de in het

-861middel aangewezen wetsbepalingen
Gelet op de beschikking van de
schendt noch het rechtsbeginsel van Eerste Voorzitter dat de zaak in volhet recht van verdediging miskent; tallige zitting van de derde kamer
Dat het middel niet kan worden zal worden behandeld;
aangenomen;
Overwegende dat eiseres aanvoert
dat er strijdigheid is tussen twee in
kracht van gewijsde gegane vonnissen die de Arbeidsrechtbank te
Brussel op 26 januari 1983 heeft
gewezen op beroepen die tegen
Om die redenen, verwerpt de eisers zijn ingesteld inzake sociale
voorziening; veroordeelt de eisers in verkiezingen, en waarvan het ene
de kosten.
door de 7de kamer van die rechtbank in het Frans en het andere
11 maart 1983 - 1" kamer - Voorzit- door de 22ste kamer van diezelfde
ter : de h. Janssens, afdelignsvoorzitter
rechtbank in het Nederlands is
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h. gewezen;
Overwegende dat het rechtsgebied
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.
enkel moet worden geregeld als het
gaat om beslissingen van verschillende rechtscolleges en niet, zoals
ten deze, van twee kamers van een
zelfde rechtscollege;
Nr. 387
3"KAMER
(VOLTALLIGE TERECHTZ!Tr!NG)

14 maart 1983
REGELING VAN RECHTSGEBIED

Om die redenen, zegt dat er geen
grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied; veroordeelt eiseres in
de kosten.

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN
TWEE OF MEER RECHTERS OVER DEZELFDE
VORDERING OF OVER SAMENHANGENDE VORDERINGEN - BEGRIP.

14 maart 1983 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advoRegeling van rechtsgebied in burgerlijke caat-generaal - Advocaat : mr. Van
Ryn.
zaken heeft enkel plaats als het gaat
om beslissingen van verschillende
rechtscolleges en niet van kamers van
een zelfde rechtscollege. (Art. 645
Ger.W.)
(• GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 6894)

>

N.V.)

Nr. 388
3' KAMER
(VOLTALLIGE TERECHTZ!Tr!NG)

14 maart 1983

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechts- REGELING VAN RECHTSGEBIED BURGERLIJKE ZAKEN - TIVEE IDENTIEKE
gebied, voor eiseres ondertekend
VERZOEKSCHRIFTEN
INGEDIEND
DOOR
door mr. Van Ryn, advocaat bij het
ElSER, HET ENE IN HET NEDERLANDS, HET
Hof, en ingediend op de griffie van
ANDERE IN HET FRANS - BESLISSING DOOR
het Hof op 2 februari 1983;
HET HOF, OP EEN VAN DIE VERZOEKSCHRIF

-862TEN, DAT ER GEEN GROND BESTAAT TOT
REGELING VAN RECHTSGEBIED - TWEEDE
VERZOEKSCHRIIT DOELLOOS.

Nr. 389

2" KAMER - 15 maart 1983
Wanneer een partij twee identieke verzoekschriften heeft ingediend, bet ene
in het Frans en het andere in het VOORZIENING IN CASSATIE - VORM
Nederlands, en het Hoi van Cassatie,
- STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KAMER
uitspraak doende over een van die verVAN INBESCHULDIGINGSTELL!NG DAT HET
zoekschriften, beslist dat er geen
VERZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
grand bestaat tot regeling van rechtsEEN BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLgebied, heeft het tweede verzoekschrift
GINGSTELLING VAN DE RAADKAMER ONGEgeen bestaansreden meer.
GROND VERKLAART - VEROORDELING VAN

(< GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ " N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3936)
HET HOF; - Gelet op het verzoekschriEt tot regeling van rechtsgebied, ondertekend voor eiseres
door Mr. Van Ryn, advocaat bij het
Hof, en neergelegd ter griffie van
het Hof op 2 februari 1983;
Gelet op de beschikking van de
heer Eerste Voorzitter waarbij
wordt beslist dat de zaak in voltallige terechtzitting van de derde
kamer zal worden behandeld;
Overwegende dat eiseres een
identiek verzoekschrift in de Franse
taal heeft ingediend en dat het Hof,
bij arrest van heden 14 maart 1983,
heeft beslist dat er geen grand
bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Dat het huidige verzoekschrift
derhalve geen voorwerp meer heeft;

DE BURGERLIJKE PARTIJ IN DE KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING EN VAN HAAR VERZET
EN TOT HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE VERDACHTE - VOORZIENING
ENKEL BETEKEND AAN DE VERDACHTE EN
NIET AAN HET OPENBAAR MINISTERIE GEVOLG.

Wanneer de burgerlijke partij haar voorziening tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, dat haar
verzet tegen een beschikking van de
raadkamer ongegrond verklaart en de
burgerlijke partij veroordeelt in de
kosten van haar verzet en tot schade ..
vergoeding aan de verdachte, niet
heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie, doch wei aan de verdachte, is die voorziening slechts ontvankelijk ten aanzien van de verdachte in zoverre de burgerlijke partij
kan opkomen tegen de beslissing over
de schadevergoeding waartoe de
kamer
van inbeschuldigingstelling
haar krachtens art. 136 Sv. heeft veroordeeld (1). (Art. 418 Sv.)

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

(1) Sedert het arrest van 19 januari 1971
(A.C., 1971, 488) tot v66r het hierondervermelde arrest van 7 november 1979, oordeelde
het Hof dat de burgerlijke partij slechts ontvankelijk was om zich in cassatie te voorzien
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling
in zoverre eiser bij dat arrest was veroordeeld
tot schadevergoeding jegens de verdachte, in
de kosten van de strafvordering of van de
civielrechtelijke vordering en in zoverre bet
arrest een andere beschikking inhield die uitsluitend betrekking had op de civielrechtelijke
vordering, en dat de burgerlijke partij niet
Om die redenen, verwerpt het ver- ontvankelijk was om een rniddel aan te voeren
zoek; veroordeelt eiseres in de kos- dat de beschikking van buitenvervolgingstelling opnieuw ter sprake bracht.
ten.
De betrekkelijk recente rechtspraak van het
14 maart 1983 - 3" kamer -- Voorzit- Hof (Cass., 7 nov. 1979, A.C., 1979-80, nr. 159,
en de conclusie van het openbaar ministerie in
ter en verslaggever : de h. Meeus, afde- Bull.
Pas., 1980, I, 299 - 10 dec. 1980, vollingsvoorzltter - Gelijkluidende conclu- talligeenzitting,
A.C., 1980-81, nr. 219, met de
sie van de h. Duchatelet, eerste advo- conclusie van het openbaar ministerie

caat-generaal Ryn.

Advocaat : mr. Van

(Zie vervolg nota volgende blz.)

-8631 klaart dat er geen aanleiding is tot
1vervolging, en die de procedurekosARREST
ten ten laste van eiser, burgerlijke
(A.R. nr. 7567)
partij, legt; dat het arrest eiser veroordeelt in de kosten van zijn verzet
HET HOF; - Gelet op het bestre- tegen die beslissing en hem tevens
den arrest, op 30 juni 1982 gewezen veroordeelt tot 10.000 frank schadedoor het Hof van Beroep te Brussel, vergoeding jegens verweerder;
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
Overwegende dat het arrest een waarop het Hof vermag acht te
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te partie. » De zienswijze, uiteengezet in die
geldt oak wanneer het arrest van de
Brussel bevestigt, die ten aanzien noot,
kamer van inbeschuldigingstelling het verzet
van verweerder als verdachte ver- ontvankelijk doch ongegrond verklaart.
(TORDEUR T. VAN COTTHEM)

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

(Vervolg nota van vorige biz.)
13 jan. en 7 april 1981, ibid., 1980-81, nrs. 275
en 450 - 13 okt. 1981, ibid., nr. 109) neemt aan
dat de burgerlijke partij ontvankelijk is om
zich in cassatie te voorzien tegen een arrest
van buitenvervolgingstelling, niet enkel in
zoverre zij bij dat arrest is veroordeeld tot
schadevergoeding jegens de verdachte, in de
kosten van de strafvordering of van de civielrechtelijke vordering, of het arrest een andere
beschikking bevat over de civielrechtelijke
vordering, maar oak in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling zelf, die op het verzet
van de burgerlijke partij is gewezen, voor
zover de prive-belangen van de burgerlijke
partij daarbij baat vinden.
Naar luid van de rechtspraak van het Hof,
zowel van v66r als van na het voormelde
arrest van 7 november 1979 (Cass., 15 feb.
1965, Bull. en Pas., 1965, I, 598 - 2 maart 1976,
A.C., 1976, 751 - 26 april 1978, ibid., 1978, 997
- 12 okt. 1982, supra, nr. 108) moe! de burgerlijke partij die zich in cassatie voorziet tegen
een arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling haar verzet tegen een beschikking
van de raadkamer, die beslist dat geen gevolg
moet worden gegeven aan de strafvordering,
niet gegrond verklaart, haar voorziening, op
straffe van niet-ontvankelijkheid, doen betekenen aan het openbaar ministerie, zelfs indien
de strafvordering was ingesteld tegen een nog
te identificeren persoon. Dat vereiste wordt
toegelicht in een noot onder het voormelde
arrest van 15 feb. 1965, dat werd gewezen op
conclusie van de heer procureur-generaal
Hayoit de Termicourt, als volgt : « L'article 418
du Code d'instruction criminelle n'impose certes pas a la partie civile de notifier son pour~
voi a une personne non encore d€terminee,
mais elle reste tenue de notifier son pourvoi
au minist€re public. L'opposition de la partie
civile a une ordonnance de non-lieu a, en
effet, pour objet de deU~rer a la chambre des
mises en accusation la connaissance de
l'action publique; cette chambre, en constatant
que l'oppositon nest pas recevable, notamment
parce qu'elle est tardive, decide qu'elle ne peut
connaltre de l'actwn publique et a cette d€ciswn le mmist€re public est necessairement I

Ten deze verdedigde eiser voor het Hof de
stelling dat, sedert de aangehaalde recente
rechtspraak van het Hof inzake de draagwijdte van de voorziening van de burgerlijke
partij tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, de betekening van de voorziening van
de burgerlijke partij aan het openbaar ministerie niet meer vereist is, omdat - volgens die
rechtspraak - de voorziening van de burgerlijke partij slechts de uitoefening van de strafvordering aanbelangt in zoverre de privebelangen van de burgerlijke partij daarbij zijn
betrokken, waaruit volgt dat zodanige voorziening geenszins gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering maar uitsluitend tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vordering van
de burgerlijke partij.
Die stelling komt ongegrond voor. Immers,
sedert de aangehaalde recente rechtspraak
van het Hof belangt de voorziening van de
burgerlijke partij tegen bet arrest van buitenvervolgingstelling, nog meer dan v66r het
arrest van 7 november 1979, het openbaar
ministerie aan, nu door die voorziening aan de
burgerlijke partij de mogelijkheid wordt toegekend om zich tot het Hof te wenden ten einde
de wettigheid van de op haar verzet gewezen
beslissing van buitenvervolgingstelling te doen
toetsen.
Het besproken arrest beslist derhalve dat,
nu niet blijkt dat de voorziening van de burgerlijke partij werd betekend aan het openbaar ministerie, de voorziening niet ontvankelijk is in zoverre zij is gericht tegen de
beslissing van buitenvervolgingstelling en de
veroordeling in de kosten van de strafvordering en van haar verzet.
Het besproken arrest oordeelt eveneens dat,
wegens de betekening aan de verdachte, de
voorziening van de burgerlijke partij ontvankelijk is in zoverre zij gericht is tegen de
beslissing waarbij de burgerlijke partij, op
grond van artikel 136 Sv., tot schadevergoeding jegens de verdachte is veroordeeld. Zodanige schadevergoeding beoogt inderdaad uitsluitend het herstel van het nadeel dat voor de
verdachte is ontstaan doordat de burgerlijke
partij ten onrechte verzet heeft ingesteld
(Cass., 4 sept. 1956, A. C., 1956, 971) en de
beslissing desaangaande betreft niet de strafvordering en belangt derhalve het openbaar
ministerie niet aan.
A.T

-864ONMOGELIJKHEID NA TE GAAN OF DIE
slaan, niet blijkt dat eiser zijn casRECHTSVORDERING AL DAN NIET VERJAARD
satieberoep heeft doen betekenen
WAS - VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINIaan het openbaar ministerie; dat er
TIEVE BESL!SSING OF DE BURGERLIJKE
wel uit blijkt dat hij het heeft doen
RECHTSVORDERING DIE HET GEVOLG IS VAN
betekenen aan verweerder; dat de
DE EERSTE, OOK AL IS HET CASSATIEBEROEF
voorziening derhalve slechts ontvanTEGEN DIE BESLISSING NIET ONTVANKELIJK.
kelijk is ten aanzien van verweerder, in zoverre eiser, ten gevolge 1' De regel volgens welke, wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering
van de betekening ervan aan de vervan een enkele opzet zijn en aldus
dachte, kan opkomen tegen de
slechts een enkel misdrijf uitmaken,
beslissing over de schadevergoeding
de verjaring van de strafvordering
waartoe de kamer van inbeschuldivoor het geheel van de feiten pas een
gingstelling de burgerlijke partij die
aanvang neemt vanaf het laatste
op haar verzet in het ongelijk wordt
gepleegde feit, is maar van toepassing
gesteld, moet veroordelen ingevolge
als het Jaatste van die feiten, dat niet
verjaard is, bewezen is verklaard (1).
artikel 136 van het Wetboek van
Strafvordering; dat eiser evenwel
dienaangaande geen middel aan- 2' Vernietiging van de beslissing op de
strafvordering, die, met verwijzing, is
voert;
uitgesproken omdat het Hof niet kan

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers middel dat slechts
tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling is gericht, verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiser in
de kosten.
15 maart 1983
2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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1° VERJARING -

STRAFZAKEN VERSCHEIDENE MISDR!JVEN DIE DE U!TVOERING
VAN EEN ENKELE OFZET ZIJN - AANVANG
VAN DE VERJARING VANAF HET LAATSTE
STRAFBAAR FElT - VEREISTEN.

2°

CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERNIETIGING MET VERWI.JZING VAN DE BESLISSING OF DE STRAFVORDERING WEGENS DE

nagaan of die rechtsvordering al dan
niet verjaard was, brengt vernietiging
mee van de niet definitieve (2) beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
die het gevclg is van de eerste beslissing, oak al is het cassatieberoep tegen
die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk (3).
(ROTENBACH, ZANDBERG
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. 7660)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1982
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Overwegende dat het arrest de
eisers vrijspreekt van de telastleggingen A 1 en A 2 (bedrieglijke
bankbreuk) en hen veroordeelt
wegens de samengevoegde telastleggingen B (enkelvoudige bankbreuk,
(1) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 248).
{2) In de kop 3" v66r het arrest 29 nov. 1978
(A.C., 1978-79, 360) wordt niet gezegd dat de
uitbreiding van de vernietiging in een dergelijk geval beperkt blijft tot het niet definitie11e
beschikkend gedeelte op de burgerlijke rechtsvordering. Dat geldt ook voor de noot 4 onder
Cass., 25 jan. 1978 (ibid., 1978, 625).
{3) Cass., 24 jan. 1978 {A.C., 1978, 620) en de
noot E.K.

-865namelijk binnen de drie dagen na
Overwegende dat het arrest, eensde ophouding van de betalingen, deels, in verband met de telastleggeen aangifte daarvan te hebben ging B de datum van ophouding van
gedaan ter griffie van de rechtbank de betalingen, te rekenen waarvan
van koophandel) en C (met bedrieg- de verklaring moest worden gedaan,
lijk opzet of met het oogmerk om te bepaalt op 5 november 1976 en,
schaden de verschuldigde belasting anderdeels, niet preciseert wanneer
over de toegevoegde waarde niet de eisers de feiten van de telastlegbinnen de door de wet bepaalde ter- ging C, die bewezen worden vermijnen te hebben voldaan);
klaard « in de mate zoals bepaald
onder C2 », hebben gepleegd;
I. In zoverre de voorziening
Overwegende dat het door het
gericht is tegen de beslissing op de arrest vooropgestelde tijdstip van
strafvordering tegen de eisers :
het laatste feit « einde 1976 - begin
1977 » niet in aanmerking kan worA. waarbij de eisers worden vrij- den genomen, nu het slaat op de
gesproken van de telastlegging A 1 telast!egging A 1, waarvan de eisers
en A2:
worden vrijgesproken;
Overwegende dat de voorziening
Overwegende dat noch uit het
bij gebrek aan belang niet ontvan- arrest, noch uit enig stuk waarop
kelijk is;
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het jongste bewezen verklaarde
B. waarbij de eisers worden ver- feit plaatshad minder dan drie jaar
oordeeld :
v66r de dag van een daad van
Over bet ambtsllalve aangevoerde mid- onderzoek of van vervolging die de
rl81, afgp]eid uil; de schencling van de verjaring kon stuiten en verricht
SH'tilH"!lP.n 21 tot 2[) van de IJVPt van werd minder clan dl'ie jaar v6{n· de
17 april LR78 houdende de voorafgaande uitspraak van het niTest, ol' dat er
ti1:PI vnn het Wethoek vAn StrRfvordBring een oorzaak VBJl schorsing van de
en 97 vnn de Grondwet :
verjaring zou lvebhen bc1Rt.iiau;
Overwegenrle dat het Hof der
Overwegencle dat het. arre.st releveert : « De verschillende feiten die halve in de onmogelijkheid ver\c("el't
ten laste worden gelegd vo.n de na te gaan of, op de dug van rle uitbeldaagden moeten aangezien wor- spraak van het arrest, de slxafvordeden, voor zovee! zij bewezen zijn, ring a! dan niel; r!oor verjaring was
u!G hot gevolg van de uitvoering vervallen;
door de beklaagden van een zelfde
II. In zovene de voorziening
aanhoudend strafbaar opzet, zodat
de verschillende strafbare feiten gericht is tegen de bcslissing op do
samen een co!lectief misdrijf uitma- civielrechtelijke vordel'ing van verken. Dienvolgens heeft de verjaring weerder :
Overwegende dat de eisers verklawegens al de ten laste gelegde feiten slechts een aanvang genomen ren, zonder berusting, wegens het
vanaf het laatste der zonder een niet definitief kenmerk van de
onderbreking van meer dan drie beslissing, afstand te doen van hun
jaar ertussen gepleegde feiten, voorziening;
;:ijnde voor al de beklaagden het feit
omschreven sub A 1, dat gesitueerd
Overwegend(e dat evenwel dE' ver··
wordt einde 1976, begin 1977. De nietiging van de beslissing op de
verjaring word ten opzichte van strafvordering de vernietiging rnee
ieder van de beklaagden rechtsgel- brengt van de niet definitieve beslis·
dig en tijdig gestuit op 10 decmnber sing op de civielrechte1ijkc vorcJe ..
1.979 door de mededeling van hot ring die hot gevolg i.s van de
dosfih:·;r aa.n het openbaar 111in1GV:~rle eerst[Jenoe1nde beslissi.ng, ool< al is
vcor vonkring »;1 de voorziening tegen de beslissing

-866hetzij uit de aard van het spel, hetzij
op de civielrechtelijke vordering
wegens de omstandigheden waarin het
vooralsnog niet ontvankelijk;
wordt gespeeld, het geluk een grotere
rol speelt dan de behendigheid en de
combinaties van de geest (1).

2' Wanneer de wet in strafzaken geen

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
Om die redenen, ongeacht het
mag de rechter zijn overtuiging
door de eisers aangevoerde middel
gronden op alle regelmatig verkregen
dat niet tot cassatie zonder verwijgegevens waarover de partijen vrijezing kan leiden, vernietigt het
Jijk tegenspraak hebben kunnen voebestreden arrest in zoverre het de
ren (2).
eisers veroordeelt en uitspraak doet
over de kosten; verwerpt de voorzie(BLATTGERSTE)
ningen voor het overige; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melARREST
ding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde
(A.R. nr. 7753)
beslissing; veroordeelt de eisers in
een derde van de kosten en laat de
RET HOF; - Gelet op het bestreoverige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte den arrest, op 5 november 1982 door
zaak naar het Hof van Beroep te het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Antwerpen.
Overwegende dat het arrest eiser
15 maart 1983 - 2' kamer - Voorzit- veroordeelt ter zake van, als dader
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - of mededader, te Poppel, tussen
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk- 19 augustus 1977 en 4 september
luidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr. 1977, herhaaldelijk, onder welke
vorm ook, voordeel getrokken te
Houtekier.
hebben van kansspelen;
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1° SPELEN EN WEDDENSCHAPPENKANSSPEL -

EXPLOITATIE -

BEGRIP.

2° BEWIJS

STRAFZAKEN
GEVAL
WAARIN DE WET GEEN B!JZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT- OVERTU!GING VAN
DE RECHTER WEITIG GEGROND OP ALLE
REGELMATIG VERKREGEN GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN VR!JELIJK TEGENSPRAAK
HEEREN KUNNEN VOEREN.

1' Onder kansspel, waarvan de exploitatie bij art. 1 wet 24 okt. 1902 is vei·boden, wordt verstaan het spel, waarbij

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op de argumenten ontwikkeld door eiser en weergegeven in de
conclusie regelmatig neergelegd ter zitting, waarin eiser stelde dat ten onrechte
de eerste rechter is uitgegaan van de
vaststel!ing dat, niettegenstaande het
spelreglement verbod oplegde « plein » te
spelen, uit de feitelijkheden is gebleken
dat dit toch werd toegelaten, waardoor
het spel niet Ianger beantwoordde aan
de " ideale omstandigheden » die van de
« kugelcarrousel » een behendigheidsspel
maken; het arrest zegt voor recht " dat
het spelreglement verbod oplegde om
" plein " te spelen, wat nochtans door de
spelmaker werd gedoogd, en verplichting
op drie naast elkaar gelegen vakjes te
spelen; dat deze vaststelling verder ter
zake niet dienend is »; het arrest niet
(1) Cass., 22 mei 1967 (A.C., 1967, 1145).
(2) Cass., 24 nov. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 186).
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zake niet dienend is », terwijl de eerste
rechter deze vaststelling als determinerend heeft beoordeeld om tot zijn vonnis
te komen; juist in zijn conclusie voor het
hof, eiser heeft aangetoond dat de vaststelling of er a! dan niet « plein » werd
gespeeld, niet aileen niet bewezen is,
doch bovendien onder geen enkele
omstandigheid deze formele kwestie kan
gebruikt worden om te zeggen voor recht
dat de bewuste « kugelcarrousel » zou
zijn uitgebaat als een kansspel; derhalve,
op dit punt, het arrest niet antwoordt op
de argumenten van de verdediging en
moet worden beschouwd als onvoldoende
gemotiveerd;
tweede onderdeel, het arrest niet antwoordt op de argumenten ontwikkeld
door eiser en weergegeven in de conclusie regelmatig neergelegd ter zitting,
waarin eiser stelde dat men bezwaarlijk
een argument kan putten uit een occasionele reclame, daar redelijkerwijze
mag aanvaard worden dat een reclame,
zeker wanneer die in vorm van een
advertentie beknopt is samengesteld,
geen wetenschappelijke uiteenzetting
dient in te houden, noch een nauwkeurige beschrijving dient te geven van de
mogelijke voor- en nadelen van het
bewust produkt; het dienvolgens volstrekt irrelevant is te weten hoe in een
of twee reclameblaadjes geadverteerd
werd, om uit te maken of het spel in
kwestie een behendigheidsspel of kansspel is; het arrest vaststelt dat het spel
in reclame en advertenties als roulette
wordt gepropageerd en dat hieruit af te
leiden is dat de uitbaters zelf een beroep
doen op gelijk welke spelers zonder
onderscheid; het hof derhalve niet verduidelijkt hoe het tot een dergelijke
gevolgtrekking komt, zonder zich uit te
spreken over het opgeworpen verweer
met betrekking tot de aard van de
gevoerde reclarne;
derde onderdeel, het arrest niet antwoordt op de argumenten ontwikkeld
door eiser en weergegeven in de conclusie regelmatig neergelegd ter zitting,
waarin eiser verwijst naar een arrest
van het Hof van Beroep te Antwerpen,
zesde kamer, van 25 juni 1981, dat op
bladzijde 5 zegt : « dat de omstandigheid
dat, van aan de uiteinden van de drie
speeltafels, zittende spelers geen voldoende zicht hebben in de kuip, niet
beslissend lijkt, omdat behendigheidsspelers kunnen weigeren van op die
plaatsen inzetten te doen, terwijl het
voor gokkers onverschillig is waar ze

plaats nemen »; het arrest enkel zegt :
« dat in het onderzoek de eerste rechter
terecht vaststelt dat de afstand waarop
bepaalde spelers tijdens het spel van de
speelschrijf verwijderd waren circa 2,50
a 3 meter bedroeg en deze spelers de
loop van de kogel niet helemaal meer
konden volgen om reden van de verhoogde buitenrand aan de metalen schijf
en het feit dat deze schijf schuin naar
binnen afdraagt, zodat behendigheidsspel vanop een dergelijke plaats totaal
onmogelijk blijkt »; niet wordt geantwoord op bet argument dat een dergelijke omstandigheid niet heslissend lijkt
omdat behendigheidsspelers kunnen wei. geren vanop die plaats inzetten te doen;

vierde onderdeel, het arrest niet antwoordt op de argumenten ontwikkeld
door eiser en weergegeven in de conclusie regelmatig neergelegd ter zitting,
waarin eiser verwij st naar een arrest
van de zevende kamer van het Hof van
Beroep te Brussel van 6 december 1977
en naar een arrest van de zesde kamer
van het Hof van Beroep te Antwerpen
van 25 juni 1981, waarin wordt gesteld
dat meer belang te hechten is aan de
wijze waarop het spel door de uitbater
naar de spelers toe voorgesteld en aangeboden wordt dan aan de subjectieve
ingesteldheid van zekere spelers waarvan sommigen, eventueel zelfs de meerderheid, de nodige behendigheid of intelligentie missen, onvoldoende inspanningen doen of verkiezen de vrije loop te
Iaten aan het toeval door lukraak in te
zetten; in tegenstelling met de door eiser
aangehaalde en ter zitting neergelegde
arresten, en zonder hierop te antwoorden, het arrest wei degelijk rekening
houdt met de verklaringen van diverse
spelers die stellen dat het hen niet om
behendigheid te doen was; het hof wei
aandacht schenkt aan de subjectieve
ingesteldheid van zekere spelers, zonder
te zeggen, in antwoord op de conclusie
van eiser, waarom zulks noodzakelijk is
om de evaluatie van kans- of behendigheidsspel te kunnen doen :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat
eiser
aanvoerde : « dat volgens de eerste
rechter uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat door de spelleiders werd toegestaan dat " plein "
gespeeld werd, alhoewel dit door het
reglement verboden was; dat dit
ongetwijfeld een belangrijk element
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gebeurde » onder meer door het uithEu,gbord, door de spelregels en
door optekenblaadjes;
Overwegende dat het arrest constateert « dat, ongeacht dat er spelregels ter kennis gebracht werden
aan de spelers, er een uithangbord
is en optekenblaadjes ter beschikking staan, door reclame en advertenties het spel als een " roulette "
wordt gepropageerd, zodat de uitbaters zelf een beroep doen op gelijk
welke spelers zonder onderscheid >>;
Dat het arrest zodoende te kennen geeft dat eiser, door in advertenties het spel als « roulette >> aan
te merken, ook zonder nadere
beschrijving ervan en ondanks de
latere verduidelijking door de spelregels, het uithangbord en de optekenblaadjes, gelijk welke spelers
aantrok, ook die bij wie het niet om
een behendigheidsspel te doen was;
Dat het arrest aldus eisers conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel, in zoverre
daarmee wordt aangevoerd dat de
wijze vRn advel'teren irrelevant is
ter .~ake, opkomt bogen de onaan-·
tastbare beoordeling van de i'eiten
door de rechter;

is geweest waarom de eerste rechter, stellende dat het hier om een
behendigheidsspel ging, toch (eiser)
veroordeeld heeft, voorhoudende dat
het spel niet correct gespeeld werd;
dat deze zienswijze onjuist is >>; dat
uit de verscheidene deskundigenonderzoeken bleek « dat de speelmethode als dusdanig geen element
kon zijn waardoor de kugelcarrousel
van een behendigheidsspel een
kansspel zou worden >>; dat eiser ook
stelde dat gerechtsdeskundige Huys
« een moeilijker strategie, namelijk
spelen op twee getallen door de
proefpersonen
in aanmerking
nam;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben gereleveerd « dat inderdaad
deskundige Huys liet spelen op twee
geta!len, terwijl het spelreglement
verbod oplegde om " plein " te spelen, wat nochtans door de spelmaker werd gedoogd, en verplichting
op drie naast elkaar gelegen vakjes
te spelen >>, beslist dat deze vaststelling verder ter zake niet dienend is;
Dat de appelrechters, nu zij eisers
verweer bi;jvallen en te kennen
geven dat zij de gevolgde speelme·
thode niet in hun besluitvorming
betrekken, aldus eisers conclusie
beantwoorden en niet nader behoefden te preciseren waarom zij de
vaststelling aangaande de speelme-thode en !1et niet in acht nemen van
de spelrege!s niet ter zake dienend
achtten;
Wat het tweefle ondercleel be··
treft :
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie niet betwistte dat hij het
spel kugelcarrousel als « roulette »
adverteerde; dat hij, ten betoge dat
die wijze van adverteren irrelevant
is om uit te rnaken of het om een
behendigheidsspel of een kansspel
gaat, het in het onderdeel vermelde
verweer aanvoerde en voorts deed
gelden « dat, zo gesproken werd
over een " roulette ", er geappelleerd
(werd) naar een publiek met een
begrip, door iedereen genoegzaam
bekend, doch waarvan de specifielce
speelwijze naderhand kon duidelijlt.

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat ei.ser weliswaar
naar het in bet onderdeel vPrmelde
arrest !weft verwe:z.en, maRr dat uit
de stuk1<en waarop het Hof verrnag
acht tr; slann, niet blijkt dat eiser
bet in het onderdeel aangehaalde
verweer heeft g'woerd;

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, ten betoge
dat de feitelijke appreciatie van de
eerste rechter niet lwn worden
gevolgd, aanvoe:r:de, rr1et VE~rvvijzing
nsar de in het onderdeel vermeldo
rechtspraak, dat md. de subjectieve
ingest<eldheid van du spelers geen
rekening mag worden gehouden om
uit te makcn of het bchendigheids·
spel
als
een
bmsspel wordt
gespoeld en " dat ton dcze to.lri;ilw
,'jpe}'-2r:-:; vvel clegeJJj!r;: z.eggen beL spc1
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Overwegende dat het arrest de
vaststelling « dat de eerste rechter
terecht de verklaringen aanhaalt
van · verschillende spelers, bij wie
het niet om behendigheid te doen
was », laat volgen op de overweging
« dat, indien sommige spelers verklaren dat zij het spel spelen als
een behendigheidsspel of dat het
hen zo wordt uitgelegd, het duidelijk
is dat sommigen van hen meer
behendigheid aan de dag leggen dan
anderen als gevolg aan veelvuldig
spelen en niet alle spelers lukraak
en zonder );:ennis van zaken het spel
hanteren »;
Dat het arrest zodoende de reden
aangeeft waarom de appelrechters
de door de eerste rechter aangehaalde verkla:ringen van spelers in
aanmerking .nemen om uit te maken
of h2t ten ckze al dan niet om een
kansspel ging;
Dat het arrest aldus, onder
opgave van redenen, e1sers verweer
verwerpt en meteen de desbetreffende condtL>ie beantwoordt;
Dat het mlddel niet kan worden
aangenomen;

het uitoefenen van het gewraakte spel;
in dit opzicht men niet kan afleiden uit
de geYsoleerde verklaringen van enkele
spelers
overigens tegengesproken
door anderen - dat, in acht genomen
dat de overtreding van artikel 305 van
het Strafwetboek een gewoontemisdrijf
uitmaakt, dit element van kans heeft
voortgeduurd en de bovenhand heeft
gehad in alle betrokken exploitaties en
gedurende de ganse periode bepaald in
de telastlegging; in feite het arrest zich
ertoe beperkt vast te stellen dat
bepaalde spelers, op zekere ogenblikken,
overigens niet gepreciseerd, bet spel
beoefend hebben derwijze en in dusdanige omstandigheden dat volgens het hof
er een ongelijkheid van kansen was; niet
bewezen is op geen enkel ogenblik dat
dit steeds zo is geweest gedurende de
ganse geviseerde periode door alle potentiiile spelers, doch het arrest enkel
bepaalde vermoedens uit, voortgaande
op de vaststellingen van de deskundige;
de vaststellingen van de deskundige
slechts een zeer algemeen beeld geven
van de ideale voorwaarden die moeten
voorhanden zijn om het spel als een
behendigheidsspel te beoefenen, doch
het arrest niet aantoont dat in de geviseerde periode deze ideale omstandigheden niet voorhanden waren; zulks enkel
en alleen mogelijk is wanneer de door de
deskundige vooropgezette criteria worden getoetst op bet ogenblik van bet
vaststellen van het misdrijf en niet wanneer deze ideale omstandigheden worden
Over het tweede middel, afgeleid uit vastgelegd,
post factum, naar aanleiding
de schending van de artikelen 305 van van een deskundigenonderzoek;
de conhet Strafwetboek en 1 van de wet van stitutieve elementen van het misdrijf
24 oktober 1902,
derhalve niet bewezen zijn :
doordat het arrest aanneemt, overeenkomstig de besluiten van de aangestelde
Overwegende dat het arrest eiser
deskundige, dat het spel als behendigheidsspel kan worden beschouwd voor niet veroordeelt wegens overtreding
zover en. in de mate dat zulks gebeurt van artikel 305 van het Strafwetonder « ideale omstandigheden »; het boek;
arrest verder gaat met de gevolgtrekking
Overwegende dat het arrest zegt
dat een onderzoek in concreto noodzakelijk is, dit is dat dient te worden nage- dat als kansspel in de zin van de
gaan in hoeverre die voorwaarden bij de wet van 24 oktober 1902 moet worconcrete uitl:Jating werden benader<;l; in den beschouwd « het spel dat hetzij
de verdere uiteenzetting echter het hof uit zichzelf, hetzij wegens de voorzich beperkt tot de beoordeling van de waarden in dewelke het wordt beoesubjectieve ingesteldheid van de spelers fend, van zulkdanige aard is dat de
en hun verklaring ter zake, alsmede tot kans of het toeval primeert op de
de gevoerde reclame, om het misdrijf intellectuele of fysische behendigbewezen te achten; het hof de verplich- heid en dat niet essentieel vereist is
ting had, opdat de constitutieve elementen van het misdrijf zouden voorhanden dat de uitslag ervan uitsluitend van
zijn, aan te duiden in welk Opzicht, in de het toeval afhangt, maar aileen dat
gebezigde spelen, het geluk de hoven- het toeval een essentieel bestandhand heeft gehad op de behendigheid bij deel van het spel uitmaakt »; dat het

-870arrest vervolgens constateert : dat georganiseerd te worden; dat het
de gerechtsdeskundige « een statis- arrest zodoende vaststelt dat, naar
tiek maakt en berekeningen doet het oordeel van de appelrechters, de
aan de hand van 754 door de B.O.B. door de deskundige bepaalde « ideaoverhandigde resultaten (optekening le omstandigheden
tijdens de
en verzameling in de loop van ver- periode bedoeld in de telastlegging
schillende avonden) om dan tot het niet voorhanden waren; dat de
besluit te komen dat elk winnend appelrechters voorts constateren
nummer praktisch evenveel kans « dat de " spelmaker " op 25 augusheeft, maar dat er geen verband tus 1977 bij de vaststellingen aan de
bestaat tussen de toestand van de rijkswacht verklaarde " moest ik op
bal en het winnend nummer »; dat voorhand weten namelijk op welk
de deskundige tot het besluit komt nummer de kogel uiteindelijk bij
dat het spel als kansspel gespeeld ieder spel zou terechtkomen, zou ik
wordt en zich beroept op een zeer niet de plaats van spelmaker doch
groat aantal proefnemingen; dat het de plaats van speler innemen " >>;
arrest oak releveert : dat de deskun- dat de appelrechters ten slotte oordige een nieuw en grondig onder- delen « dat uit al de vaststellingen
zoek verrichtte « ten einde het genoegzaam gebleken is dat in feite
behendigheidskarakter als dusda- oak het toeval essentieel bestandnig >> van het spel na te gaan en dee! is van het spel >>;
daartoe een beroep deed op een van
Dat het hof van beroep op die
de meest behendige spelers aange- gronden wettig beslist dat het ten
duid door de exploitanten; dat hij deze om een kansspel ging;
die bijkomende proefnemingen deed
« in door hem genoemde " ideale
Overwegende dat het middel voor
omstandigheden " die hij opsomt in het overige niet preciseert welke
zijn besluit (biz. 40-41) en stelt dat andere constitutieve elementen van
tussen die " volmaakte omstandighe- het misdrijf niet bewezen zouden
den " en " grate afwijkingen " (zoals zijn; dat het arrest, door de telastbijvoorbeeld niet-waterpastoestand legging omschreven in de termen
van de kuip) een gamma bestaat van de wet bewezen te verklaren, de
van onvoorspelbare onvolmaakthe- constitutieve elementen van het aan
den die van het behendigheidsspel eiser ten laste gelegde misdrijf vasteen kansspel maken >>; dat de appel- stelt;
rechters nagaan « in hoever die
Overwegende dat de rechter in
strenge voorwaarden bij de concrete strafzaken, wanneer, zoals ten deze,
uitbating werden benaderd >>; dat zij de wet geen bijzonder bewijsmiddel
daarbij niet aileen de verklaringen voorschrijft, in feite en derhalve op
van spelers en de gevoerde reclame onaantastbare wijze de bewijsin aanmerking nemen, maar hoven- waarde beoordeelt van de aangedien ook releveren, onder meer : voerde bewijsmiddelen waarover de
« dat de eerste rechter terecht vast- partijen tegenspraak hebben kunstelt dat de
afstand waarop nen voeren;
bepaalde spelers tijdens het spel
Dat het middel, in zoverre het zou
van de speelschijf verwijderd waren bedoelen dat de appelrechters geen
circa 2,50 a 3 meter (bedroeg) en rekening vermochten te houden met
d~ze spelers de loop van de kogel de door de gerechtsdeskundige voormet helemaal meer konden vo!gen opgezette criteria, opkomt tegen die
om reden van de verhoog~e bmten- onaantastbare beoordeling·
rand aan de metalen sch1Jf en het
.
.
'
feit dat deze schijf schuin naar binDat het rnlddel met kan worden
nen afdraagt; dat dit elemei).t niet aangenomen;
afhangt van de wijze van spelen
En overwegende dat de subdoor de s~elers~ maar door de uitba- stantiele of op straffe van nietigheid
ter zelf d1ent m acht genomen en voorgeschreven rechtsvormen in

I

-871acht zijn genomen en de besJissing (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASovereenkomstig de wet is gewezen;
sATIE IN ZAKE CRITELLI)
ARREST
(A.R. nr. 7767)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Calewaert, Antwerpen.

Nr. 392
2' KAMER - 15 rnaart 1983

1° VERJARING - STRAFZAKEN - OVERTREDING BEPAALD IN SW. - GEEN SCHORSING VAN DE VERJARING - VERJARING
NOODZAKELIJK INGETREDEN WANNEER NA
DE DATUM VAN DE FElTEN EEN JAAR IS VERLOPEN.
2° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL SV .. ART. 441 - VEROORDELING WEGENS VERJAARD MISDRIJF - VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.
1' Bij ontstentenis van enige reden van

scborsing van de verjaring verjaart de
strafvordering uit een overtrading
bepaald in Sw. noodzakelijk door verloop van een jaar te rekenen van de
datum van bet feit (1). (Artt. 21, 22 wet
17 april 1878.)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal in
het Hof van Cassatie, luidende als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij kenbaar te maken dat, bij een brief van
29 juni 1982, bestuur der wetgeving,
nr. 7/130.836/473/AP/Pres/LD/CP, de
minister van Justitie hem gelast
heeft bij het Hof, overeenkomstig
artikel 441 van het W etboek van
Strafvordering, aangifte te doen van
het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 9 februari 1982 uitgesproken door de Correctionele Rechtbank te Tongeren, in zover daarbij
Lillo Rafaele Critelli, ge boren te
Genk op 20 augustus 1962 en
wonende te Genk, Torenlaan 110,
wordt veroordeeld ter zake van
opzettelijke beschadiging of vernieling
van
andermans
roerende
eigendommen, overtreding van artikel 559, 1", van het Strafwetboek,
gepleegd op 18 januari 1981.
Deze veroordeling is onwettig
omdat ze uitgesproken werd meer
dan een jaar na het feit; bij ontstentenis van enige reden van schorsing
was de verjaring van de strafvordering voor dat feit reeds bereikt op
het ogenblik van de uitspraak van
het vonnis.

2' Op bet cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepasOm die redenen, vordert de ondersing van art. 441 Sv., vernietigt bet getekende procureur-generaal dat
Hoi zonder verwijzing bet vonnis dat het aan het Hof moge behagen het
een veroordeling uitspreekt wegens
aangegeven vonnis te vernietigen in
een verjaard misdrijf (2).

zover

het

Lillo

Rafaele

Critelli

-----------------1 wegens voormeld feit veroordeelt; te
(1) en (2) Cass., 16 maart 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 417).

bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van

-872OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREde gedeeltelijk vernietigde beslisGLEMENT EN VLUCHTMISDRIJF, VAN EEN
sing en te zeggen dat er geen grand
M!L!TAIR DIE TEN T!JDE VAN DE FElTEN
is tot verwijzing.
DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE VELDE
Brussel, 16 december 1982.
- VERNIETIGING - VERWIJZING NAAR DE
KR!JGSAUDITEUR.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq »;
4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENCASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - SV., ART. 44! - VEROORDEL!NG VAN
DE BEKLAAGDE VERNIETIGD GEVOLG
T.A.V. DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKEL!JKE PART!J.

Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van bovenstaande vordering, vernietigt het
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 9 februari
1982 in zoverre het Lillo Rafaele
Critelli veroordeelt wegens overtre- 1" De militair die dienst doet bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland,
ding van artikel 559, 1", van het
maakt dee] uit van een troep te velde
Strafwetboek; beveelt dat van dit
(1).
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt dat er geen 2" Alleen het militair gerecht is bevoegd
grand is tot verwijzing.
voor de berechting van een militair die
15 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 393

2'

KAMER -

15 maart 1983

1° MILITAIR -

DIENST IN DE BELGISCHE
STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND - MIL!TAIR
DIE DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE
VELD E.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHE!D - STRAFZAKEN - MISDRIJF
INZAKE WEGVERKEER - BEKLAAGDE DIE

~~~E:~~T:~~D~~LBE':~~::rD
MILITAIR GERECHT.

3° CASSATIE -

deel uitmaakt van een troep te velde
en die vervolgd wordt wegens overtreding van de wetten en reglementen
inzake wegverkeer (2). (Art. 23, wet
15 juni 1899.)
3" Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., vernietigt het
Hot het vonnis van de politierechtbank
waarbij een militair, die op het ogenblik van de feiten deel uitmaakt van
een troep te velde, wegens overtreding
van het Wegverkeersreglement en
vluchtmisdrijf wordt veroordeeld; het
verwijst de zaak naar de krijgsauditeur (3).
4" Wanneer op het cassatieberoep van de
procureur-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., de veroordeling van de beklaagde vernietigd
wordt, strekt die vernietiging zich uit
tot het beschikkende gedeelte waarbij
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij is veroordeeld (4).

v::N ~~~ 1------------------(1) en (2) Cass., 25 okt. 1978 (A.C., 1978-79,
224).

STRAFZAKEN - CASSATIE(3) Zie Cass., 27 jan. 1981 (A.C., 1980-81,
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL nr. 307).
SV., ART. 44! - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK TOT VEROORDEL!NG, WEGENS 1 (4) Cass., 27 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 307).

-873Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven vonnis te vernietigen; te
ARREST
bevelen dat van zijn arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
(A.R. nr. 7775)
de vernietigde beslissing, en de zaak
te verwijzen naar de Krijgsauditeur
HET HOF; - Gelet op de vorde- te Gent.
ring van de procureur-generaal in
Brussel, 20 december 1982,
het Hof van Cassatie, luidende als
Voor de procureur-generaal,
volgt :
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq »;
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
Gelet op artikel 441 van het WetDe ondergetekende procureur- hoek van Strafvordering, met aannegeneraal heeft de eer hierbij ken- ming van de gronden van de
baar te maken dat, bij een brief van bovenstaande vordering, vernietigt
11 mei 1982, bestuur der wetgeving, het vonnis van de Politierechtbank
nr. 7/130.836/477 AP-LD/CP, de te Zelzate van 26 november 1981;
minister van Justitie hem gelast beveelt dat van dit arrest melding
heeft bij het Hof, overeenkomstig zal worden gemaakt op de kant van
artikel 441 van het Wetboek van de vernietigde beslissing; verwijst
Strafvordering, aangifte te doen van de zaak naar de Krijgsauditeur te
het in kracht van gewijsde gegane Gent.
vonnis, op 26 november 1981 uitge15 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitsproken door de Politierechtbank te ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Zelzate en waarbij Mario Alfons Verslaggever : de h. D'Haenens
Teirlinck, beroepsvrijwilliger, gebo- Gelijkluidende conclusie van de h.
ren te Zelzate op 2 februari 1962 en Declercq, advocaat-generaal.
wonende te Zelzate, Polderstraat 26,
wordt veroordeeld uit hoofde van, te
Zelzate, op 18 oktober 1980, inbreuk
op artikel 10.1,3", van het algemeen
verkeersreglement van 1 december
1975 en vluchtmisdrijf, en waarbij Nr. 394
zijn ouders, Georges Teirlinck en
Greta Maria Dhondt, civielrechtelijk
aansprakelijk gesteld worden voor
2' KAMER - 15 maart 1983
hun minderjarige zoon.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE TEIRLINCK M., TEIRLINCK G.,
DHONDT)

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK

De veroordeling is onwettig omdat
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN de politierechtbank onbevoegd was.
GEWETTIGDE VERDENK!NG VORDERING
Op het ogenblik van de feiten
TOT VERWIJZING INGESTELD DOOR DE PROmaakte Mario Alfons Teirlinck
CUREUR-GENEFAAL BIJ RET HOF VAN
als militair in actieve dienst,
BEROEP - VASTSTELLING DOOR HET HOF
beroepsvrijwilliger bij de Belgische
VAN CASSATIE DAT DE AANGEVOERDE FElTEN VAN DIE AARD ZIJN DAT ZIJ GEWETstrijdkrachten in Duitsland, deel uit
TIGDE VERDENKING KUNNEN DOEN ONTvan een op mars of te velde zijnde
STAAN
T.A.V. HET GERECHT WAARBIJ DE
troep in de zin van artikel 23, in
ZAAK AANHANGIG IS - VERWIJZING NAAR
fine, van de wet van 15 juni 1899,
EEN ANDER HOF VAN BEROEP.
gewijzigd door artikel 5 van de wet
van 27 februari 1958. De krijgsraad Wanneer het Hot van Cassatie vaststelt
was dus bevoegd.
dat de omstandigheden aangevoerd in

-874werpen; dat dit hof van beroep, ingevolge de ingestelde hogere beroepen, uitspraak moet doen in een
geding waarin een van zijn !eden
als partij optreedt; dat de betrekkingen die bestaan tussen de magistraten van eenzelfde rechtscollege van
die aard zijn dat zij gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan ten
aanzien van het gerecht waarbij de
zaak thans aanhangig is, nu een
van de in de zaak betrokken par(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE DE WINNE, tijen lid is van dit hof van beroep en
de zaak mogelijk niet met de ver« MILIEU CONTROLE » N.V., VANDEPLAS)
eiste sereniteit en objectiviteit zou
worden berecht;
ARREST
Overwegende dat in deze omstan(A.R. nr. 7901)
digheden bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking zou kunHET HOF; - Gelet op de vorde- nen ontstaan in verband met het
ring tot verwijzing op grand van onpartijdige kenmerk van de te wijgewettigde verdenking ingesteld zen beslissing;
door de procureur-generaal bij het
Dat in de stand van de rechtspleHof van Beroep te Antwerpen;
ging geen voorbereidende beslissing
Overwegende
dat
het
ver- nodig blijkt en dat de vordering tot
zoekschrift strekt tot de verwijzing, onttrekking van de zaak aan de
naar een andere ho£ van beroep, rechter terstond client te worden
van de zaak die voor het Hof van toegestaan;
Beroep te Antwerpen aanhangig is
gemaakt door de hogere beroepen
van de procureur des Konings en
van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tegen het vonnis van de
Correctionele Rechtbank te MecheOm die redenen, beveelt de verlen van 20 december 1982; dat dit wijzing van de zaak naar het Hof
vonnis, uitspraak doende op de van Beroep te Gent.
strafvordering wegens onopzette15 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitlijke slagen en overtreding van artikel 10.1, 1', 2' en 3", van het Wegver- ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever
: de h. D'Haenens
keersreglement, de beklaagde en de
Gelijkluidende conclusie van de h.
voor hem civielrechtelijk aansprake- Declercq,
advocaat-generaal.
lijke partij veroordeelt, en, uitspraak doende op de civielrechtelijke vordering van de burgerlijke
partij, de civielrechtelijk aansprakelijke partij veroordeelt;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift hierop steunt dat het N1-. 395
ongeval schade heeft veroorzaakt
a an de heer A. Vandeplas, raads2" KAMER - 15 maart 1983
heer in het Hof van Beroep te Antde vordering van de procureur-generaal bij bet hoi van beroep strekkende
tot gewettigde verdenking, ter zake dat
een van de partijen in bet geding
raadsheer in dat hoi van beroep is,
van die aard zijn dat zij bij partijen en
derden gewettigde verdenking kunnen
doen ontstaan t.a.v. bet hoi van beroep
waarbij de zaak aanhangig is, verwijst
bet Hoi de zaak naar een ander hof
van beroep (1). (Artt. 542 en 545 Sv.)

(1) Zie Cass., 18 mei 1972 (A.C., 1972, 869), VOORZIENING IN CASSATIE - BESLIS·
9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 276) en 19 okt.
SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN
1982 (ibid., 1982-83, nr, 123).
WORDEN INGESTELD STRAFZAKEN -

-875en gebruik ervan, meer bepaald aan
het vervalsen van volmachten en
het gebruik ervan naar aanleiding
van de parlements- en provincieraadsverkiezingen van 17 april 1977,
en de eerste voorzitter verzoekt van
die misdaden kennis te geven aan
de verenigde kamers van het Hof
van Beroep te Gent, teneinde aan
De brief van de eerste voorzitter van het die verenigde kamers de mogelijkhoi van beroep waarbij hij aan een
particulier antwoordt dat de algemene heid te geven de procureur-generaal
vergadering van het hoi van beroep te ontbieden om hem bevel tot verniet zal worden bijeengeroepen om volging te geven wegens die feiten;
BRIEF VAN DE EERSTE VOORZITTER VAN HET
HOF VAN BEROEP WAARBIJ HIJ AAN EEN
PARTICULIER ANTWOORDT DAT DE ALGE·
MENE VERGADERING VAN HET HOF NIET ZAL
WORDEN BIJEENGEROEPEN OM EEN LID VAN
HET HOF TE HOREN IN DE AANGIFTE VAN
MISDADEN OF WANBEDRIJVEN GEEN
BESLISSING ALS BEDOELD IN ART. 609
GER.W.)

een lid ervan te horen in de aangifte
van misdaden of wanbedrijven, is geen
beslissing in de zin van art. 609 Ger. W:
en daartegen kan geen cassatieberoep
worden ingesteld (1). (Artt. 407, 408
Sv.; art. 343 Ger.W.)
(DE CREM)
ARREST

(A.R. nr. 7905)

HET HOF; - Gelet op de voorziening van eiser, woordelijk weergegeven als volgt : « Hierbij teken ik cassatieberoep aan tegen de beslissing
die mij werd medegedeeld bij schrijven van de eerste voorzitter van het
Hof van Beroep te Gent van
4 januari 1983, waarbij geweigerd
werd,
in
toepassing
van
de
artikelen 343 en 344 van het Gerechtelijk Wetboek, het Hof van Beroep
te Gent in algemene vergadering
bijeen te roepen »;
Overwegende
dat
eiser,
op
29 december 1982, ter griffie van het
Hof van Beroep te Gent een
geschrift neerlegde, gericht aan de
eerste voorzitter van dat hof, dat als
opschrift draagt : « Verzoekschrift
tot toepassing van artikel 343 van
het Gerechtelijk Wetboek »; dat
eiser in dat geschrift uiteenzet dat
een aantal met name genoemde personen zich schuldig zouden gemaakt
hebben aan valsheid in geschriften

-----------------1
(1) Zie o.m. Cass., 17 okt. 1979 (A.C., 19"/9-80,
nr. 118); 1 dec. 1981 {ibid., 1981-82, nr. 216) en
24 nov. 1982 (A.C., 1982·83, nr. 184).

Overwegende dat, bij aangetekende brief van 4 januari 1983, de
eerste voorzitter van het Hof van
Beroep te Gent o.m. van eiser antwoordde wat volgt : « De wet verstrekt aan de enkeling geen enkel
recht of vordering hetzij om een lid
van het hof ertoe te bewegen een
aangifte te doen voor de verenigde
kamers, hetzij om de algemene vergadering bijeen te roepen. Hieruit
volgt dat U door uw zogenaamd
"verzoekschrift" geen procedure op
gang kunt brengen die stoelt op artikel 343 van het Gerechtelijk Wethoek. U kunt dus, door dit stuk,
geen beschikking afdwingen waarin
uw uiteenzetting omstandig beantwoord wordt en waarin meteen de
redenen opgegeven worden op
grond waarvan uw " verzoek " al dan
niet ingewilligd wordt. De vraag kan
gesteld worden of dit stuk als een
gewone brief te beschouwen is
waarin U mij vraagt de toepassing
van artikel 343 van het Gerechtelijk
Wetboek in overweging te nemen. Ik
heb nadere inlichtingen betreffende
de gegevens van dit stuk - inzonderheid betreffende uw drie klachten van 16 februari 1982 - ingewonnen bij de heer procureur-generaal.
De heer procureur-generaal heeft
mij ter zake aile nuttige inlichtingen
verstrekt en mij aile nuttige stukken overgelegd. Het onderzoek van
deze inlichtingen en stukken wettigt
geenszins een bijeenroeping van de
algemene vergadering van het hof »;
Overwegende dat die kennisgeving geen beslissing is in de zin van
artikel 609 van het Gerechtelijk

-876Wetboek, zodat daartegen geen cas-~ bij onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de strafvordering (1).
satieberoep kan wordBn ingesteld;
{Artt. 172, 199, 202 Sv.)
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
2" Niet ontvankelijk bij gebrek aan
be!ang is bet verzet van de bek!aagde
tegen een beslissing bij verstek, die
vastste!t dat de rechter onbevoegd is
om kennis te nemen van de strafvordering (2). (Artt. 151, 187 Sv.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 3" Wanneer een beschikking van de
raadkamer een verdachte naar de corkosten.
15 maart 1983 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h.
Declercq, advocaat-generaal.

rectionele rechtbank heeft verwezen
en dit vonnisgerecht zich onbevoegd
heeft vei"klaard omdat de verdachte,
die wegens een andei" misdrijf dan een
overtreding van de wetten en verordeningen inzake weg-verkeer vervolgd
wordt, op het ogenblik van de hem ten
Jaste geiegde feiten minder dan valle
achttien jaar oud was, regelt het Hoi
het rechtsgebied en gaat na of beide
beslissingen in kmcht van gewijsde
z1jn gegaan en of de vaststelling van
de feitenl'echteJ' .fuist is; zo jaJ vernie-

tigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de
bevoegde procureur des Konings (3).

Nr. 396
2"

KAMER -

15 maart 1983

(Artt. 525 e.v. Sv.; art. 36, 4", wet
8 april 1965.)

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN VONN!S VAN ONBEVOEGDVERKLARING HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE- NIET
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT
IN ZAKE H ... )

ARREST

2° VERZET -

STRAFZAKEN - VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING
BIJ
VERSTEK
GEWEZEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE NIET ONTVANKEL!JK VERZET.

(A.R. nr. 7917)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechts3° REGELING VAN RECHTSGEBIED gebied op 14 februari 1983 ingediend
door de procureur des Konings te
STRAFZAKEN - BESCHJKKJNG VAN DE
Hassell;
RAADKAMER DIE EEN VERDACHTE NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST Overwegende dat de raadkamer
MISDRIJF DAT GEEN OVERTREDING IS VAN
van de Rechtbank van Eerste AanDE WETTEN EN VERORDENINGEN INZAKE
leg te Hasselt, bij beschikking van
WEGVERKEER - VONNISGERECHT DAT ZICH
27 augustus 1982, Eric Pierre Elza
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE VER.
Houbrigts, mijnwerker, geboren te
DACHTE OP HET OGENBLIK VAN DE HEM TEN
LASTE GELEGDE FElTEN MINDER DAN VOLLE
ACHTTJEN JAAR OUD WAS - BESLJSSJNGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- VERWJJ.
ZING NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS.

1'· Niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang is het hager beroep van de
beklaagde tegen een vonnis van de
correctionele rechtbank die zich daar-

(1) Cass., 22 jan. 1973 (A.C., 1973, 520).
(2) Cass., 16 juni 1970 (A.C., 1970, 976). Over
de niet-ontvankelijkheid, bij gebrek aan
belang, van het cassatiebero~p van de
beklaagde tegen een beslissing van onbevoegdverldaring, zie Cass., 11 dec. 1979 (ibid.,
1979-80, nr. 236).
(3) Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1977, 80).

-877Diepenbeek op 9 juni 1963, wonende
Om die redenen, beslissende tot
te Diepenbeek, Volksstraat 29, regeling van rechtsgebied, vernietigt
met aanneming van verzachtende de op 27 augustus 1982 gewezen
omstandigheden, naar de correctio- beschikking van de raadkamer van
nele rechtbanlt heeft verwezen de Rechtbank van Eerste Aanleg te
wegens diefstal door middel van Hasselt; beveelt dat van dit arrest
braak, inklimming of valse sleutels, melding zal worden gemaakt op de
te Diepenbeek, in de nacht van 14 kant van de vernietigde beslissing;
op 15 s.pri! 1981;
verwijst de zaak naar de procureur
des Konings te Hasse!t.
15 maart 1983 - 2" kamer -- Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaaL

Overwegende dat, bij vonnis van
26 november 1982, de correctionele

rechtbank, wijzend bij verstek, zich
onbevoegd verklaarde om kennis te
nemen van de feiten van de telastlegging, op grond dat deze feiten
gepleegd werden toen de beklaagde
de leeftijd van achttien jaar niet
had
bereikt
en
dat,
luidens
artikel 36, 4", van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbeschern1ing1
de
kennisnen1ing
ervan
behoort aan de jeugdrechtbank;

Nr. 'J97
2"

KAM2R -

16 mmut 1!183

CASSATIEMIDDELEN -

STHAFZt\KEN -..

Overwegende dat de beschikking
MIDDET, \o\'A/\JUN (~EWOONWEC1 Hr:T MIJ)DEL
van 27 augustus HJ82 in ),racht van
WOHDT rn:rn-IN\f.J) Ui\'l' DOOH EP:N F:ERS'l'E
gewijsde is gegaan; dat het vonni.s
C1\SS.'\.TlEf\TIRE:S1'
IN
OEZELFDE
ZAAK
vim 26 november 1982, waartsgem
GF:GB.OI\JTl IS VERKLi\AR.n
l\'TITJDEL 7.0NDI<:R
VEH r.\t\ND JHET JlE PRO('"f,nTJRF: Ynun TT:O:T
beldaagde, wegens gehrek aan
NTE1' ONTV1\NKE·
VU\.V1lfJZINCTSC1ERF:Cil'r
belang, geen onivanJ,slijk rf;chts ..
LIJK MJDDEL.
middel kan instellen, eveneens in
kmcht van gewijsde is gegaan; dat Niet ontvankelijk is bet middel tot stauit de onderlinge tegenstrijdigheid
ving van een cassatieberoep tegen de
van die beslissingen een geschil
beslissing vRn het verPl~jzingsgerPch~.
ovfJ;r rechtsmRcht is on tF:taan rl.o.t rl.e
rech+sgang belencnwrr;

Overwegcnd\: dat he!. vc•nnis vaststelt ds1: ck in de telastlegging
bedoelde feit·~E werden gepleegd
toen Eric Houbrlgts rle leeftijd van
achttien jam: niet lw.d bereikt,
namelijk in de nacht van J1, op
15 april 1981; dat verdm· uit de
r;edingstukken bli.Pd dat de lKn1 ten
laste gelegde fcitccn gemt uitstaan
ilcl•ben rwct de misdr•Jv,., bedoP1d
,11 artrkel a6brs van r]p wet llclJ
n ap··il lfl65 b"lrdleJJdO elf' JPUi,dh<scht rn 11ug en rlat gecP b)~pa~;s 1 ·pg
werd gEmaal'.:t van mhl·el 3fl vau
dezP wet, zod.at r!e ],0 1• msw;mmg
e,van aa•l de J~'U~.rhrchih,uJk loc<behoOL t,

wanneer dnt .mirldAl hetzelfde is als
datgene dat dnor het eersf.e arrest van
het Iiof gegTond is vcr.klaard en geen
be trekking lleefl- op de pror. f3du ro vool'

het -vernriJ:dngsgcrecht. ·(ZYLBERBERG T, HUBEII'J.)
ARREST { ve rtaling)

(A.R. nr. 2793)

,
.,
~.
.
.,
HE'l HOI;; -- t,elet op het r~e~tr_eden vonnn., op 30 december L8~ m
hoger b:>rc~.;p gewezen door r18 Cor
J PCb.one1P
RechtbnnJ\ te N1Jvelj
rrochtdoende als rechtseolkge waarnaar de zaak IS verwpzen;
Gelet op het arrest vau lwt Hot
van 28 apnl 19H2;

I
l

-878Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het recht van verdediging,
doordat het proces-verbaal van de op
28 september 1981 door de Correctionele
Rechtbank te Brussel gehouden terechtzitting vermeldt dat « de rechtbank, na
te hebben beraadslaagd, het vonnis uitspreekt »; er zich geen uitgifte van het
op die dag uitgesproken vonnis bevindt
in de stukken van het dossier waarop
het Hof vermag acht te slaan, zodat het
Hof onmogelijk kan nagaan of de rechtspleging wettig is gevoerd; het hier gaat
om hetzelfde middel als het tweede
onderdeel van het door het Hof bij
arrest van 28 april 1982 gegrond verklaarde middel :

Het cassatieberoep van de verdachte
tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarbij wordt
beslist dat zijn voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd, heeft geen reden
van bestaan mee.r wanneer die hechtenis eindigt voordat het Hof over het
cassatieberoep heeft beslist (1).
(RULKIN)

ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 2813)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1983 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest het
tegen eiseres verleende bevel tot
aanhouding handhaaft;
Dat eiseres door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik bij beschikking van
18 februari 1983 in vrijheid is
gesteld en dat tegen die beslissing
Om die redenen, verwerpt de geen hoger beroep werd ingesteld;
Dat de voorziening geen bestaansvoorziening; veroordeelt eiser in de
reden meer heeft;
kosten.
Overwegende dat het middel
enkel kritiek oefent op een onregelmatigheid die geen verband houdt
met de procedure voor het rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen,
en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, ...

16 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly Om die redenen, verwerpt de
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. voorziening; veroordeelt eiseres in
Thiebaut, Brussel.
de kosten.
16 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.
Nr. 398
2' KAMER -

16

maart

1983

Nr. 399

2'
VOORZIENING IN CASSATIE -

KAMER -

16

maart

1983

STRAF·

ZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBE·
SCHULDIGINGSTELLING

WAARBIJ

WORDT

BESLIST DAT DE VOORLOPIGE HECHTENIS

~~~~~~E~~~~N~H~:~AT~EB~:~::z~~~~~
REDEN VAN BESTAAN.

1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN _ WETBOEK VAN STRAFVORDE·

I----------------------------------(1) Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 597).

-879RING, ART. 78 - NIET GOEDGEKEURDE DOOR·
HALING, VERWIJZING EN OVERSCHRIJVING
TOEPASSINGSGEBIED.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - PROSCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING - WIJZIG!NG DOOR EEN
NIET GOEDGEKEURDE OVERSCHRIJVING OVERSCHR!JVING ALS NIET BESTAANDE
BESCHOUWD.

1" Art. 78 Sv. krachtens hetwelk niet
goedgekeurde doorhalingen, verwijzingen en overschrijvingen als niet
bestaande worden beschouwd, is van
toepassing op alle authentieke akten
van de strafrechtspleging (1).

2' Een wijziging door overschrijving, o.a.
door een volledig blad te plakken op
een proces-verbaal van de terechtzitting,
wordt als niet bestaande
beschouwd indien zij niet regelmatig
is goedgekeurd (2).
(HASSAN-ALI-ZADEH E.A. T. VEDIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2719)

keurde doorhaling als niet bestaande
wordt beschouwd; nu de samenstelling
van de rechtscolleges en de tegenwoordigheid van het openbaar ministerie bij
de behandeling van de zaken en de uitspraak van de rechterlijke beslissingen
van openbare orde is, de vermelding van
de naam van de magistraten die de
rechtscolleges samenstellen, van de griffier die de zittingen bijwoont en van de
vertegenwoordiger van het openbaar
ministerie een substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm is; het Hof in de onmogelijkheid
verkeert om na te gaan of de magistraten die de bestreden beslissing hebben
gewezen, aile terechtzittingen van het
hof van beroep hebben bijgewoond overeenkomstig arti.kel 779, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, of ze regelmatig zijn aangewezen door de eerste voorzitter met toepassing van artikel 779,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
en of op de terechtzitting van 12 oktober
1982 het ambt van openbaar ministerie
en van griffier regelmatig was uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 138,
eerste lid, en 170 van het Gerechtelijk
Wetboek, welke bepalingen naar het vereiste van artikel 2 van genoemd wetboek
aile van toepassing zijn in strafzaken;
het arrest bijgevolg nietig is;

HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat in het procesden arrest, op 9 november 1982 door
het Hof van Beroep te Luik gewe- verbaal van de door het hof van
beroep op 12 oktober 1982 gehouden
zen;
terechtzitting waarop de zaak werd
Over het eerste middel, afgeleid uit de behandeld en de uitspraak tot
schendin~ van de artikelen 78, 190, 9 november 1982 werd verdaagd, de
tweede hd, van het Wetboek van Straf- samenstelling van het hof van
vordering, 2, 138, eerste lid, 170, 779, eer- beroep vermeld wordt op een
ste en tweede lid, van het Gerechtelijk
blaadje dat bovenop dat stuk is
Wet:)oek en 97 van de Grondwet,
geplakt, zonder dat die toevoeging
doordat in het proces-verbaal van de
werd
goedgekeurd;
door het Hof van Beroep te Luik op
Overwegende dat krachtens arti12 oktober 1982 gehouden terechtzitting
waarop de zaak is behandeld, de samen- kel 78 van het Wetboek van Strafstelling van het rechtscollege, de identi- vordering, dat van toepassing is op
teit van de magistraat van het openbaar alle authentieke akten van de strafministerie en van de griffier vermeld rechtspleging,
een niet goedgezijn op een blaadje dat bovenop dat stuk
is geplakt zonder dat die toevoeging keurde toevoeging als niet bestaande wordt beschouwd;
regelmatig werd goedgekeurd,
Dat het Hof derhalve onmogelijk
terwijl krachtens artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, dat van toe- kan nagaan of de zaak werd behanpassing is op aile authentieke akten van deld door het voorgeschreven aantal
de strafrechtspleging, een niet goedge- rechters en of degenen die de
bestreden beslissing hebben gewe(1) Zie Cass., 25 april 1979 (A.C., 1978-79, zen, alle terechtzittingen over de
1012).
zaak hebben bijgewoond;
(2) Zie Cass., 2 feb. 1983, A.R. nr. 2640.
Dat het middel gegrond is;

-880Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
overige middelen van de eisers die
geen ruimere cassatie tot gevolg
kunnen
hebben,
vernietigt
het
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door de eisers
tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
16 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gel~jkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Draps.

Nr. 40U
1" KAMEn

J7

"'"""I 19R3

hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7, inzonderheid 1',
8 en 9, van de regels betreffende pacht
in het bijzonder, ingevoerd bij artikel I
van de wet van 4 november 1969, vormend hoek III van het Burgerlijk Wethoek, hoek III, titel VIII, hoofdstuk II,
afdeling III, houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder, ingevoerd bij artikel 1, § 3, van de wet van
4 november 1969,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat de verweerders eigenaar waren van
een perceel grond van ongeveer 37 are,
gelegen te Mons-Mesvin, dat bij overeenkornst van 15 februari 1966 in pacht was
gegeven aan de eisers, landbouwers van
beroep, dat dit perceel gelegen was achter de tuin van het woonhuis van de vcrweerders, dat zij a.an de eisers opzegging
hadden gegeven ten einde dat stuk
grond zelf te gebruiken, dat zij daarvoor
als reden hadden opgegeven dat ze hun
goed dat als woning diende, wensten uit
te breiden en het perceel ten dele als
moestuin, ten dele als boomgaarcl voor
eigell gebruik wilden aanwenden; rlat Jlf't
vonnis vervolgens mPt Loepassing vA.n
h~el: in he!. middel aangegev<m Rrl.ikel 7,
van de regds betreffende de pacht. in
het bijzonder, de opzegging die de VPr·
weerders aan de eisers hebben gegeven
bij de op 2 mei 1980 verstuurde aangetekende brieven van 14 april 1980, geldig
verklaart en rle eiser.s VR:roorrleelt t.ot
ontruiming wm het gepacht<e perceel dat
omschrEwen stoat in de hrjef w;;,1arbij
opzegging w0.rd gednan t.egtw 15 febntal'i
1984, beslist dat bij gebreke hiervan de
vervveerders de eisers en allen die zich
dan nog in het pachtgoed bevinden, zullen kunnen doen uitzetten, desnoorls met
behulp van de openbare mncht, en rle
eisers verwij st in de kosten,

r,

HUUR. VAN GORDE:llEN

PACirJ
OPZEGGING DOOH
rm VEHPt\CHTEH
EXPLOITATIE VAN HET PAC'TITCiOED DOOfl DE
VERP/\C'II'I'ETI

( h1dcr exploitatie vau !Jet j}achtgcu9d, in
de z.in vnn orf 7} 1", 1-'nchtwet, Ivordt

verstaan

een landbouwondernerning
produkten niet uitsluitend
aangewend
voo.r bet .hujsJwuden van de verpachtel', 111at1J' bestmnd :z.ijn vnor dP Vf'.l',
lwop (1).
T¥t?Cll'TI-an dt~

of lwofdzakelijk worden

terwijl de persoonlijke exploitatie die
de verpachter het recht geeft om nan de
pachter opzegging te geven, met toepassing van de artikelen 7, 1°, 0 en 9, van de
ARH.EST ( Vel'(~a]ing)
regels hetreffende de pncht in het bijzon·
der, een hcroepswerkzaamheid veronder·
(A.fL m·. 0'186)
stelt vvnarn1e~; de voortbrcngsl: booogd
wordt van landbouwprodukten die in
If]:<;'I' HOF'; ··• GeJet op het bestre- huofdzaak bestemd ziji1 om op de markt
of later verkocht te worden; het
den vonnis, op 20 jnnuari. l!JU2 in flfgezel
vonnis dr~rhrllve, door de opzogeing gel-·
dig te vsrh:la1:en op grond dat do aan~
(DUFOUR, SATYN T, BRUNEAU, I..APOHT./'1)

Coss., J'1 okL.

(./.\.C.,

HJ'lD {:0,

lJVOndinz.;· Vilrt f:'t':J1

pe.rceel. Vf\0. 37

HrE! VOOI'

. hcL cit:;e:n gdJ' uH<;: van ch:) verpachLen:: ter.1•

-881Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van EerOverwegende dat, krachtens arti- ste Aanleg te Doornik, zitting houkel 7, 1", van de wet van 4 november dende in hager beroep.
1969 houdende de regels betreffende
17 maart 1983 - 1" kamer - Voorzitde pacht in het bijzonder, de ver- ter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter pachter bij het verstrijken van elke Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkpachtperiode een einde kan maken Juidende conclusie van de h. Janssens de
aan de pacht om zelf het verpacht Bisthoven, advocaat-generaal - Advogoed geheel of gedeeltelijk te exploi- caat : mr. Draps.
teren;
dele als moestuin, ten dele als boomgaard, de exploitatie is van het pachtgoed naar het vereiste van artikel 7, 1',
van de regels betreffende de pacht in het
bijzonder, het wettelijk begrip persoonlijke exploitatie miskent en aldus de in
het middel vermelde wetsbepalingen
schendt :

Dat exploitatie van het pachtgoed
in de zin van die bepaling een Nr. 401
landbouwonderneming veronderstelt
waarvan de produkten niet uitslui1' KAMER - 17 maart 1983
tend of hoofdzakelijk worden aangewend voor het huishouden van de
verpachter, doch bestemd zijn voor
BEZIT - BEZITSVORDERING de verkoop;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de verweerders
eigenaar zijn van een perceel grond
van ongeveer 37 are, gelegen te
Mons-Mesvin, dat bij overeenkomst
van 15 februari 1966 in pacht was
gegeven aan de eisers, landbouwers
van beroep; dat dit perceel achter de
tuin van het woonhuis van de verweerders is gelegen; dat zij aan de
eisers opzegging hebben gegeven
ten einde dat stuk grond zelf te
gebruiken; dat zij als redenen hebben opgegeven dat ze hun goed dat
als waning diende, wensten uit te
breiden en het perceel ten dele als
moestuin, ten dele als boomgaard
voor eigen gebruik wilden aanwenden;

GRANDE TEN.

ONTVANKELIJKHEID -

REINTE·
VEREIS-

Art. 1370 Ger. W. wordt miskend door het
vonnis waarin wordt beslist dat de reYntegrande ontvankelijk is " hoewel
die rechtsvordering Jean betrekking
hebben op een recht dat niet door verjaring kan worden verkregen " (1).
(WILMS T. DELEM, DEDESSUS LES MOUSTIER)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6782)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 maart 1982 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen;

Overwegende dat het vonnis, door
(1) Zie Cass., 18 dec. 1975 (A.C., 1976, 483);
op grand van die vaststellingen te
beslissen dat de verweerders het 8 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 409); 13 juni 1980
(ibid., 1979-80, nr. 645); DE PAGE, Droit civil,
recht hadden om een einde te dl. V, 1975, nr. 885, noot 3; HEURTERRE, « Les
maken aan de pachtovereenkomst actions possessoires ayant pour objet des servan de eisers, de in het middel ver- vitudes legales au conventionnelles de
passage », R.C.J.B., 1965, blz. 313 e.v.; HANOmelde wetsbepalingen schendt;
TIAU, « La r€'integrande au la maxime spoliatus
Dat het middel gegrond is;

ante omnia restituendus », R.C.J.B.,
biz. 73 e.v., inz. nrs. 8 en 17.

1979,

-882Over het middel, afgeleid uit de scherr-,
ding van artikel 1370, inzonderheid 1",
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor
zoveel nodig, van de artikelen 684,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet
doordat het vonnis, ~m de door het
echtpaar Delem tegen Wilms ingestelde
b 't
d ·
d' h t
.. t
d

is bij de re!ntegrande », de in
artikel 1370 van het Gerechtelijk Wethoek vervatte regel miskent, namelijk
dat de rechter moet nagaan of het recht
waarop de eiser zich in de bezitsvordering beroept, door verjaring kan worden
verkrege;>. alsook de in :';rtikel 684,
tweede hd, van het BurgerhJk Wetb?ek
vervatte regel volgens welke men Z!ch,
n~~~t~o=r~~g,wiJ~en~ d~ r~\~a~~~~~te1ct: inzake h~t wettelijk recht op uitweg, ~p
heid beschriJ'ft alsook het onderwerp van geen verJan;>g kan beroepen; het vonms
..
. .
althans artJkel 97 van de Grondwet
!~!~~~e~e~e!~~~{~~ ~=~e:~~rb::~~~~~: schendt, nu het de aard ':an het recht
lijkheid heeft begaan door ijzerdraden w:aarop de verweerders zJCh beroepen,
vaten, enz. te plaatsen op het door d~ met onderzoekt;
verweerders voor het in- en uitrijden van
Overwegende dat artikel 1370 van
hun garage gebruikte stuk grand, waar- het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
van hij eigenaar beweert te zijn en dat
zich uitstrekt van de garage van de ver- dat « bezitsvorderingen slechts worweerders tot de rue Radon, en beslist dat den toegelaten... mits het gaat om
artikel1370, 1", van het Gerechtelijk Wet- onroerende goederen of onroerende
hoek, volgens hetwelk de re!ntegrande rechten die verkregen kunnen worslechts wordt toegelaten " mits het gaat den door verjaring »;
om onroerende goederen of onroerende
Overwegende dat het vonnis niet
rechten die verkregen kunnen worden
door verjaring >>, niet van toepassing is, zonder die wetsbepaling te scherrop grand dat het wettelijk vereiste den, heeft kunnen beslissen dat de
de verweerders ingestelde
« absurd >> is, aangezien de relntegrande door
strekt tot bescherming van een burger- « re1ntegrande » ontvankelijk is, op
lijk recht " niets te maken heeft met het grond dat ze minder dan een jaar
werkelijk bezit van het goed, nooit ver- na de feitelijkheid is ingesteld en
krijging door verjaring mogelijk maakt « in weerwil van de omstandigheid
en er geen enkel rechtsgevolg uit kan
worden afgeleid wat betreft het even- dat die rechtsvordering betrekking
tueel bestaan van een recht van de zou kunnen hebben op een recht dat
houder », en dat de rechters rekening niet door verjaring kan worden vermoeten houden met de « slordigheden kregen »;
van de wetgever »,
Dat het middel gegrond is;
terwijl het vonnis niet zonder scherrding van artikel 1370, inzonderheid 1",
van het Gerechtelijk Wetboek de bezitsvordering heeft kunnen toewijzen terwijl
het als absurd verwerpt het wettelijk
vereiste dat de re!ntegrande enkel van
toepassing is op onroerende goederen of
Om die redenen, vernietigt het
onroerende rechten die door verjaring bestreden vonnis; beveelt dat van
verkregen kunnen worden, of althans die dit arrest melding zal worden
rechtsvordering niet heeft kunnen toe- gemaakt op de kant van het verniewijzen zonder na te gaan of ze betrekking had op een recht dat door verjaring tigde vonnis; houdt de kosten aan
kon worden verkregen; het vonnis, door en laat de beslissing daaromtrent
bovendien te stellen dat het behoud van aan de feitenrechter over; verwijst
bovenvermelde voorwaarde zou beteke- de zaak naar de Rechtbank van Eernen « dat enkel degenen die een voor ste Aanleg te Doornik, zitting houverjaring vatbaar onroerend recht heb- dende in hoger beroep.
ben, de rei:ntegrande kunnen instellen,
hetgeen niet zou stroken met het onmis17 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitbaar geachte doe! van de re!ntegrande ter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter die immers een instrument is ter Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkbescherming van een maatschappelijk Iuidende conclusie van de h. Janssens de
recht en een onderzoek naar dat recht Bisthoven, advocaat-generaal - Advocazou impliceren wat evenwel niet vereist . ten : mrs. Dassesse en Simont.
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1° ARBITRAGE -

GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1679, EERSTE LID - VERWEER
OVER DE ZAAK ZELF - BEGRIP.

2° ANATOCISME

BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1154 - GERECHTEL!JKE RENTE
BEREKEND OP HET BEDRAG VAN DE VEROORDELING DAT, BENEVENS DE HOOFDSOM,
RENTE OMVAT - WETT!GHEID - VEREISTE.

1' De conclusie waarin een partij allerlei

geschilpunten uiteenzet betreffende de
zaak zelf, is een verweer over de zaak
zelf, in de zin van art. 1679, eerste lid,
Ger.W:
2' Vervallen interest van kapitalen kan
slechts interest opbrengen ten gevolge
van een gerechtelijke aanmaning of
van een bijzondere overeenkomst, mits
de aanmaning of de overeenkomst
betrekking heeft op interest die ten
minste voor een geheel jaar verschuldigd is (1); niet naar recht verantwoord
is derhalve het arrest dat gerechtelijke
interest toewijst op een bedrag dat
rente omvat die nog geen geheel jaar
heeft gelopen.
(• GEBROEDERS ENGELEN " P.V.B.A. T. , BOUWEN C00RDINATIEMAATSCHAPPIJ " P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3592)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

rechter terecht het middel van laattijdigheid op grond van artikel 1679, lid 1, van
het Gerechtelijk Wetboek afgewezen
heeft; dat de exceptie v66r elke andere
exceptie of verweer moet voorgedragen
worden; dat eiseres in haar eerste schriftelijke conclusie voor de eerste rechter
zich ten gronde tegen de vordering van
verweerster, oorspronkelijke eiseres, verweerde door de rechtbank te verzoeken
de vordering van verweerster ontvankelijk te verklaren, doch het debat te verdagen tot na de beeindiging van het in
kort geding bevolen deskundigenonderzoek, waarbij de afrekening tussen partijen diende opgemaakt te worden,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar eerste conclusie voor de eerste
rechter niet aileen vroeg de vordering
van verweerster ontvankelijk te verklaren en stelde dat het deskundigenverslag
diende afgewacht te worden, maar eveneens uitdrukkelijk vermeldde dat voor de
goede rechtsbedeling het aangewezen
was het deskundigenverslag a£ te wachten « alvorens ten gronde te besluiten »;
het arrest, door te oordelen dat eiseres
zich in die conclusie ten gronde verdedigd heeft, de bewijskracht ervan miskent, nu eiseres het uitdrukkelijk anders
stelde en geen zulkdanig verweer voerde
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiseres in haar eerste conclusie voor de eerste rechter geen
exceptie of verweer in de betekenis van
artikel 1679, lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek ingeroepen heeft, zodat zij
alleszins gerechtigd was in haar volgende conclusie, voor de eerste rechter,
de exceptie van onbevoegdheid van de
rechtbank, afgeleid uit de arbitrage-overeenkomst, in te roepen (schending van
artikel 1679, lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek) :

Overwegende dat eiseres voor de
eerste rechter concludeerde dat het
de rechtbank zou behagen de vordering van (verweerster) ontvankelijk
te verklaren, doch, wat de grand
van de zaak betreft, te zeggen voor
recht dat ter zake het deskundigenonderzoek dient afgewacht te worden, waarbij de afrekening tussen
partijen zal worden gemaakt; dat
van arbitrage-overeenkomst, de eerste deze conclusie was voorafgegaan
door de uiteenzetting van allerlei
de(l~a~:st, 7 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 18) en geschilpunten betreffende de afrekening van het werk;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1679,
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de door verweerster
tegen eiseres ingestelde vordering tot
betaling van de facturen ontvankelijk
verklaart op grond : dat, ten aanzien van
de door eiseres voorgedragen exceptie

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

-884Dat het arrest derhalve zonder waren; eiseres desaangaande niet werd
miskenning van de bewijskracht aangemaand en, toen het gedinginleivan die conclusie heeft kunnen oor- dend exploot betekend werd, de interesdelen dat eiseres daarmee over de ten over ten minste een geheel jaar nag
niet verschuldigd waren (schending van
zaak zelf verweer voerde, en de de
artikelen 1154 en 1155 van het Burbeslissing dat zulks een verweer uit- gerlijk Wetboek) :
maakte in de zin van artikel 1679,
Overwegende dat, luidens artilid 1, van het Gerechtelijk Wetboek,
kel 1154 van het Burgerlijk Wetwettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden hoek, vervallen interesten van kapitalen interest kunnen opbrengen,
aangenomen;
ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning, ofwel ten gevolge
Over het vijfde middel, afgeleid uit de van een bijzondere overeenkomst,
schending van de artikelen 1134, 1135, mits de aanmaning of de overeen1142, 1147, 1154, 1155 van het Burgerlijk komst betrekking heeft op interesWetboek, zeals gewijzigd door de wet ten die ten minste voor een geheel
van 1 mei 1913,
jaar verschuldigd zijn;
doordat het arrest eiseres veroordeelt
Overwegende dat de toegewezen
om aan verweerster de sam te betalen vordering, blijkens het beroepen
van 1.454.873 frank, te vermeerderen met vonnis onder meer een bedrag van
de
gerechtelijke
interesten
vanaf
18 maart 1980, op grond : dat, afgezien 43.370 frank rente omvat, gelopen op
van de resterende twistpunten, minstens het bedrag van facturen van
nog een hoofdsom van 909.099 frank + 15 november en 15 december 1979
101.005 frank = 1.020.104 frank aan ver- en van 18 februari 1980; dat het
weerster verschuldigd zou zijn; dat eise- arrest mede over dat bedrag gerechres dienvolgens tot de betaling van de telijke rente toewijst met ingang
openstaande facturen gehouden is, dat
verweerster wegens een tekort aan liqui- van 18 maart 1980;
Dat het aldus rente toewijst over
diteiten in ernstige betalingsmoeilijkheden verkeert en verhoogde debetinteres- rente die nog geen geheel jaar heeft
ten aan banken verschuldigd is; dat gelopen en de genoemde wetsbepaeiseres door haar onwillige houding hier- ling schendt;
toe bijgedragen heeft; dat buiten de conDat het middel gegrond is;
ventionele interesten, berekend tot
18 maart 1980 op 43.370 frank, de door
verweerster gevorderde schadevergoeding van 128.319 frank dienvolgens eveneens voor toekenning vatbaar is; dat alsdan aan verweerster het door haar
gevorderde bedrag van 1.454.873 frank in
Om die redenen, vernietigt het
zijn totaliteit client toegekend te worden,
bestreden arrest in zoverre het
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten gerechtelijke rente toewijst over het
onrechte met de door eiseres ingeroepen
verweermiddelen geen rekening houdt, bedrag van 43.370 frank rente en in
zodat haar houding niet als onwillig kan zoverre het niet beslist over de
beschouwd worden en de toekenning van tegenvordering van eiseres betrefde schadevergoeding ten belope van fende 20.710 frank voegwerk; ver128.319 frank niet rechtvaardigt (scherr- werpt de voorziening voor het oveding van de artikelen 1134, 1135, 1142 en rige; beveelt dat van dit arrest
1147 van het Burgerlijk Wetboek);
melding zal worden gemaakt op de
tweede onderdeel, het arrest ten kant van de gedeeltelijk vernietigde
onrechte op het bedrag van 43.370 frank beslissing; veroordeelt eiseres in
interesten, dat begrepen is in de aan ver- drie vierde van de kosten; houdt de
weerster toegekende schadevergoeding
van 1.454.873 frank, gerechtelijke interes- overige kosten aan en zegt dat de
ten toekent; immers het arrest niet vast- feitenrechter daarover zal beslissen,
stelt dat de voorwaarden, gesteld voor de verwijst de aldus beperkte zaak
toepassing van het anatocisme, vervuld 1 naar het Hof van Beroep te Gent.

-885moeten worden uitgelegd in de door
hen voorgestelde zin; dat zij
zodoende niet de ontvankelijkheid,
doch enkel de gegrondheid van het
verzoek om uitlegging ter sprake
brengen;
Dat, voor zover zij een middel van
niet-ontvankelijkheid opwerpen, dit
middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het Hof zonder
Nr. 403
enige beperking de vernietiging
heeft uitgesproken op grond van een
onderdeel van een middel; dat het in
1' KAMER - 18 maart 1983
de regel aldus te kennen geeft dat
de vernietiging volledig is; dat er
CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE ten deze geen redenen zijn om
ZAKEN VERNIETIGING ZONDER ENIGE anders te oordelen;

18 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.

BEPERKING OP GROND VAN EEN ENKEL
ONDERDEEL VAN HET MIDDEL - VOLLEDIGE
VERNIETIGING.

Wanneer bet Hoi, zonder enige beperking, de vernietiging uitspreekt op
Om die redenen, zegt voor recht
grand van een onderdeel van een middel, beslist bet, in de regel, dat de ver- dat het op 31 oktober 1980 door het
nietiging volledig is.
Hof gewezen arrest aldus moet wor(CRAMPE T. " WINTERTHUR ' N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3766)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof, op 31 oktober 1981
gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot nitlegging van voormeld arrest;
Overwegende dat het op 31 oktober 1980 door het Hof gewezen
arrest, waarvan eiser de uitlegging
vordert, het bestreden arrest van
het Hof van Beroep te Gent van
6 februari 1979 vernietigt en de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel
verwijst;
Overwegende dat de verweerders
de niet-ontvankelijkheid van het
verzoek om uitlegging opwerpen,
doch niet preciseren waarom dit
verzoek niet ontvankelijk zou zijn;
dat zij aileen de redenen Iaten gelden op grond waarvan het arrest
waaromtrent uitleg is gevraagd, zou

den uitgelegd dat bij dat arrest de
vernietiging zonder enige beperking
werd uitgesproken van het bestreden arrest van het Hof van Beroep
te Gent, gewezen op 6 februari 1979;
legt de kosten ten laste van de
Staat.
18 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Delva - GelijkJuidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal Advocaten : mrs.
Simont en De Bruyn.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - W.I.B., ARTT. 334 EN 89 VERHOGING VAN DE BELASTING VERSCHUL·
DIGD OP HET NIET AANGEGEVEN INKOMSTENGEDEELTE - VERHOGING BETREFT DE

-886VERMEERDERDE BELASTING VERSCHULDIGD
INGEVAL GEEN OF ONTOEREIKENDE VOORAFBETALINGEN ZIJN GEDAAN.

Belastingverhoging als bepaald bij
art. 334 W:I.B. wordt toegepast op de
door de belastingplichtige verschuldigde belasting, zijnde de belasting op
het niet aangegeven inkomstengedeelte en, met name, op de vermeerderde belasting die bij toepassing van
art. 89 W:I.B. verschuldigd is ingeval
geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (1).
(' ROECKENS CONTAINER EN CONSTRUCTIEBEDRIJF » P.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1081 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 december 1981
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste, het tweede en het
derde middel samen,
bet eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 44,
46 en 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 1317, 1319 van het
Burgerlijk Wetboek en 26 van het
Gerechtelijk Wetboek, en uit de miskenning van het gezag van het rechterlijk
gewijsde en van de bewijskracht der
authentieke akten,
doordat het arrest zegt « dat in casu
de Belgische Staat betwist dat er werkelijk werd betaald; dat dit impliciet maar
zeker blijkt uit de bestreden beslissing
en inzonderheid uit het geheel van de
beschouwingen in verband met de betalingen aan een zekere P. Morgan »,
terwijl de Belgische Staat nooit heeft
betwist dat de ingeroepen bedrijfslasten
wer kelijk werden betaald, de bestreden
aanslagen zowel als de bestreden beslissing integendeel deze betaling uitdrukkelijk erkennen, en de toepassing van artikel 46 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de fiscus een werkelijke betaling impliceert, zodat het
(1) De
belastingverhoging
bepaald
bij
art. 334 W.I.B. kan enkel worden gevorderd als
het gedeelte van de niet aangegeven inkom~
sten meer dan 25.000 frank bedraagt.

arrest niet afdoende is gemotiveerd, het
gezag van de directoriale beslissing en
de bewijskracht van de aanslagen
schendt;
bet tweede, afgeleid uit de schending
van de artikelen 25, 29, 30, 97 van de
Grondwet, 44, 46 en 278 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en het
beginsel van de scheiding der machten,
doordat het arrest zegt « dat de twistvraag die in casu moet beantwoord worden, is of de bestreden beslissing a! dan
niet terecht door appellante ingeroepen
betaalde vergoedingen (voor een totaal
bedrag van 969.567 frank) als bedrijfslasten heeft verworpen in het Iicht van de
bepalingen van hoofdstuk II, afdeling IV,
onderafdeling IV/B, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen •, (dat)
« moet nagegaan worden welke voorwaarden moeten vervuld zijn en/of wat
precies moet bewezen zijn opdat de fiscus, op grand van artikel 44 en volgende
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bedrijfsuitgaven of -lasten kan
aanvaarden of verwerpen », dat « moet
nagegaan worden of het bewijs is geleverd van de werkelijke betaling van de
som van 969.567 frank, door appellante
ingeroepen •, (en dat) « kan vastgesteld
worden dat de motieven van appellante
in verband met de toepasselijkheid van
artikel 46 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen in casu irrelevant
zijn )>,
terwijl de door eiseres (destijds appellante) ingeroepen bedrijfslasten ten
bedrage van 969.567 frank door verweerder - de fiscus - uitsluitend waren verworpen met toepassing van artikel 46
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en niet wegens niet-vervuld zijn
van enige andere vereiste voor de fiscale
aftrekbaarheid van bedl"ijfslasten, zodat
het hof van beroep de perken van zijn
saisine te buiten gaat, de wettelijke
grondslag van de bestreden aanslagen
ambtshalve vervangt, zich in de plaats
stelt van de fiscale administratie, het
beginsel van de scheiding der machten
schendt en alleszins ten onrechte niet
antwoordt op de conclusies van eiseres
met betrekking tot de toepasselijkheid
van artikel 46 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen;
het derde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 2,
774, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de beginselen van de rechten van de verdediging en van de tegensprekelijkheid van het debat,

-887doordat het arrest zegt « dat moet

nagegaan worden welke voorwaarden
moeten vervuld zijn en/of wat precies
moet bewezen zijn opdat de fiscus op
grand van artikelen 44 en volgende van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedrijfsuitgaven of -lasten kan aanvaarden of verwerpen », dat voor de aanvaarding van gelijk welke bedrijfsuitgaven of -lasten - voorzien in artikelen 44
en volgende van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen - de eerste en
fundamentele voorwaarde vanzelfsprekend is dat het feit van de uitgaven of
(zoals in casu) van de betaling(en) niet
betwist wordt of bewezen is », << dat derhalve moet nagegaan worden of het
bewijs geleverd is van de werkelijke
betaling van de som van 969.567 frank
door appellante ingeroepen », dat moet
vastgesteld worden dat het bewijs niet
geleverd werd noch wordt van de werkelijke betaling van de som van 969.567
frank », en dienvolgens de voorziening
verwierp voor zover gericht tegen het
niet-aanvaarden door de fiscus en de
bestreden directoriale beslissing van de
ingeroepen bedrijfslasten,
terwijl, de betaling van de ingeroepen
bedrijfslasten noch door de bestreden
aanslagen, noch door de beroepen beslissing, noch door de Staat voor het hof
van beroep was in vraag gesteld, doch
uitsluitend was opgenomen in de belastbare grondslag bij toepassing van
artikel 46 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, zodat het hof van
beroep, vooraleer de voorziening gedeeltelijk af te wijzen op grond van een
exceptie die de partijen niet hadden
ingeroepen, de heropening van de debatten had moeten bevelen :
Overwegende dat, in tegenstelling
met wat eiseres in deze middelen
voorhoudt, de gewestelijke directeur
der directe belastingen wei oordeelde dat de beweerde betalingen
fictief waren;

ment » en dat « deze persoon echter
volledig onbekend is bij de beide
firma's »;
Dat de directeur nag wijst op
vastgestelde anomalieen
de
samenstelling van het bedrag, de
omdeling van de kommissies en herstellingen, de berekening der fakturen, de toegepaste wisselkoers en de
ontstentenis van dergelijke kosten
in het eerste boekjaar »;

«

Dat de directeur wei artikel 46,
tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen toepast doch
dit naast zijn oordeel over de fictie
van de betalingen; dat zulks oak nag
blijkt uit het voorbehoud : << zeUs
indien (eiseres) het bewijs geleverd
had dat voormelde vergoedingen
daadwerkelijk aan beide te Hamilton
gevestigde vennootschappen
betaald werden »; dat de directeur
trouwens verder overweegt << dat,
wat betreft de echtheid van de voorgelegde bewijsstukken echter het
volgende werd vastgesteld : - dat,
ofschoon de fakturen te Hamilton
werden opgemaakt, zij geen sporen
van verzending vertonen en dikwijls
dezelfde dag langs de kas om vereffend werden; - dat zij zijn opgesteld op firmapapier dat niet meer
in voege was op het ogenblik van
hun opmaak; - dat deze fakturen
niet genummerd zijn en reklamante
kennelijk niet ge!nteresseerd was,
noch in hun berekening, noch in de
toegepaste wisselkoers; - dat de
persoon die namens de verkrijgers
de betalingen incasseerde, ofschoon
hij tach dikwijls te Antwerpen moet
vertoefd hebben, bij de "continental
offices " van beide vennootschappen
totaal onbekend is; dat reklamante bij de opbouw van haar verweer zich wendde tot een informatiebureau in plaats van - wat tach
meer voor de hand lag - tot de Belgische vertegenwoordigers van de
betrokken firma's; dat haar bemoeinissen ter zake derhalve eveneens
als geveinsd voorkomen >>;

Dat de directeur immers in dat
verband vaststelt dat << al de fakturen in tweeentwintig keer langs de
kas om betaald werden aan een
zekere Paul Morgan die volgens
(eiseres) gevolmachtigde vertegenwoordiger was van de naamloze
vennootschap New England Express
Line en de naamloze vennootschap
Dat de eerste d~ie middelen feiteTransatlantic Container Manage- hJke grondslag m1ssen;

I ..

-888het ogenblik van hun opstelling,
dat op deze facturen steeds dezelfde
omschrijving voorkomt zonder duidelijke verwijzing naar de aard en
omvang van de werken noch naar
de containers waaraan herstellingen
zouden uitgevoerd geweest zijn, dat de uiteindelijke cijfers weinig
overeenstemming vertonen met de
door appellante verstrekte gegevens,
dat sommige facturen foutief
werden uitgerekend, - dat de aangerekende wisselkoers soms merkelijk hager is dan de officiele wisselkoers, - dat er geen enkele brief of
enig ander stuk werd (noch wordt)
voorgebracht in verband met de
zogeheten herstellingen die aan de
oorsprong zouden liggen van de
facturen >>; 2. uit het feit dat eiseres
de figuur van Paul Morgan « doorheen gans het fiscaal onderzoek ...
even sterk in de mist heeft gelaten
als de oorsprong van de facturen >>;
Overwegende dat uit wat voorafgaat, blijkt dat het hof van beroep
de conclusies van eiseres beantwoordt, dat het arrest is gemotiveerd en dat het hof van beroep aan
terwijl al ·deze door het arrest uit geen stuk iets anders doet zeggen
de bestreden beslissing overgenomen dan hetgeen het inhoudt, maar er
opmerkingen door eiseres bij conclusies we! de feitelijke bewijswaarde van
waren weerlegd, en zij bovendien ten
bewijze van elke betaling een ontvangst- afweegt;
Dat het middel niet kan aangenobewijs had voorgelegd, waarvan het
arrest het bestaan negeert en ontkent, men worden;

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1322, 1341 van het Burgerlijk Wetboek en 25 van het Wetboek
van Koophandel,
doordat het arrest zegt dat het bewijs
van de betaling van de som van 969.567
frank niet geleverd wordt « door het
voorbrengen van de 35 facturen in de
bestreden beslissing aangehaald; dat in
deze beslissing de juiste redenen worden
aangehaald waarom deze facturen als
niet ernstig, niet betrouwbaar en dus
niet bewijskrachtig moeten verworpen
worden "• de betreffende opmerkingen
van de bestreden beslissing zondermeer
overneemt, en zegt « dat dit bewijs ook
niet blijkt uit de door appellante ingeroepen betalingen aan een zekere Paul Morgan; dat appellante deze figuur doorheen
gans het fiscaal onderzoek (tot op heden)
even sterk in de mist heeft gelaten als
de oorsprong van de facturen, vermits zij
niet aantoont op welke basis zij zo maar
(aanzienlijke) betalingen zou verricht
hebben aan deze persoon zonder enig
bewijs voor wie of namens wie hij
optrad en zonder enig document op
grond waarvan zij gerust kon zijn dat
door de (zogezegde) betalingen zij zich
rechtsgeldig bevrijdde ten aanzien van
haar (zogezegde) schuldeisers »,

zodat het de bewijskracht daarvan heeft
geschonden, niet geantwoord heeft op de
conclusie dienaangaande en andermaal
niet afdoende is gemotiveerd :

Overwegende dat het arrest de
« onbetrouwbaarheid van de inge-

roepen betalingen >> afleidt : 1. uit
volgende elementen die aantonen
« dat de facturen als niet ernstig,
niet betrouwbaar en dus niet bewijskrachtig moeten worden verworpen,
namelijk : - dat ofschoon de facturen te Hamilton werden opgemaakt,
zij geen sporen van verzending vertonen en dikwijls dezelfde dag langs
de kas om vereffend werden (of zouden vereffend geweest zijn), - dat
deze facturen niet genummerd zijn,
- dat zij opgesteld zijn op firmapapier dat niet meer in voege was op

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 110, 112
van de Grondwet, 89, 334 van het Wethoek vari de Inkomstenbelastingen en
het gelijkheids- en legaliteitsbeginsel in
fiscale zaken,
doordat
het
arrest
zegt
dat
« artikel 334 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen door de fiscus op
de vermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen juist werd toegepast »,
terwijl de
belastingvermeerdering
wegens ontoereikende voorafbetalingen,
zoals bepaald door artikel 85, lees 89,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, geen belasting is die verschuldigd is op het niet-aangegeven inkomstengedeelte in de zin van artikel 334
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en bovendien niet grondwettig
geacht kan worden een belasting te zijn,
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in de berekeningsgrondslag van de verhoging wegens onvolledige aangifte,
zoals bepaald door artikel 334 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen :

VAN ZIEKTE OF INVALIDITEIT - UITOEFENING VAN EEN MANDAAT IN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP
VERMOEDEN
VAN
BEROEPSBEZIGHEID.

1' De verenigde kamers van het I-Iof zijn

Overwegende dat artikel 334 van
bevoegd voor het onderzoek van een
middel tot staving van een voorziening
het Wetboek van de Inkomstenbetegen een beslissing, na cassatie op
lastingen bepaalt dat de belastingverwijzing gewezen, wanneer deze
verhoging wordt toegepast op de
beslissing onverenigbaar is met het
« verschuldigde betaling », zijnde de
cassatiearrest en het middel dezelfde
belasting op het niet aangegeven
strekking heeft als datgene dat door
inkomstengedeelte;
dit arrest is aangenomen (1). (Art. 1119
Ger.W.)
Dat ingevolge artikel 89 de belasting wordt vermeerderd ingeval
geen of ontoereikende voorafbetalin- 2' Voor de toepassing van artikel 28, § 3,
eerste lid, KB. 22 dec. 1967, krachtens
gen gedaan zijn;
hetwelk voor de berekening van een
Dat het deze ingevolge artikel 89
pensioen van zelfstandige een periode
vermeerderde belasting is die vervan ziekte of invaliditeit niet kan worden gelijkgesteld met een periode van
schuldigd is en die derhalve ingeberoepsbezigheid, indien de zelfstanvolge artikel 334 wordt verhoogd;
dige in de loop van die periode een
Dat het middel naar recht faalt;
beroepsbezigheid heeft uitgeoefend,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureurgeneraal Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert en Tournicourt, Brussel.

geldt ook het door art. 2 KB. 19 dec.
1967 gevestigde vermoeden dat de uitoefening van een mandaat in een handelsvennootschap een beroepsbezigheid is, tenzij de kosteloosheid van het
mandaat wordt bewezen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel (2).
(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTAND!GEN T. JORDAN W.,
JORDAN E., VLOEBERGHS)
ARREST

(A.R. nr. 3790)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 januari 1981 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof op
24 december 1979 gewezen (3);

Nr. 405

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3, inzonderheid § 2,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het

VERENIGDE KAMERS

21 maart 1983
1° CASSATIE -

VERENIGDE KAMERS
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID.

2° RUSTSIOEN

EN

OVERLEVINGSPEN-

ZELFSTANDIGEN LOOPBAAN - GELIJKSTELL!NG -

BEROEPS-~
PERIODE

(1) Raadpl. Cass., 19 maar! en 21 mei 1980
(A.C., 1979-80, nrs. 456 en 593) en 2 lebr. 1981
(1b1d., 1980-81, nr. 326).
(2) Raadp!. Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 1979-80,
263
nr.
)·
(3) A.C., 1979-80, nr. 263.

-890sociaal statuut der zelfstandigen, 2 van
het koninklijk besluit van 19 december
1967 houdende algemeen reglement ter
uitvoering van voormeld koninklijk
besluit van 27 juli 1967, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 18 augustus 1972,
28, inzonderheid § 3, en 29, inzonderheid
§§ 1 en 4, van het koninklijk besluit van
22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
16 juli 1970 en 27 december 1974,
doordat het arrest - na geconstateerd
te hebben : dat wijlen de rechtsvoorganger van de verweerders tot 23 mei 1975
statutair zaakvoerder was van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dat hij vanaf die datum
een van de twee zaakvoerders was, dat
hij op 24 maart 1976 bij eiser een verzoek indiende strekkende tot gelijkstelling van de periode van arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 1975 met een
periode van activiteit als zelfstandige, en
dat eiser bij beslissing van 8 juni 1976
die
gelijkstel!ing
weigerde,
omdat
genoemde verzoeker gedurende bedoelde periode zaakvoerder-vennoot van
gezegde vennootschap was gebleven met bevestiging van het beroepen vonnis
van 10 november 1976, voormelde administratieve beslissing van 8 juni 1976 vernietigt en aan de verzoeker de door hem
gevorderde gelijkstelling toekent vanaf
1 januari 1975, op grand dat : weliswaar
de door vermeld artikel 29, §§ 1 en 4,
bedoelde periodes van ziekte en arbeidsongeschiktheid slechts met inachtneming
van de bepalingen van voormeld
artikel 28, § 3, gelijkgesteld worden met
periodes van beroepsactiviteit met het
oog op de berekening van de prestaties,
en dat dit artikel 28, § 3, in het eerste lid
bepaalt dat geen enkele periode gelijkgesteld kan worden indien de belanghebbende in de loop hiervan een beroepsbezigheid heeft uitgeoefend, doch dat hetzelfde artikel 28, § 3, effectieve uitoefening van een beroepsbezigheid bedoelt;
dat men ten deze aan de hand van de
stukken en handelingen uitgaande van
de vennootschap moet uitmaken of er
een beroepsbezigheid heeft kunnen zijn,
en, zo ja, of die er werkelijk is geweest;
dat, bij een bezoek op 19 mei 1976 door
een ambtenaar, deze had gesteld : « in
theorie is betrokkene nog steeds zaakvoerder, in feite heeft hij sedert december 1974 geen enkele activiteit meer
gehad (deze feitelijke toestand is mijns
inziens genoegzaam bewezen) »; dat in
die omstandigheden de afwezigheid van

uitoefening door de verzoeker van het
mandaat van zaakvoerder voldoende
bleek en dat eiser ten onrechte, om zijn
beslissing te verantwoorden, een beroep
deed op de bepalingen van artikel 2
van voormeld koninklijk besluit van
19 december 1967, daar dit artikel ten
deze niet toepasselijk was,
terwijl, enerzijds, ter uitvoering van
artikel 3, inzonderheid § 2, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
de Koning bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 een
vermoeden heeft ingesteld, volgens hetwelk een zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid geacht wordt een activiteit als
zelfstandige uit te oefenen, tenzij hij aan
de hand van een statutaire bepaling of
van een beslissing van het bevoegde orgaan van de vennootschap op niet retroactieve wijze bewijst dat hij zijn mandaat kosteloos uitoefent; anderzijds, voor
de toepassing van artikel 28, § 3, inzonderheid eerste lid, van het koninklijk
besluit van 22 december 1967, waardoor
de in artikel 29, §§ 1 en 4, van dit
koninklijk besluit bedoelde gelijkstellingen uitgesloten worden, rekening dient
te worden gehouden, zeals eiser had
gesteld en zoals door het arrest ten
onrechte wordt ontkend, met het wettelijk vermoeden ingesteld door voormeld
artikel 2 van het koninklijk besluit van
19 december 1967; het arrest, door aan
de verzoeker de door hem gevorderde
gelijkstelling toe te kennen op grand van
de eerder aangehaalde consideransen,
de ingeroepen wettelijke bepalingen
schendt :

Overwegende dat de beslissing
waartegen het middel is gericht,
onverenigbaar is met het arrest van
verwijzing;
Dat het middel dezelfde strekking
heeft als het middel dat door datzelfde arrest werd aangenomen;
Dat het middel derhalve door de
verenigde kamers van het Hof moet
worden onderzocht;
Overwegende dat, luidens artikel 28, § 3, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 22 december
1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij koninklijk besluit van
16 juli 1970, geen enkele periode van
ziekte of invaliditeit met een

-891periode van beroepsbezigheid als het mandaat wordt bewezen overzelfstandige kan worden gelijkge- eenkomstig het bepaalde in dit artisteld, indien de belanghebbende in kel;
de loop van de periode van ziekte of
Overwegende dat het arbeidshof
invaliditeit een beroepsbezigheid oordeelt dat, voor de toepassing van
heeft uitgeoefend;
artikel 28, § 3, eerste lid, van het
Dat het begrip « beroepsbezig- koninklijk besluit van 22 december
heid , in deze bepaling dezelfde 1967, « de effectieve uitoefening van
betekenis heeft als voor de toepas- de beweerde beroepsbezigheid , versing van de andere wettelijke bepa- eist is en « hier dus niet kan worden
lingen betreffende het rust- en over- volstaan met artikel 2 van het
1 ·
nsioen der zelfstandigen·
koninklijk besluit van 19 decemb~r
evmgspe
'
1967 dat een vermoeden van de mtOverwegende dat, luidens arti-~ oefening van een bijdrageplichtige
kel 1, § 2, van het koninklijk besluit beroepsbezigheid ziet in de uitoefenr. 72 van 10 november 1967 betref- ning van een mandaat in een venfende het rust- en overlevingspen-, nootschap naar rechte >>;
sioen der zelfstandigen; voor de toeDat het arrest door deze beslispassing van die wetgeving onder sing de aangewezen wettelijke bepa« zelfstandigen >> dienen te :rvorden lingen schendt;
verstaan ". de. pe:sonen d1e een
Dat het middel gegrond is;
beroepsbez1ghe1d mtoefenen, welke
de onderwerping aan het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van een sociaal statuut der zelfstandigen medebrengt >>;
Om die redenen, vernietigt het
Dat derhalve, wanneer door of bestreden arrest; beveelt dat van dit
krachtens het koninklijk besluit arrest melding zal worden gemaakt
nr. 38 van 27 juli 1967 een vermoe- op de kant van de vernietigde
den van uitoefening van beroepsbe- beslissing; gelet op artikel 1017,
zigheid wordt gevestigd, dit vermoe- tweede lid, van het Gerechtelijk
den ook geldt voor de toepassing Wetboek, veroordeelt eiser in de
van artikel 28, § 3, eerste lid, van kosten; verwijst de zaak naar het
het koninklijk besluit van 22 decem- Arbeidshof te Gent; zegt dat dit
rechtscollege zich, overeenkomstig
ber 1967;
artikel 1120 van het Gerechtelijk
Overwegende dat, naar luid van Wetboek, dient te voegen naar de
artikel 2 van het koninklijk besluit beslissing van het Hof betreffende·
van 19 december 1967 houdende het beslechte rechtspunt.
algemeen reglement in uitvoering
21 maart 1983 - 3' kamer - Voorzitvan het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van ter : de h. Legros, eerste voorzitter het sociaal statuut der zelfstandi- Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
gen, gewijzigd bij koninklijk besluit advocaat-generaal
Advocaat : mr.
van 18 augustus 1972, de uitoefening Bayart.
van een mandaat in een vereniging
of vennootschap naar recht of in
feite, die zich met een exploitatie of
met verrichtingen van winstgevende Nr. 406
aard bezighoudt, wordt vermoed de
uitoefening te zijn van een zelfstan3' KAMER - 21 maart 1983
dige bedrijvigheid die verzekeringsplicht ten aanzien van het sociaal
statuut der zelfstandigen met zich RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN
brengt, tenzij de kosteloosheid van
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM
-

-892AMBTSHALVE DE DOOR DE PARTIJEN VOORGEDRAGEN

REDENEN M_:IJ TE

VULLEN

GRENZEN VAN DEZE BEVOEGDHEID.

De rechter kan ambtshalve de door de
partijen voorgedragen redenen aanvullen, wanneer hij enkel steunt op regelmatig aan zijn beoordeling voorgeJegde feiten en het voorwerp noch de
ool'Zaak van de eis wijzigt (1).

(RIJKSFONDS VOOR SOCIALE RECLASSERING
VAN DE MINDER-VAL!DEN T. T ... )

ARREST

(A.R. nr. 3770)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1981 door het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1138, meer bepaald 2',
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken en geen betwisting in het geding mag brengen welke
door geen van de partijen werd opgeworpen,
doordat het arrest - na geconstateerd
te hebben : dat bij beslissingen van eiser
van 25 januari 1974, 4 maart 1976 en
6 januari 1977 aan verweerster voor een
periode van vijf j aar een tussenkomst
werd toegekend voor de aankoop van
bepaalde hygienische produkten; dat
eiser bij schrijven van 7 augustus 1978
aan verweerster mededeelde dat, ingevolge de beschikkingen van het ministerieel besluit van 27 september 1977, met
ingang van 1 maart 1978 aan bedoelde
tussenkomst een einde werd gesteld; dat,
op beroep van verweerster tegen die
kennisgeving, de Arbeidsrechtbank te
Brugge bij vonnis van 19 mei 1980 voor
recht had gezegd dat eiser na 1 maart
1978 verder gehouden was totale tussenkomst in de kosten van aankoop van
voormelde hygienische produkten te verlenen - het beroepen vonnis vernietigt,
verklaart dat de mededeling van
7 augustus 1978 geen administratieve
beslissing uitmaakt, en voor recht zegt
(1) Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1037).

dat de drie voormelde vroegere administratieve beslissingen van eiser van
kracht blijven,
terwijl, nu het beroepen vonnis van
19 mei 1980 de vordering van verweerster gegrond heeft verklaard, welke
strekte tot vernietiging van de administratieve beslissing van eiser van 7 augustus 1978, nu het hoger beroep door eiser
tegen dat vonnis ingesteld, ertoe strekte
bedoelde beslissing van eiser rechtsgeldig te horen verklaren, en nu verweerster, in haar conclusie voor het arbeidshof genomen, vroeg dat het beroepen
vonnis in al zijn beschikkingen zou worden bevestigd, hieruit volgt dat, door te
beslissen zoals is gezegd, het arrest, in
strijd met de hiervoren aangegeven wettelijke bepaling en het algemeen rechtsbeginsel, uitspraak doet over wat niet
was gevorderd en van ambtswege een
betwisting in het geding brengt welke
geen van de partijen had aangevoerd,
namelijk die betreffende het feit of de
mededeling van 7 augustus 1978 een
administratieve beslissing uitmaakt :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de vordering van
verweerster was gericht tegen de
beslissing van 7 augustus 1978,
waarbij aan verweerster slechts een
tegemoetkoming van 21.019 frank
werd toegekend op een factuur van
30.864 frank betreffende cellulose
watten,
plastieken
broeken
en
onderleggers,
en
waarbij
haar
tevens vanaf 1 maart 1978 elke verdere tegemoetkoming voor die prestaties werd ontzegd op grand van
het ministerieel besluit van 27 september 1977;
Overwegende dat verweerster bij
conclusie stelde : dat haar uitgaven
voor 1978 10.500 frank bedroegen en
dat geen enkele wetsbepaling eiser
toelaat daarvan slechts een zesde 824 frank, volgens verweerster - te
vergoeden; dat de stopzetting van de
tegemoetkoming vanaf 1 maart 1978
strijdig is met artikel 50 van het
koninklijk besluit van 5 juli 1963
betreffende de sociale reclassering
van de minder-validen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat ter zake geen administratieve beslissing werd getroffen en

-893voor recht verklaart dat de beslis- Nr. 407
singen van eiser van 25 januari
1974, 4 maart 1976 en 6 januari 1977
3' KAMER - 21 maart 1983
van kracht blijven, omdat de brief
van 7 augustus 1978 niet als een
beslissing uitgaande van eiser kan
- IlEC!IT OP U!TKERING
worden aangezien, maar enkel een WERKLOOSHEID
- WERKLOOSHEID DOOR EIGEN SCHULD OF
interpretatie van het ministerieel
TOEDOEN - BEPERKING VAN HET RECHT besluit van 27 september 1977
DUUR - MAATREGELEN DIE OP DEZELFDE
inhoudt, gegeven door het hoofd van
DATUM INGAAN.
het provinciaal bureau;
Wanneer
het recht op werkloosheidsuitDat het arrest aldus zijn besliskering van een werkloze door eigen
sing grondt op een door verweerster
schuld of toedoen, ingevolge de
niet voorgedragen reden;
artt. 135 tot 138 van het Werkloosheidsbesluit, tweemaal wordt beperkt,
Overwegende dat de rechter
met ingang van dezelfde datum,
ambtshalve de door de partijen
mogen beide beperkingen niet tot een
voorgedragen redenen mag aanvulenkele worden herleid, maar dient de
len wanneer hij enkel steunt op feiduur ervan te worden samengeteld.
ten die regelmatig aan zijn beoorde(Art. 201 Werkloosheidsbesluit.)
ling zijn voorgelegd, en noch het
voorwerp noch de oorzaak van de
eis wijzigt;
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. BOCKSOEN)
Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat het arbeidshof het
voorwerp of de oorzaak van de eis
ARREST
wijzigt;
(A.R. nr. 3793)
Dat het arrest steunt op de brief
die de aangevochten beslissing
HET HOF; - Gelet op het bestreinhield en die regelmatig was overden arrest, op 8 april 1982 door het
gelegd;
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge,
Dat de rechters, door hun beslissing te Iaten steunen op een ambts- gewezen;
halve aangevoerde reden, afgeleid
Over het middel, afgeleid uit de scherruit gegevens die regelmatig aan hun ding van de artikelen 134, 138, 201 van
oordeel waren voorgelegd, zich niet het koninklijk besluit van 20 december
uitspreken over niet gevorderde 1963 betreffende arbeidsvoorziening en
zaken en geen betwisting beslechten werkloosheid, gewijzigd, inzonderheid
die niet aan hun oordeel was onder- wat artikel 138 betreft, door het koninklijk besluit van 3 oktober 1968, en 97 van
worpen;
de Grondwet,
Dat het middel niet kan worden
doordat het arrest, na te hebben vastaangenomen;
gesteld dat de dochter van verweerder
op 23 oktober 1980 ontslagen werd bij de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakeiijkheid Devoltex te Ingelmunster en op 5 december 1980 bij de firma
Corteville en dat zij zich, als jonge werkOm die redenen, verwerpt de neemster, die studies met volledig leervoorziening; veroordeelt eiser in de plan heeft beeindigd in de zin van artikel 124 van het koninklijk besluit van
kosten.
20 december 1963, derhalve bevond in
21 maart 1983 - 3' kamer - Voorzit- het geval bepaald door artikel 138, eerste
ter : de h. Delva, wnd. voorzitter - Ver- lid, van genoemd koninklijk besluit, dat
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui- een minilnumsanctie van dertien weken
dende conclusie van de h. Lenaerts, bepaalt, en dat de gewestelijke werkloosadvocaat-generaal Advocaat : mr. heidsinspecteur beslist had de dochter
Bay art.
van verweerder niet toe te Iaten tot het
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een periode van 13 weken plus 13 weken
of samen zesentwintig weken ingaande
op 16 maart 1981, overweegt dat, indien
men de beslissing van de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur kan aanvaarden, die een tweede sanctie (van dertien
weken uitsluiting uit het recht op werkloosheidsuitkeringen) toepaste voor het
ontslag dat op 5 december 1980 plaatsgreep, niettemin dient te worden vastgesteld dat de twee sancties van dertien
weken elkaar overlappen, vermits beide
ingaan op 16 maart 1981, en op grond
van deze overwegingen, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat
slechts een sanctie van dertien weken
met ingang van 16 maart 1981 moet worden toegepast,
tezwijl naar luid van artikel 201 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, wanneer twee of meer administratieve sancties, ten laste van dezelfde
werkloze uitgesproken, terzelfder tijd
moeten ingaan, de totale duur van de
uitsluiting vastgesteld wordt door de
duur van de verschillende sancties op te
tellen en, wanneer een sanctie zou moeten ingaan tijdens de duur van een
andere sanctie, eerstgenoemde sanctie
ingaat nadat de laatstgenoemde is verstreken en, voor de toepassing van dit
artikel, met administratieve sancties
gelijkgesteld worden de perioden gedurende welke de werkloze door eigen
schuld of toedoen zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering verliest ingevolge de artikelen 135 tot 138; het arrest,
nu het vaststelt dat de werkloosheidsinspecteur na een eerste sanctie van dertien weken uitsluiting voor het ontslag
van 23 oktober 1981 terecht een tweede
sanctie (van dertien weken uitsluiting)
toepaste voor het ontslag van 5 december, niet op wettelijk verantwoorde wijze
beslist dat ten aanzien van de dochter
van verweerder slechts een sanctie van
een totaal van 13 weken uitsluiting lean
worden toegepast (schending van de artikelen 134, 138 en 201 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963) en het
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Overwegende dat de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur de dochter
van verweerder, die gerechtigde was
op werkloosheidsuitkering op grand
van artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werk-

loosheid, wegens het feit dat zij
tweemaal door haar opeenvolgende
werkgevers om billijke redenen
wegens haar houding werd ontslagen, met toepassing van artikel 138,
eerste lid, van genoemd koninklijk
besluit, het recht op werkloosheidsuitkering heeft ontzegd « voor een
periode van 13 plus 13 weken, of
samen zesentwintig weken, ingaande op 16 maart 1981 »;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « indien men de beslissing
van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur kan aanvaarden, die een
tweede sanctie toepaste voor het
ontslag dat op 5 december 1980
plaatsgreep, echter client te worden
vastgesteld dat de twee sancties van
dertien weken elkaar overlappen,
vermits beide ingaan op 16 maart
1981 », en beslist « dat een sanctie
van een duur van dertien weken
moet worden toegepast »;
Overwegende dat luidens artikel
201, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, wanneer twee of meer
administratieve sancties ten laste
van dezelfde werkloze uitgesproken,
terzelfder tijd moeten ingaan, de
totale duur van de uitsluiting wordt
vastgesteld door de duur van de verschillende sancties op te tellen;
Dat, luidens artikel 201, tweede
lid, van dit koninklijk besluit, voor
de toepassing van dit artikel met
administratieve sancties worden
gelijkgesteld de perioden gedurende
welke de werkloze door eigen schuld
of toedoen zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest ingevolge
de artikelen 135 tot 138;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat ten deze de totale
duur van de tegenover de dochter
van verweerder getroffen maatregelen slechts dertien weken mag
bedragen om de enkele reden dat
beide maatregelen op dezelfde
datum ingaan, genoemd artikel 201
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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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
W etboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
21 maart 1983 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Delva, wnd. voorzitter - Verslaggever: de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 408

3' KAMER - 21 maart 1983

ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL OP DE
WEG NAAR EN VAN HET WERK- OMWEGBELANGRIJKHEID.

Om te oordelen of de omweg die de
werknemer maakt om zich naar het
werk te begeven belangrijk is, mag de
rechter niet weigeren rekening te houden met de afstand tussen de verblijfplaats van de werknemer en de plaats
waar hij werkt (1). (Art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet.)
(DE SCHELDE N.V. T. VAES)
ARREST

(A.R. nr. 3794)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

-------------------!
(1) Raadpl. Cass., 31 maart 1976 (A.C., 1976,
887) en 20 maart 1978 (ibid., 1978, 839). Raadpl.
omtrent de onderbreking van de weg : Cass.,
11 mei 1977 (A.C., 1977, 928) met conclusie
advocaat~generaal Velu in Bull. en Pas., 1977,
I, 918; Cass., 6 nov. 1978 (A.C., 1973-79, 266)

met conclusie O.M.

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben enerzijds dat uit de overgelegde
geografische kaart blijkt dat de afstand
tussen de verblijfplaats (Wijnegem) en
de werkplaats (Borsbeek) nagenoeg 5 km
bedraagt, terwijl de afstand tussen de
werkplaats (Borsbeek) en de woonplaats
van de zuster van verweerster (Boechout) op ongeveer 3 km dient bepaald
te worden, en anderzijds dat, zo de
omweg belangrijk is en niet door overmacht gerechtvaardigd is, het traject
ophoudt normaal te zijn in de zin van
artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, oordeelt dat eiseres ten
onrechte aanvoert dat men, om te oordelen of een omweg belangrijk is, zich zou
dienen te houden aan een proportionaliteit tussen de afgelegde afstand en de
afstand tussen de verblijfplaats en de
werkplaats en vervolgens beslist dat ter
zake een omweg van 2 x 3 km = 6 km
niet als belangrijk dient beschouwd te
worden, zodat niet behoeft nagegaan te
worden of er overmacht voor verweerster hestand,
terwijl artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
bepaalt dat « onder de weg naar en van
het werk wordt verstaan het normale
traject dat de werknemer moet afleggen
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd »; een traject als normaal in
de zin van vermeld artikel kan worden
beschouwd als de omweg niet belangrijk
is en de oorzaak ervan wettig is, doch
niet !anger normaal kan worden
genoemd als de omweg belangrijk is en
niet door overmacht is verantwoord;
zeals eiseres in haar conclusie opwierp,
de belangrijkheid van een omweg aileen
maar kan worden beoordeeld door hem
te vergelijken met de normale arbeidsweg, zijnde de afstand tussen de verblijfplaats van de werknemer en de plaats
waar hij werkt; bet arrest, door te oordelen dat, hoewel het zelf vaststelt dat de
afstand van de verblijfplaats van verweerster naar de werkplaats slecbts
5 km bedroeg en verweerster, behalve
deze afstand, bovendien nag een omweg
van 2 x 3 km = 6 km maakte, bet ter
zake geen belangrijke e>mweg betrof,
zodat verweerster zich op het moment
van het ongeval op de weg naar het
werk bevond zonder dat diende nagegaan te worden of de omweg door overmacht gerechtvaardigd was, artikel 8,

-896§ 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt :

BESTAAN NIET HEEFT KUNNEN AANTONEN
TEN TIJDE VAN HET GEDING - STAAT VAN
KRANKZ!NNIGHEID, ERNSTIGE STAAT VAN
GEESTESSTOORNIS OF VAN ZWAKZINNIGHEID
- BESCHIKKING TOT INTERNERING SEDERT
ZIJN VEROORDELING.

Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat eiseres ten onrechte
aanvoert « dat men zich ter zake
zou dienen te houden aan een proportionaliteit tussen de afgelegde De na de veroordeling aan het licht
afstand en de afstand tussen de vergekomen omstandigheid dat de veroorblijfplaats en de werkplaats »; dat
deelde toen hij de feiten pleegde in
het vervolgens beslist dat « ter zake
staat van krankzinnigheid verkeerde
of in een ernstige staat van geesteseen omweg van 2 x 3 km = 6 km
stoornis of van zwakzinnigheid, die
niet als belangrijk dient beschouwd
hem ongeschikt maakte tot bet controte worden >>; dat het, om tot deze
leren van zijn daden, kan een grand
beslissing te komen, nlet in aanmertot herziening opleveren {1). (Sv.
king neemt dat « de afstand tussen
art. 443, 3".)
de verblijfplaats (Wijnegem) en de
werkplaats (Borsbeek) nagenoeg
5 km bedraagt »;
(VAN CAUTER)
Dat het arbeidshof door te weigeren rekening te houden met de
afstand tussen de verblijfplaats van
ARREST
de werknemer en de plaats waar hij
werkt, om de belangrijkheid van de
(A.R. nr. 7533)
omweg te beoordelen, de ingeroepen
wetsbepaling schendt;
HET HOF; - Gelet op het verDat het middel gegrond is;
zoekschrift, op 22 juli 1982 ter griffie
van het Hof neergelegd waarbij
Paulus Van Cauter, bijgestaan en
vertegenwoordigd
door
mr.
A.
Bayart, advocaat bij het Hof van
Om die redenen, vernietigt het Cassatie, de herziening aanvraagt
bestreden arrest; beveelt dat van dit van de beschikkingen van het in
arrest melding zal worden gemaakt kracht van gewijsde gegaan arrest
op de kant van de vernietigde op tegenspraak door het Hof van
beslissing; gelet op artikel 68 van de Beroep te Gent op 10 juli 1963 geweArbeidsongevallenwet,
veroordeelt zen, arrest dat hem wegens valsheid
eiseres in de kosten; verwijst de in geschrifte, gepleegd in Denderzaak naar het Arbeidshof te Brus- monde en elders in het Rijk in
1961 tot september 1961, veroordeelt
sel.
tot een gevangenisstraf van ze21 maart 1983 - 3" kamer - Voorzit- ven maanden, een geldboete van
ter en verslaggever : de h. Delva, wnd. 200 frank of een vervangende gevanvoorzitter Gelijkluidende concltzsie genisstraf van twee maanden en in
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal de kosten, en de verbeurdverklaring
Advocaten : mrs. De Gryse en Biitzler. en vernietiging beveelt van het vals
bevonden stuk;
Gelet op het met redenen omkleed
gunstig advies ondertekend door
drie advocaten die tien jaar inge-

Nr. 409
2" KAMER - 22 maart 1983

HERZIENING HElD

WAARVAN

GRONDEN - OMSTANDIGDE VEROORDEELDE HET

(1) Zie Cass., 19 maart 1951 (A.C., 1951, 412);
15 maart 1954 (Bull. en Pas., 1954, I, 623);
19 maart 1956 (A.C., 1956, 598): 26 maart 1962
(Bull. en Pas., 1962, I, 826).

-897schreven zijn op het tableau van de Nr. 410
Orde der Advocaten te Aniwerpen;
2' KAMER - 22 maart 1983
Overwegende dat verzoeker tot
staving van zijn aanvraag aanvoert
dat het bewijs van zijn onschuld DOUANEN EN ACCIJNZEN - BEWIJs.
schijnt te volgen uit een omstandigKRACHT VAN PROCESSEN-VERBAAL OPGEheid waarvan hij het bestaan niet
STELD DOOR BEAMBTEN VAN DE ACCIJNZEN
heeft kunnen aantonen ten tijde van
- MATERIELE VASTSTELLING - ARTIKEL 272
het geding en uit een nieuw feit dat
VAN DE ALGEMENE WET INZAKE DOUANE EN
ACC!JNZEN GECOORDINEERD BIJ KONINKdie omstandigheid bevestigt, meer
L!JK BESLUIT VAN 18 JUL! 1977 EN 10 VAN DE
bepaald de beschikking van de raadWET
VAN 29 AUGUSTUS 1919 OP HET REGIME
kamer van de Rechtbank van Eerste
VAN DE ALCOHOL.
Aanleg te Dendermonde van 2 juni
1965, die vaststelt dat verzoeker zich Wat de materiele vaststellingen betreft
« van ongeveer half 1960 tot einde
die erin vermeld staan en die de
1963 >> bevond hetzij in staat van
bekeurders binnen de perken van hun
krankzinnigheid, hetzij in een ernbevoegdheid hebben gedaan, verdienen
de regelmatige processen-verbaal van
stige staat van geestesstoornis of
de tolbeambten valle geloof in rechte
van zwakzinnigheid die hem ongetot de valsheid ervan bewezen wordt;
schikt maakt tot het controleren van
de feitenrechter mag derhalve de
zijn daden, en zijn internering
beklaagde niet vrijspreken op de
gelast, wat laat vermoeden dat hij
enkele grand dat de telastlegging bij
zich « in 1961 tot september 1961 »
het voor hem gedane onderzoek niet
in dezelfde toestand bevond;
ten genoege van rechte bewezen is

Gelet op de artikelen 443, eerste
lid, 3', 444 en 445, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering, vervangen bij het enig artikel van de wet
van 18 juni 1894;

gebleven, zonder te constateren dat de
valsheid van de vaststelling van de
beambten bewezen is. (1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANC!EN
T. L!EBENS)
ARREST

(A.R. nr. 7571)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen geweOm die redenen, verklaart de aan- zen;
vraag ontvankelijk; beveelt dat tot
Over het ambtshalve aangevoerde midonderzoek van die aanvraag zal wor- del, afgeleid uit de schending van de
den overgegaan door het Hof van artikelen 272 van de algemene wet
Beroep te Antwerpen ten einde na inzake douane en accijnzen, gecoOrdite gaan of de tot staving van de aan- neerd bij koninklijk besluit van 18 juli
vraag aangevoerde omstandigheid 1977 en 10 van de wet van 29 augustus
beslissend genoeg schijnt om tot 1919 op het regime van de alcohol :
herziening aanleiding te geven;
Overwegende dat verweerder verhoudt de kosten aan.
volgd werd ter zake van : op 20
22 maart 1983 - 2e karner - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens
Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat :

rnr. Bayart.

{1) Zie Cass., 27 maar! 1922 (Bull. en Pas.,
1922, I, 219); 17 juli 1923 (ibid., 1923, I, 449);
24 dec 1923 (ibid., 1924, I, 97); 12 mei 1930
(ibid., 1930, I, 208); 6 jan. 1964 (ibid., 1964, I,
470), 20 jan 1964 (ibid., 1964, I, 537 en R. W:,
1963 1964, kol. 524); 25 okt. 1965 (Bull. en
Pas., 1966, I, 265).

-898maart 1980, te Kasterlee of elders in Strafvordering, vernietigt het bestrehet Rijk, zich schuldig te hebben den arrest in zoverre het uitspraak
gemaakt aan het voorhanden heb- doet over de vordering van eiser,
ben in zijn slijterij van ter plaatse verweerder vrijspreekt en de kosten
te verbruiken gegiste dranken, gele- ten laste van eiser legt; beveelt dat
gen te Kasterlee aan de Lichtaart- van dit arrest melding zal worden
sebaan 33, van zes aangebroken gemaakt op de kant van de gedeelflessen inhoudende twee liter en telijk vernietigde beslissing; verocrvijfenzeventig centiliter sterke dran- deelt verweerder in de kosten; verken van meer dan 22' Gay Lussac wijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
bij 15' Celsius;
Overwegende dat in de dagvaar22 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitding uitdrukkelijk verwezen werd ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter naar het regelmatig proces-verbaal, Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluiop 6 oktober 1980 opgesteld door de dende conclusie van de h. D'Hoore, advobeambten van de accijnzen te Turn- caat-generaal - Advocaat: mr. Van Der
hout, hetwelk vaststelt dat in ver- Straten, Antwerpen.
weerders slijterij van ter plaatse te
verbruiken dranken, achter de
schenktafel, verscheidene flessen
sterke drank van meer dan 22" aan- Nr. 411
wezig waren;
2" KAMER - 22 maart 1983
Overwegende dat die materiele
vaststelling het feit van de telastlegging inhoudt en dat, krachtens de RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
artikelen 10 van de wet van
- STRAFZAKEN - WIJZIGING IN DE SAMEN29 augustus 1919 op het regime van
STELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE- HERde alcohol en 272 van de voormelde
VATTING VAN DE DEBATTEN IN HUN GEHEEL
algemene wet, het proces-verbaal
- WETTELIJKHEID.
dat het feit van de telastlegging
vaststelt « volle geloof in rechte ver- Wanneer het hof van beroep bij een eerdient totdat de valsheid ervan beweste arrest de hogere beroepen ontvankelijk heeft verklaard maar alvorens
zen wordt »;
erover
te beslissen het openbaar
Overwegende dat de rechters verministerie om bijkomende onderzoeksweerder vrijspreken op de enkele
maatregelen heeft verzocht, en na uitgrond dat de telastlegging door het
voering daarvan de debatten voor een
onderzoek voor het hof van beroep
anders samengesteld rechtscollege in
niet ten genoegen van recht bewehun geheel werden hervat, wordt het
arrest dat door dit laatste rechtscollege
zen is gebleven; dat zij evenwel niet
gewezen wordt, uitgesproken door
constateren dat de valsheid van de
rechters
die aile zittingen over de zaak
vaststelling van de beambten bewehebben bijgewoond (1). (Art. 779, lid 1,
zen is;
Ger.W.)
Dat het arrest derhalve voormelde
artikelen schendt;
(QUACKELBEEN, VERHAEGHE T. DEPRINCE)
ARREST

(A.R. nr. 7693)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, ongeacht de den arrest, op 5 oktober 1982 door
memorie door eiser ingediend op het Hof van Beroep te Gent gewe19 oktober 1982, dit is buiten de ter- zen;
mijn bepaald bij artikel 420bis, 1 - - - - - · - - - - - - - - - tweede lid, van het Wetboek van
{1) Cass., 9 dec. 1975 {A.C., 1976, 442).

-899Overwegende dat de eisers hun raadslieden van de partijen hebben
voorziening hebben beperkt tot de gepleit en conclusies hebben neergebeschikkingen van het arrest op legd, waarna het hof de uitspraak
burgerrechtelijk gebied;
heeft verdaagd tot 5 oktober 1982;
dat het arrest op die datum werd
Over het middel, afgeleid uit de schen- gewezen door de rechters die het
ding van artikel 779, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel onderzoek en de behandeling van de
nodig, van artikel 97 van de Grondwet, zaak op de terechtzitting van 7 sepdoordat het bestreden arrest, bij wege tember 1982 hebben bijgewoond;
van « verdere behandeling » van de zaak,
nadat op 24 februari 1982 een tussenarrest werd gewezen, beklaagde (eerste
verweerder) vrijspreekt en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij (tweede
verweerder) buiten de zaak stelt, en
dienvolgens het hof van beroep onbevoegd verklaart om van de vorderingen
van de eisers kennis te nemen; het
bestreden arrest gewezen werd door de
raadsheren Carsau, Laurens en Vancraeynest, die het onderzoek van de zaak
ter terechtzitting van 7 september 1982
voerden, nu het arrest van 24 februari
1982 gewezen werd door de raadsheren
Carsau, Laurens en Top, die het onderzoek van de zaak ter terechtzitting van
13 januari 1982 voerden,
terwijl het bestreden arrest, dat onder
meer steunt op het onderzoek van de
zaak ter terechtzitting van 13 januari
1982, voorafgaand aan het arrest van
24 februari 1982, aldus niet voldoet aan
het voorschrift dat een arrest dient
gewezen te worden door rechters die alle
zittingen over de zaak hebben bijgewoond, op straffe van nietigheid (schending van artikel 779, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek); althans uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt of het hof van beroep,
in zijn nieuwe samenstelling, het onderzoek van de zaak ab initio heeft hervat,
welke onvolledigheid het Hof niet de
mogelijkheid biedt na te gaan of het
arrest wettig is (schending van dezelfde
wetsbepaling en, voor zoveel nodig, van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van
7 september 1982 blijkt dat het hof
van beroep was samengesteld uit de
voorzitter Carsau en de raadsheren
Laurens en Vancraeynest, dat raadsheer Laurens verslag heeft uitgebracht, da.t de beklaagde en de
CIV!elrechtelijk aansprakelijke partlj
werden gehoord, dat het openbaar
ministene heeft gevorderd en dat de

Dat daaruit volgt dat het onderzoek van de zaak op 7 september
1982 geheel werd hervat voor de
rechters die het bestreden arrest
hebben gewezen;
Dat het derhalve zonder belang is
dat op de vorige terechtzitting van
13 januari 1982 de zaak werd onderzocht door een anders samengesteld
rechtscollege en werd uitgesteld
voor verdere behandeling; dat
immers, nu geen enkele wettelijke
bepaling voorschrijft dat uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de
zaak ab initio wordt hervat en nu
het bestreden arrest is gewezen
door de rechters die de terechtzitting bijwoonden waarop de zaak
opnieuw werd onderzocht en behandeld, de omstandigheid dat de
samenstelling van het rechtscollege
op die terechtzitting verschilde van
die op de terechtzitting van
13 januari 1982, zonder invloed is op
de wettigheid van de bestreden
beslissing;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
22 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat : mr
Butzler,

-900Nr. 412

2" KAMER - 23 maart 1983
1° VERWIJZING VAN

EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE _ STRAF-

ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
GEGROND OP ARTIKELS UIT DE DRUKPERS GEGEVENS WAARMEE REKENING KAN WORDEN GEHOUDEN.
2° VERDENKING

(GEWETTIGDE}

~~~~~~rNa v:;~~~~EC:T~AN~~~~~~~~
VERDENKING - VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE GEGROND OP ARTIKELS
UIT DE DRUKPERS - GEGEVENS WAARMEE
REKENING KAN WORDEN GEHOUDEN.
1° en 2° Wanneer uit de aan het Hot van
Cassatie overgelegde beoordelingsgegeven, o.a. artikels in verschillende kranten, blijkt dat het voor de magistraten
van een hoi van beroep onmogelijk is
in een zaak uitspraak te doen zonder
bij de publieke opinie een gewettigde
verdenking te wekken omtrent de
geschiktheid van de rechters om
objectief en onpartijdig tot een beslissing te komen, aanvaardt het Hoi het
verzoek tot verwijzing wegens gewettigde verdenking.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE DIERKENS, DIEU)
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 2858}

HET HOF; - Gelet op het door
de procureur-generaal te Bergen
gedane verzoek tot verwijzing op
grond van gewettigde verdenking;
Gelet op de door die magistraat
overgezonden stukken;
Gelet op de artikelen 542, 544 en
545 van het Wetboek van Strafvordering·
'
Overwegende dat uit de aan de
beoordeling van het Hof voorgelegde
gegevens blijkt : dat de procureurgeneraal te Bergen de volgende personen gedagvaard heeft om op

16 maart 1983 voor het Hof van
Beroep te Bergen te verschijnen :
lo Dierkens Danielle Emilie Flore
Marcella, procureur des Konings,
geboren op 3 maart 1939 te Aalst,
echtgenote
van
Dieu
Robert,
wonende te Doornik (Willemeau),
rue du Mont au Gris 5bis;
2° Dieu Robert Charles Jean,
financieel directeur, geboren Op
27 januari 1925 te Lobbes, wonende
te Doornik (Willemeau), rue du
Mont au Gris 5bis;
A. dat aan eerstgenoemde ten
laste wordt gelegd dat ze te Doornik, zelfde kanton, tussen 1 juni en
30 september 1982, met het oogmerk
Om zich een zaak toe te eigenen qie
aan een ander toebehoort, gelden,
roerende goederen, verbintenissen,
kwijtingen, schuldbevrijdingen heeft
doen afgeven of leveren, hetzij door
het gebruik maken van valse namen
of valse hoedanigheden, hetzij door
het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het
bestaan van valse ondernemingen,
van een denkbeeldige macht of van
een denkbeeldig krediet, om een
goede afloop, een ongeval of enige
andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen
vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen
of van de Jichtgelovigheid, ten deze
dat ze zich, door het personeelslid
aangesteld om bij de griffie van de
Correctionele Rechtbank te Doornik
de overtuigingstukken in ontvangst
te nemen, ten minste vier kooien
welke zij zich met nog andere had
doen vertonen, heeft doen afgeven
met het oogmerk om ze zich toe te
eigenen op grand van een voorlopige beslissing tot vernietiging en
onder het voorwendsel dat ze moesten worden nagezien;
.
B. dat de eerste en, m samenhang, de tweede ten laste wordt
gelegd dat zij, te Doornik of elders
in Belgie, tussen 4 februari en
20 februari 1982, de koper hebben
misleid omtrent de identiteit van de
verkochte zaak door hem bedrieglijk
een andere zaak te leveren dan het

I

-901RECHTER NEERGELEGDE NOTA - VERPLICHbepaalde voorwerp waarop de overTING VOOR DE APPELRECHTER OP DIE WEER
eenkomst sloeg, namelijk door, bij
TE ANTWOORDEN.
de ·overdracht van een gemeubeld
appartement te Heist, aan de koper
WEGVERKEERSREbedrieglijk een ander meubilair te 2° WEGVERKEER
GLEMENT 1 DEC. 1975, ARTT. 2.29 EN 27.3.1 hebben geleverd dan hetgeen dat op
PARKEERMETER - GEEN VERORDENENDE
het appartement stond en waarop
BEPAL1NG HOUDENDE VASTSTELLING VAN
de overeenkomst-ruil van 5 februari
DE METROLOGISCHE EN TECHNISCHE VOOR1982 sloeg;
WAARDEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST
OP DE IJK VAN PARKEERMETERS - GEEN
Overwegende dat uit de aan het
INVLOED OP DE VERBINDENDE KRACHT VAN
Hof voorgelegde beoordelingsgegeDE
PARKEERMETERS.
vens, namelijk uit de in verscheidene dagbladen gepubliceerde artikelen, blijkt dat de magistraten van 3° MATEN EN GEWICHTEN - PAKEERMETER - GEEN VERORDENENDE BEPALING
het Hof van Beroep te Bergen
HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE METROonmogelijk uitspraak kunnen doen
LOGISCHE EN TECHNISCHE VOORWAARDEN
in de zaak waarin ook de procureur
DIE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP DE IJK
des Konings te Doornik betrokken
VAN PARKEERMETERS- GEEN IJK IN DE ZIN
is, zonder bij de publieke opinie een
VAN DE WET VAN 16 JUNI 1970 BETREFFENDE
gewettigde verdenking te doen ontDE MEETEENHEDEN,DE MEETSTANDAARDEN
staan omtrent de geschiktheid van
EN DE MEETWERKTU!GEN
GEEN INVLOED
OP
DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE PARde rechters om objectief en onpartijKEERMETERS.
dig tot een beslissing te komen;
Dat er gronden bestaan om het
verzoek in te willigen en de zaak 4° GEMEENTEVERORDENING - BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTERAAD OM
voor berechting te verwijzen naar
VERORDENINGEN INZAKE PARKEERMETERS
een ander hof van beroep;
VAST TE STELLEN.
5° WEGVERKEER -

Om die redenen, beveelt dat de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel zal worden verwezen.
23 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever de h. Legros, eerste
voorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Krings, procureur-generaal.

WET VAN 22 FEB. 1965,
ENIG ARTIKEL - WEGVERKEERSREGLEMENT
1 DEC. 1975, ARTT. 2.29 EN 27.3.1 - PARKEERMETER - BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTERAAD OM VERORDENINGEN INZAKE PARKEERMETERS VAST TE STELLEN.

6° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN
BEVOEGDHEID
VAN
DE
GEMEENTERAAD TOT 1NVOERING VAN PARKEERGELD VOOR MOTORRIJTUIGEN.

7° GEMEENTEVERORDENING -

VERORDENENDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
INZAKE
PARKEERMETERS TOT
REGELING VAN HET PARKEREN VAN MOTORRIJTUIGEN - VERBINDENDE KRACHT NIET
AFHANKELIJK VAN DE BEKENDMAKING
VOORGESCHREVEN BIJ ART. 102 GEMEENTEWET.

Nr. 413
2'

KAMER -

23 maart 1983
8° WEGVERKEER-

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERWIJZING DOOR DE BEKLAAGDE VOOR DE APPELRECHTER NAAR EEN WEER VERVAT IN EEN
NIET ONDERTEKENDE EN VOOR DE EERSTE

WET VAN 22 FEB. 1965,
ENIG ARTIKEL - WEGVERKEERSREGLEMENT
1 DEC. 1975, ARTT. 2.29 EN 27.3.1 - PARKEERMETER- VERORDENENDE BEPALINGEN VAN
DE GEMEENTERAAD INZAKE PARKEERMETERS TOT REGELING VAN HET PARKEREN
VAN MOTORRIJTU!GEN VERBINDENDE

-902KRACHT
NIET
AFHANKELIJK VAN
BEKENDMAKING
VOORGESCHREVEN
ART. 102 GERMEENTEWET.

rechter neergelegde nota en hij aan de
rechtbank vraagt daarop recht te doen
en de vrijspraak waarvan hager
beroep te bevestigen, is de appelrechter verplicht die weer te beantwoorden, zelfs indien de eerste rechter, die
enkel kennis heeft genomen van een
niet ondertekende nota, die niet als
een regelmatige conclusie kon worden
beschouwd, daarop niet behoefde te
antwoorden (1). (Art. 97 Gw.)

DE
BIJ

9° WEGVERKEER

WEGVERKEERSRE·
GLEMENT I DEC. 1975, ARTI. 2.29 EN 27.3.1 PARKEERMETER - VERBINDENDE KRACHT
VAN DE PARKEERMETERS.

10° GEMEENTEVERORDENING -

VERORDENENDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTERAAD INZAKE PARKEERMETERS, TOT
INVOERING VAN PARKEERGELD - VERBINDENDE KRACHT AFHANKELIJK VAN DE
BEKENDMAKING IN ART. 102 GEMEENTEWET.

2" en 3" Wanneer de rechter vaststelt dat

de parkeermeters, bij afwezigheid van
verordenende bepaling houdende vaststelling van de meetkundige en technische voorwaarden die kunnen worden toegepast op de ijk van parkeermeters, niet geijkt zijn, in de zin van
de wet van 16 juni 1970 op de meeteenheden, de meetstandaarden en de
meetwerktuigen, beslist hij wettig dat
die omstandigheid niets afdoet aan het
verbindend karakter van de aanduidingen van de parkeermeters betreffende
de parkeertijd die naar gelang van de
betaalde sam is toegestaan. (Artt. 5 en
27.3.1 Wegverkeersreglement 1 dec.
1975; art. 11.7 M.B. van 11 okt. 1976
waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van
de verkeerstekens worden bepaald.)

11° WEGVERKEER -

WET VAN 22 FEB.
1965, ENIG ARTIKEL - WEGVERKEERSREGLEMENT I DEC. 1975, ARTI. 2.29 EN 27.3.1 - PARKEERMETER VERORDENENDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTERAAD INZAKE PARKEERMETERS TOT INVOERING VAN PARKEERGELD - VERBINDENDE KRACHT AFHANKELIJK VAN DE BEKENDMAKING VOORGESCHREVEN BIJ ART. 102 GEMEENTEWET.

12° GEMEENTELASTINGEN -

EN

PROVINCIEBE-

WET VAN 22 FEB. 1965,
ENIGE ARTIKEL WEGVERKEERSREGLEMENT I DEC. 1975, ARTT. 2.29 EN 27.3.1 - PARKEERMETER VERORDENENDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTERAAD INZAKE PARKEERMETERS TOT INVOERING VAN PARKEERGELD - VERBINDENDE KRACHT AFHANKELIJK VAN DE BEKENDMAKING VOORGESCHREVEN BIJ ART. 102 GEMEENTEWET.

4', 5" en 6' Wanneer de gemeenteraad,

overeenkomstig de wet en de verordeningen op de politie over het wegverkeer, verordeningen voor het parkeren
vaststelt, is hij krachtens het enige
artikel van de wet van 22 feb. 1965,
bevoegd om parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren door middel van
zogenaamde « parkeermeters », in de
zin van art. 2.29 Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, gew. bij art. 1 K.B.
van 8 juni 1979 (2).

13° GEMEENTEVERORDENING -

UITVOERING VAN DE VERORDENENDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTERAAD INZAKE PARKEERMETERS BEVOEGDHEID VAN RET
COLLEGE VOOR BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VERBINDENDE KRACHT VAN DE
BESLISSINGEN VAN DAT COLLEGE.

14° WEGVERKEER

-WET VAN 22 FEB. 1965,
ENIG ARTIKEL - WEGVERKEERSREGLEMENT
I DEC. 1975, ARTI. 2.29 EN 27.3.1 - PARKEERMETER - U!TVOERING VAN DE VERORDENENDE BEPALINGEN VAN DE GEMEENTERAAD INZAKE PARKEERMETERS - BEVOEGDHEID VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESVERBINDENDE
TER EN SCHEPENEN
KRACHT VAN DE BESLISSINGEN VAN DAT
COLLEGE.

Wanneer de beklaagde in zijn conclusie voor de appelrechter verwijst naar
een weer vervat in een niet ondertekende en door hem voor de eerste

7"

en 8' Na goedkeuring door de
bevoegde minister behoeven de verordenende bepalingen van de gemeenteraad inzake de parkeermeters waarbij,
tot regeling van het parkeren van
motorrijtuigen, wordt beslist dat op
bepaalde plaatsen van de gemeente
parkeermeters zullen worden aangebracht, niet te worden bekendgemaakt
op de bij art. 102 Gemeentewet voorge(1) Zie Cass., 9 nov. 1977 (A.C., 1978, 299).

(2) Zie Cass., 19 nov. 1954 (Bull. en Pas.,
1955, I, 253), 18 feb. 1955 (ibid., 1955, I, 653),
20 nov. 1972 (A.C., 1973, 279), 11 sept. 1979 er
15 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 17 en 290).
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zijn en dat er grand bestaat tot voe-

schreven wijze, om verbindend te zijn
voor de weggebruikers; krachtens
art. 12 Wegverkeerswet is het valdoende dat zij ter kennis zijn gebracht
van de weggebruikers, hetzij door personen die de kentekens van hun ambt
dragen en ter plaatse zijn opgesteld,
hetzij door passende verkeerstekens
(3).

9" Parkeermeters zijn gelijkgesteld met

verkeerstekens en hebben op zichzelf
verbindende kracht. (Artt. 5 en 27.3.1
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975;
art. 11.7 M.B. 11 okt. 1976 betreffende
de meeteenheden, de meetstandaarden
en de meetwerktuigen.)
10', 11' en 12' De verordenende bepalin-

gen van de gemeenteraad inzake parkeermeters tot invoering van parkeergeld zijn eerst verbindend wanneer zij,
na goedkeuring ervan door de bestendige deputatie van de provincieraad,
zijn bekendgemaakt op de bij art. 102
Gemeentewet voorgeschreven wijze.
13' en 14' Het college van burgemeester

en schepenen is bevoegd voor de uitvoering van de door de gemeenteraad
vastgestelde verordeningen inzake de
parkeermeters; de besluiten die het
college neemt ter uitvoering van die
bepalingen en waarin het de plaatsen
aanwijst waar de parkeermeters zullen
worden aangebracht, behoeven niet te
worden bekendgemaakt op de bij
art. 102 Gemeentewet voorgeschreven
wijze, opdat zij bindend zouden zijn
voor de weggebruikers. (Art. 90, 2',
Gemeentewet.)
(LALOUX, BACQ)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nrs. 2441, 2442, 2443 en 2444)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 8 april 1982 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Overwegende dat de op de algemene rol onder de nrs. 2441 tot 2444
(3) Zie Cass., 24 nov. 1930 (Bull. en Pas.,
1930, I, 367) en de concl. van proc.-gen.
Gesche, toen advocaat-generaal, 8 feb. 1932
(ibid., 1932, I, 61) en 26 sept. 1978 (A.C.,
1978-79, 109).

·

gmg;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en van
het enig artikel van de wet van 23 (lees
22) februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorrijtuigen in te voeren,
do?rdat de correctionele rechtbank, om
de e1sers te veroordelen wegens overtreding van artikel 27.3.1 van het Wegverkeersreglement, de door de eisers aangevoerde middelen van de hand wijst op
grand « dat beklaagde (thans de eisers)
blijkbaar niet Ianger betoogt dat de wet
van 16 juni 1970 betreffende de eenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen van toepassing is »; dat de
rechtbank die wet van 16 juni 1970 niet
op grand van een aanschrijving van
minister Claes van 18 juni 1981 heeft toegepast op de litigieuze parkeermeters,
terwijl de eisers in de bij de correctionele rechtbank ingediende hoofdconclusie uitdrukkelijk hadden verwezen naar
de voorzien bij de politierechtbank ingediende nota waarin de eisers hun betoog
hadden toegelicht en tot het besluit
waren gekomen dat de wet van 16 juni
1970 betreffende de meeteenheden, de
meetstandaarden en de meetwerktuigen
van toepassing was op de parkeermeters;
het in een parkeermeter ingebrachte
geld een heffing is ter vergoeding van
een openbare dienst, hetgeen blijkt uit
de door de eisers over de wet van
22 febrauri 1965 gemaakte studie die vervat is in de bij de politierechtbank ingediende nota; de meting die wordt uitgevoerd ter berekening van de heffingen
bijgevolg, krachtens artikel 12 van de
wet van 16 juni 1970, moet worden verricht met geijkte meetwerktuigen in de
zin van de wet; in elk geval, als men
ervan uitgaat dat het in een parkeermeter ingebrachte geld de vrijwillig
betaalde prijs is voor de huur van een
plaats op de openbare weg, het aanbrengen van parkeermeters voor de overheid
die zulks beslist een eigen wijze is van
beheer van de goederen die ze bestuurt
en, die metingen in dit geval overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de wet
van 16 juni 1970 moeten worden uitgevoerd met geijkte meetwerktuigen nu
het een meting betreft die in het economisch verkeer wordt verricht met het
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overtreding erin bestond dat ze niet
uiterlijk bij het verstrijken van de door
dat toestel aangewezen beperkte parkeertijd een plaats met een parkeermeter hadden verlaten en die overtreding
niet wettelijk bewezen kon worden verklaard vermits ze gegrond was op een
tij dsmeting die niet was verricht door
een werktuig dat voldeed aan de wet van
16 juni 1970 :

niet kon worden beschouwd als een
regelmatige conclusie, niet verplicht
was daarop te antwoorden;
Overwegende dat de bestreden
vonnissen, na te hebben vastgesteld
dat de eisers blijkbaar niet !anger
betogen dat de wet van 16 juni 1970
betreffende de meeteenheden, de
meetstandaarden en de meetwerktuigen van toepassing is, niettemin
vermelden dat, zoals blijkt uit een
nota van het openbaar ministerie,
minister Claes in een aanschrijving
van 18 augustus 1981 heeft gezegd
dat « de parkeermeters niet onderworpen zijn aan de specifieke verordening die op grond van de wet van
16 juni 1970 is vastgesteld >> en dat
« het ontbreken van enig voorschrift
tot vaststelling van de metrologische
en de technische voorwaarden tot
gevolg heeft dat de parkeermeters
niet geijkt zijn in de zin van die

Overwegende dat de eisers veroordeeld zijn wegens de in de bewoordingen van de wet omschreven overtreding van artikel 27 .3.1 van het
Wegverkeersreglement, namelijk dat
ze als weggebruikers of bestuurders
op de openbare weg, die een voertuig hadden geparkeerd op een
plaats met parkeermeters waar de
parkeertijd beperkt is volgens de
gebruiksmodaliteiten van die toe- wet»;
stellen, de plaats niet hebben verlaDat de vonnissen met die vermelten uiterlijk bij het verstrijken van ding enerzijds antwoorden op de in
deze tijd;
het middel weergegeven redenen en
derhalve voldoen aan de door
Overwegende dat de eisers in de artikel 97 van de Grondwet voorgemotiveringsverplichting,
in het middel aangegeven conclusie schreven
on?er het opschrift « toepasselijk- en anderzijds vaststellen dat, bij
hmd van de wet van 16 juni 1970 gebreke van verordenende bepalinbetreffende de meeteenheden, de gen houdende vaststelling van de
meetstandaarden en de meetwerk- meetkundige en technische voortuigen op de parkeermeters >> « heb- waarden die kunnen worden toegeben aangegeven dat ze verwezen past op de ijk van parkeermeters,
naar de toelichting die ze bij dat die meters niet geijkt zijn in de zin
argument hadden gemaakt in hun van de wet van 16 juni 1970; dat die
bij de eerste rechter ingediende vonnissen impliciet doch onmiskennota >>; dat die bij de politierecht- baar beslissen, zonder daarbij de in
bank ingediende en niet onderte- het middel aangegeven wettelijke
kende nota in hoofdlijnen hetzelfde bepalingen te schenden, dat die
betoog bevatte als het middel; dat omstandigheid niet afdoet aan het
de eisers in voormelde conclusie de verbindend karakter van de aanduirechtbank vroegen op hun conclusie dingen van de parkeermeters betrefin te gaan en aile beschikkingen fende de parkeertijd die naar gelang
van de beroepen vonnissen te beves- van de betaalde som is toegestaan;
Dat het middel niet kan worden
tigen; dat bij die vonnissen onder
meer werd beslist dat de wet van aangenomen;
16 juni 1970 van toepassing was op
de parkeermeters; dat de appelrechOver het tweede, derde en vierde midter daarom moest antwoorden op del samen,
dat verweer, zelfs als de eerste rechhet tweede, afgeleid uit de schending
ter, die enkel kennis had genomen van artikel 90, 1°, van de Gemeentewet
van een niet ondertekende nota die van 30 maart 1936,
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eisers veroordeelt wegens overtreding
van artikel 27.3.1 van het Wegverkeersreglement, op grand dat de beslissing
waarbij het aantal en de plaats van de
parkeermeters werd vastgesteld, regelmatig was genomen door het college van
burgemeester en schepenen van de stad
Nijvel ter uitvoering van artikel 90, 1",
van de Gemeentewet van 30 maart 1836,
terwijl uit het aan de correctionele
rechtbank voorgelegde dossier bleek dat
die beslissing was genomen door de
gemeenteraad, en de rechtbank trouwens beslist heeft dat het de door de
gemeenteraad op 27 april 1979 genomen
beslissing is die met toepassing van artikel 102 van de Gemeentewet moest worden bekendgemaakt;
het derde, afgeleid uit de schending
van artikel 102 van de Gemeentewet van
30 maart 1836,
doordat de correctionele rechtbank
oordeelt dat enkel de beslissing van de
gemeenteraad van 27 april 1979 en niet
de door het schepencollege genomen
besluiten van 18 juni 1979 en 4 februari
1980 moest worden bekendgemaakt,
terwijl het besluit van de gemeenteraad van 27 april 1979 geen aanwijzing
daaromtrent bevat; het college van burgemeester en schepenen (op 24 april
1980) verschillende wijzigingen aanbracht in dat besluit, wat het aantal en
de plaats van de parkeermeters betreft,
en die wijzigingen dienden te worden
bekendgemaakt;
het vierde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 7, 9, 97, 107 van de
Grondwet en 6, lid 2, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de correctionele rechtbank
beslist dat de door de gemeenteraad van
de stad Nijvel op 27 april 1979 vastgestelde verordening op de invoering van
een parkeerheffing moest worden toegepast op grand « dat niet is aangetoond
noch aangevoerd dat die bekendmaking
(van de desbetreffende verordening) niet
regelmatig is geschied; ... dat er geen
enkele reden is om te veronderstellen
dat de gemeenteverordening van 27 april
1979 betreffende de invoering van parkeergeld niet van kracht was op de dag
van de fei ten »,
terwijl de rechtbank vooraf diende na
te gaan of de voorwaarden voor de toepassing van de wet vervuld waren; de
rechtbank, ten einde te kunnen beslissen
of de bestaansvoorwaarden van het mis-

drijf wettelijk vervuld waren, diende na
te gaan of de bekendmaking, die het tijdstip bepaalt waarop de verordening verbindend
wordt
binnen
de
door
artikel 102 van de Gemeentewet voorgeschreven termijn, werkelijk was geschied :

Overwegende dat, wanneer de
gemeenteraden verordeningen inzake het parkeren vaststellen overeenkomstig de wetgeving en de
reglementen op de verkeerspolitie,
zij krachtens het enig artikel van de
wet van 22 februari 1965 bevoegd
zijn om parkeergeld op de motorrijtuigen te heffen; dat de inning van
dat parkeergeld kan geschieden
door middel van zogenaamde « parkeermeters
die blijkens de
omschrijving die hiervan gegeven
wordt in artikel 2.29 van het Wegverkeersreglement van 1 december
1975, gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 8 juni 1979,
toestellen zijn die ten behoeve van
een parkeerplaats of van een geheel
van parkeerplaatsen opgesteld zijn
en die bestemd zijn om de parkeertijd aan te duiden die naar gelang
van de betaalde som is toegestaan;
Overwegende dat in de door de
gemeenteraad vastgestelde verordeningen op de parkeermeters, zowel
wat betreft de bekendmaking die
een voorwaarde is voor hun verbindende kracht, als wat betreft de
bestuurlijke voogdij, een onderscheid moet worden gemaakt tussen
de verordeningen die tot doel hebben het parkeren van de motorrijtuigen te regelen, en de verordeningen die tot doe! hebben parkeergeld
voor die voertuigen in te voeren;
Overwegende dat de verordeningen waarbij, met het doel het parkeren van motorrijtuigen te regelen,
wordt beslist om op bepaalde plaatsen van de gemeente parkeermeters
aan te brengen, na de goedkeuring
door de bevoegde minister, niet hoeven te worden bekendgemaakt op
de door artikel 102 van de Gemeentewet voorgeschreven wijze om verbindend te zijn voor de weggebruikers; dat het krachtens artikel 12
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dat ze ter kennis zijn gebracht van artikel 102 van de Gemeentewet
de weggebruikers, hetzij door perso- voorgeschreven wijze om verbinnen die de kentekens van hun ambt dend te zijn voor de weggebruikers;
dragen en ter plaatse opgesteld zijn,
hetzij door passende verkeersteOverwegende dat de gemeentekens; dat, met toepassing van die raad van de stad Nijvel op 26 oktowetsbepaling, artikel 5 van het Weg- ber 1978 een aanvullende verordeverkeersreglement bepaalt dat de ning heeft vastgesteld op de politie
weggebruikers de verkeersborden in van het wegverkeer waarin werd
acht moeten nemen wanneer deze beslist parkeermeters te plaatsen in
regelmatig zijn naar de vorm, vol- sommige straten van de stad, en op
doende zichtbaar zijn en overeen- 27 april 1979 een verordening heeft
komstig de voorschriften van dat vastgesteld waarbij
parkeergeld
reglement zijn aangebracht; dat arti- werd ingevoerd; dat die verordeninkel 27.3.1 van genoemd reglement, gen zijn goedgekeurd door de
in zoverre het bepaalt dat op de bevoegde voogdijoverheid; dat de op
plaatsen met parkeermeters de par- 18 juni 1979 en 4 april 1980 genakeertijd beperkt is volgens de men besluiten van het schepencolgebruiksmodaliteiten ervan en dat lege van Nijvel administratieve
het voertuig uiterlijk bij het verstrij- rechtshandelingen zijn die strekken
ken van deze tijd de parkeerplaats tot de uitvoering van die verordeninmoet hebben verlaten, impliciet gen en die de plaatsen aanwijzen
doch onmiskenbaar de parkeerme- waarop de parkeermeters zullen
ters gelijkstelt met verkeersborden; worden aangebracht;
dat artikel 11.7 van het ministerieel
besluit van 11 oktober 1976 waarbij
Overwegende dat de vonnissen,
de minimumafmetingen en de bij- door te beslissen dat het college van
zondere plaatsingsvoorwaarden van burgemeester en schepenen van Nijde verkeerstekens worden bepaald, vel in voormelde besluiten het aanuitdrukkelijk bepaalt dat de par- tal en de plaats van de parkeermekeermeters gelijkstaan met ver- ters heeft vastgesteld, en dat die
keersborden en dat zij uit zichzelf besluiten niet hoefden te worden
verbindend zijn;
bekendgemaakt, de in de middelen
Overwegende dat de door de aangegeven wettelijke bepalingen
gemeenteraad vastgestelde verorde- niet schenden;
ningen op de parkeermeters die de
invoering van parkeergeld tot doel
Overwegende voor het overige dat
hebben eerst verbindend kunnen de vonnissen vaststellen dat niet
zijn w;nneer ze, na de goedkeuring wordt aangevoerd dat de gemeenteervan door de bestendige deputatie verordening van 27 april 1979 niet
van
de
provincieraad,
worden regelmatig was bekendgemaakt; dat
bekendgemaakt op de door arti- de rechtbank, bij ontstentenis van
kel 102 van de Gemeentewet voorge- een conclusie van de eisers dienschreven wijze;
aangaande, niet verplicht was hierOverwegende dat het college van op dieper in te gaan;
burgemeester en schepenen bevoegd
Dat de middelen niet kunnen woris voor de uitvoering van de door de
gemeenteraad vastgestelde verorde- den aangenomen;
ningen op de parkeermeters; dat de
En overwegende dat de subbesluiten die het college neemt ter
uitvoering van die bepalingen en stantiele of op straffe van nietigheid
waarin het de plaatsen aanwijst voorgeschreven rechtsvormen in
waar de parkeermeters zullen wor- acht zijn genomen en de beslissing
den aangebracht, niet hoeven te overeenkomstig de wet is gewezen;

-907Om die redenen, voegt de zaken
die op de algemene rol ingeschreven
staan onder de nrs. 2441 tot 2444;
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eerste eiser in de kosten
van zijn voorzieningen en de tweede
eiser in de kosten van de zijne.
23 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat
mr.
Desmette, Nijvel.
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WOEKER -

LENING OP AFBETALING VOORDELEN DIE DE NORMALE INTEREST EN
DEKKING VAN DE RISICO'S VAN DE LENING
OVERSCHRIJDEN - BEGRIP.

Het strafbeding en bet beding betreffende bet verval van de termijn van
ef!? pe;soonlijke Iening op afbetaling
ZlJn met noodzakelijk voordelen die
klaarblijkelijk de normale interest en
de dekking van het risico van de
lening overscbrijden, in de zin van
art. 494, tweede lid, Sw.; wanneer de
rechter als_ besluit van een omstandige
wteenzettmg van de feiten en na een
onderzoek van de uitgevoerde verricbtingen zegt dat bij zodanige bedingen
niet bescbouwt als voordelen, in de zin
van vorenvermeld artikel van dat wethoek, maar wei als gebruiken die de
uitlener, in geval van verzuim van de
lener, aanwendt om bet bedrag van de
boofdsom in te vorderen en bet winstVf!rlies te dekken, beslist hij niet dat
d1e bedmgen m geen geval zodanige
voordelen kunnen opleveren (1).

------------------1
(1) Zie Cass., 21 nov. 1960 (Bull. en Pas.,
1961, I, 311); 17 april 1970 (A.C., 1970, 754) met
concl. van proc.-gen. E. Krings, toen adv -gen ·
Cass., Frankr., 1e k., 10 okt. 1967, J.C.P.: 196s:
II, 15450 en noot H.B.; 1 feb. 1978 (Bull. civ., I,
nr. 44; DEL MARMOL, La repression de J'usure
nrs. 134, 241 en 406; R.P.D.B., v" Usure, nr. 90:
J. RocHETTE, « Reflexions sur le calcul des
charges d'emprunt ))' Revue de Ja Banque,
1967, blz. 332 e.v.; MoREAU-MARGREVE, « La loi
du 5 mars 1965 et le regime des pr€ts personnels a temperament }}' J.T., 1966, blz. 733
e.v. ?n 755 e.v.; DELMAS-MARTY, Droit penal des
aif8.1res, biz. 232, V.

(PROCUREUR-GENERAAL B!J HET HOF
BEROEP TE BRUSSEL T. COLLIN)

VAN

ARREST ( vertaling )

(A.R. nr. 2783)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 494, tweede lid,
van het Strafwetboek,
doordat het arrest, om verweerder vrij
te spreken van het hem ten laste gelegde
feit dat hij als dader of mededader er
een gewoonte van heeft gemaakt de
behoeften of de onwetendheid van de
leners te misbruiken door voor zichzelf
of voor een ander wegens in enigerlei
vorm aangegane geldleningen interesten
en andere voordelen te doen beloven die
klaarblijkelijk de normale interest en de
dekking van het risico van die lening
overschrijden, de vraag onderzoekt of
het strafbeding en het beding betreffende het verval van de termijn te
beschouwen zijn als voordelen die de uitlener zich hoven de normale interest en
de dekking van het risico heeft doen
beloven, dat het daarna beslist dat " de
twee betwiste bedingen geen voordelen
zijn in de zin die artikel 494 van het
Strafwetboek aan die woorden geeft ,
en daarbij vermeldt dat de genoemd~
bedingen die middelen zijn om druk uit
te oefenen op nalatige betalers, alsook
" technieken om het hoofdbedrag en het
bedrag van de winstderving in te vorderen ,, « enkel uitwerking hebben in geval
van niet-uitvoering van de overeenkomst
door de lener " en « het bedrag ervan
forfaitair wordt vastgesteld vermits de
hoegrootheid van de schade niet lean
worden voorzien >> en dat " de rechtbanken telkens het a! dan niet geoorloofd
karakter moeten onderzoeken van die
bedingen die enkel krachtens definitieve
rechterlijke beslissingen rechtsgevolgen
kunnen hebben »,
terwijl in de veronderstelling dat het
arrest aldus moet worden uitgelegd dat
die clausules in geen geval als voordelen
kunnen worden beschouwd en in de veronderstelling dat de vrijspraak hierop
gegrond was dat de gevolgen van de
betwiste bedingen nooit in aanmerking
mogen worden genomen bij de beoordeling van het a! dan niet buitensporig
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lasten, het de term

«

voordeel

>>

verkeerd

zou hebben uitgelegd, daar het voordeel
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moet worden omschreven als elke in
geld waardeerbare prestatie die, rekening houdende met de economische
RECHTgevolgen, neerkomt op een financii:He CASSATIE - BEVOEGDHEID
STREEKSE GEMEENTEBELASTINGEN - VERlast en een werkelijke uitgave die door
SCHRIJVING
IN
HET
CASSATIEVERde lener uit hoofde van de lening moet
ZOEKSCHRIFT BEVOEGDHEID VAN HET
worden gedragen :
HOF OM ZE TE VERBETEREN.

Overwegende dat het arrest, na de Om een cassatieberoep in rechtstreekse
feiten van de zaak omstandig te
gemeentebelastingen te beoordelen, is
hebben uiteengezet en na de aard
het Hot bevoegd om een verschrijving
in het cassatieverzoekschrift te verbevan de uitgevoerde verrichtingen te
teren wanneer die verschrijving duidehebben onderzocht, beslist dat « de
lijk blijkt uit de context van die akte
twee betwiste bedingen geen voorde(1).
len zijn in de zin van artikel 494
van het Strafwetboek, doch gebruiken die de uitlener, in geval van
(((SOCIETE IMMOBILIERE
verzuim van de lener, aanwendt om
DUVAL DES SEIGNEURS • N.V.
T. GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE)
het bedrag van de hoofdsom in te
vorderen en het winstverlies te dekken »;
ARREST ( verta]ing )
Dat het derhalve nergens beslist
dat die bedingen in geen geval
als voordelen kunnen worden beschouwd en dat die bedingen nooit
in aanmerking mogen worden genamen bij de beoordeling van het al
dan niet buitensporig karakter van
de aan de lener opgelegde lasten;
Dat het middel berust op een
onjuiste lezing van het arrest en
derhalve feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, ...

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.

(A.R. nr. F 585 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 april 1982 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat in de verklaring
van cassatieberoep staat dat de lasthebber van eiseres zich in cassatie
voorziet tegen een beslissing, die op
28 april 1982 door de Bestendige
Deputatie van Brabant inzake verhaalbelastingen is genomen in de
zaak van de Societe anonyme immobiliere du Val des Seigneurs tegen de gemeente Sint-LambrechtsWoluwe;
Overwegende dat het op 15 juni
1982 door de provinciegriffier aan de
griffie van het Hof toegezonden dossier en de daarbij gevoegde beslissing betrekking hebben op een door
de bestendige deputatie op 15 april
1982 inzake verhaalbelastingen genomen beslissing;
Overwegende dat evenwel uit de
bij de voorziening gevoegde lastgeving blijkt dat de lasthebber cassa-

23 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Legros, eerste voorzitter - l - - - - - - - - - - - - - - - - Verslaggever : de h. Screvens - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
(1) Zie Cass., 6 april 1978 (A. C., 1978, 898) en
Bisthoven, advocaat-generaal.

22 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 125).

-909tieberoep moest instellen tegen de hierop een grondinneming, minnelijke
beslissing van de bestendige deputa- grondafstand onder bezwarende titel of
tie waarbij
het bezwaarschrift ruiling; dat het Braffort-complex vijf
blokken telt, die evenwel
werd verworpen tegen twee belas- afzonderlijke
aile behoren tot dezelfde medeeigendom;
tingen die op 8 mei 1981 door de dat krachtens de basisakte onverdeelde
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe aandelen in de algemene gemeenschapop haar naam sub artikel 841 ten pelijke delen, waaronder de grand en bijkohiere waren gebracht »; dat de zondere gemeenschappelijke delen, als
onder dat artikel bedoelde belastin- medeeigendom en onverdeeldheid toegegen het onderwerp vormen van de voegd zijn aan het blok dat gevormd
wordt door het flatgebouw Algarve; dat
bestreden beslissing;
een gedeelte van de grand rond het
Overwegende derhalve dat ten Algarve-flatgebouw wei degelijk paalt
deze, gelet op die vermeldingen van aan de Stafhouder Braffortstraat; dat
de voorziening en de betekening, artikel 1 van de belastingverordening
geen enkele twijfel mogelijk is over betrekking heeft op de aan de straat
de beslissing waartegen de voorzie- gelegen eigendommen en niet op de
ning was ingesteld en dat de ver- gebouwen; dat een eigendom, zoals ten
keerde dagtekening ervan enkel te deze, zowel een gebouwd als een ongebouwd gedeelte kan omvatten; dat het
wijten was aan een verschrijving;
Braffort-complex slechts een enkel eigenDat de voorziening ontvankelijk dom vormt, zodat de belasting onder aile
medeeigenaars van het complex is veris;

deeld; dat uit het door het gemeentebe-

Over het middel, afgeleid uit de scherr- stuur van Sint-Lambrechts-Woluwe uitding van de artikelen 97 van de Grand- gebrachte advies blijkt dat de jaarlijkse
wet, 12 van de belastingverordening van
5 december 1974 van de gemeente SintLambrechts-Woluwe op de aankoop van
de aardebaan van de aangelegde, verbrede, rechtgetrokken of verlengde openbare wegen, en 13 van de belastingverordening van 5 december 1974 van dezelfde
gemeente op de grondwerken, de trottoirbanden, bestratingen en andere
bekledingen,
doordat de bestreden beslissing het
bezwaarschrift afwijst dat eiseres had
ingediend tegen de directe gemeentebelastingen op de aankoop van de aardebaan van de openbare wegen en op de
grondwerken, trottoirbanden, bestratingen en andere bekledingen, op grand
dat artikel 1 van de door de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe op
7 december 1979 gestemde belastingverordening als volgt luidt : " Worden aan
een rechtstreekse taks onderworpen om
de door de gemeente gemaakte uitgaven
te dekken, de bebouwde en onbebouwde
eigendommen palende aan de wettelijke
rooilijn van de openbare wegen of de
delen van openbare wegen welke aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of verlengd zijn, zelfs wanneer het gaat om
wegen die aan andere openbare besturen
toebehoren, waarvan de gemeente voor
de uitvoering ervan een financiele tegemoetkoming heeft verleend. Deze taks
zal toegepast worden op elke aanliggende eigendom, weze er al of niet

directe belastingen zijn vastgesteld op
basis van de door {eiseres) werkelijk
gedane verkopen en dat laatstgenoemde
enkel belasting moest betalen op de
onverdeelde aandelen in het complex dat
haar nog op 1 januari van elk aanslagjaar toebehoorde; ... dat de overige argumenten van (eiseres) geen invloed hebben op de verplichting om de belasting
te betalen »,
terwijl, eerste onderdeel, de bestreden
beslissing aldus nergens antwoordt op
het middel van verweerster ten betoge
dat « de bij de basisakte aan elk privatief gedeelte in elk blok toegevoegde
aandelen in de grand het accessorium
uitmaken van die privatieve gedeelten
en dat deze niet aan (eiseres) toebehoren
doch aan de naamloze vennootschap
Gebouwen en Bruggen die deze gebouwen op haar kosten heeft opgetrokken »;
de beslissing derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de bestendige deputatie, nu zij niet betwist dat, zoals eiseres in haar bezwaarschrift betoogde, de
naamloze vennootschap Gebouwen en
Bruggen en niet eiseres eigenares is van
de aandelen in de grand en nu zij beslist
dat dit middel van eiseres " geen invloed
heeft op de verplichting om de belasting
te betalen », aan eiseres belastingen
oplegt die nochtans, naar luid van de in
het middel aangehaalde belastingveror-

-910deningen, " op de eigendom worden
geheven en door de eigenaar verschuldigd zijn " (schending van de in het middel aangehaalde bepalingen van die
belastingverordeningen) :

Nr. 416
1"
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

HUUR-

W at het eerste onderdeel betreft :
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - WETOverwegende dat eiseres in het
TEN VAN 23 DEC. I980 EN 24 DEC. 1981 TOT TIJDELIJKE REGELING VAN DE HUUR- EN
aan de bestendige deputatie van de
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT
provincieraad
gerichte
bezwaarVAN
EEN ONROEREND GOED VERLENEN schrift tegen de heffing van de in
BEPALINGEN DIE DE HUURPRIJZEN BEPERhet middel
nader
omschreven
KEN EN DE HUUR- EN ANDERE OVEREENgemeentebelastingen onder meer
KOMSTEN VAN RECHTSWEGE VERLENGENbetoogde dat de aandelen in de
BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.
grand die bij de basisakte aan elk
privatief gedeelte van het Braffortcomplex waren toegevoegd, deel uit- 2° HUUR VAN GOEDEREN - HUUROVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN maakten van die privatieve gedeelOPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - VERten en dat deze niet de eigendom
LENGING- OPDRACHT VAN DE RECHTER.
zijn van de Societe immobiliere du
Val des Seigneurs, doch van de
naamloze vennootschap Gebouwen 1' De bepalingen van de wetten van
en Bruggen die deze gebouwen op
23 dec. 1980 en 24 dec. 1981 tot tijdehaar kosten heeft opgetrokken;
lijke regeling van de huur- en andere
Overwegende dat noch met de in
het middel weergegeven noch met
enige andere redenen van de beslissing geantwoord wordt op dat verweer;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

overeenkomsten die het genot van een
onroerend goed verlenen, die de huurprijzen beperken en de huur- en
andere desbetreffende overeenkomsten
van rechtswege verlengen, raken de
wezenlijke belangen van de Staat of
stellen in het privaatrecht de beginselen vast waarop de economische orde
van de maatschappij gegrondvest is;
zij zijn derhalve van openbare orde
(1).
2" Wanneer de huurder die is opgezegd,

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de Provincieraad van Henegouwen.
24 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux - Gelijkluidende conclusie van de
h. Ballet, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick.

betoogt dat hij recht heeft op de wettelijke verlenging van de huurovereenlwmst, zonder de bepalingen te vermelden van de wet die voor het
Jopende jaar van rechtswege de overeenkomsten waarop zij toepasselijk is,
verlengt, kan de rechter zich niet ertoe
beperkende de wet toe te passen die
van kracht is op de datum waarvoor
de opzegging is gegeven, maar moet
hij ambtshalve nagaan of de huurder
niet ook aanspraak kan maken op het
voordeel van de wet die van kracht is
op het ogenblik van de uitspraak.
(Wetten van 23 dec. 1980 en 24 dec.
1981 tot tijdelijke regeling van de
huur- en andere overeenkomsten die
het genot van een onroerend goed verlenen.)
{1) Cass., 28 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr 66).
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ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 6809)

HET HOF. - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 april 1982 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Doornik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 4, §§ 1 en
4, en 8 van de wet van 24 december 1981
tot tijdelijke regeling van de huur- en
andere overeenkomsten die het genot
van een onroerend goed verlenen,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst moest worden beschouwd als een huurovereenkomst, dat de verweerders op 15 mei
1979 aan eiseres opzegging hadden gegeven tegen 1 oktober 1981 en dat laatstgenoemde zich beriep op de door de « wet
op de huurovereenkomsten >> voorgeschreven verlenging van rechtswege,
zonder evenwel de wet aan te wijzen
waarop zij zich beriep, beslist « dat het
ten deze enkel kan gaan om de op
1 januari 1981 in werking getreden wet
van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de huurovereenkomsten, daar
de termijn van opzegging waarvan kennis was gegeven overeenkomstig de
bedingen van de overeenkomst, verstreken was op 1 oktober 1981 », dat de overeenkomst onder toepassing valt van
genoemde wet, dat, nu de verweerders
zich in de aan eiseres ter kennis
gebrachte opzegging niet hebben beroepen op een grond tot intrekking van de
wettelijke verlenging, « de overeenkomst
was verlengd tot 31 december 1981 » en
dat derhalve moet worden beslist dat de
op 15 mei 1979 gegeven opzegging « ten
gevolge van de wettelijke verlenging volledige uitwerking zal hebben op
1 januari 1982 om nul uur »,

1982, behoudens intrekking van de verlenging, de feitenrechters, zelfs ambtshalve, dienden na te gaan of eiseres, die
naar hun oordeel in aanmerking kwam
voor de door de wet van 23 december
1980 voorgeschreven verlenging, niet
tevens aanspraak mocht maken op het
voordeel van de verlenging dat onder
dezelfde voorwaarden en modaliteiten
wordt toegekend door de wet van
24 december 1981; het bestreden vonnis,
nu het zonder acht te slaan op de wet
van 24 december 1981 de overeenkomst
aileen verlengt tot 1 januari 1982 om nul
uur en eiseres onder bevestiging van het
beroepen vonnis beveelt om het
,gehuurde pand tegen die dag te ontruimen, de bewijskracht miskent van het
verzoekschrift van hoger beroep van
eiseres (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en de in het middel aangewezen
bepalingen van de wet van 24 december
1981 schendt :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, beslist dat de
tussen de partijen gesloten huurovereenkomst niet onder de toepassing valt van de landpachtwet en
derhalve enkel als een huurovereenkomst kan worden beschouwd;
Dat het vervolgens, op grond van
de wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de huur- en
andere overeenkomsten die het
genot van een onroerend goed verlenen, beslist dat, aangezien de verweerders zich in de aan eiseres op
16 mei 1979 ter kennis gebrachte
opzegging niet hebben beroepen op
enige grond tot intrekking van de
wettelijke verlenging, die overeenkomst van rechtswege is verlengd
tot 1 januari 1982 om nul uur;

Overwegende dat de wettelijke
uitzonderingsbepalingen, die met
ingang van 30 maart 1976 de huurprijzen beperken en de huur- en
andere overeenkomsten die het
genot van een onroerend goed verlenen van rechtswege verlengen, de
wezenlijke belangen van de Staat
komsten waarop ze van toepassing is raken of, in het privaat recht, de
van rechtswege verlengt tot 31 december beginselen vaststellen waarop de

terwijl, nu enerzijds eiseres betoogde
dat ze recht had op het voordeel van de
door << de wet op de huurovereenkomsten » voorgeschreven verlenging en
nu anderzijds de bepaling van openbare
orde, vervat in artikel 4, §§ 1 en 4, van
de in het middel vermelde en op
1 januari 1982 in werking getreden wet
van 24 december 1981, de overeen-
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schappij gegrondvest is, en derhalve
1" KAMER - 25 maart 1983
van openbare orde zijn;
Dat eiseres zich weliswaar in haar TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN- BURGERLIJKE ZAKEN NEDERLANDSTALIGE
akte van hager beroep niet had
RECHTSPLEGING - BESLISSING OVER EEN
beroepen op de op 1 januari 1982 in
GESCHILPUNT OP GROND VAN EEN IN HET
werking getreden wet van 24 decemFRANS GESTELDE OVERWEGING VAN DE
ber 1981, waarvan artikel 4, §. 1, de
RECHTERS - GEVOLG.
onder toepassing van de wet vallende overeenkomsten van rechts- Nietig is het vonnis dat, gewezen in een ·
zaak waarvan de procestaal het Nederwege verlengt tot 31 december 1982
Jands is, beslist over een geschilpunt op
behoudens intrekking van de verlengrand van een in het Frans gestelde
ging op bepaalde gronden, doch dat
overweging van de rechters, zij het in
de rechters bij hun uitspraak, op
de vorm van en citaat van een arrest
20 april 1982, over het verzoek om
van het Hoi, wanneer het niet gaat om
verlenging ambtshalve dienden na
een nadere toelichting van een
te gaan of eiseres niet ook voor het
gedachte waarvan de zakelijke inhoud
jaar 1982 aanspraak mocht maken
in de procestaal is weergegeven (1).
(Artt. 2, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste
op het voordeel van de verlenging
lid, Taalwet 15 juni 1935.)
onder de voorwaarden en op de
wijze als bepaald bij de wet van
(« DE PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE
24 december 1981;
DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE
ANTWERPEN, S.V. T. VANDER HAEGEN)

Overwegende dat het bestreden
vonnis, door geen acht te slaan op
artikel 4, § 1, van de wet van
24 december 1981, die wetsbepaling
schendt;

ARREST

(A.R. nr. 3653)

HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel dienaangaande den vonnis, op 24 november 1981 in
hager beroep door de Rechtbank van
gegrond is:
Eerste Aanleg te Mechelen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof op
7 december 19678 gewezen (2);

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 laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen, zitting
houdende in hager beroep.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 24, 28, 29, 37
eerste lid, 40, eerste lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken,
doordat het vonnis eiseres veroordeelt
om de door haar aangebrachte aansluiting
op de waterleiding te Kalmthout, Hollekelderstraat, weg te nemen binnen een
termijn van drie maanden, op last van
aan verweerder een schadevergoeding te
betalen van 100 frank per dag, op grond :
dat vooraf dient gesteld dat " l'annulation
d'un jugement ou d'un arret, si gEmeraux
et absolus que soient les termes dans lesquels elle a ete prononcee par Ia Cour de
cassation, est limitee a Ia partie du moyen

24 maart 1983 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : ridder de Schaetzen, voorzitter - Gelijkluidende concluZie Cass., 18 dec 1961 (Bull. en Pas., 1962,
sie van de h. Janssens de Bisthoven, I, {1)
475) en 3 mei 1977 {A.C., 1977, 898).
advocaat-generaal - Advocaten
mrs.
Van Ryn en Dassesse.
{2) A.C., 1978 79, 404.

-913qui lui a servi de base; elle laisse subsis- ! arrest melding zal worden gemaakt
ter, comme passees en force de chose op de kant van het vernietigde vonjugee, toutes les dispositions non atta- nis; houdt de kosten aan en zegt dat
quees par le pourvoi, a moins qu'elles ne de feitenrechter daarover zal beslisse rattachent aux chefs casses par un
lien d'indivisibilite ou de dependance sen; verwijst de zaak naar de Rechtnecessaire , (Hof van Cassatie, 30 april bank van Eerste Aanleg te Turnhout,
1914, Pas., 1914, I, 207; R.P.D.B., zitting houdende in hager beroep.
vo Pourvoi en cassation en matiere civile,
n' 564); dat derhalve de rechtbank uitslui25 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
tend nog een beslissing mag nemen op het de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verpunt waarover de vernietiging is uitge- slaggever : de h. Soetaert - Gelijkluisproken, namelijk heeft eiseres al dan dende conclusie van de h. Tillekaerts,
niet het recht of de macht van ambtswege advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
waterleidingen op een privaat eigendom Houtekier en Biitzler.
aan te leggen omdat de gemeente over
een politiemacht beschikt;
terwijl de taal van de rechtspleging van
deze zaak, ook na de verwijzing, het
Nederlands was, zodat het vonnis in die
taal van de rechtspleging gesteld diende Nr. 418
te worden; het motief, op grond waarvan
de rechtbank beslist nog slechts uitsluitend te mogen kennis nemen van een
1' KAMER - 25 maart 1983
enkel geschilpunt, namelijk of eiseres a!
dan niet gerechtigd is een waterleiding in
privaat domein te leggen omdat de HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSgemeente over een politiemacht beschikt,
HUUR - HANDELSHUURWET, ART. 2, 1° in het Frans is opgesteld, zodat het bestreDRAAGWIJDTE.
den vonnis niet wettig in het Nederlands
gesteld is en dientengevolge nietig is :
Naar Juid van art.2, 1", Handelshuurwet
zijn de bepalingen van die wet niet
Overwegende dat het aangevochvan toepassing op de huur die, wegens
ten, in het Frans gestelde gedeelte
de aard of de bestemming van het
van het vonnis, blijkens de context
goed of volgens de gebruiken, normaal
hiervan, een overweging uitmaakt
wordt toegestaan voor minder dan een
jaar; oak wanneer een huur van een
van de rechters, zij het in de vorm
jaar
of meer wordt bedongen, belet dit
van een citaat van een arrest van het
niet dat voormeld artikel 2, r, toepasHof; dat het niet aileen maar een
sing vindt indien naar de normale
citaat is uit een bewijsstuk, of een
gang van zaken in zodanige geval de
nadere toelichting van een gedachte,
huur, wegens de aard of de bestemwaarvan de zakelijke inhoud in de
ming van het goed of volgens de
procestaal is weergegeven;
gebruiken, wordt toegestaan voor minder dan een jaar; niet de bedongen
Dat de beslissing, waarvan zodahuurtijd maar de door de wet bepaalde
nige overweging in een andere dan
objectieve
criteria zijn beslissend; het
de procestaal is gesteld, ingevolge
sluiten van achtereenvolgende huurartikel 40, eerste lid, van de wet van
overeenkomsten, het doen van investe15 juni 1935 op het gebruik der talen
ringen door de huurder en/of het
in gerechtszaken, ten deze nietig is
exploiteren van een handelszaak in
wegens schending van de overige in
het gehuurde goed zijn evenmin beslisbet middel vermelde wetsbepalingen;
send (1).
Dat het middel gegrond is;

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

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van dit

(1) Zie Cass., 27 sept. 1963 (Bull. en Pas.,
1964, !, 96) en 26 maar! 1976 (A.C., 1976, 865);
Rep. prat. dr. beige, Compl. !, druk 1964, trefwoord Baux commerciaux, nr. 37; Les NovelJes, dr. civ ., t. VI, Louage de chases, vol. II,
druk 1970, Les baux commerciaux, m·s. 1535
tot 1537; DE PAGE, t. IV, druk 1972, nr. 781/B;
Rep. notarial, t. VIII, Les baux, livre IV, druk
1981, nrs. 27 tot 29.

-914naar de normale gang van zaken in
een dergelijk geval de huur, wegens
de aard of de bestemming van het
ARREST
goed of volgens de gebruiken, wordt
toegestaan voor minder dan een
(A.R. nr. 37 55}
jaar; dat niet de bedongen huurtijd
maar de door de wet bepaalde
RET HOF; - Gelet op het bestre- objectieve criteria beslissend zijn;
den vonnis, op 6 april 1982 in hoger
Overwegende dat het sluiten van
beroep gewezen door de Rechtbank achtereenvolgende huurovereenkomvan Eerste Aanleg te Turnhout;
sten, het doen van investerin!:?en
Over het midde;, afgeleid uit de scherr- door de huurder en/of het exploiteding van de artikelen 1 en 2, inzonder- ren van een handelszaak in het
heid 1' daarvan, van afdeling 2bis van goed evenmin beslissend zijn om
titel VIII van boek III van het Burgerlijk artikel 2, 1', niet toe te passen;
Wetboek houdende de regels eigen aan
Dat het middel faalt naar recht;
de handelshuurovereenkomsten,
(VAN MECHELEN, STERCKX T. ILWRAITH-CLARK,
VANDERVELDE, BOGAERTS)

doordat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat aan de eisers de frituur achtereenvolgens in 1977, 1978, 1979 en 1980
telkens voor een jaar werd verhuurd,
deze verhuringen niet als handelshuur
beschouwt omdat het domein waarop de
frituur gelegen is tijdens de wintermaanden gesloten is, zodat de daarop gelegen
frituur enkel vanaf het voorj aar tot en
met het najaar wordt uitgebaat,
terwijl niet de periode van de daadwerkelijke uitbating maar wei de periode
waarvoor de huur wordt toegestaan,
beslissend is voor de vraag of de verhuring a! dan niet voor minder dan een
j aar wordt toegestaan;
en terwijl de hernieuwing van de verhuring gedurende verschillende achtereenvolgende jaren erop wijst dat de
huurder, waarvan niet wordt betwist dat
hij in het gehuurde goed bel~~:ngrijke.
investeringen heeft gedaan, m het
gehuurde goed een handelszaak exploiteert zodat deze achtereenvolgende verhuri~gen, a! zouden zij voor minder dan
een jaar zijn toegestaan, wei onder de
bepalingen over de handelshuurovereenkomsten vallen :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
25 maart 1983 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van Heeke en Houtekier.

Nr. 419
2'

KAMER -

29 maart 1983

1° STRAF-

WI.JZIGING VAN DE STRAFMAAT
NADAT HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - TOEPASSELIJKE STRAF.

Overwegende dat, naar luid van
artikel 2, 1', van de Handelshuur- 2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
wet, de bepalingen ervan niet van
- TOEPASSING IN DE TIJD - STRAFZAKEN
toepassing zijn op de huur die,
- STRAF - WIJZIGING VAN DE STRAFMAAT
wegens de aard of de bestemming
NADAT HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - TOEvan het goed of volgens de gebruiPASSELIJKE STRAF.
ken, normaal wordt toegestaan voor
minder dan een jaar;
3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
Overwegende dat ook wanneer
VALSE STUKKEN - W.I.B., ART. 340 een huur van een jaar of meer
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STliKKEN
wordt bedongen, dit niet belet dat
OM DE BELASTING TE ONTDlHKEN - STRAF
artikel 2, 1', toepassing vindt indien
VAN CORRECTIONELE AARD.

-915frank verhoogd met 390 deciemen of
drie maanden vervangende gevangenisstraf, en een fiscale geldboete
BESTANDDELEN - GEVOLG.
van 100.000 frank of drie maanden vervangende gevangenisstraf,
1" en 2" Indien de ten tijde van het vonnis geldende straf verschilt van die wegens, tussens 30 december 1971
welke ten tijde van het misdrijf was en 13 of 23 september 1977 : A. valsbepaald, wordt luidens art. 2, tweede heid in geschrifte en gebruik ervan
lid, Sw. de minst zware straf toege- met het opzet de belastingen te ontpast.
duiken of een derde daaraan te
doen ontsnappen, B. valsheid in
3" Luidens art. 340 WI.B. zijn de cor- geschrifte en gebruik ervan met het
rectionele straiten voor valsheid en bedrieglijk opzet de B.T.W. te ontgebruik van valse stukken met de
bedoeling belasting te ontduiken min- duiken of een derde daaraan te
der zwaar dan de criminele straffen doen ontsnappen, C. overtreding van
die op dezelfde feiten waren gesteld de artikelen 45, § 1, 50, §§1, 3 en 4,
v66r de inwerkingtreding van genoemd 54, 73, §§ 1, 2, 3 en 4, en 74 van het
art. 340, als gewijzigd bij de wet van W etboek van de Belasting over de
10 feb. 1981.
Toegevoegde Waarde;
Overwegende dat, op het tijdstip
4" De onwettigheid van een bestanddeel
van de enige toegepaste straf strekt waarop zij gepleegd werden, de feiten A en B bestraft werden met crizich uit tot de gehele straf.
minele straffen ingevolge de artikelen 193, 196, 197 en 213 van het
(MEIRE T. BELGISCHE STAAT MIN. V. Strafwetboek, 342 van het Wetboek
FINANCIEN)
van de Inkomstenbelastingen en 73,
§ 1, van het Wetboek van de BelasARREST ( vertaJiryg)
ting over de Toegevoegde Waarde,
en het feit C met correctionele straf(A.R. nr. 7129)
fen ingevolge artikel 73, § 1, van
laatstvermelde wetboek; dat ten
HET HOF; - Gelet op het bestre- tijde van het arrest de feiten A, B
den arrest, op 30 november 1981 en C bestraft werden met correcdoor het Hof van Beroep te Brussel tionele straffen ingevolge de artikegewezen;
len 340, eerste lid, van het Wetboek
Over het middel, ambtshalve aange- van de Inkomstenbelastingen, 73 en
voerd en afgeleid uit de schending van 73bis, eerste lid, van het Wetboek
de artikelen 9 van de Grondwet, 2, van de Belasting over de Toegetweede lid, en 100, eerste lid, van het voegde Waarde, zoals zij werden
Strafwetboek, 340, eerste lid, van het vervangen respectievelijk bij de artiWetboek van de Inkomstenbelastingen kelen 1 en 9 van de herstelwet van
en 73bis, eerste lid, van het Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde 10 februari 1981 betreffende de
Waarde, zoals zij werden vervangen strafrechtelijke beteugeling van de
respectievelijk bij de artikelen 1 en 9 belastingontduiking;
van de herstelwet van 10 februari 1981
Overwegende dat, luidens artibetreffende de strafrechtelijke beteuge- kel 2, tweede lid, van het Strafwetling van de belastingontduiking :
boek, indien de straf, ten tijde van
Overwegende dat het arrest, met het vonnis bepaald, verschilt van die
toepassing van de artikelen 65, 80, welke ten tijde van het misdrijf was
193, 196, 197, 213 en 214 van het bepaald, de minst zware straf wordt
Strafwetboek en 342 van het Wet- toegepast;
boek van de Inkomstenbelastingen,
Overwegende dat, wat betreft de
eiser veroordeelt tot een enkele feiten A en B, de correctionele strafstraf, namelijk een gevangenisstraf fen bepaald bij de nieuwe wet minvan een jaar, een geldboete van 500 der zwaar zijn dan de criminele
4° STRAF -

EEN ENKELE STRAF MET VERSCHILLENDE BESTANDDELEN - UITGESPROKEN STRAF ONWETI!G T.A.V. EEN VAN DIE

-916straffen bepaald bij de oude wet; aan de Belgische Staat, die niet
dat, wat betreft het feit C, de cor- meer in zaak is ingevolge artirectionele straffen bepaald bij de kel 350, eerste lid, van het Wetboek
nieuwe wet zwaarder zijn dan de van de Inkomstenbelastingen, zoals
correctionele straffen bepaald bij de vervangen bij artikel 47 van de wet
van 8 augustus 1980, en laat die kosoude wet;
Overwegende dat het hof van ten ten laste van eiser; verwijst de
beroep, nu het met toepassing van zaak naar het Hof van Beroep te
artikel 65 van het Strafwetboek voor Antwerpen.
de feiten A, B en C een enkele straf
29 maart 1983 - 2" kamer - Voorzituitspreekt, de zwaarste, voor het ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter bepalen van de zwaarste straf in Verslaggever : de h. D'Haenens aanmerking diende te nemen de Gelijkluidende conclusie van de h.
straffen bepaald door de nieuwe Krings, procureur-generaal - Advocaat :
wet, wat de feiten A en B betreft, en mr. Houtekier.
de straffen bepaald door de oude
wet, wat het feit C betreft; dat de
correctionele straffen, bepaald voor
de feiten A en B, namelijk een Nr. 420
gevangenisstraf van een jaar tot vijf
jaar en een geldboete van 10.000
2" KAMER - 29 maart 1983
frank tot 500.000 frank, de zwaarste
straf is; dat, nu het arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van
een j aar, een geldboete van 500 VENNOOTSCHAP - COOPERATIEVE VEN·
NOOTSCHAP - AANTREKKEN VAN PRIVE·
frank en een fiscale geldboete van
SPAARGELDEN - PUBLIEKE AARD VAN DE
100.000 frank, de geldboete van 500
VERRICHTING - BEGRIP.
frank, uitgesproken ingevolge artikel 214 van het Strafwetboek, De publieke aard van de verrichting van
onwettig is, nu die geldboete noch
het aantrekken van spaargelden,
bedoeld in art. 108, boek 1, titel 11, Kh.,
door artikel 342 van het Wetboek
in art. 26 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935
van de Inkomstenbelastingen, toeop de bankcontrole en het uitgifterepasselijk ten tijde van het misdrijf,
gime voor titels en effecten, en in de
noch door artikel 340 van het Wetartt. 1, 15 en 22 wet 10 juni 1964 op het
boek van de Inkomstenbelastingen,
openb13ar aantrekken van spaargelden,
toepasselijk ten tijde van het arrest,
staat vast, volgens art. 1, K.B. 12 nov.
bepaald is;
1969, zodra, met name, voor eigen
rekening
of voor rekening van een
Overwegende dat de onwettigheid
derde
meer dan vijftig personen wervan een bestanddeel van de enige
den aangesproken; er behoeft geen
toegepaste straf zich uitstrekt tot de
onderscheid te worden gemaakt naargehele straf;
gelang de aangesproken personen al
dan niet vennoten zijn van de onderneming die de spaargelden aantrekt,
aangezien dat onderscheid in genoemd
K.B. niet wordt gemaakt.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen door eiser (DETELDER, DE GRYSE; " CENTRALE KREDIET·
aangevoerd, die niet kunnen leiden VERLENING " N.V. T. DETELDER, DE GRYSE)
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt de bestreden beslissing;
ARREST
beveelt dat van dit arrest melding
(A.R.
nr. 7659)
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; laat de
HET HOF; - Gelet op het bestrekosten ten laste van de Staat,
behalve de kosten van betekening den arrest, op 22 september 1982
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door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
Overwegende dat het arrest de
eisers Detelder en De Gryse veroordeelt tot een geldboete wegens :
A. buiten de gevallen bepaald door
de artikelen 39 en 88 van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, voornemens zijnde
acties, effecten of winstaandelen
van vennootscha~;>pen, hetzij obligaties openbaar te koop te stellen, te
koop aan te bieden of te verkopen,
nagelaten te hebben de Bankcommissie daarvan vijftien dagen op
voorhand kennis te geven; B. fondsen te hebben ontvangen of het
publiek te hebben gesolliciteerd met
het doel fondsen te ontvangen
bedoeld in artikel 1 van de wet van
10 juni 1964, namelijk fondsen
terugbetaalbaar op termijnen of
mits opzeggingen van meer dan zes
maanden, zonder bij de Bankcommissie te zijn ingeschreven, met de
omstandigheid dat, wat beide telastleggingen betreft, de publieke aard
van deze verrichtingen vaststaat
zodra, voor eigen rekening of voor
rekening van een derde, meer dan
vijftig personen worden gesolliciteerd, namelijk obligaties aan toonder van de samenwerkende vennootschap Guidera ter waarde van 1.000,
10.000 en 100.000 frank over reeksen
A tot J en met looptijden van zes of
tien jaar, aan meer dan vijftig personen; dat het arrest de civielrechtelijke vordering van de naamloze
vennootschap Centrale Kredietverlening afwijst als ongegrond;
I. Op de voorziening van Robert
Detelder en Guy De Gryse :
Overwegende dat de eisers hun
voorziening hebben beperkt tot de
beschikkingen van het arrest op
strafrechtelijk gebied;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 78, 107 van de
Grondwet, 5 van de wet van 20 juli 1955
houdende instelling van een nationale
raad voor de cooperatie, 1, 2, 13, 22 van
de wet van 10 juni 1964 op het openbaar
aantrekken van spaargelden, gewijzigd

bij het koninklijk besluit nr. 63 van
10 november 1967 en bij de wetten van
10 juli 1969 en 30 juni 1975, 1, 5, eerste
lid, van de wet van 10 juli 1969 op het
solliciteren van het openbaar spaarwezen onder meer inzake roerende waarden, 26, 34, 42, 8', van het koninklijk
besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de
bankcontrole en het uitgifteregime voor
titels en effecten, gewijzigd bij het
koninklijk besluit nr. 67 van 30 november 1939 en bij de wetten van 2 april
1962 en 4 augustus 1978, 143, derde lid,
145, 6', 146, 6', 162, 164 van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935
gecoordineerde wetten op de vennootschappen, vormend titel IX van boek I
van het Wetboek van Koophandel, gewijzigd bij de wetten van 1 december 1953
en 24 maart 1978, 1, 4', van het koninklijk besluit van 12 november 1969 betreffende de publieke aard van verrichtingen
strekkend tot het aantrekken van spaargelden, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 22 september 1975, en van
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het arrest iedere eiser veroordeelt, uit hoofde van de samengevoegde
feiten A en B, tot een geldboete van 250
frank op de volgende gronden : « Er
bestaat geen betwisting over het
materiele feit dat (de eisers) als organen
van de samenwerkende vennootschap
Guidero, voor belangrijke bedragen kasbons geplaatst hebben bij een honderdvijftigtal personen voor tientallen miljoenen. Volgens (de eisers) betekent dit
echter geen " publiek " omdat, op een
tweetal uitzonderingen na, al deze personen cooperateurs zijn van de samenwerkende
vennootschap
Guidera.
Het
koninklijk besluit van 12 november 1969
heeft een aantal criteria vastgelegd om
het openbaar karakter van de in de
telastleggingen voorziene verrichtingen
te beoordelen. Daarin wordt vermeld :
" het solliciteren bij meer dan vijftig personen ". Dit koninklijk besluit werd
genomen in uitvoering van artikel 5 van
de wet van 10 juli 1969, zodat er geen
twijfel kan bestaan omtrent de wettelijkheid van dit besluit, dat - nu het genemen werd op grond van een uitdrukkelijke wettekst - geen inbreuk uitmaakt
op het beginsel dat er geen straf kan
bestaan zonder tekst ... In het koninklijk
besluit van 12 november 1969 wordt geen
onderscheid gemaakt naargelang de
" meer dan vijftig personen " al dan niet
een aandeel van de samenwerkende vennootschap onderschreven hebben, zodat

-918de opwerping dat het moet gaan om personen die dit niet deden, geen steun
vindt in de tekst van dit besluit. Voor
zover met (de eisers) zou kunnen aanvaard worden dat het niet de bedoeling
van de wetgever was de bescherming te
verlenen aan de personen die aandelen
onderschrijven, en dus risicodragend
kapitaal aanbrengen, blijkt niet waarom
deze bescherming zou ontnomen worden
aan diegenen die daarenboven niet risicodragend kapitaal bijbrengen door het
opnemen van obligaties, kasbons, enzovoort, die door de samenwerkende vennootschap Guidera uitgegeven worden.
Deze zienswijze wordt nag kracht bijgezet door de tekst van artikel 22, § 1, van
de wet van 10 juni 1964 waar de uitgifte
van deelbewijzen van coi:iperatieve vennootschappen uit het toepassingsgebied
van het koninklijk besluit van 9 juli 1935
uitgesloten wordt, zodat uitgifte van obligaties a contrario wel tot het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit
behoort. Het feit dat (de eisers) in strijd
met artikel 162 van de gecoi:irdineerde
wetten op de vennootschappen de lij st
van de vennoten niet neerleggen ter griffie van de handelsrechtbank bewijst overigens dat zij de naam van de onderschrijvers van aandelen even geheim
houden als deze van de intekenaars op
kasbons en aldus ieder nader onderzoek
naar de omstandigheden waarin deze
personen effecten opnamen, onmogelijk
maken. (De eisers) voeren aan dat zij te
goeder trouw handelden, gelet op de
overtuiging waarin zij verkeerden en
thans nag verkeren nopens het privaat
karakter van de uitgifte. Zij bewijzen
echter geen onoverkomelijke dwaling
nopens het recht. De beschouwingen van
(de eisers) omtrent de houding van de
Bankcommissie die niets doet om de
samenwerkende vennootschap Guidera
uit haar onwettige toestand te halen en
aldus bijdraagt tot het instandhouden
van de situatie die aan (de eisers) verweten wordt, zijn niet dienend nu het (de
eisers) mogelijk was zelf een einde te
stellen aan hun onwettige praktijken »,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
de eisers als organen van de samenwerkende vennootschap Guidera bij een
honderdvijftigtal personen obligaties van
deze vennootschap geplaatst hebben,
geen publieke verrichting is, nu deze
personen allen, op twee na, vennoten
van de samenwerkende vennootschap
Guidera waren; het criterium van het
solliciteren van meer dan vijftig personen, hoven dewelke de verhandeling als

publiek beschouwd wordt, geen afbreuk
doet aan de hoedanigheid van de gesolliciteerden, die vennoten waren en contractueel met de vennootschap en de
eisers verbonden waren, zodat deze verhandeling niet van publieke aard is
(schending van de artikelen 1, 4°, van het
koninklijk besluit van 12 november 1969,
1, 5, eerste lid, van de wet van 10 juli 1969,
1, 2, 13, 22 van de wet van 10 juni 1964, 26,
34 en 42, 8°, van het koninklijk besluit
nr. 185 van 9 juli 1935);
tweede onderdeel, de bevoegdheid aan
de Koning verleend door artikel 5, eerste
lid, van de wet van 10 juli 1969, om de
maatstaven aan te leggen voor het bepalen van de publieke aard van de verri.chtingen inzake solliciteren van het openbaar spaarwezen, geenszins inhoudt dat
de Koning daardoor aan het solliciteren
van vennoten door de organen van de vennootschap, waarvan zij vennoot zijn, een
publiek karakter kan geven, oak al worden meer dan vijftig vennoten gesolliciteerd; immers, krachtens de wettelijke
beschikkingen het lidmaatschap van de
vennootschap en de daardoor ontstane
contractuele banden het publiek karakter
van de verhandelingen uitsluiten, zodat er
ten onrechte toepassing gemaakt wordt
van de bepalingen van het koninklijk
besluit van 12 november 1969 (schending
van de artikelen 78, 107 van de Grondwet,
1, 4°, van het koninklijk besluit van
12 november 1969, 1, 5, eerste lid, van de
wet van 10 juli 1969, 1, 2, 13, 22 van de wet
van 10 juni 1964, 26, 34 en 42, 8°, van het
koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935);
derde onderdeel, het feit dat de
publieke uitgifte van deelbewijzen in de
cooperatieve vennootschappen, erkend
krachtens artikel 5 van de wet van 20 juli
1955, uitgesloten zijn van de toepassing
van het koninklijk besluit van 9 juli 1935,
geenszins inhoudt, a contrario, dat de
kwestieuze sollicitatie van vennoten, die
geen publiek karakter had, onder toepassing van de bepalingen van het koninklijk
besluit van 9 juli 1935 zou vallen (scherrding van de artikelen 1, 4°, van het
koninklijk besluit van 12 november 1969,
1, 5, eerste lid, van de wet van 10 juli 1969,
1, 2, 13, 22 van de wet van 10 juni 1964,
26, 34, 42, 8°, van het koninklijk besluit
nr. 185 van 9 juli 1935 en 5 van de wet van
20 juli 1955);
vierde onderdeel, het feit dat de eisers
de namen van de onderschrijvers van de
aandelen en van de intekenaars op kasbons geheim hielden, ten gevolge waarvan zij ieder nader onderzoek naar de
omstandigheden waarin deze personen
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volgende omstandigheden zich voordoet : ... 4' het solliciteren, voor
eigen rekening of voor rekening van
een derde, van meer dan vijftig personen »;
Overwegende dat die bepaling
geen onderscheid maakt naargelang
de gesolliciteerde personen a! dan
niet vennoten zijn van de onderneming die spaargelden aantrekt;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van
10 juli 1969 op het solliciteren van
het openbaar spaarwezen, onder
meer inzake roerende waarden, de
Koning de maatstaven kan aanleggen voor het bepalen van de
publieke aard van de verrichtingen
bedoeld in dat artikel;
Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 12 november
1969 die maatstaven bepaalt en stelt
dat de publieke aard van de verrichting vaststaat zodra, voor eigen
rekening of voor rekening van een
derde, meer dan vijftig personen
werden gesolliciteerd; dat die bepaling, zoals blijkt uit het antwoord op
het eerste onderdeel, geen onderscheid maakt naargelang van de
hoedanigheid van de gesolliciteerde
Wat het eerste onderdeel betreft : personen; dat uit voormeld koninklijk besluit niet volgt dat « het lidOverwegende dat artikel 1 van het maatschap van de vennootschap en
koninklijk besluit van 12 november de daardoor ontstane contractuele
1969 betreffende de publieke aard banden het publiek karakter van de
van verrichtingen strekkend tot het verhandelingen uitsluiten >>;
aantrekken van spaargelden beDat de feitenrechter derhalve verpaalt : « De publieke aard van de
verrichtingen bedoeld in artikel 108 mag te oordelen dat, wanneer meer
van boek I, titel V, van het Wetboek dan vijftig personen worden gesollivan Koophandel, in artikel 26 van citeerd, het om een publiek aanbod
het koninklijk besluit nr. 185 van gaat, ook al zijn de gesolliciteerde
9 juli 1935 op de bankcontrole en personen vennoten van de ondernehet uitgifteregime voor titels en ming die spaargelden aantrekt;
Dat het onderdeel niet kan woreffecten, in de artikelen 1, 15 en 22
van de wet van 10 juni 1964 op het den aangenomen;
openbaar aantrekken van spaargelWat het derde, het vierde en het
den (... ), evenals van de verrichtin- vijfde onderdeel betreft :
gen die ermee gelijkgesteld worden
Overwegende dat het arrest vastdoor of krachtens de wet van 10 juli stelt dat geen betwisting bestaat
effecten opnamen, onmogelijk maakten,
geenszins het bewijs !evert dat de eisers
zich aan openbare sollicitatie van spaargelden schuldig hebben gemaakt, zodat
het arrest, nu het vaststaat dat aile intekenaars, behalve twee, tevens vennoten
waren, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt; de eisers als beklaagden niet
gehouden zijn deze namen aan het openbaar ministerie mede te delen en het
arrest, door dit gebrek aan mededeling
dezer namen ten laste van de eisers in
aanmerking te nemen, het recht van verdediging miskent (schending van de artikelen 1, 4', van het koninklijk besluit van
12 november 1969, 1, 5, eerste lid, van de
wet van 10 juli 1969, 1, 2, 13 en 22 van het
koninklijk besluit van 9 juli 1935, en van
het algemeen rechtsbeginsel);
vijfde onderdeel, volgens artikel 7 van
de statuten van de samenwerkende vennootschap Guidera (zie correctionele bundel, rechtspleging, farde nr. 60, sub-farde
nr. 11), de vennoten niet hoofdelijk voor
het geheel verbonden zijn, maar elk voor
zich tot beloop van hun inbreng, zodanig
dat de eisers niet gehouden waren om de
zes maanden de lijst van die vennoten op
de griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen; immers de neerlegging
van deze lijst enkel betrekking heeft op
de vennoten die hoofdelijk voor het geheel
aansprakelijk zijn of op de anderen die
hun inbreng niet geheel hebben volstort;
het arrest de vervulling van geen enkele
van die voorwaarden vaststelt, zodat de
beslissing niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 143, derde lid,
145, 6', 146, 6', 162 en 164 van het koninklijk besluit van 30 november 1935) :

-920Om die redenen, verwerpt de
over het materiele feit dat de eisers,
als organen van de samenwerkende voorzieningen; veroordeelt de eisers
vennootschap Guidera, voor tiental- in de kosten van hun respectieve
len miljoenen kasbons geplaatst voorziening.
hebben bij een honderdvijftigtal per29 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitsonen, en dat in het koninklijk ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter besluit van 12 november 1969 geen Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkonderscheid wordt gemaakt naarge- luidende conclusie van de h. Krings, prolang die personen al dan niet een cureur-generaal - Advocaat: mr. Houteaandeel van de samenwerkende kier.
vennootschap hebben onderschreven;
Dat het arrest aldus de veroordeling van de eisers wettelijk verantwoordt;
Nr. 421
Overwegende dat het arrest het
2' KAMER - 29 maart 1983
gebrek aan mededeling van de
namen van de aandeelhouders en
van de intekenaars op kasbons niet
in aanmerking neemt voor de schul- 1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON·
DERZOEKSGERECHTEN- TOEZICHT VAN DIE
digverklaring van de eisers; dat het
GERECHTEN BIJ DE BEVESTIGING VAN EEN
vierde onderdeel in zoverre op een
BEVEL TOT AANHOUDING.
verkeerde lezing van het arrest
berust;
2° VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHTEN

-

BEVOEGDHEDEN

Dat, voor het overige, de onderdeVAN DIE GERECHTEN B!J DE BEVESTIGING
len opkomen tegen overtollige redeVAN EEN BEVEL TOT AANHOUDING.
nen van het arrest en derhalve,
zelfs indien zij gegrond zouden zijn, 3° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON·
de wettigheid van de beslissing niet
DERZOEKSGERECHTEN - BEVESTIGING VAN
kunnen aantasten;
EEN BEVEL TOT AANHOUDING - MOTIVERING VAN DE BESLISSING.

Dat de onderdelen mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
zijn;
ARRESTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS
En

-

ONDERZOEKSGERECHTEN -

BEVESTIGING

overwegende dat de subVAN EEN BEVEL TOT AANHOUDING - MOTIstanW~le of op straffe van nietigheid
VERING VAN DE BESLISSING.
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing 5° VOORLOPIGE HECHTENIS - ONovereenkomstig de wet is gewezen;
DERZOEKSGERECHTEN - WET 20 APRIL 1874,
ART. 5 - BEPALING ENKEL TOEPASSELIJK OP
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOP!GE HECH-

II. Op de voorziening van de
TENIS EN NIET OP DE BEVESTIGING VAN HET
naamloze vennootschap Centrale
BEVEL TOT AANHOUDING.
Kredietverlening :
Overwegende dat uit de stukken 6° VOORLOPIGE
HECHTENIS
ONDERZOEKSGERECHTEN
BESLISSING
waarop het Hof vermag acht te
INZAKE DE BEVESTIGING VAN HET BEVEL
slaan, niet blijkt dat eiseres haar
TOT AANHOUDING - PROCEDURE.
voorziening heeft doen betekenen
aan de verweerders;
1" Bij de bevestiging van een bevel tot
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

aanhouding, overeenkomstig art. 4 wet
20 april 1874, zijn de onderzoeksgerechten verplicht de wettigheid van dit

-921bevel na te gaan; bij die gelegenheid
moeten zij onder meer onderzoeken of
de verdachte, vooraleer hij voorlopig
werd aangehouden, door de onderzoeksrechter werd ondervraagd, of er
voldoende schuldaanwijzingen waren,
of het bevel tot aanhouding tot stand
is gekomen en werd afgeleverd b~i de
aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uren conform art. 7 Gw., of
voldaan is aan de eisen door art. 1,
eventueel door art. 2, van de wet
gesteld voor het verlenen van een
bevel tot aanhouding en of, op het
ogenblik van de bevestiging, aan die
vereisten nag steeds is voldaan; bij de
controle van dit laatste punt moeten
zij oak rekening houden met het resultaat van de onderzoeksverrichtingen
die sedert de aanhouding zijn geschied
en met hun weerslag onder meer op
de schuldaanwijzingen met betrekking
tot het aan de verdachte ten laste
gelegde feit en op de kwalificatie van
dat feit.
2", 3' en 4' Het staat aan de onderzoeks-

gerechten, die oordelen het bevel tot
aanhouding te moeten bevestigen, dit
aan te vullen of, bij een wijziging van
de oorspronkelijke kwalificatie van de
feiten, andere motieven aan te voeren

{l.\'lERCKX-VAN LONDEH.SELEj
ARREST

(A.R. nr. 7934)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1983
gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9, 97 van de
Grondwet, 1 en 4 van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest oordeelt dat bij de
bevestiging van het bevel tot aanhouding, afgeleverd voor een feit dat door de
wet strafbaar is gesteld met dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar, niet
client nagegaan te worden of er ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken, voorhanden
zijn, maar de beschikking van bevestiging voldoende gemotiveerd is van zodra
zij, zoals het bevel tot aanhouding zelf,
enkel vermeldt dat het feit volgens de
wet strafbaar is met vijftien tot twintig
j aar of een zwaardere straf, daar de
onderzoeksgerechten, wanneer zij over
de bevestiging van het bevel tot aanhouding dienen te statueren, gehouden zijn
aan dezelfde regelen als die waaraan de
onderzoeksrechter onderworpen is bij
het afleveren van het bevel tot aanhouding,

om de wettigheid ervan te verzekeren;
die gerechten kunnen, wanneer het
bevel wettig is, volstaan met de bevestiging ervan zonder verdere motivering
behalve in het geval dat door het openbaar ministerie, de aangehoudene of
terwijl : 1. artikel 1, derde lid, van de
zijn raadsman een conclusie is neergewet van 20 april 1874 op de voorlopige
legd.
hechtenis enkel bepaalt dat de onderzoeksrechter de verdachte in vrijheid
kan Iaten op overeenkomstig advies van
5' De bepalingen van art. 5 van de wet de procureur des Konings indien het feit
op de voorlopige hechtenis hebben ten dwangarbeid van vijftien jaar tot twintig
aanzien van de onderzoeksgerechten j aar of een zwaardere straf ten gevolge
enkel betrekking op de handhaving kan hebben; deze verplichting tot verlevan de hechtenis en niet op de bevesti- ning van een aanhoudingsbevel derhalve
ging van het bevel tot aanhouding.
enkel maar geldt ten aanzien van de
onderzoeksrechter zelf; artikel 4 van de
wet op de voorlopige hechtenis geenszins
6" Op het ogenblik dat de onderzoeksge- bepaalt dat, bij de bevestiging van het
rechten, krachtens art. 4 van de wet op bevel tot aanhouding door de raadkamer,
de voorlopige hechtenis, moeten beslis- deze eveneens gebonden is door de wetsen over het bevestigen van het bevel telijke verplichting tot aanhouding ingetot aanhouding zijn zij geenszins val het feit dwangarbeid van vijftien jaar
gehouden door het « overeenkomstig tot twintig j aar of een zwaardere straf
advies » waarvan in art. 1, derde lid, meebrengt; elke andere visie tot gevolg
van die wet gewag wordt gemaakt, zou hebben dat de kwestieuze artikelen
aangezien dat advies enkel geldt voor op een extensieve wijze toegepast zoude onderzoeksrechter die de verdachte den worden, hetgeen duidelijk in strijd
zou zijn met de enge interpretatieverin vrijheid zou willen laten.
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bevestiging van een bevel tot aanhouding verplicht zijn de wettigheid
van dit bevel na te gaan; dat zij, bij
die gelegenheid, onder meer moeten
onderzoeken of de verdachte, vooraleer hij voorlopig werd aangehouden, door de onderzoeksrechter
werd ondervraagd, of er voldoende
schuldaanwijzingen waren, of het
bevel van de rechter tot stand kwam
en werd betekend bij de aanhouding
of uiterlijk binnen vierentwintig
uren conform artikel 7 van de
Grondwet, of voldaan werd aan de
eisen door artikel 1, eventueel door
artikel 2 van de wet gesteld voor het
verlenen van een bevel tot aanhouding en of, op het ogenblik van de
bevestiging, aan die vereisten nog
steeds is voldaan; dat zij, bij de controle van dit laatste punt, ook rekening moeten houden met het resultaat van de onderzoeksverrichtingen
die sedert de aanhouding zijn
gebeurd en met hun weerslag onder
,meer op de schuldaanwijzingen met
betrekking tot het ten laste gelegde
feit en op de kwalificatie van dat
feit;
Overwegende dat het de onderzoeksgerechten, die oordelen het
bevel te moeten bevestigen, enerzijds staat dit bevel aan te vullen of,
bij een wijziging van de oorspronkelijke kwalificatie van de feiten,
andere moti.even aan te voeren om
de wettigheid ervan te verzekeren;
dat die gerechten anderzijds, wanneer het bevel wettig is, kunnen
volstaan met de bevestiging ervan,
zonder verdere motivering tenzij in
het geval dat door het openbaar
ministerie, de aangehoudene of zijn
raadsman een conclusie werd neergelegd; dat, ten slotte, de bepalingen
van artikel 5 van de wet ten aanzien
van de onderzoeksgerechten enkel
betrekki.ng hebben op de handhaving van de hechtenis en niet op de
bevestiging van het bevel tot aanhouding;

plichting voorzien in strafzaken, en zelfs
tot gevolg zou hebben dat de verdachte
hierdoor een straf zou dienen te ondergaan welke hem bij beperkte interpretatie van voormelde artike!en eventueel
niet zou opgelegd worden, hetgeen duidelijk in strijd is met het in de Grondwet
voorziene adagium " Nulla poena sine
lege »; deze stelling trouwens werd aangekleefd door de beschikking van de
raadkamer van 4 februari 1983; 2. het
ongetwijfeld de bedoeling was van de
wetgever een volledig beoorde!ingsrecht
aan de onderzoeksgerechten toe te kennen, aangezien « de wetgever een debat
serieux
in het onderzoeksgerecht
gewild heeft en bovendien « de waarborgen voor de persoonlijke vrijheid wenste
te verstevigen »; het cassatiearrest van
3 augustus 1896 (Pas., 1896, I, 257) ter
staving van deze interpretatie aanvoerde
dat, zelfs in het geval van verplicht bevel
tot aanhouding, de onderzoeksrechter en
de procureur des Konings het recht
bezitten, op elk ogenblik, in gemeen
overleg de verdachte in vrijheid te stellen, zodat de onderzoeksgerechten logischerwijze ook over dit recht moeten
beschikken; 3. niettegenstaande dat de
wetgever hierover evenmin enige uitdrukkelijke regeling voorziet, menige
cassatierechtspraak bevestigd heeft dat
de onderzoeksgerechten, ook bij verplichte bevelen tot aanhouding, het criterium voor handhaving van de voorlopige
hechtenis dienen na te gaan, met name
of er ernstige en uitzonderlijke omstandigheden voorhanden zijn die de openbare veiligheid raken; het onderscheid
inzake beoordelingsbevoegdheid van de
onderzoeksgerechten bij de bevestiging
van het aanhoudingsbevel en de handhaving ervan binnen de maand na de
ondervraging, een zuivere creatie is van
bepaalde rechtsleer, welke geenszins in
overeenstemming te brengen is met de
bedoeling van de wetgever, die bij de
wet op de voorlopige hechtenis in hoofdzaak persoonlijke vrijheid wenste te
waarborgen; men trouwens niet goed
kan inzien waarom pas na 6Em maand de
opportuniteit van de aanhouding maar
zou mogen nagegaan worden, vooral
wanneer de wetgever en de recente hervormingen van de wet op de voorlopige
hechtenis bij de wet van 13 maart 1973,
in het bijzonder artikel 2, duidelijk op
het oog hadden dat de voorlopige hechtenis een uitzonderingsmaatregel zou blijven :

Overwegende echter dat de onderOverwegende dat de onderzoeks- zoeksgerechten, op het ogenblik dat
gerechten, op grand van artikel 4 zij, krachtens artikel 4 van de wet
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al dan niet bevestigen van het bevel
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - GESCHIL
I.V.M. DE VRAAG OF DE ZAAK REGELMATIG
tot aanhouding moeten beslissen,
BIJ DE RAADKAMER AANHANGIG IS geenszins zijn gehouden door het
GEGROND OP « LITISPENDENTIE » - GEEN
« overeenkomstig advies » waarvan
VEHBAND MET DE BEVOEGDHEID.
in het derde lid van artikel 1 van de
wet wordt gewag gemaakt, welk
advies enkel geldt voor de onderzoeksrechter die de verdachte in 3° VOORZIENING IN CASSAT'IE - TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE
vrijheid zou willen laten;
KAMER
VAN
INBESCHULDIG!NGSTELLING
Overwegende dat het arrest, door
WAAHBIJ HET HOGEH BEHOEP VAN DE VEHmet overneming van de motieven
DACHTE TEGEN DE BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE CORvan de vordering van het openbaar
RECT!ONELE RECHTBANK ONTVANKELIJK,
ministerie te oordelen dat de onderMAAR NIET GEGROND WORDT VERKLAARD zoeksgerechten, wanneer zij, met
GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID
toepassing van artikel 4 van de wet,
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.
in de procedure optreden, " gehouden zijn aan dezelfde regelen als die
waaraan de onderzoeksrechter is
onderworpen bij het afleveren van
het bevel tot aanhouding », aan 1' Aanhangigheid onderstelt twee identieke vorderingen die tegelijkertijd
bedoeld artikel 4 een draagwijdte
aanhangig zijn gemaakt voor twee vertoekent die het niet bevat;
schillende rech ters die beiden bevoegd
Dat het arrest derhalve voormelde
zijn; de exceptie van aanhangigheid is
wetsbepaling schendt;
geen exceptie van onbevoegdheid (1).
2' De bevoegdheid van de raadkamer
wordt niet betwist door de verdachte

Om die redenen, vernietigt het
wanneer deze zich ertoe beperkt te
bestreden arrest; beveelt dat van het
zeggen dat er aanhangigheid is tussen
het onderzoek voor de raadkamer en
thans gewezen arrest melding zal
een voor de correctionele rech tbank
worden gemaakt op de kant van de
aanhangige zaak (2).
vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldi- 3' Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing is
gingstelling.
ingesteld tegen een arrest van de
29 maart 1983 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat : mr. De
Rouck, Dendermonde.

kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij geen uitspraak wordt gedaan
over een geschil inzake bevoegdheid,
maar ontvankelijk en niet gegrond
wordt verklaard het iloger beroep van
de verdachte tegen de beschikking van
de raadkamer tot afwijzing van een
exceptie van aanhangigheid en verwijzing van de verdachte naar de corectionele rechtbank (3).

Nr. 422
2'

KAMER -

1° BEVOEGDHEID

30 maa1·t 1983
EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - AANHANGIGHEID (LITISPENDENTIE) - BEGRIP.

(1) Cass., 22 juli 1959 (Bull. en Pas., 1959, I,
1143).
(2) en (3) Cass., 22 juli 1959 (Bull. en
Pas., 1959, I, 1143); 30 nov. 1976 (A.C., 1977,

·371) met voetnoot E.K.; zie ook Cass., 7 jan.
1981 (ibid., 1980-81, nr. 262).

-924(COUCKUYT)
ARREST

0m die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

30 maart 1983 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens
HET HOF; - Gelet op het bestre- Gelijkluidende conclusie van de h. J ansden arrest, op 21 december 1982 sens de Bistboven, advocaat-generaal.
(A.R. nr. 7855)

door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling,
gewezen;
Overwegende dat het arrest, met
overneming van de motieven van de
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, eisers verzet tegen
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 30 juni 1982, waarbij
hij naar de correctionele rechtbank
verwezen wordt, ontvankelijk verklaart op grond dat door eiser de
bevoegdheid van de raadkamer
werd betwist;
Overwegende dat eiser voor de
raadkamer aanvoerde dat dit onderzoeksgerecht onbevoegd was wegens
« litispendentie met de reeds voor
de Correctionele Recbtbank te Gent
hangende zaak op vervolging van de
Belgische Staat »;
Overwegende dat litispendentie
twee identieke vorderingen Onderstelt die tegelijkertijd aanhangig
Werden gemaakt VOOl' twee verschiJ)ende rechters die belden bevoegd
zijn, zodat de exceptie van litispendentie geen exceptie van onbevoegdheid is;
Overwegende dat, nu de raadkamer geen uitspraak heeft gedaan
over een geschil inzake de bevoegdheid, de kamer van inbeschuldigingstelling ten onrechte eisers verzet ontvankelijk verklaart; dat het
arrest, dat evenmin uitspraak doet
over een geschil inzake bevoegdheid, een voorbereidende beslissing
of een beslissing van onderzoek is
waartegen, krachtens artikel 416
van het W etboek van Strafvordering, een voorziening slechts ontvankelijk is na de eindbeslissing;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
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1° ONSPLITSBAARHEID
GESCHIL
TUSSEN DE VERMOEDELIJKE VEROORZAKER
VAN DE SCHADE, ENERZIJDS, EN DE GETROFFENE EN DIENS VERZEKERINGSINSTELLING,
ANDERZIJDS - Z!EKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE VERZEKERINGSINSTELLING RECHTENS IN DE
FLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFENE,
RECHTHEBBENDE OF DE UITKERING
GEVOLG - ONSFLITSBAAR GESCHIL.
2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIFFEN - UITKERING VAN EEN VERZEKERINGSINSTELLING
- GESCHIL TUSSEN DE VERMOEDELIJKE
VEROORZAKER VAN DE SCHADE TOT VER·
GOEDING WAARVAN DE UITKERING IS TOEGEKEND, ENERZIJDS, EN DE GETROFFENE,
RECHTHEBBENDE OF DE UITKERING, EN DE
VERZEKERINGSINSTELLING, ANDERZIJDS VERZEKERINGSINSTELLING RECHTENS IN DE
FLAATS GETREDEN VAN DE RECHTHEBBENDE
GEVOLG
ONSFLITSBAAR
GESCHIL.

3° INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING - UITKERING DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING
- GESCHIL TUSSEN DE VERMOEDELIJKE
VEROORZAKER VAN DE SCHADE TOT VERGOEDING WAARVAN DE UITKERING IS TOEGEKEND, ENERZIJDS, EN DE GETROFFENE,
RECHTHEBBENDE OF DE UITKERING, EN DE
VERZEKERINGSINSTELLING, ANDERZIJDS VERZEKERINGINSTELLING RECHTENS IN DE
FLAATS GETREDEN VAN DE RECHTHEBBENDE
GEVOLG
ONSFLITSBAAR
GESCHIL.

-9254° ONSPLITSBAARHEID LIJK WETBOEK, ART. 1004 GESCHIL - BEGRIP.

5° VOORZIENING

IN

GERECHTEONSPLITSBAAR

CASSATIE

VORM - BURGERLIJKE ZAKEN BAAR GESCHIL - BEGRIP,

6° VOORZIENING

ONSPLITS-

IN .CASSATIE

VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL
VOORZIENING
NIET
GERICHT TEGEN ALLE PARTIJEN MET STRIJDIG BELANG - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

zo en 3° Het geschil tussen de vermoedelijke veroorzaker van de schade en
de getroffene en diens verzekeringsinstelling, die hem een ziekte- en invaliditeitsuitkering heeft toegekend tot.
volledige of gedeeltelijke vergoeding
van de schade, is onsplitsbaar, aangezien de verzekeringsinstelling rechtens
in de plaats is getreden van de getroffene, rechthebbende op de uitkering,
zodat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het geschil aanleiding
geeft, materieel onmogelijk zou zijn

1°,

Over de grand van niet-ontvankelijkheid die door de verweerders aan het

cassatieberoep is tegengeworpen en hieruit is afgeleid dat het cassatieberoep niet
gericht is tegen alle partijen in de
bestreden beslissing wier belangen strijdig zijn met die van eiser, hoewel het
geschil onsplitsbaar is :

Overwegende
dat het arrest
beslist dat eiser volledig aansprakelijk is voor het litigieuze ongeval en
hem derhalve veroordeelt, inzonderheid, om provisionele bedragen te
betalen aan het Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten, dat
als verzekeraar van de eerste verweerder in diens rechten en rechtsvorderingen is getreden;

Overwegende dat de beslissing
waarbij eiser geheel of gedeeltelijk
van zijn aansprakelijkheid voor dat
ongeval zou worden
ontheven,
wegens de voormelde indeplaatsstelling, aan het Nationaal Verbond van
Socialistische
Mutualiteiten kan
tegengeworpen worden en bijgevolg
(1). (Art. 31 Ger.W.; art. 70, § 2, vierde leidt tot een toestand waarin de
lid, Z.I.V.-wet 9 aug. 1963.)
gezamenlijke tenuitvoerlegging van
4° en 5° Voor de toepassing van art. 1084 de onderscheiden beslissingen mateGer. W is een geschil alleen dan rieel onmogelijk is;
onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke
Dat het geschil derhalve onsplitstenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanlei- baar is in de zin van artikel 1084
ding geeft, materieel onmogelijk zou van het Gerechtelijk Wetboek, overzijn (2). (Art. 31 Ger.W.)
eenkomstig artikel 31 van dat Wet6° In een onsplitsbaar geschil is, in bur-

boek;

gerlijke zaken, niet ontvankelijk het
Dat de grond van niet-ontvankecassatieberoep dat niet is gericht tegen
alle partijen in de bestreden beslissing !ijkheid dient te worden aangenowier belang strijdig is met dat van de men;
eiser (3). (Artt. 31 en 1084 Ger.W.)
(DI VERDI T. VRIJDAGS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6673)

Om die redenen, verwerpt het cas-

RET HOF; _ Gelet op het bestre- satieberoep; veroordeelt eiser in de
den arrest, op 31 oktober 1979 door kosten.
het Hof van Beroep te Bergen gewe7 april 1983 - 1' kamer - Vooi"Zitter:
zen;
de h. Clason, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijklui(!) (2) en (3) Zie de verwijzingen in de dende conclusie van mevr. Liekendael,
concl. van het O.M. in Bull. en Pas., 1983, advocaat-generaal Advocaten : mrs.
nr. 423.
Dassesse en Biitzler,

-926Nr. 424
1'

KAMER

7 april 1983

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

SCHADE
VAN
GETROFFENE OPGELOPEN BIJ EEN ONGEVAL
MATERIELE
SCHADE
BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
SCHADE
WEGENS WAARDEVERMINDERING OP DE
ARBEIDSMARKT - BEDRAG VAN DE VERGOEDING DOOR DE RECHTER VASTGESTELD
O.G.V. HET BRUTO-BEDRIJFSINKOMEN VAN
DE GETROFFENE - WETT!GHEID.

Wanneer de rechter uitspraak doet over
de vergoeding van materiele schade
wegens blijvende arbeidsongeschiktbeid van de getroffene, mag hij, door
een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, het bedrag van de
schadevergoeding wegens waardevermindering op de arbeidsmarkt vaststellen op grand van het bruto-bedrijfsinkomen van de getroffene (1).
(Artt. 1382 en 1383 B. W.)
(• GROEP JOSI " N.V. T. HEGGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6797)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en, voor zoveel nodig, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, bij de raming van
de materiele schade ten gevolge van de
definitieve arbeidsongeschiktheid van
verweerder, om te antwoorden op het
verweermiddel van eiseres, die in haar
conclusie voor het hof van beroep
betoogde dat de vergoeding berekend
moest worden op grand van het nettoloon zonder de fiscale lasten en dienaangaande ten principale a.anvoerde dat
de uitvoerige berekening in haar conclu(1) Zie Cass., 28 nov. 1960, 30 jan. en 20 juni
1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 335, 576 en 1145);
25 juni 1962 (ibid., 1962, !, 1213) en 25 nov.
1981 (A.C, 1981-82, nr. 203).

sie aantoonde dat de vergoeding van de
getroffene niet be!astbaar kon zijn en
dat dus het nettoloon in aanmerking
moest genomen worden, terwijl ze in
bijkomende orde vroeg dat het hof van
beroep de vergoeding op grand van het
nettoloon zou berekenen « met dien verstande dat de eventuele belasting op het
kapitaal te haren laste (van eiseres) zou
blijven », zegt dat « de berekeningen van
de ge1ntimeerde vennootschap (thans
eiseres), die beogen aan te tonen dat er
geen fiscale belasting op de toegekende
vergoeding is of zal zijn, geen rekening
houden met de veranderlijkheid van de
belastingwetgeving noch met de mogelijke omvang die de inkomsten van
Hubert Heggen in de toekomst kunnen
krijgen, inzonderheid na het overlijden
van zijn rechtsvoorgangers, die waarschijnlijk minder lang zullen Ieven dan
hij », op dat motief steunt om de vergoeding van verweerder voor materiele
schade ten gevolge van de definitieve
arbeidsongeschiktheid te berekenen op
het brutoloon en eiseres veroordeelt om
aan verweerdtlr aan aanvullende provisionele vergoeding van 9.515.492 frank,
vermeerderd met de compensatoire
rente, te betalen,

terwijl noch het motief weergegeven in
het middel noch enig ander motief van
het arrest het middel beantwoorden dat
in subsidiaire orde door eiseres is aangevoerd en waarbij het hof van beroep
werd verzocht de vergoeding van verweerder op grand van het nettoloon te
berekenen, onder voorbehoud door de
verweerder van de eventuele belasting
op die vergoeding; dat ontbreken van
antwoord op de conclusie van eiseres
een schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en, voor zoveel nodig, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
inhoudt :

Overwegende dat uit het arrest en
uit de conclusie van verweerder
volgt dat hij, met betrekking tot de
materiele schade ten gevolge van
de blijvende arbeidsongeschiktheid,
vergoeding vroeg van schade niet
wegens het verlies van een beroepsinkomen, maar wegens de invloed
van zijn letsels op zijn waarde op de
arbeidsmarkt; dat de overwegingen
van het arrest die door het middel
worden
bekritiseerd,
betrekking
hebben op de raming van de vergoeding van die schade;

-927Overwegende dat het hof van drage voor geneeskundige verzorging
beroep, om het bedrag van die ver- omvatten en de twee eerste niet meer
goeding vast te stellen op grond van verantwoord zijn aangezien de vergoeeen feitelijke beoordeling en zonder ding die verweerder ontvangt, het voilealdus een vergoeding toe te kennen dig loonverlies tot de pensioenleeftijd
en de derde bijdrage doelloos is
die uitgaat boven de werkelijke dekt
aangezien de geneeskundige verzorging
schade, beslist het brutoberoepsin- voor verweerder kosteloos is; eiseres bij
komen van verweerder in aanmer- conclusie erkende dat er een schade
king te nemen;
blijft bestaan wegens het pensioenverDat het arrest, nu het de redenen lies, welke schade zij op 89.573 frank
aangeeft waarom het de conclusie raamt, terwijl zij aannam dat verweerder voor dat gedeelte van de schade een
van eiseres verwerpt ten betoge dat vergoeding
van 100.000 frank mocht ontde vergoeding berekend moest wor- vangen; eiseres ook toegaf dat er « een
den op grond van het nettoloon van verlies was op het vakantiegeld », waarverweerder, niet meer behoefde te mee de eerste rechter rekening had
antwoorden op de conclusie waarin gehouden door het bedrag van dat
in het
eiseres het hof van beroep enkel gedeelte van de schade
verzocht de schade te bepalen op nettoloon » op te nemen; het arrest, door
grond van het nettoloon van ver- te zeggen dat eiseres in haar redenering
rekening heeft gehouden met de
weerder, onder voorbehoud voor geen
schade die verweerder noodzakelijkerlaatstgenoemde van de eventuele wijze zal lijden door het ontbreken van
belasting op de toegekende vergoe- bijdragen voor vakantie en pensioen,
ding;
hoewel eiseres die schade had geraamd
Dat het middel niet kan worden en voorgesteld ze te vergoeden, de
bewij skracht van de conclusie van eiseaangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, bij de raming van
de materiele schade ten gevolge van de
definitieve arbeidsongeschiktheid van
verweerder en om te antwoorden op de
conclusie van eiseres ten betoge dat die
schade geraamd moest worden op grond
van het nettoloon zonder de bijdragen
voor werkloosheid, ziekteverzekering en
gezondheidszorg, zegt « dat de ge!ntimeerde (thans eiseres) met betrekking
tot de sociale lasten in haar redenering
geen rekening houdt met de schade die
Hubert Heggen noodzakelijkerwijze zal
lijden wegens het ontbreken van bijdragen voor vakantie en pensioen )>, en inzonderheid op dat motief steunt om de
vergoeding, berekend op grond van het
brutoloon, op 10.437.374 frank vast te
stellen, welk bedrag de vergoeding
beoogt van de materie!e schade ten
gevolge van de definitieve arbeidsongeschiktheid van verweerder,
terwijl eiseres in haar regelmatige
conclusie voor het hof van beroep met
betrekking tot de sociale lasten betoogde
dat zij niet in aanmerking konden worden genomen, aangezien zij immers een
bijdrage voor werkloosheid, een bijdrage
voor vergoeding bij ziekte en een bij-

res miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), althans, de conclusie van eiseres op dubbelzinnige wijze beantwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder aan het middel heeft tegengeworpen en die is
afgeleid uit gebrek aan belang :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat ten deze het bruto. beroepsinkomen van verweerder in
aanmerking moet worden genomen
om het bedrag te ramen van de vergoeding die hem verschuldigd is
wegens de invloed van zijn letsels
op zijn waarde op de arbeidsmarkt,
zegt dat de verloren waarde op de
arbeidsmarkt op de meest billijke
wijze wordt weergegeven door het
inkomen dat daardoor op de
arbeidsmarkt kan worden ven;rorven, ongeacht de fiscale, sociale of
andere bestemming die de getroffene daaraan moest of wilde geven,
dat immers de bestemming die verweerder aan zijn inkomsten gaf en
het gebruik dat hij ervan maakte,

-928van besHssingen in burgerlijke en hande omvang van de vergoeding die
delszaken doet rijzen en een beslissing
door de aansprakelijke persoon is
op dit punt voor het Hof noodzakelijk
verschuldigd, niet be!nvloedt;
is om het arrest te wijzen, is het Hoi
Dat het middel aldus, zelfs in de
gehouden het Hoi van Justitie van de
onderstelling dat het gegrond is in
Europese Gemeenschappen te verzoezoverre het aanvoert dat de bewijsken over deze vraag uitspraak te doen.
(Art. 2, sub 1 en 3, lid 1, van het Protokracht van de conclusie van eiseres
col ondertekend te Luxemburg op
is miskend en dat de beslissing
3 juni 1973, goedgekeurdbij de wet
duister is, toch bij gebrek aan
van 18 juli 1973.) (1)
belang niet ontvankelijk is, aangezien de beslissing door de voormelde overwegingen van het arrest (REDERIJ « PARTENREEDEREI MS. "TILLY
RUSS", RUSS E." T." HAVEN- EN VERVOERBEnaar recht verantwoord blijft;
Dat de grond van niet-ontvanke- DRIJF NOVA" N.V.," GOEMINNE ROUT" N.V.)
lijkheid dient te worden aangenoARREST
men;
(A.R. Nr. 3665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1981 door
Om die redenen, verwerpt ~~ het Hof van Beroep te Antwerpen
voorziening; veroordeelt eiseres
gewezen;
de kosten.
Over het middel, afgeleid uit de schen7 april 1983 - 1' kamer - Voorzitter : ding van de artikelen 1108, 1134, 1689 tot
de h. Closon, afdelingsvoorzitter - Ver- 1693 van het Burgerlijk Wetboek, 87, 91,
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - dende conclusie van mevr. Liekendael,
(1) Betreffende art. 17 van het Executieveradvocaat-generaal -- Advocaten : mrs.
drag :
Van Ryn en Dassesse.
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GEMEENSCHAPPEN

VERDRAG TUSSEN DE E.E.G.-LIDSTATEN,
ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP 27 SEPT. 1968,
BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN
BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - EXECUTIEVERDRAG - VERZOEK OM UITLEGGING VAN EEN BEPALING
VAN RET VERDRAG - ART. 17.

Wanneer de in het middel door eiseres
aangevoerde grief een vraag van interpretatie in verband met de draagwijdte van art. 17 Verdrag van 27 sept.
1968
betreffende
de
rechterlijke
bevoegdheid en de t-enuitvoerlegging

Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, 1242); Hof
van Justitie, 24 juni 1981, zaak 150/80, Jurisprudentie van het H. v.J., 1981, biz. 1671;
14 dec. 1976, zaak 24/76 en zaak 25/76, ibid.,
1976, biz. 1831 en biz. 1851.
Betreffende het cognossement :
Cass., 11 sept. 1970 (A.C., 1971, 33); 2 feb.
1979 (ibid., 1978-79, 631).
Zie eveneens :
HEENEN G. en LIBOUTON J ., Examen de jurisprudence (1966 a 1978), Droit maritime, Rev.
crit. Jur. B., 1979, 199, nr. 13; KRINGS E., Het
executieverdrag van 27 sept. 1968, wijzigingen
en recente toepasingen ervan, T.P.R., 1980, blz.
364-403; KRINGS E., Reflexions au sujet de la
prorogation de competence territoriale et du
for contractuel, Rev. Dr. int. Camp., 1978,
blz. 78; LAENENS J ., Bevoegdheidsaanwijzing in
cognossementen, R. W:, 1975-1976, kol. 2228;
R. W:, 1977-1978, kol. 1635 e.v.; LAENENS J., Protocol betreffende de uitlegging door het Hof
van Justitie van het Verdrag van 27 september
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken en de gemeenschappelijke
verklaring,
R. W:,
1975-76,
kol. 1323 e.v.; WATTE N., Les articles 17 en 18
de la Convention du 27 septembre 1968 sur la
competence judiciaire et !'execution des decisions, B.R.H., 1979, biz. 258; WESER M.,
L'article 91 de la 101 maritime beige et la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
B.R.H., 1976, biz. 666.

-929van de gecoordineerde wetten op de zeeen binnenvaart, die titel II van boek II
van het Wetboek van Koophandel vormen (wet van 28 november 1928 [III]
artikel I), 17 van het Verdrag tussen de
Staten-Leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, getekend te Brussel op 27 september 1968 en goedgekeurd
bij de wet van 13 januari 1971, en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de door de eisers
opgeworpen exceptie van territoriale
onbevoegdheid, onder verwijzing naar de
« jurisdiction >> clausules van hun cognossementen met beding van de uitsluitende
bevoegdheid van " the Hamburg courts »,
verwerpt op grand : " dat ( ... ) zelfs tussen
inlader en zeevervoerder een cognossement niet aan de door (artikel 17 van)
het E.E.G.-Verdrag (van 27 september
1968) bedoelde schriftelijke overeenkomst, die uitdrukkelijk en ondubbelzinnig moet zijn, beantwoordt; dat het cognossement in essentie een document is
bedoeld als ontvangstbewijs voor te ver:
voeren koopwaren, dat in de praktijk
meestal enkel door de kapitein of de
agenten wordt ondertekend en waarvan
de bedingen de door de rederij voor het
vervoer opgelegde voorwaarden uitmaken; dat een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige schriftelijke overeenkomst niet
kan worden afgeleid uit eenzijdig vastgestelde bedingen, de afwezigheid van
bezwaren niet van aard zijnde dat ze de
ontstentenis van dergelijke schriftelijke
overeenkomst goedmaken; dat de vormvereisten die artikel 17 van het
E.E.G.-Verdrag van 27 september 1968
voor de geldigheid van clausules tot aanwijzing van een bevoegde rechter stelt
in enge zin tot waarborg van de beoogd~
wilsovereenstemming tussen partijen
moeten opgevat worden; dat ten aanzien
van de derde-drager van het cognossement, die volledig vreemd aan de totstandkoming ervan gebleven is, het cognossement alleszins niet aan de vormvereisten van artikel 17 voldoet »,
terwijl de materiele overdracht van
een cognossement weliswaar aan de
rechtmatige derde-houder een recht op
afgifte van de vervoerde goederen verleent, doch tevens, in beginsel, impliceert
dat de erin vervatte clausules hem tegenwerpelijk zijn, behoudens de bedingen
waardoor de vervoerder of het schip van
de bij artikel 91 van de wet op de Zeeen Binnenvaart bepaalde aansprakelijk-

heid geheel of gedeeltelijk zou worden
ontheven; bijgevolg, een beding, dat
vanaf deze overdracht moet worden
geacht oak tussen de rechtmatige houder
van het cognossement en verweerder in
gemeenschappelijk overleg tot stand te
zijn gekomen, tot toekenning van
bevoegdheid aan " the Hamburg courts ,
om de geschillen te berechten die tussen
partijen zouden ontstaan - in zoverre
het geen ontheffingsclausule inhoudt of
verwijst naar een vreemde wetgeving die
met voormeld artikel 91 strijdig zou zijn
- in beginsel krachtens artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek de partijen tot
wet strekt en derhalve beantwoordt aan
het door artikel 17, eerste lid, van voormeld Verdrag van 27 september 1968 ad
probationem voorgeschreven vereiste
van schriftelijke overeenkomst; overeenkomstig laatstvermelde verdragsbepaling, waarvan bedoeld vereiste tot doe!
heeft te waarborgen dat de wilsovereenstemming tussen partijen duidelijk en
nauwkeurig tot uiting zou komen en
inderdaad zou vaststaan - hetgeen overigens in dezelfde mate geldt voor de
verbindende kracht van de andere bedingen in de overeenkomst - de rechter er
derhalve toe gehouden is aan de hand
van de feitelijke omstandigheden na te
gaan of deze wilsovereenstemming tot
stand is gekomen en onder meer of partijen een normale zorgvuldigheid aan de
dag hebben gelegd, eventueel rekening
houdend met hun lopende handelsbetrekkingen en de daaruit voortvloeiende
goede trouw, zelfs bij het ontbreken van
een schriftelij ke aanvaarding van het
bevoegdheidsbeding; zodat het arrest er
zich niet wettig toe kon beperken, om de
enkele hierboven aangehaalde motieven,
principieel te oordelen dat een cognossement niet aan de door artikel 17 van het
Verdrag van 27 september 1968 gestelde
vormvereisten kan voldoen (schending
van aile in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van artikel
97 van de Grondwet) en daarenboven,
door in gebreke te blijven in feite na te
gaan of de tussen partijen vereiste wilsovereenstemming vaststond, de door het
Hof uit te oefenen wettigheidscontrole
onmogelijk
maakt
(schending
van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest, mede
door overneming van de motieven
van de eerste rechter, vaststelt dat
het op 5 december 1977 ingeleide
geding gevoerd wordt tussen de zeevervoerder (eiseres), enerzijds, en

-930de derde-houder en diens opdracht- opgevat worden; dat ten aanzien van
houder (de verweerders), anderzijds, de derde-drager van het cognossewegens manco's bij de aflevering ment, die volledig vreemd aan de
van de in het cognossement ver- totstandkoming ervan gebleven is,
melde koopwaar;
het cognossement alleszins niet aan
de vormvereisten van artikel 17 volOverwegende dat het arrest op de doet »;
door de eisers opgeworpen exceptie
Overwegende dat de in het middel
van onbevoegdheid « ratione loci , door eiseres aangevoerde grief een
van de Rechtbank van Koophandel vraag van interpretatie in verband
te Antwerpen, die stoelde op een met de draagwijdte van artikel 17
clausule van het cognossement van het Verdrag van 27 september
waarbij uitsluitende bevoegdheid 1968, betreffende de rechterlijke
aan « the Hamburg Courts » werd bevoegdheid en de tenuitvoerlegging
toegekend, oordeelt : « dat de eerste van beslissingen in burgerlijke en
rechter ten deze terecht heeft vast- handelszaken, doet rijzen en een
gesteld dat kwestig bevoegdheidsge- beslissing op dit punt voor het Hof
ding niet aan de geldigheidsver- noodzakelijk is om het arrest te wijeisten van artikel 17 van het zen;
E.E.G.-Verdrag van 27 september
Overwegende dat het Hof, met
1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging toepassing van de artikelen 2, sub 1,
van beslissingen in burgerlijke en en 3, lid 1, van het Protocol betrefhandelszaken voldoet en derhalve fende de uitlegging door het Hof
terecht de exceptie van territoriale van Justitie van het Verdrag van
onbevoegdheid van de rechtbanken 27 september 1968 betreffende de
te Antwerpen heeft verworpen; dat rechterlijke bevoegdheid en de tenvooreerst zelfs tussen inlader en uitvoerlegging van beslissingen in
zeevervoerder een cognossement burgerlijke en handelszaken, opgeniet aan de door het E.E.G.-Verdrag maakt te Luxemburg op 3 juni 1971,
bedoelde schriftelijke overeenkomst, dan ook gehouden is het Hof van
die uitdrukkelijk en ondubbelzinnig Justitie van de Europese Gemeenmoet zijn, beantwoordt; dat het cog- schappen te verzoeken over de
nossement in essentie een document hierna bepaalde vraag uitspraak te
is bedoeld als ontvangstbewijs voor doen;
te vervoeren koopwaren, dat in de
praktijk meestal enkel door de kapitein of de agenten wordt ondertekend en waarvan de bedingen de
door de rederij voor het vervoer
opgelegde voorwaarden uitmaken;
Om die redenen, schort de uit·
dat een uitdrukkelijke en ondubbel- spraak op tot het Hof van Justitie
zinnige schriftelijke overeenkomst van de Europese Gemeenschappen
niet kan worden afgeleid uit eenzij- bij wijze van prejudiciele beslissing
dig vastgestelde bedingen, de afwe- uitspraak zal hebben gedaan over
zigheid van bezwaren niet van aard de navolgende vraag : kan, rekening
zijnde dat ze de ontstentenis van houdend met de ter zake a!gemeen
dergelijke
schriftelijke
overeen- geldende gebruiken, het door de zeekomst goedmaken; dat de vormver- vervoerder aan de inlader afgegeven
eisten die artikel 17 van het cognossement beschouwd worden
E.E.G.-Verdrag van 27 september als een in artikel 17 van het Ver1968 voor de geldigheid van clausu- drag van 27 september 1968 betrefles tot aanwijzing van een bevoegde fende de rechterlijke bevoegdheid
rechter stelt, in enge zin tot waar- en de tenuitvoerlegging van beslisborg van de beoogde wilsovereen- singen in burgerlijke en handelszastemming tussen partijen moeten ken, bedoelde « schriftelijke over-
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§
1
en § 2, eerste lid, en littera b, van de
tijen en, zo ja, geldt zulks ook ten
aanzien van de derde-houder van wet van 27 december 1977 tot tijdelijke
van de huur- en andere overeenhet cognossement ?; houdt de beslis- regeling
komsten die het genot van een onroesing over de kosten aan.
rend goed verlenen, gewijzigd en aange8 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter: vuld door de wetten van 13 november
1978 en 24 december 1979, 1134, 1135,
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui- 1319, 1320, 1322, 1709, 1728 van het Burgerlijk
Wetboek, 1138, 2', van het Gerechdende conclusie van de h. D'Hoore, advotelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
doordat het vonnis het boger beroep
deels gegrond verklaart en voor recht
zegt dat de prijs van de jachtpacht waarvan de eisers genieten, voor de jaren
1978 en volgende op 126.000 frank wordt
bepaald, op grond : dat verweerder ten
Nr. 426
onrechte in hoofdorde de toepassing van
de wetten van 27 december 1977,
13 november 1978 en 24 december 1979
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betwist, dat bij gebreke van een aanpassingsformule in de oorspronkelijke overHUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE eenkomst, de hoogst toegelaten prijsaanpassing
die door verweerder in ondergeBEGRIPPEN - ART. 2, § 2, b, WET 27 DEC. !977
TOT TIJDELIJKE REGELING VAN DE HUUR- EN schikte orde gevorderd was, niet kan
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT gebeuren, maar dat zijn prijsaanpassing
naar billijkheid zoals in meer ondergeVAN EEN ONROEREND GOED VERLENEN BESLISSING NAAR B!LLIJKHE!D DOOR DE schikte orde gevorderd met toepassing
van artikel 2, § 2, eerste lid, littera b, van
VREDERECHTER
TOEPASSINGSGEB!ED.
de wet van 27 december 1977, mag worden
toegekend en de huurprijs vaststelt
Art. 2, § 2, b, wet 27 dec. 1977 tot tijdeop
126.000 frank per jaar vanaf 1978, op
Jijke regeling van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een grond : « dat de rechtbank beschikt over
onroerend goed verlenen, dat de vrede- de mogelijkheid de wettelijke huur te
rechter toelaat het bedmg van de huur verhogen "zo de respectievelijke sociale
te verhogen zo de respectieve sociale toestand van partijen dit vereist "; dat
toestanden van de partijen dit vereisen, (de eisers) bereid waren een bedrag van
sluit die mogelijkheid niet uit met 126.000 frank uit te geven voor het beoe ..
betrekking tot de huurovereenkomsten fenen van een hobby, zodat bezwaarlijk
die geen beding inhouden dat een ver- kan worden aanvaard dat zij behoeftig
hoging van de huur regelt en die van zouden zijn; dat uit dit aanbod ook blijkt
dat de vroegere prijs van 47.000 frank
rechtswege verlengd zijn (1).
ver beneden de normale huurprijs in
1978 lag; dat dit bedrag overigens normaal blijkt te zijn, vermits het door (de
eisers) zelf werd geboden bij gelegenheid
(JANSSENS T. O.C.M.W. LEUVEN)
van een openbare aanbesteding, waar de
prijs wordt bepaald door vraag en aanbod; dat (verweerder) een instelling is
ARREST
aan wie de wetgever bepaalde verplichtingen inzake welzij nszorg he eft opge(A.R. nr. 3705)
dragen; dat deze instelling daarbij grotendeels is aangewezen op inkomsten uit
HET HOF; - Gelet op het bestre- zijn patrimonium en bij ontstentenis
den vonnis, op 13 november 1981 in daarvan beroep dient te doen op de
hoger beroep door de Rechtbank financiele hulp van de gemeenschap; dat
van Eerste Aanleg te Leuven gewe- (verweerder) vanaf 1978 op een aanpassing van de huurprijs mocht rekenen
zen;
vermits de vorige aanbestedingsvoor:
waarden op 31 december 1977 een einde
(1) Zie Cass., 9 maart 1978 (A.C., 1978, 791).
namen; dat het spel van vraag en aan
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dat (de eisers) bereid waren 126.000
frank per jaar te betalen, zodat een
lagere huurprijs (verweerder) zou benadelen; dat de rechtbank van oordeel is
dat (de eisers) door het vrijwillig aanbieden van een bedrag van 126.000 frank dit
bedrag als normaal beschouwen en dat
zij tevens van oordeel zijn dat dit hen
sociaal niet benadeelt; dat het bepalen
van elke mindere prijs dan dit bedrag
een benadeling zou inhouden ten aanzien van (verweerder) »;
terwijl, eerste onderdeel, de wet van
27 december 1977 tot regeling van de
huur- en andere overeenkomsten die het
genot van een onroerend goed verlenen,
geen recht op verhoging van de huurprijs schept en inzonderheid artikel 2,
§ 2, eerste lid, littera b, van de wet de
verhoging van de huur naar billijkheid
enkel toelaat wanneer de oorspronkelijke overeenkomst een aanpassingsformule bevat, doch niet van toepassing is
wanneer, zoals door het bestreden vonnis wordt vastgesteld, een dergelijke formule ontbreekt; zodat het vonnis, dat op
grond van de bovenvermelde redenen,
niettegenstaande het ontbreken van een
contractuele
aanpassingsformule,
de
jachtprijs verhoogt, zowel de verbindende kracht van de overeenkomsten
miskent (schending van de artikelen 1134, 1135, 1709 en 1728 van het Burger lijk Wetboek) als de toepassingsvoorwaarde van artikel 2, § 1 en § 2, van de
wet van 27 december 1977, gewijzigd
door de wetten in het middel aangehaald;

tweede onderdeel, verweerder in zijn
conclusie in hoger beroep zijn vordering
de huurprijs op 126.000 frank te brengen,
enkel in hoofdorde heeft geformuleerd
voor zover de wet van 27 december 1977
niet van toepassing zou zijn en de eisers
dus krachtens de aanbesteding of zonder
recht noch titel van het jachtrecht genaten; hij in ondergeschikte orde, voor
zover deze wetgeving moet toegepast
worden, zich beriep op artikel 2, § 2, van
bovengenoemde wet om te vorderen dat
de huurprijs voor het jaar 1978 op 94.360
frank (te vermeerderen binnen de wettelijke grenzen voor de volgende jaren)
zou worden bepaald; en in meer ondergeschikte orde artikel 2, § 2, van hoger
genoemde wet inriep ten einde een aanpassing naar billijkheid te bekomen die
niet hoger zou zijn dan deze voortvloeiende uit de in ondergeschikte orde
gevorderde toepassing van artikel 2, § 2,
van de wet van 27 december 1977; het

vonnis de wet van 27 december 1977 van
toepassing verklaart en bijgevolg de vordering in hoofdorde verwerpt; zodat het
bestreden vonnis, door de eisers te veroordelen tot een bedrag dat hoger ligt
dan hetgeen verweerder in meer ondergeschikte orde vorderde, ultra petita
heeft
geoordeeld
(schending
van
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek) en de bewijskracht van de besluiten, door verweerder voor de rechtbank
van eerste aanleg genomen, miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, de eisers in hun eerste conclusie de toepassing van artikel 2,
§ 2, b, van de wet van 27 december 1977
betwistten op grond van het feit dat de
bedoeling van de wetgever erin bestond
oog te hebben voor de noden van de
kleine eigenaars die vaak op de inkomsten van een onroerend goed zijn aangewezen om te Ieven en dat verweerder
moeilijk een kleine ei~enaar kan
genoemd worden als e1genaar van
honderden hectaren grond; men de billijkheid niet zover mag drijven dat via
artikel 2, § 2, b, van voornoemde wet de
essentiele bedoeling van de verscheidene
blokkeringswetgevingen verloren gaat :
namelijk de bescherming van de huurder
ten aanzien van de eigenaars, en, in
tweede conclusie, dat rekening moet
gehouden worden met de sociale toestand van verweerder en niet ontkend
wordt dat hij zeer vermogend is en dat
een eventueel deficit, wat zelfs niet
bewezen is, door de andere openbare
besturen wordt gedekt; zodat het bestreden vonnis, door uit het feit dat de eisers
bereid waren 126.000 frank uit te geven
voor een hobby, af te leiden dat « bezwaarlijk kan aanvaard worden dat zij
behoeftig zouden zijn » enerzijds, en dat
« uit dit aanbod blijkt dat de vroegere
prij s van 47.000 frank ver beneden de
normale huurprijs in 1978 lag » anderzijds, en verder te wijzen op de verplichtingen van verweerder inzake welzijnszorg waarvoor hij grotendeels aangewezen is op de inkomsten uit zijn patrimonium, waaruit voortvloeit dat hij vanaf
1975 mocht rekenen op een aanpassing
van de huurprijs en een lagere huurprijs
dan in 1978 door de eisers aangeboden,
verweerder zou
benadelen », de
respectievelijke toestand van de partijen
niet onderzoekt en meer bepaald niet
nagaat of verweerder a! dan niet vermogend is en of omwille van dit onvermogen een aanpassing naar billijkheid mag
gebeuren, doch a!leen nagaat of de niet
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<< benadeelt », wat nlet overeenstemt met
van de respectieve sociale toestand
de aanpassing voorzien in functie van de van de partijen;
« sociale toestand van de partijen »,
Overwegende dat de hoofdbetrachzodat het bestreden vonnis de toepassingsvoorwaarden van artikel 2, § 2, b, ting van verweerder was de huur te
van de wet van 27 december 1977 mis- bekomen die ingevolge de openbare
kent en bovendien eisers conclusie niet aanbesteding
was
aangeboden
beantwoordt waar deze stellen dat ver- zijnde 126.000 frank; dat verweerde~
weerder als eigenaar van honderden van dat bedrag uiteraard enkel is
hectaren grond vermogend is (schending afgeweken in de ondergeschikte
van artikel 97 van de Grondwet) :
stelling waar de wettelijke coefficient de huur beperkte tot een
Wat het eerste onderdeel betreft : bedrag dat volgens verweerder
Overwegende dat uit het bestre- 94.360 frank in 1978 en 98.134 frank
den vonnis en dat van de vrederech- in 1979 bedraagt;
ter waarnaar uitdrukkelijk verweDat het onderdeel feitelijke grandzen wordt, blijkt dat de huurover- slag mist;
eenkomst tussen de partijen gesloWat het derde onderdeel betreft :
ten een aanvang nam op 1 januari
Overwegende dat artikel 2, § 2,
1969 om te eindigen op 31 december
de
1977, maar ingevolge de wet van vereist dat de rechter
27 december 1977 van rechtswege respectieve sociale toestand van de
partijen
» onderzoekt;
werd verlengd;
Dat het vonnis vaststelt dat de
Overwegende dat artikel 2, § 2, b,
van de wet van 27 december 1977 eisers in 1978 bereid waren 126.000
tot tijdelijke regeling van de huur- frank uit te geven om een liefhebbeen andere overeenkomsten die het rij te beoefenen;
Dat de rechtbank ook de sociale
genot van een onroerend goed verlenen, de vrederechter toelaat het situatie van verweerder nagaat en
bedrag van de huur te verhogen zo constateert dat die moet instaan
de respectieve sociale toestand van voor de welzijnszorg en daarbij grotendeels is aangewezen op inkomde partijen dit vereist;
Dat de wetgever deze mogelijk- sten uit haar patrimonium en bij
heid niet uitsluit met betrekking tot ontstentenis daarvan een beroep
de huurovereenkomsten die geen moet doen op financiele hulp van de
beding inhouden dat een verhoging gemeenschap; dat de rechtbank
van de huur regelt en die van aldus meteen oordeelt dat niet
aileen met het patrimonium maar
rechtswege verlengd zijn;
tevens met de bestemming ervan
Dat het onderdeel naar recht . rekening moet worden gehouden en
faalt;
zodoende de in het onderdeel
bedoelde conclusie beantwoordt;
Wat het tweede onderdeel beDat het onderdeel niet kan wortreft :
den aangenomen;
Overwegende dat verweerder drie
stellingen heeft voorgehouden aan
de rechtbank : a) de wet tot tijdelijke regeling van de huur- en
andere overeenkomsten die het
genot .van een onroe:end goed ve:~eOm die redenen, verwerpt de
nen, lS ten de~e met toepassehJk; voorziening; veroordeelt de eisers in
b) ondergesch1kt, de huur .moet de kosten.
worden aangepast volgens de m de
wet bepaalde coefficienten; c) meer
8 april 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
ondergeschikt, de vrederechter kan de h. Janssens, afdelingsvoorz1tter -

I

-934Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

aan te geven waarom hij een bepaalde
waarderaming aanhoudt.
3' De rechter kan het bestaan van
morele schade afleiden uit het verloren gaan van een zaak zonder te moeten vaststellen dat deze niet vervangbaar is.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - CONTRACTANT DIE
ZICH DOOR EEN AANGESTELDE OF EEN
ANDERE PERSOON HEEFT LATEN VERVANGEN VOOR DE UITVOERING VAN EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST VAN DE
AANGESTELDE OF ANDERE PERSOON VOORWAARDEN.

(KAROLY, ' BERNARD BLONDEEL • P.V.B.A.,
BLONDEEL, VAN OORLE T. VAN EECKHOUDT)
ARREST

(A.R. nr. 3734)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1982 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1121, 1134,
1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 1382, 1383,
1384, 1610 en 1611 van het Burgerlijk
CONCLUSIE- BURGERLIJKE ZAKEN- WAARWetboek,
DERAMING - MOTIVERING.
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat eerste eiser er zich
3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN toe had verbonden verweerder het aanOVEREENKOMST
SCHADE
gekochte kastje zonder bijkosten te
bezorgen, en dat eerste eiser zich aan
MORELE SCHADE- VERLIES VAN EEN ZAAK.
een contractuele fout jegens verweerder
1' Wanneer een contractant zich door heeft schuldig gemaakt door het kastje
een aangestelde of andere persoon laattijdig te leveren, beslist : « dat het
heeft laten vervangen om een contrac- beroepen vonnis de vordering van appeltuele verbintenis uit te voeren, kan lant (verweerder) tegen de overige gelndeze aangestelde of andere persoon timeerden (de overige eisers) ongegrond
slechts dan extra-contractueel aanspra- heeft verklaard om reden dat er geen
kelijk worden gesteld indien de hem contractuele band bestaat tussen hen en
ten laste gelegde tout een tekortko- appellant (verweerder) en omdat de
ming uitmaakt, niet aan de contrac- enige aansprakelijkheid die zij op zich
tuele verbintenis doch a(m de alge· genomen hebben in hun schrijven van
mene zorgvuldigheidsplicht, en indien 3 september 1976 enkel betrekking kan
die tout andere dan aan de slechte uit· hebben op hun contractuele verplichtinvoering van het contract te wijten gen ten overstaan van eerste gelntimeerde (eerste eiser); dat appellant (verschade heeft veroorzaakt (1).
weerder) terecht deze beslissing bekritiseert
en opwerpt dat deze gelntimeerden
2' Behoudens wanneer dit noodzakelijk
is om op een conclusie te antwoorden, (de overige eisers) een fout hebben beis de rechter niet verplicht de redenen gaan die erin bestaat gedurende bijna
drie valle maanden met een kostbaar
antiek meubelstuk, met een waarde die
(1) Cass., 7 nov. 1969 (A.C., 1970, 241); 4 juni kan worden geraamd op ongeveer
1971 (ibid., 1971, 989); 7 dec. 1973 (ibid., 1974, 200.000 frank, overal rand te zijn gere395); 15 sept. 1977 (ibid., 1978, 62).
den, in plaats van ervoor te zorgen dit
Zie HERBOTS J.H., Quasi-delictuele aanspra- stuk zo snel moge!ijk op de plaats van
kelijkheid en overeenkomsten, T.P.R., 1980, bestemming te Iaten toekomen; dat
1055; VANDENBERGHE H., VAN QUICKENBORNE M.,
HAMELINCK P., Overzicht van rechtspraak _
appellant (verweerder) ook de klemtoon
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad legt op de grove fout van tweede en
(1964-1978), T.P.R., 1980, 1139.
derde gelntimeerden (tweede en derde
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN

------------------!
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voertuig dat gewoon op straat wordt
geparkeerd, een kostbaar antiek stuk
zomaar achterlaten; dat deze fouten een
schade veroorzaakt hebben waarvoor
gelntimeerden (eisers) verantwoordelijk
zijn; dat gelntimeerden (eisers), tevergeefs, opwerpen dat het kastje door overm<J.cht - in casu diefstal - verloren is
gegaan, zodat zij moeten vrijgesteld worden van iedere aansprakelijkheid; dat de
diefstal, in principe, geen geval van overmacht uitmaakt en, ter zake, manifest in
de hand werd gewerkt door de talrijke
fouten en nalatigheden der gelntimeerden (eisers), zodat er geen sprake kan
zijn van overmacht; dat tweede gelntimeerde (tweede eiseres), personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beweert dat zij terecht buiten de
zaak werd gesteld omdat er geen enkele
band is tussen haar en appellant (verweerder), noch contractueel, noch quasidelictueel; dat de briefwisseling tussen
partijen gericht is op 9 september 1976
aan
appellant
(verweerder)
door
" Spectrum Gallery, Bernard Blondeel,
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid,
Leopoldstraat
10,
2000 Antwerpen ", zodat appellant (verweerder), terecht, heeft kunnen afleiden
dat de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ter zake
betrokken is wat het vervoer en de levering van het kastje aangaat; dat deze
brief bewijst dat het kastje nog niet
gestolen was toen appellant (verweerder)
eerste gelntimeerde (eerste eiser) in
gebreke gesteld heeft, dat derde gelntimeerde (derde eiser) het meubel is gaan
ophalen in Heist-op-den-Berg en dat de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid de volle verantwoordelijkheid neemt (zie : ... "Inmiddels blijven wij tot uw beschikking en nemen de
volle verantwoordelijkheid "); dat deze
brief niet aileen het vervoer alsook de
levering van het kastje betreft, maar ook
de " volle verantwoordelijkheid " voor de
gevolgen van de diefstal, zoals blijkt uit
de inhoud van het schrijven »; en doordat het hof van beroep op grand van die
redenen de eisers veroordeelt te betalen
aan verweerder, de ene bij gebreke van
de andere, 66.000 frank - de verkoopprijs - plus 230.000 frank als schadevergoeding voor het verlies van het meubel,
meer vergoedende en gerechtelijke interesten;

tractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid, de aangestelde of de uitvoeringsagent, die een contractant in zijn
plaats stelt om het contract geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, ten aanzien
van de uitvoering van het contract en
ten opzichte van de medecontractant
geen derde is, waaruit volgt dat die
medecontractant tegen die aangestelde
of uitvoeringsagent slechts een aansprakelijkheidsvordering kan instellen, hetzij
wanneer tussen die partijen een overeenkomst bestaat of een beroep op een
beding ten gunste van de medecontractant kan worden gedaan, hetzij wanneer
de aan de aangestelde of uitvoeringsagent verweten fout de schending uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis doch van een aan
iedereen opgelegde verplichting en wanneer die fout een andere dan een !outer
uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane .schade heeft veroorzaakt;
zodat het hof van beroep, dat heeft vastgesteld enerzijds dat eerste eiser de verplichting had het door verweerder
gekochte kastje in de woonst van
laatstgenoemde te leveren, anderzijds
dat eerste eiser, om zijn leveringsverplichting uit te voeren, op derde eiser
een beroep deed, die, op zijn beurt een
beroep deed op tweede en vierde eiser,
zijn beslissing, houdend veroordeling
van tweede, derde en vierde eiser, niet
wettelijk verantwoordt vermits niet
wordt vastgesteld dat er tussen verweerder en tweede, derde en vierde eiser een
overeenkomst bestond, dat verweerder
op een beding ten gunste van een derde
een beroep kan doen of dat de aan
tweede, derde en vierde eiser verweten
fout de schending uitmaakt, niet van de
contractueel door eerste eiser aangegane
verbintenis, doch van een aan iedereen
opgelegde verplichting en dat die fout
een andere dan een !outer uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane
schade heeft veroorzaakt, derhalve niet
zonder schending van de artikelen 1124
(lees : 1121), 1134, 1135, 1142, 1146, 1147,
1165, 1382, 1383, 1384, 1610 en 1611 van
het Burgerlijk Wetboek kan beslissen
dat tweede, derde en vierde eiser aan
verweerder schadevergoeding verschuldigd zijn :

Overwegende dat het middel
alleen betrekking heeft op de beslissing ten aanzien van de laatste drie
terwijl, overeenkomstig de in het mid- eisers; dat het arrest deze eisers
del ingeroepen wetsbepalingen die onder veroordeelt tot schadevergoedlng
meer de samenloop regelen tussen con- jegens verweerder wegens het ver-
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Dat het middel gegrond is;
eerste eiser aan verweerder was
Over
het tweede middel, afgeleid uit
verkocht en aan hem moest worden de schending
van de artikelen 97 van de
geleverd; dat de veroordeling steunt Grondwet, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151,
op de quasi-delictuele aansprakelijk- 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetheid van deze eisers, hoewel zij in hoek,
hun conclusie hadden doen gelden
doordat het hof van beroep, na te hebdat de vordering niet op zodanige ben vastgesteld dat verweerder het litigrondslag kon worden ingewilligd gieuze kastje op 13 april 1976 van eerste
omdat << de oorspronkelijke verde- eiser aankocht voor een bedrag van 4.500
ring uitsluitend steunde op de gulden, ongeveer 65.595 frank, en dat
gebrekkige uitvoering van de over- verweerder in de loop van het geding liet
eenkomst en de gevraagde schade- gelden dat het kastje een waarde had
ongeveer 200.000 frank, beslist dat
vergoeding derhalve !outer contrac- van
zowel eerste eiser als tv<Jeede, derde en
tueel was »;
vierde eiser aan verweerder, de ene bij
Overwegende dat uit de vaststel- gebreke van de andere, 66.000 frank, dit
lingen van het arrest blijkt dat, val- is de verkoopprijs, plus 230.000 frank als
gens het hof van beroep, bedoelde schadevergoeding voor het verlies van
eisers de fouten, die het te hunnen het meubel, vermeerderd met vergoeen gerechtelijke interesten, dienlaste aanhoudt, begingen tijdens de dende
den te betalen op grand: « ... dat appeluitvoering van een opdracht die lant (verweerder) de schadevergoeding
door eerste eiser was gegeven voor op 230.000 frank geraamd heeft; dat,
de levering van het meubel aan ver- rekening houdend met de waarde van
weerder;
het kastje op het ogenblik van de aanOverwegende dat, wanneer een koop, de munterosie en de bijzondere
voorliefde
van appellant (verweerder)
contractant zich door een aange- voor soortgelijke
Antwerpse meubelen,
stelde of andere persoon heeft Iaten de gevorderde sam kan toegekend worvervangen om een contractuele ver- den»,
bintenis uit te voeren, deze aangeterwijl, eerste onderdeel, de eisers in
stelde of andere persoon slechts dan hun conclusie aanvoerden dat de gebeurextra-contractueel aansprakelijk kan lijk toe te kennen schadevergoeding
worden gesteld indien de hem ten << alleen maar de prij s van het betaalde
laste gelegde fout een tekortkoming meubel kan bedragen, namelijk 66.000
uitmaakt, niet aan de contractuele frank, en dat in geen geval een bijkomverbintenis, doch aan de algemene stige schadevergoeding kan toegekend
zorgvuldigheidsplicht,
en
indien worden gezien appellant (verweerder)
nalaat enige schade te bewijzen "• zodat
deze fout andere dan aan de slechte het
hof van beroep, door te beslissen dat
uitvoering van het contract te wijten de eisers aan verweerder als schadeverschade heeft veroorzaakt; dat hieruit goeding voor het verlies van het kastje
volgt dat de rechter, wanneer hij een som van 230.000 frank dienden te
vaststelt dat de partijen tegen wie betalen, rekening houdend met de
de vordering is gericht, als aange- waarde van het kastje op het ogenblik
stelden of anderszins ingevolge van de aankoop, de munterosie en de bijopdracht ter uitvoering van een con- zondere voorliefde van verweerder voor
meubel, het door de eisers in hun
tractuele verbintenis van de mede- dit
conclusie aangevoerde middel niet beantcontractant van de eisende partij woordt, vermits uit het arrest geenszins
hebben gehandeld, die partijen niet blijkt dat door het hof van beroep werd
wettig op extra-contractuele grand- onderzocht of door verweerder werd aanslag kan veroordelen zonder vast te getoond dat de aankoopprijs van 66.000
stellen dat aan de voormelde vereis- frank niet overeenstemde met de waarde
van het kastje op het ogenblik van de
ten voldaan is;
aankoop (schending van artikel 97 van
Overwegende dat het arrest, nu de Grondwet);
het niet vaststelt dat aan die vereistweede onderdeel, het dubbelzinnig,
ten is voldaan, de beslissing niet althans onnauwkeurig is te beslissen dat
naar recht verantwoordt;
de eisers de ene bij gebreke van de
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ten aanzien van eerste eiser betreft;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
naast de sam van 66.000 frank,
bedrag van de koopprijs, een schadevergoeding van 230.000 frank toe
te kennen en laatstvermeld bedrag
te verantwoorden door te wijzen op
de waarde van het meubel op het
ogenblik van de aankoop, op de
munte:cosie en op de bijzondere
voorliefde van verweerder voor
soortgelijke meubelen, antwoordt op
de conclusie waarin alleen was aangevoerd dat verweerder, afgezien
van het verlies van de koopprijs,
geen schade bewijst, en aldus voldoet aan het vormvoorschrift van
artikel 97 van de Grondwet;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

andere aan verweerder dienen te betalen
66.000 frank, dit is de verkoopprijs, plus
230.000 frank als schadevergoeding voor
het verlies van het meubel rekening houdend met de waarde van het kastje op
het ogenblik van de aankoop, de munterosie en de bijzondere voorliefde van
verweerder voor soortgelijke meubelen,
vermits uit die overwegingen niet blijkt
of het hof van beroep de door verweerder geraamde waarde (200.000 frank) van
het kastje overneemt, dan we! of het hof
van beroep van oordeel is dat de aankoopprijs (66.000 frank) niet overeenstemde met de waarde bij aankoop,
ofwel nog of het hof van beroep oordeelt
dat de waarde van dit kastje sinds 1976,
afgezien van de munterosie, die afzonderlijk in aanmerking wordt genomen,
dermate steeg, en vermits door het hof
van beroep geenszins de redenen worden
aangegeven waarom wordt aangenomen
dat de aankooppprijs (66.000 frank) niet
overeenstemde met de waarde bij aankoop of waarom de waarde van dit kastje, afgezien van de afzonder!ijk in aanmerking genomen munterosie, sinds 1976
dermate zou zijn gestegen; zodat het
arrest aldus niet aileen op dubbelzinnige
wijze is gemotiveerd (schending van artikel 97 van de Grondwet), maar oak, door
de ontstentenis van redenen, onnauwkeurig is gemotiveerd, waardoor het Hof
zich in de onmogelijkheid bevindt om
controle uit te oefenen over de wettigheid van de beslissing (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het bestaan van
morele schade wegens bijzondere voorliefde voor een verloren zaak weliswaar
niet uit te sluiten is, maar, overeenkomstig de hierna ingeroepen wetsbepalingen, de vaststelling vergt dat het om
een persoonlijke en niet vervangbare
zaak gaat; zodat het hof van beroep, dat
niet vaststelt dat het nooit in het bezit
van verweerder geweest zijnde litigieuze
kastje een persoonlijk karakter vertoonde en niet kan worden vervangen,
aan verweerder niet wettig een vergoeding kan toekennen wegens zijn bijzondere voorliefde voor soortgelijke Antwerpse meubelen en zijn bes!issing derhalve niet wettelijk verantwoordt (scherrding van de artikelen 1146, 1147, 1149,
1150, 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat wegens de vernietiging, op het eerste middel, van
de beslissing ten aanzien van de
laatste drie eisers, dit middel alleen

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter,
behoudens wanneer dit noodzakelijk
is om op een conclusie te antwoorden, wat ten deze niet wordt
beweerd, niet verplicht is de redenen aan te geven waarom hij een
bepaalde waarderaming aanhoudt;
dat het niet aangeven van die redenen geen onnauwkeurigheid meebrengt; dat de dubbelzinnigheid die
aan het arrest wordt verweten en
uit de beweerde onnauwkeurigheid
is afgeleid, derhalve evenmin aanwezig is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de onvervangbaarheid van de verloren zaak
slechts een feitelijk element is waaruit de rechter het bestaan van
morele schade kan afleiden; dat de
rechter niet gehouden is de feitelijke elementen aan te wijzen
waarop zijn beslissing steunt, zo dit
niet vereist is om op een conclusie
te antwoorden; dat het arrest, door
het enkele feit dat het niet vermeldt
dat het verloren meubel niet ver-
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een vergunninghoudende inrichting,
dee! vermelde wetsbepalingen niet
die de toepassing van een nieuwe
schendt;
rubriek op de Jijst van de vergunningDat het onderdeel niet kan worplichtige ondernemingen tot gevolg
den aangenomen;
heeft of van die aard is dat daardoor
de aan die ondernemingen eigen
zijnde gevaren, ongezondheid of hinderlijkheid, verergerd worden, is aan
de bepalingen van artt. 1 tot 13
van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming onde1worpen.
(Art. 14 van dit reglement.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet ten aanzien van de laatste drie eisers en over de kosten;
verwerpt de voorziening voor het 2' Wanneer de bestendige deputatie een
weigeringsbesluit neemt en dit vernieoverige; beveelt dat van dit arrest
tigd wordt bij K.B. omdat de voorwaarmelding zal worden gemaakt op de
den
niet waren ve1vuld die door art. 14
kant van het gedeeltelijk vernievan het Algemeen Reglement voor de
tigde arrest; veroordeelt eerste eiser
Arbeidsbescherming
zijn
bepaald
in een vierde van de kosten; houdt
opdat een verandering van de inrichde overige kosten aan en zegt dat
ting aan vergunning onderworpen zou
de feitenrechter erover zal beslissen;
zijn, doet het enkele feit dat de hogere
overheid de ziensw~;ze van de bestenverwijst de aldus beperkte zaak
dige deputatie op dit punt niet heeft
naar het Hof van Beroep te Gent.
8 april 1983 - le kamer - Voorzitter :
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Houtekier.

gedeeld en om die reden haar besluit
heeft vernietigd, niet noodzakelijk blijken dat de bestendige deputatie een
fout in de zin van art. 1382 B. W. heeft
begaan (1).
(< DE WIJNGAERT ' N.V., ' MEAGAS ' N.V
T. PROVINCIE ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. 3737)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1981 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Nr. 428
1"

KAMER -

8

apl'il

1983

1° ARBEID

ARBEIDSBESCHERMING
ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING
GOEDGEKEURD BIJ HET
REGENTSBESLUIT VAN 11 FEB. 1946 EN BIJ
HET REGENTSBESLUIT 27 SEPr. 1947 - ARTIKEL 14.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - FOUT

BUITEN

- OVERHEID
- BESLUIT VAN EEN BESTENDIGE DEPUTATIE DAT DOOR DE HOGERE OVERHEID WORDT
VERNIETIGD - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
PROVINCIE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97, 107 van de
Grondwet, 1148, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 71 van het Strafwetboek, 7, 10, 13, 14 van titel I van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd door de regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september 1947, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 april 1974, 1 van het
koninklijk besluit nr.
R 8263 van

1---------------(1) Cass., 30 april 1976 (A.C., 1976, 980); cfr.
Cass., 13 mei 1980 met concl. adv.-gen. J. Velu,
J.T., 1982, 772. Cass., 19 dec. 1980 (A.C.,
1980-81, nr. 241). LAMBRECHTS W., Geschillen
van bestuur, een praktische handleiding, 82.

-93928 augustus 1970 tot vernietiging van inrichting naar de termen van artikel 14
het besluit van 4 februari 1970, van het Algemeen Reglement voor de
nr. 42155 f 2/1B, van de Bestendige Depu- Arbeidsbescherming, en dat op die grand
tatie van de Provinciale Raad van Ant- een nieuw onderzoek bevolen werd, een
werpen, waarbij de personenvennoot- negatief advies gegeven door de
schap met beperkte aansprakelijkheid gemeente op 28 juli 1969, gevolgd door
« De Wijngaert » vergunning geweigerd de gewraakte beslissing van weigering
wordt vier te Booischot gelegen ver- door de bestendige deputatie van
gunde houders voor vloeibaar gemaakte 4 februari 1970, welke laatste beslissing
petroleumgassen te vervangen door twee vernietigd werd, na beroep van eerste
eiseres, door koninklijk besluit van
andere houders,
28 augustus 1970; dat, binnen de marge
doordat het arrest de door de eiseres- waarbinnen verschillende beslissingen
sen tegen verweerster ingestelde vorde- kunnen genomen worden naar redelijkringen tot betaling van schadevergoeding heid, de bovenbeschreven wijziging van
verwerpt op grand « dat de beoOI·de- de inrichting kon aangezien worden als
ling van een overheidsbeslissing, naar een verandering die van aard is de aan
onvoorzichtigheid of fout, een vergelij- de inrichting eigen zijnde gevaren te ver-·
king veronderstelt met de normen van ergeren zoals bedoeld in het aangeduid
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur- artikel 14, hoe gering oak deze verergegerlijk Wetboek, echter rekening gehou- ring kon zijn voor een reeds uiteraard
den met de overheidsopdracht, namelijk gevaarlijke inrichting en volgens eiseresde verplichting tot beslissen, de opdracht sen subjectief overdreven " door een
tot descretionaire bevoegdheid, om angstpsychose ontstaan na de ontplofslechts als fout te weerhouden een fing van Mea te Mechelen in maart
beslissing die buiten de marge valt waar- 1969 "; dat, zelfs indien de beslissing van
binnen naar redelijkheid verschillende de bestendige deputatie en de voorafbeslissingen kunnen genomen worden; gaande onderzoeken en adviezen, ieder
dat de beoordeling van de fout derhalve, als een zelfstandige beslissing zouden
gemeenrechtelijk, een objectief stand- aanzien worden - wat ze in werkelijkpunt vereist buiten de beoordeling van heid niet zijn - de beoordeling ervan
de administratieve of voogdij-overheid niet toelaat een fout te weerhouden »;
omtrent dezelfde beslissing, en terzelfder
terwijl, eerste onderdeel, het koninktijd een standpunt van redelijkheid bin- lijk besluit nr. R 8263 van 28 augustus
nen de overheidsbeslissing, waar slechts 1970 het besluit van 4 februari 1970 van
als font aangemerkt wordt de beslissing de Bestendige Deputatie van de Provindie van die aard is dat geen enkel rede- ciale Raad van Antwerpen vernietigd
lijk denkende overheidspersoon tot zoda- heeft omdat het een verkeerde toepassing
nige beslissing zou gekomen zijn; dat gemaakt heeft van artikel 14 van het
achtereenvolgens de gewraakte beslissin- Algemeen Reglement voor de Arbeidsbegen werden genomen naar aanleiding. scherming, namelijk door te oordelen dat
van volgende feiten : dat de vergunning de inrichting van eerste eiseres niet
van 30 j anuari 1968 door de bestendige mocht veranderd worden zonder vergundeputatie verleend werd aan eerste eise- ning omdat de aan de onderneming
res voor het aanleggen van vier boven- eigen zijnde gevaren, ongezondheid of
grondse houders voor vloeibaar propaan- hinderlijkheid zogezegd verergerd weren butaangas van ieder 50.000 liter; dat den; de verkeerde toepassing van deze
eerste eiseres een houder van 60.000 liter reglementaire bepaling een font in
en een houder van 140.000 liter plaatste hoofde van verweerster uitmaakt, waarvoor hetzelfde totaal van 200.000 liter; van aileen overmacht verweerster kan
dat de hoofdingenieur-directeur van de ontslaan; de vaststelling dat elke redelijk
technische inspectie eerste eiseres aan- denkende overheidspersoon als dusdanig
schreef omtrent deze wijziging en haar zou beslist hebben geen overmacht in
uitnodigde de bestendige deputatie daar- hoofde van verweerster daarstelt, zodat
van in kennis te stellen en nieuwe het arrest zijn beslissing niet wettelijk
grondtekeningen over te maken; dat het verantwoordt (schending van de artikeantwoord daarop van eerste eiseres van len 1148, 1382 van het Burgerlijk Wet6 mei 1969 door verweerster voorgesteld hoek, 13, 14 van het Algemeen Reglewerd als een aanvraag tot wijziging van ment, 71 van het Strafwetboek);
de vergunning, ten onrechte volgens
tweede onderdeel, het arrest, enereiseressen, maar dat in ieder geval de
wijziging zelf beoordeeld werd als een zijds, de wettigheid van het koninklijk
verandering van de vergunninghoudende besluit nr. R 8263 van 28 augustus 1970,

-940waarbij gesteld werd dat de verandering
Wat het tweede onderdeel bevan de vergunde inrichting geenszins de treft :
aan deze onderneming eigen gevaren,
Overwegende dat het arrest niet
ongezondheid of hinderlijkheid, verergerd had, niet betwist en, anderzijds, beslist dat de bestendige deputatie
beslist dat de bestendige deputatie « terecht kon beslissen dat de veranterecht kon beslissen dat deze verande- dering van de inrichting de gevaren
ring van de inrichting wei die gevaren, verergerd had » noch dat de vernieongezondheid, hinderlijkheid, verergerd tigde beslissing « een juiste toepashad; deze motieven tegenstrijdig en sing van de wet was », maar aileen
onduidelijk zijn daar het arrest tegelijk dat de beslissing van de bestendige
aanvaardt dat het besluit van de bestendige deputatie terecht vernietigd werd en deputatie geen fout in de zin van
dat deze vernietigde beslissing tach een artikel 1382 van het Burgerlijk Wetjuiste toepassing van de wet was (scherr- hoek uitmaakte omdat een rededing van artikel 97 van de Grondwet);
lijk denkend overheidspersoon, geplaatst in dezelfde omstandighederde onderdeel, nu het koninklijk den, kon aannemen dat de gevaren
besluit nr. R 8263 van 28 augustus 1970 werden verergerd;
het besluit van 4 februari 1970 van de
Dat het arrest de aangevoerde
Bestendige Deputatie van de Provinciale tegenstrijdigheid of onduidelijkheid
Raad van Antwerpen vernietigd heeft niet inhoudt en het onderdeel deromdat het ten onrechte beslist had dat
de verandering van de inrichting van halve feitelijke grondslag mist;
eerste eiseres de gevaren, ongezondheid,
Wat het eerste onderdeel betreft :
hinderlijkheid, ervan zou vergroot hebOverwegende dat het besluit van
ben, zodat artikel 14 van het Algemeen de bestendige deputatie werd verReglement toepasselijk was, het arrest
niet wettig het tegendeel kon beslissen nietigd omdat de voorwaarden niet
zonder dit koninklijk besluit als niet met waren vervuld die door artikel 14
de wet overeenstemmend te beschouwen van het Algemeen Reglement voor
(schending van de artikelen 13, 14 van de Arbeidsbescherming zijn bepaald
het Algemeen Reglement, 1 van het opdat een verandering van de
koninklijk besluit nr. R 8263 van inrichting aan vergunning zou zijn
28 augustus 1970 en 107 van de Grand- onderworpen, te weten : dat de verwet);
andering de toepassing van een
nieuwe rubriek op de lijst van de
vierde onderdeel, het advies van de vergunningplichtige ondernemingen
gemeente Booischot geenszins bindend tot gevolg heeft of dat de aan de
is voor de Bestendige Deputatie van de onderneming verbonden gevaren,
Provinciale Raad van Antwerpen, wan- ongezondheid
of
hinderlijkheid
neer deze over de toelating ener vergun- erdoor verergerd worden;
ningsplichtige inrichting oordeelt, zodat
de beslissing van de bestendige deputaOverwegende dat het arrest oortie wei een zelfstandige beslissing is die deelt dat, in de omstandigheden
op zichzelf dient beoordeeld te worden waarin de bestendige deputatie het
(schending van de artikelen 7, 10, 13, 14
van het Algemeen Reglement, 1382 en weigeringsbesluit nam, een redelijk
denkend overheidspersoon kon aan1383 van het Burgerlijk Wetboek)
nemen dat de onderwerpelijke verandering van die aard was dat zij de
Overwegende dat de eiseressen aan de inrichting eigen zijnde gevavergoeding vorderen van de schade ren verergerde;
die zij beweren geleden te hebben
Overwegende dat het enkele feit
doordat een vergunning hun gewei- dat de hogere overheid de ziensgerd werd door de bestendige depu- wijze van de bestendige deputatie
tatie, wat volgens eiseressen fout op dat punt niet heeft gedeeld en
was aangezien het weigeringsbesluit om die reden haar besluit heeft ververnietigd
werd bij
koninklijk nietigd, niet noodzakelijk doet blijbesluit;
ken dat de bestendige deputatie een

I
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fout in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek heeft begaan, en derhalve evenmin dat het
arrest, al stelt het geen overmacht
vast deze en de andere in het
'
.
ond erdeel vermelde wetsbepalmgen
schendt;
D t h t
d d 1 · t k
an wora
e on er ee me
den aangenomen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het koninkli.jk
besluit van vernietiging geen wet is
in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
.
"
.
8 apnl 1983 - 1 ka~er - Voorzitter :
de h. Ja.nssens, afdelmgsvoorz1tter Verslaggever : de h. Lebbe _ Gelljkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hautekier en De Gryse.
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Dat het onderdeel, in zoverre het
schending van dit koninklijk besluit
aanvoert, niet ontvankelijk is;

1" KAMER- 8 april 1!183

Overwegende, voor het overige,
dat het arrest geenszins, in strijd 1° VORDERING IN RECI-ITE -- BURGERLIJKE ZAKEN - VOORWAARDEN VAN DE
met het koninklijk besluit, beslist
RECHTSVORDERING - BELANG - GERECHTEdat de verandering van de inrichting
LIJK WETBOEK, ARTT. !7 EN 18.
de gevaren verergerde, maar aileen
dat een redelijk denkend overheidspersoon, geplaatst in dezelfde 2° VORDERING IN RECHTE - BURGERomstandigheden als de bestendige
LIJKE ZAKEN - BEWAREND BESLAG
deputatie, kon aannemen dat de
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1421
gevaren verergerd werden, zodat de
BEDERFELIJKE GOEDEREN - BEGRIP.
bestendige deputatie door dit aan te o
nemen geen fout beging;
3 VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWAREND BESLAG Dat het onderdeel in zoverre feitesrREKKING.
lijke grondslag mist;
1' Het belang vereist door de artt. 17 en

I

18 Ger. W: voor het instellen van de
rechtsvordenng kan daann bestaan

W at het vierde onderdeel betreft :
dat iemand voordeel haalt of nadeel
voorkomt door een aangegane verbinOverwegende dat het arrest oortenis uit te voeren, oak al zou hij, bij
deelt dat « zelfs indien de beslissing
afwezigheid van schuld, niet aanspravan de bestendige deputatie en de
kelijk zijn voor het niet-uitvoeren
voorafgaande onderzoeken en advieervan.
zen ieder als een zelfstandige beslissing zouden aangezien worden, de 2' Door op het tijdstip van de uitspraak
te oordelen dat de litigieuze goederen,
beoordeling ervan niet toelaat een
een partij gerst, nu ze nag zeker twee
fout te weerdhouden »;
Overwegende dat hieruit blijkt dat
het arrest tot de afwezigheid van
fout besluit ook voor het geval dat
de stelling van het onderdeel juist
mocht zijn;
Dat het onderdeel derhalve niet
tot cassatie kan leiden en bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;

jaar en zeven maanden konden bewaren, niet als bederfbare goederen leonden worden beschouwd, miskent het
arrest het begrip " bederfelijke goederen » in de zin van art. 1421 Ger. W
niet (1).

(1) Zie ook art. 477 Faillissementswet, Les
Novelles, Droit commercial, dl. IV, Les concorla faillite, A. CLOQUET, blz. 631, nr 2257

dats et
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strekt om de in beslag genomen goede- van de beslagrechter » daar « het tegenren zelf in het vermogen van de schul- deel ( ... ) onder meer (blijkt) uit
denaar te bewaren en aan het goede- artikel 91, § IV, 2', g, van de
renverkeer te onttrekke.u, tez"Wijl pas Zeevaartwet »,
het uitvoerend beslag tot doel heeft die
en doordat de bestreden beslissing toegoederen ten behoeve van de schuld- passing van artikel 1421 van het Gerecheisers te gelde te maken; art. 1421 telijk Wetboek weigert en derhalve de
Ger. W: maakt hierop enkel uitzonde- door de eerste rechter verleende toelaring ingeval de goedez·en bederfelijk ting om de lading gerst te verkopen,
zijn of het vruchten of oogsten betreft, intrekt op de volgende gronden : « de
in welke gevallen de prijs reeds tij- vraag is vooreerst of in onderhavig geval
dens het bewarend beslag de goederen redenen aanwezig zijn tot toepassing
in het vermogen van de schuldenaar van de uitzonderingsmaatregel van artizal vervangen.
kel 1421 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de verkoop voorziet van onder bewarend beslag gelegde goederen om te
voorkomen dat ze zouden teloorgaan,
(• F!NAGRAIN > VENNOOTSCHAP NAAR ZWIT· hetzij
dat het te oogsten vruchten
SERS
RECHT
T.
KYPRIOTJS,
DANAIS betreft, wat hier niet het geval is, hetzij
SHIPPING , VENNOOTSCHAP NAAR LIBERIAANS
dat het om bederfelijke goederen gaat,
RECHT, SHARBATLY)
wat de Societe anonyme Finagrain
beweert maar in genen dele bewijst; uit
het onderzoek van kapitein Y. De Grave,
ARREST
en de wetenschappelijke proeven die hij
liet verrichten, blijkt dat de gerst twee
(A.R. nr. 37 43)
jaar en zeven maanden kan bewaard
worden; het feit dat bij de uitlading een
HET HOF; - Gelet op het bestre- wJnieme hoevee!heid van zeven zakken
den arrest, op 9 april 1982 door het nat was en verrottingsverschijnselen vertoonde, brengt vanzelfsprekend niet mee
Hof van Beroep te Gent gewezen;
dat het geheel - er zijn 220.000 zakken
Over het midde.l, afgeleid uit de schen- - als bederfelijke goederen kan bestemding van de artikelen 17, 18, 1413, 1414, peld worden en behandeld worden; de
1415, 1416, 1419 en 1421 van het Gerech- overige redenen door de Societe anotelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het nyme Finagrain aangehaald om de toelaBurgerlijk Wetboek en 97 van de Grand- ting tot verkoop te verantwoorden : de
Jangdurige bewaring tot na de uitspraak
wet,
over de zaak zelf, de kosten van bewadoordat het arrest, met betrekking tot ring, gebeurlijke waardevermindering en
het hoger beroep ingesteld door eerste verlies van E.E.G.-subsidie, zijn geen
en tweede verweerder en het incidenteel omstandigheden die toelaten tegen de
beroep van derde verweerder t.egen de zin van de beslagene maatregelen te
beschikkingen van de Beslagrechter in bevelen die in strijd zijn met het bewade Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent rend karakter van de beslagmaatregel »
van 11 maart 1982 en 24 maart 1982, en « als geeigende maatregel die blijft
waarbij
de
aangestelde
sekwester binnen het kader van de bewaring, dient
gemachtigd werd om over te gaan tot toelating te worden gegeven tot het oververkoop van de inbeslaggenomen goede- brengen van de gerst naar een geschikte
ren, desnoods met de sterke hand, oor- stapelplaats onder toezicht van de aangedeelt dat eiseres ten onrechte opwierp stelde sekwester, om een langdurige
dat de vervoerders, eerste en tweede ver- immobilisatie van het schip te voorkoweerder, geen belang hadden om tegen men en een optimale bewaring te verzedie beschikkingen op te komen op grand keren (toepassing van artikel 1407 van
dat : « het ( ... ) voor de hand (ligt) dat het Gerechtelijk Wetboek), hierdoor
dezen erbij ge1nteresseerd zijn de hun wordt niet " beschikt " over de inbeslagtoevertrouwde goederen te kunnen afle- genomen goederen, maar blijven ze
veren aan de bestemmeling » maar dat
bewaard " op een voor beide partijen
de vervoerders « van hun kant ( ... ) het voordelige manier »,
ten onrechte voorstellen alsof de hun
terwijl, eerste onderdeel, het tegendoor arti.kel 89 van de Zeevaartwet opgelegde afleveringsplicht aan de houder strijdig is, althans onduidelijk en dubvan het cognossement niet zou kunnen belzinnig, enerzijds te beslissen dat de
1

'
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van de beslagrechter, waarbij de verkoop
van de inbeslaggenomen goederen, mits
met consignatie van de opbrengst van de
verkoop, werd toegelaten, op te komen
- wat door eiseres bij conclusie werd
betwist - op grond van de ove1weging
dat « dezen erbij ge1nteresseerd zijn de
hun toevertrouwde goederen te kunnen
afleveren aan de bestemmeling » en
anderzijds te aanvaarden dat, in tegenstelling met wat eerste en tweede verweerder beweerden « de hun door
artikel 89 van de Zeevaartwet opgelegde
afleveringsplicht aan de houder van het
cognossement "kan doorkruist worden
door een beschikking van de beslagrechter " zoals blijkt onder meer uit
artikel 91, § IV, 2', g, van de
Zeevaartwet », dat inderdaad bepaalt dat
« noch de vervoerder, noch het schip
aansprakelijk zijn wegens verlies of
schade ontstaan als gevolg van of voortspruitende uit ( ... ) (g) arrest of ophouding door vorsten, regeringen of door het
volk of inbeslagneming in burgerlijk proces », zodat de bestreden beslissing,
wegens tegenstrijdigheid, althans onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de
motivering, niet regelmatig met redenen
is omkleed, derhalve schending inhoudt
van artikel 97 van de Grondwet, en zodat
het bestreden arrest, door te aanvaarden
dat eerste en tweede verweerder belang
hadden om tegen de beschikkingen van
de beslagrechter op te komen, miskenning inhoudt van de artikelen 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek, daar deze
personen door het arrest op grond van
artikel 91, § IV, 2', g, van de Zeevaartwet
niet aansprakelijk
zouden
kunnen
geacht worden voor verlies of schade ten
gevolge van een beslagmaatregel en zij
derhalve niet het door de artikelen 17 en
18 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste
belang zouden kunnen hebben (scherrding van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het begrip « bederfelijke » goederen in de zin van
artikel 1421 van het Gerechtelijk Wethoek niet de restrictieve betekenis heeft
van voor verrotting vatbare goederen,
zodat het bestreden arrest, door !outer te
hebben vastgesteld dat de lading gerst
twee jaar en zeven maanden zou kunnen
bewaard worden en dat de omstandigheid dat een minieme hoeveelheid van
acht zakken verrottingsverschijnselen
vertoonde, niet zou meebrengen « dat

het geheel als bederfelijke goederen kan
bestempeld en behandeld worden » en
door derhalve te hebben geoordeeld dat
de goederen gedurende twee jaar en
zeven maanden zouden kunnen bewaard
worden zonder te verrotten, het begrip
« bederfelijke » goederen in de zin van
artikel 1421 van het Gerechtelijk Wethoek miskent, derhalve deze wetsbepaling schendt;
derde onderdeel, eiseres, in haar conclusies in hoger beroep (tweede conclusie, pagina's 1 en 2, eerste conclusie,
pagina 6), op omstandige wijze deed gelden : dat door de partijen een « enorm
verlies » zou \:Varden geleden « indien de
gerst niet buiten de E.E.G.-landen wordt
uitgevoerd v66r 12 april 1982 "• omdat
« Omnitrade deze gerst inderdaad aan
Sharbatly (heeft) verkocht onder de
E.E.G.-subsidiereglementering voor invoer van landbouwprodukten buiten de
gemeenschappelijke markt "• dat « deze
E.E.G.-subsidiereglementering bijzonder
stringent (is) wat de toekenningsvoorwaarden betreft van de subsidie; indien
de goederen na dedouanering niet binnen een periode van zestig dagen buiten
de E.E.G. territoriale wateren zijn vervoerd (in casu Vlissingen), wordt onherroepelijk een boete opgelegd van 35 Ecu
per ton, hetzij ongeveer 35 U.S. dollar
per ton, wat in casu een verlies zou betekenen van 11.000 x ongeveer 35 U.S.
dollar, hetzij ongeveer 385.000 U.S.
dollar »; dat « de toepassing van deze
boete onder geen enkele voorwaarde
(wordt) opgeheven, ook niet in geval van
overmacht »; dat « de rechtspraak van
het Europees Hof in deze zin overduidelijk (is) »; dat « het we! begrepen belang
van aile partijen vereist dat deze
E.E.G.-boete niet zou worden opgelegd »;
dat « vermits in casu de deouanering
plaatshad in het begin van de maand
februari 1982, de boete verschuldigd zal
zijn indien de landing gerst Vlissingen
niet
heeft
bereikt
op
12
april
aanstaande »; dat « op gevaar af aile partijen zware schade te Iaten ondergaan,
het dan ook past dat de rechter in het
kader van zijn ruime bevoegdheid om
"aile passende maatregelen" te bevelen,
de bestreden beschikkingen van de
beslagrechter te Gent zou bevestigen
waarbij de verkoop werd toegestaan »;
da.t « het in de algemene bestuursopdracht van de besla.grechter (kadert) om
de verkoop te bevelen ,
omdat
« artikel 1484 van het Gerechtelijk Wethoek immers ruim (dient) ge!nterpre1 teerd te worden »; dat « dit inhoudt dat
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voorziet" (ibidem, biz. 137, nr. 80) »; dat van de bes!agene maatregelen te bevelen
" het duidelijk (is) dat de goederen aan die in strijd zijn met het bewarend
waarde verliezen (E.E.G.-subsidies en karakter van de beslagmaatregel, en die
boete, kosten van bewaring, bederfelijk- derhalve beslist dat de toepassing van
heid, prijsschommelingen op de wereld- artikel 1421 van het Gerechtelijk Wetmarkt, liggelden, enz.) >>; eiseres derhalve hoek afbreuk zou doen aan het bewabij conclusie stelde dat de verkoop van rend karakter van het beslag, het wettede lading gerst absoluut noodzakelijk lijk begrip « bewarend >> beslag miskent
was wegens de enorme E.E.G.-boete van en bijgevolg schending inhoudt van de
ongeveer 385.000 U.S. dollar die zoniet desbetreffende artikelen inzake bewazou worden opgelegd, dat dit in het rend beslag, 1413, 1414, 1415, 1419, 1419
belang van aile partijen vermeden moest en 1421 van het Gerechtelijk Wetboek :
worden en dat, afgezien van de regeling
W at het eerste onderdeel betreft :
van artikel 1421 van het Gerechtelijk
Wetboek, doch steunende op artikel 1489
Overwegende dat iemand voordeel
van het Gerechtelijk Wetboek, het tot de kan halen of nadeel voorkomen door
algemene opdracht van de beslagrechter een aangegane verbintenis uit te
behoorde de verkoop te bevelen als
voeren, ook al zou hij, bij afwezig<< passende maatregel » die de situatie
vereiste; zodat het arrest, enerzijds, door heid van schuld, niet aansprakelijk
te stellen dat eiseres als « reden aange- zijn voor het niet uitvoeren ervan;
haald om de toelating tot verlwop te ver- dat zodanig voordeel een belang kan
antwoorden
een
verlies van zijn in de zin. van de artikelen 17 en
E.E.G.-subsidie » !iet gelden, terwijl ner- 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
gens in de conclusie van eiseres van der- dat het arrest derhalve niet onduidegelijk verlies sprake is, maar wei van de lijk, dubbelzinnig of tegenstrijdig is
betaling van een belangrijke E.E.G.boete, aan de conclusie van eiseres een en de in het middel vermelde wetsbetekenis heeft gegeven die strijdig is bepalingen niet schendt;
met de bewoordingen, zin en draagwijdte
Dat het onderdeel niet kan worervan en derhalve de bewijskracht ervan den aangenomen;
miskent (schending van de artikeWat het derde onderdeel betreft:
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Overwegende dat het arrest met
Wetboek) en, anderzijds, niet antwoordt
op het bij conclusie ingeroepen verweer, de woorden « E.E.G.-subsidie » kensteunend op de implicatie van de nelijk verwijst naar de conclusies
E.E.G .-subsidiereglementering, namelijk van eiseres omtrent de implicaties
het verschuldigd zijn van een belang- van de E.E.G.-subsidieregeling, met
rijke boete, en op de mogelijkheid voor
de beslagrechter de verkoopsmaatregel inbegrip van subsidies en boetes;
te bevelen in het kader van zijn alge- dat het aldus van de conclusies van
mene bevoegdheid voortvloeiend onder eiseres geen uitlegging geeft die
meer uit artikel 1489 van het Gerechte- met de bewoordingen daarvan niet
lijk Wetboek, en bijgevolg niet regelma- verenigbaar is en derhalve de
tig is gemotiveerd (schending van artikel bewijskracht ervan niet miskent;
97 van de Grondwet);
Overwegende
dat
het
arrest
vierde onderdeel, de in artikel 1421 voorts, met de considerans dat « •••
van het Gerechtelijk Wetboek bedoe!de de kosten van bewaring, gebeurlijke
maatregel van verkoop van « bederfe- waardevermindering en verlies van
lijke goederen of vruchten en oogsten » E.E.G.-subsidie geen omstandighegeen maatregel is die strijdig is met het den zijn die toelaten tegen de zin
bewarend karakter van het bewarend
beslag vermits, zoals door voormelde van de beslagene maatregelen te
wetsbepaling uitdrukkelijk is gesteld, bevelen die in strijd zijn met het
" de opbrengst van de verkoop wordt bewarend karakter van de beslaggestort in de Deposito- en Consignatie- maatregel », de conclusie verwerpt
kas »; zodat de bestreden beslissing, dle waarin eiseres staande hield dat die
cl.e door eiseres aangehaalde redenen om gegevens voldoende waren om de
de beslagrechter steeds " de passende
maatregelen kan bevelen " en niet
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heid van de beslagrechter te beve- voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
len;
Dat het onderdeel feitelijke grand- in de kosten.
slag mist;
8 april 1983 - 1' kamer - Voorzitter:

W at het tweede onderdeel be- de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijktreft :
luidende conclusie van de h. D'Hoore, adOverwegende dat het arrest, door vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
op het tijdstip van de uitspraak te Gryse, Dassesse en Claeys Bouuaert.
oordelen dat de litigieuze goederen,
nu ze nog zeker twee jaar en zeven
maanden konden bewaren, niet als
bederfbare goederen konden worden
aangezien, het begrip " bederfelijke
goederen " in de zin van artikel 1421 Nr. 430
van het Gerechtelijk Wetboek niet
miskent;
3' KAMER - 11 april 1983
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vim·de onderdeel betreft :
Overwegende dat de regeling van
het bewarend beslag strekt om de in
beslag genomen goederen zelf in het
vermogen van de schuldenaar te
bewaren en aan het goederenverkeer te onttrekken, terwijl pas het
uitvoerend beslag tot doe! heeft die
goederen ten behoeve van de
schuldeisers te gelde te maken; dat
artikel 1421 vai1 het Gerechtelijk
Wetboek hierop enkel uitzondering
maakt ingeval de goederen bederfe··
!ijk zijn of vruchten of oogsten
betreft, in welke gevallen de prijs
reeds tijdens het bewarend beslag
de goederen in bet vermogen van de
schuldenaar zal vervangen;
Overwegende clat het arrest rler··
halve, met de eonsiderans dat de
langdurige bewaJ·ing, de kosten
ervan, gebeurlijke waardeverminclering, het verlies van E.E.G.-subsidie
niet opwegen tegen de regel dat de
goederen die niet bederfbaar zijn,
zelf bewaard moet blijven, geen miskenning inhoudt van de wettelijke
r~ard van het bewarencl beslag;
Dat het onderdeel niet lmn worden aangen01nen;
En overwegende dat de vordering
tot bindendverklaring geen belang
meer heeft, nn d(e v0orziening moet
vvorde:n vHrvvorpe.n;

DIENSTI'LICHT OP

IVIORELE

UITSTEL OF VR!JL!\TlNG

GHOND

--

INGESCHREVENE

ONM!SBAA!l VOOH EEN BEDJU.!F -· BEGR!P.

Niet ·onmisbaar voo1· een Jandbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf dat hij voor
eigen rekening dan wei voor die van
zijn ouders
die

zijn

dr~jft,

is de ingeschrevene

activiteit

uitoefenent

VOOl'

I'ekening van een vennootschap met

rechtspersoonlijkheid (1). (Art.. 10, § 1,
7', Dienstplichtwet, gecoi:irdineerd op
30 april 1.962.)
(r.AMBRE)
J\RHEST

(.1\.H. nr. M 4[16 N)

HgT HOF; ·-· Gelet op de bestrcden beslisslng, op 24 febmari l!l8:l
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, § 1, 7',
van de Dienstplichtwet en 6 van de
Grandwet,
doordat de bestreden beslissing de
vraag tot uitstel van legerdienst weigert
omdat eiser zijn activiteit zou uitoefenen
voor rekening van een bedrijf met
rechtspersoonlijkheid,
(1) Cass., J. dec. J.9UO en 5 jan. 1981. (A.C.,
1080-81, nrs. 201 en 254).
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onderscheiden van die van de vennoten;

terwijl geen enkele wettelijke bepaling
verantwoordt artikel 10, § 1, 7", van de
Dienstplichtwet niet van toepassing te
verklaren wanneer het bedrijf wordt
geexploiteerd in de vorm van een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid, ook a! is de aanvragerin het
bedrijf onmisbaar; de eenvoudige verwijzing naar artikel 2 van de vennootschapswetgeving dit standpunt niet wettig verantwoordt; immers het onderscheid dat gemaakt wordt tussen enerzijds de dienstplichtige die zijn beroepsactiviteiten uitoefent onder de vorm van
een eenmansbedrijf, en anderzijds de
dienstplichtige die zijn werkzaamheid
uitoefent in het kader van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, niet
strookt met de letter van de wet; het
geenszins de bedoeling van de wetgever
kan zijn geweest een dergelijk willekeurig onderscheid te maken, aangezien
deze zienswijze te algemeen is en bijgevolg niet van toepassing is op aile gevallen waarin de dienstplichtige en zijn
ouders werkzaam zijn of belangen hebben in een vennootschap; alles immers
afhangt van de bijdrage en de inzet van
de dienstplichtige en/of zijn ouders, alsook van de positie die zij in de vennootschap bekleden; dat sociaal-economisch
en financieel de betrokkenheid van de
dienstplichtige en/of zijn ouders in de
vennootschap zo belangrijk kan zijn dat
de afwezigheid van de dienstplichtige
een zeer nadelige weerslag kan hebben
op de normale activiteiten van de vennootschap;
de
notie
rechtspersoon
immers een !outer juridische techniek is
met het oog op een zo eenvoudig mogelijke regeling van ingewikkelde rechtsverhoudingen en deze rechtsfiguur duidelijk een functioneel karakter heeft dat
kadert in het handelsrecht; er geen
enkele wettelijke noodzakelijkheid is om
dit begrip aan te wenden bij de toepassing van artikel 10, § 1, 7", van de Dienstplichtwet; dit onderscheid leidt tot schending van artikel 6 van de Grondwet; in
beide gevallen de aanwezigheid van de
dienstplichtige even onmisbaar kan zijn
voor het bestaan van het bedrijf :

Overwegende dat de bestreden
beslissing vaststelt dat eiser werkzaam is in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 2, tweede lid, van de gecoordineerde wetten op de handelsven-

Dat artikel 10, § 1, 7", van de
gecoordineerde
dienstplichtwetten
slechts dan uitstel toekent aan de
ingeschrevene die onmisbaar is voor
een landbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf, wanneer hij daarin een
activiteit uitoefent voor eigen rekening of voor die van zijn ouders;
Overwegende dat de Hoge Militieraad, na te hebben vastgesteld dat
eiser werkzaam is voor rekening
van een handelsvennootschap met
een rechtspersoonlijkheid onderscheiden van die van zijn ouders,
zonder schending van artikel 10, § 1,
7", beslist dat eiser geen aanspraak
kan maken op het in deze wetsbepaling bedoelde uitstel;
Overwegende dat de bestreden
beslissing het in het middel aangeklaagde willekeurig onderscheid niet
maakt, doch aileen een algemene
regel toepast volgens welke al degenen die in dezelfde toestand verkeren op dezelfde wijze behandeld
worden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die door eiser
werd neergelegd ter griffie van het
Hof op 8 april 1983, dit is na het verstrijken van de termijn van voorzlening, verwerpt de voorziening.
11 apnl 1983 - 3" kamer - Voorzitter.
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever. de h. Delva - Gelijk!uidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Van der Herten, Dendermonde.
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van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organi3' KAMER - 11 april 1983
satie van een regeling voor de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1,
tweede lid, 14', 47 van het koninklijk
1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- besluit van 30 juli 1964 houdende de
KERING GENEESKUNDIGE VERZOR- voorwaarden waaronder de toepassing
van de wet van 9 augustus 1963 tot
GING REVALIDATIE BUITENGEWOON
instelling en organisatie van een regeONDERWIJS.
ling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen
2° ONDERWIJS - BUITENGEWOON ONDER- wordt verruimd, gewijzigd door de
WIJS - REVALIDATIEKOSTEN - TEGEMOET- koninklijke besluiten van 27 december
KOMING DOOR DE ZIEKTE- EN INVALIDI- 1967 en 29 juni 1970, 1, 3, 4, 20 van de
TEITSVERZEKERING.
wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon
onderwijs, 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15 en 16 van
1" en 2' Tegemoetkoming door de ziekte- het koninklijk besluit van 22 juli 1972
en invaliditeitsverzekering in de kos- houdende omschrijving van de types van
ten van revalidatie voor een kind dat buitengewoon onderwijs en vaststellende
geen buitengewoon onderwijs volgt, de toelatingsvoorwaarden tot deze vermag niet worden geweigerd op de schillende types,
enkele grond dat, met toepassing van
de wetgeving op het buitengewoon
doordat het arrest de richtlijnen van
onderwijs, in de behandeling van de
handicap waarvoor de tegemoetkoming 13 mei 1976 van het college van geneesheren-directeurs
van eiser niet aanwordt gevraagd, is voorzien voor kinderen die dit onderwijs volgen (1). vaardt en voor recht zegt dat de logope(Art. 23, 8', en 70, § 2, Ziekte- en Invali- dische lessen gegeven aan het kind van
eerste verweerder vanaf 22 december
diteitswet.)
1975 behoren tot het domein van de
revalidatie en ten laste vallen van eiser
(Eerste zaak)
en tweede verweerder op grand : dat de
logopedische lessen gegeven aan Marc
Coppens behoren tot het domein van de
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVAL!Dl- revalidatie; dat inderdaad als revalidatie
TEITSVERZEKERING T. COPPENS, LANDSBOND dient beschouwd te worden het herstel
of de verbetering van een functie van
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
het menselijk lichaam, die gestoord of
verminderd is door een lichamelijke of
ARREST
geestelijke aandoening of afwijking; dat
uit de medische stukken van het dossier
(A.R. nr. 3833)
duidelijk blijkt dat het kind een globale
vertraagde spraakontwikkeling vertoont
HET HOF; - Gelet op het bestre- met vooral articulatiestoornissen alsden arrest, op 11 juni 1979 (2) door mede een vertraagde psychomotorische
dat daarenboven voormeld
het Arbeidshof te Brussel gewezen; ontwikkeling;
kind aan karakteriele stoornissen lijdt;
Over het middel, afgeleid uit de schen- dat zodoende bewezen is dat het geen
ding van de artikelen 19, 23, 8', 70, § 2, opvoedingsprobleem betreft, maar dat de
van de wet van 9 augustus 1963 tot aandoening, die we! degelijk van pathoinstelling en organisatie van een rege- logische aard is, valt in het kader van de
ling voor verplichte ziekte- en invalidi- revalidatie; dat anderzijds de door het
teitsverzekering, gewijzigd bij de wetten college van geneesheren-directeurs opgevan 24 december 1963, 8 april 1965, 3 juli stelde richtlijnen de rechter niet binden;
1971 en voor zoveel nodig bij koninklijk dat het begrip « revalidatie » niet nader
besluit nr. 19 van 4 december 1978, 241 wordt bepaald in een wettekst; dat artikel 19 van de wet van 9 augustus 1963
evenmin voorwaarden stelt waaraan
(1) Raadpl. Cass., 5 febr. en 30 april 1979 bepaalde zorgen dienen te beantwoorden
(A. C., 1978.79, 633 en 1027).
om te worden beschouwd als behorende
(2) De voorz1ening werd ingediend op tot het domein der revalidatie; dat het
bestaan van een speciale onderwijsvorm,
18 oktober 1982.

-948namelijk het buitengewoon onderwijs,
aan het gestelde probleem niets verandert en niet ter zake is,
terwijl, eerste onderdeel, de handicap
van Coppens Marc bestaat uit een globale vertraagde spraakontwikkeling met
articulatiestoornissen en een vertraagde
psychomotorische ontwikkeling en uit
karakteriele stoornissen; het feit dat
deze aandoening van pathologische aard
is, niet wegneemt dat deze handicap oak
behoort tot het domein van het buitengewoon onderwijs, dat aangepast is aan
opvoedingsbehoeften van kinderen en
adolescenten met spraak- en karakterstoornissen; het feit dat deze handicap
ook onder toepassing van de revalidatie

schade waarvoor om die prestaties
wordt verzocht door het gemeen
recht of door een andere wetgeving
is gedekt »;
Overwegende dat krachtens de
wetgeving op het buitengewoon
onderwijs geen revalidatie wor:lt
verleend aan kinderen die dit onderwijs niet volgen; dat die wetgeving
geen verplichting oplegt om buitengewoon onderwijs te volgen;

Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de revalidatie waarvoor
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering eerste verweerder tegemoetkoming
zou vallen, die van het buitengewoon heeft gevraagd, aan zijn zoon werd
onderwijs niet uitsluit (schending van de verleend in het raam van door hem
artikelen 1, 3, 4, 20 van de wet van 6 juli gevolgd buitengewoon onderwijs;
1970, 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15, 16 van het
koninklijk besluit van 22 juli 1972, 19, 23,
Dat het middel niet aanvoert dat
3", van de wet van 9 augustus 1963, 1, verweerder aanspraak op tegemoettweede lid, 14", en 47 van het koninklijk koming had mel; toepassing van de
besluit van 30 juli 1964);
wetgeving op het buitengewoon
tweede onderdeel, de door de wet van onderwijs of van een andere wetge9 augustus 1963 bepaalde prestaties ving;
slechts worden toegekend onder de door
de Koning bepaalde voorwaarden als de
Overwegende
dat
de
enkele
schade, waarvoor orn die t:>restaties
wordt verzocht, door een andere wetge- omstandigheid dat in d., behandeving is gedekt; nu niet vastgesteld is dat ling van een handicap kan worden
aan deze voorwaarden is voldaan, de voorzien met. toepassing van rle wetkwestieuze prestaties ten laste van eiser geving op bet buitengev"oon omler
slechts wettig konden toegekend worden
op voorwaarde dat de behandeling van wijs, niet tot gevolg heeft dat voOJ:
de handicap van Coppens Marc door die behandeling geen wegens revali"
logopedische lessen niet onder toepas- datie vereiste hnlp kan worden ver~
sing vie! van de wetgeving op het buiten- leend rlnor de ~ieJde Pll invF~lirli
gewoon onderwijs, zodat het arrest ten teitsverzekering;
onrechte beslist dat deze wetgeving niet
ter zake dienend is (schending van de
Dat het middel 11i0l kan wordc:P
artikelen 19, 23, 8", 70, § 2, van de wet
van 9 augusuts 1963, 241 van het konink- aangenome11;
lijk besluit van 4 november 1963, 1,
tweede lid, 47 van het koninklijk besluit
van 30 juli 1964, 1, 3, 4, 20 van de wet
van 6 juli 1970, 1, 2, 3, 8, 10, 14, 15 en 16
van het koninklijk besluit van 22 juli
1972) :
Overwegende dat het toen vigeOm die redenen, verwerpt de
rende artikel 70, § 2, van de wet van voorziening; veroordeelt eiser-- in de
9 augustus 1963 tot instelling en kosten,
organisatie van een rege1ing voor
11 apri11983 - 3" l<mner ----- Voor:<iiier :
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde : « De in deze wet de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver---slaggever : de h, Delva -- Gelijkluidende
bedoelde prestaties worden slechts conclusie van de h. Lenm~rts, ndvocaattoegekend onder de door de Koning generaal
Advoawt. rnr HoulB~
te bepalen voorwaarden als de luer

-949(Tweede zaak)
(RIJKSINST!TUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. BUELENS, NATIONAAL
VERBOND VAN SOCIALIST!SCHE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. nr. 3834)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1980 (3)
door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 19, 23, 8" en 9", 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten van
24 december 1963, 8 april 1965, 3 ju!i
1971 en voor zoveel nodig door het
koninklijk besluit nr. 19 van 4 december
1978, 241 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, 1, 2, 4, 5, 20 van de wet van 6 juli
1970 op het buitengewoon onderwijs, 1, 2,
14 van het koninklijk besluit van 22 juli
1972 houdende omschrijving van de
types van buitengewoon onderwijs en
vaststellende de toelatingsvoorwaarden
tot deze verschillende types,
doordat het arrest voor recht zegt dat
eerste verweerder gerechtigd is op de
tussenkomst van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit in de
kosten van logopedische lessen, aan het
kind van eerste verweerder gegeven
vanaf 24 mei 1976, op de volgende
gronden : « Sandra (bezat) een geringere
validiteit dan haar klasgenoten van
dezelfde leeftijd. Ze kwam bij leesoefeningen tot uiting in een verkeerde uitspraak van meerdere letters en kan niet
worden beschouwd als normale moeilijkheden bij het aanleren van het lezen en
van de spreektaal. Die handicap rechtvaardigt een revalidatiehulp bij middel
van spraaklessen. De oorzaak van de
handicap : erfelijkheid, ongeval, ziekte of
(3) De voorziening
1 oktober 1982.

werd

ingediend

op

feitelijke omstandigheden waarin het
kind werd opgevoed, is daartoe van geen
belang en vergt aileen de aandacht wanneer de revalidatiekosten door een
andere wetgeving dan die der verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering worden vergoed, in welk geval artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 zou moeten worden toegepast, of wanneer de toekenning van de revalidatiehulp op grand
van artikel 70, § 3, van dezelfde wet
moet worden ontzegd, wat hier niet het
geval is. Het geven van spraaklessen ten
einde een handicap te overwinnen
behoort in tegenstelling met wat eiser
schijnt te beweren niet tot het eigenlijke
domein van de ouderlijke opvoeding of
van het gewoon onderwijs. Het kan in
beginsel bijzonder, aangepast onderwijs
zijn. Er is echter in onderhavig geval geen werkelijke schadeloosstelling
krachtens de wetgeving op het buitengewoon onderwijs of enige andere wetgeving verleend, zodat de tussenkomst van
de verplichte ziekteverzekering niet op
grand van artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 kan worden geweigerd »,
terwijl, eerste onderdeel, de door de
wet van 9 augustus 1963 bepaalde prestaties slechts worden toegekend onder de
door de Koning bepaalde voorwaarden
als de schade waarvoor om die prestaties
wordt verzocht door een andere wetgeving is gedekt; nu niet vastgesteld is dat
aan deze voorwaarden voldaan is en het
arrest de principiele toepassing ter zake
aanvaardt van de wetgeving op het buitengewoon onderwijs, de tussenkomst
van de ziekteverzekering uitgesloten is,
oak al werd geen werkelijke schadeloosstelling op het stuk van de wetgeving op
het buitengewoon onderwijs verleend
(schending van de artikelen 70, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963, 241 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963,
en voor zoveel nodig, 1, 2, 4, 5, 20 van de
wet van 6 juli 1970, 1, 2 en 14 van het
koninklijk besluit van 22 juli 1972);
tweede onderdeel, ...
derde onderdeel, de behandeling van
de handicap van de dochter van eerste
verweerder, die bestaat in een spraakgebrek, namelijk multipel stamelen met
articulatiefouten, en waarvan niet bewezen is dat ziekte de oorzaak is, tot het
domein behoort van het buitengewoon
onderwijs waar een paramedische en
medische behandeling van spraakstoornissen voorzien is, zodat de tussenkomst
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
daarvoor uitgesloten is (schending van
de artikelen 1, 2, 4, 5, 20 van de wet van

-950Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

6 juli 1970, 1, 2, 14 van het koninklijk
besluit van 22 juli 1972, 19, 23, 8" en 9",
70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 :

Wat het eerte onderdeel betreft :
Overwegende dat het toen vigerende artikel 70, § 2, van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde : « De in deze wet
bedoelde prestaties worden slechts
toegekend onder de door de Koning
te bepalen voorwaarden als de
Schade waarvoor om die prestaties
wordt verzocht door het gemeen
recht of door een andere wetgeving
is gedekt »;
Overwegende dat krachtens de
wetgeving op het buitengewoon
onderwijs geen revalidatie wordt
verleend aan kinderen die dit onderwijs niet volgen; dat die wetgeving
geen verplichting oplegt om buitengewoon onderwijs te volgen;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat de revalidatie waarvoor
eerste verweerder tegemoetkoming
heeft gevraagd, aan zijn dochter
werd verleend in het raam van door
haar gevolgd buitengewoon onderwijs;
Dat, zelfs indien het in het onderdee! aangevochten motief onwettig
zou zijn, de beslissing dat « de tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering niet op grond van artikel 70, § 2, kan worden geweigerd »,
niettemin naar recht verantwoord
blijft;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de tussenkomst
door de ziekte- en invaliditeitsverzekering in revalidatiekosten niet uitgesloten is door de enkele omstandigheid dat in de behandeling van
de handicap waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, is voorzien,
met toepassing van de wetgeving op
het buitengewoon onderwijs, voor de
kinderen die dit onderwijs volgen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

11 april 1983 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDI·
GEN - TOEPASSINGSGEBIED - BEHEERDER
VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP- KOS·
TELOOSHE!D VAN HET MANDAAT- BEWIJS.

Wanneer de statuten van een naamloze
vennootschap bepalen dat het mandaat
van de beheerders kosteloos is, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering der aandeelhouders, wordt, voor de toepassing van
het sociaal statuut der zelfstandigen,
het bewijs van de kosteloosheid alleen
geleverd door een beslissing van de
algemene vergadering dat het mandaat kosteloos is en niet door de
enkele vaststelling dat de algemene
vergadering niet heeft beslist enige
vergoeding toe te kennen {1). (Art. 2
K.B. 19 dec. 1967 .)
(RIJKSINSTITUUT VOOR Dlc SOCIALE VERZEKE·
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. WOLF, MICRO·
TERM EUROPE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3754)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1981
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

1---------------(1) Raadpl. Cass., 2 juni 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 619) en 15 sept. 1980 (ibid, 1980-81, nr. 32).

-951Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 3, § 1, eerste en tweede
lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen en 2, 1',
van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement
in uitvoering van het koninklijk besluit
nr; 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 18 augustus 1972,
doordat het Arbeidshof te Gent, na een
uiteenzetting van de feiten waarbij
wordt vastgesteld dat in het litigieuze
artikel 20 van de statuten van verweerster werd bedongen « het mandaat van
beheerder is kosteloos, behoudens tegenstrijdige beslissing genomen door de
algemene vergadering der aandeelhouders en gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad », en na de grieven van eiser te hebben so.mengevat,
beslist : « dat artikel 20 van de statuten
van (verweerster) stelt dat het mandaat
der beheerders kosteloos is; dat de algemene vergadering van de aandeelhouders anderzijds nooit heeft beslist aan de
beheerders enige vergoeding toe te kennen; dat artikel 2 van het koninklijk
besluit van 19 december 1967 bepaalt dat
wie een mandaat in een vennootschap
uitoefent, vermoed wordt een zelfstandige bedrijvigheid uit te oefenen die de
verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandigen met zich brengt;
dat dit vermoeden een juris tantum is,
aangezien het weerlegd kan worden; dat
voornoemd artikel 2 duidelijk bepaalt :
" Dat vermoeden kan worden weerlegd,
op voorwaarde dat de kosteloosheid van
het mandaat bewezen wordt. Dit bewijs
kan slechts worden aangenomen voor
zover die kosteloosheid blijkt uit de statuten, indien de statuten hierover
beschikkingen bevatten, of uit een
beraadslaging van het orgaan dat
bevoegd is om de vergoedingen van de
mandatarissen vast te stellen, wanneer
de statuten hierover niets voorschrijven.
De wijziging der statuten en de beraadslaging waarover hierboven sprake, zullen nooit terugwerkende kracht hebben ";
dat in casu aldus (eiser) niet kan beweren dat (verweerder) onderworpen moet
worden aan het sociaal statuut der zelfstandigen, vermits uitdrukkelijk werd
bepaald in de statuten dat het mandaat
van beheerder kosteloos is; dat de eis
van (eiser) dan ook aileen maar gegrond

is voor het jaar 1975, zeals terecht door
de eerste rechter werd bepaald daar
(verweerder) alsdan een bedrag aan tantiemes ontving, en als ongegrond dient
te worden afgewezen voor de jaren v66r
en na deze datum », en om die redenen
het beroepen vonnis van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde bevestigt,

vierde onderdeel, krachtens artikel 2
1', van het koninklijk besluit van
19 december 1967, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 augustus 1972, het vermoeden dat de uitoefening van een zelfstandige bedrijvigheid de onderwerping
aan het sociaal statuut der zelfstandigen
met zich brengt - vermits vermoed
wordt dat die bedrijvigheid de door de
wet bepaalde inkomsten kan opbrengen
-, kan worden weerlegd op voorwaarde
dat de kosteloosheid van het mandaat
bewezen wordt hetzij door de statuten,
indien de statuten daarover bepalingen
bevatten, hetzij door een bera.adslaging
van het orgaan dat bevoegd IS om de
vergoeding van de mandatarissen vast te
stellen, wanneer de statuten hierover
niets voorschrijven; derhalve, nu artikel 2, 1', van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 werd genomen ter
uitvoering van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967, dus ook ter uitvoering van artikel 3, § 1, eerste en
tweede lid, van dat koninklijk besluit,
waardoor het vermoeden wordt ingesteld
dat ieder persoon die in Belgie een
beroepsactiviteit
uitoefent
waardoor
inkomsten in de zin van artikel 20, 1', 2',
b, of 3', van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kunnen worden verworven, tot tegenbewijs, als zelfstandige
dient te worden beschouwd en derhalve
aan het sociaal statuut der zelfstandigen
is onderworpen, het arbeidshof artikel 2,
1' van het koninklijk besluit van
Hl december 1967 schendt door, na te
hebben vastgesteld dat in artikel 20 van
de statuten van verweerster weliswaar
werd bedongen dat het mandaat van
beheer kosteloos is maar de algemene
vergadering der aandeelhouders niettemin kan beslissen - te publiceren in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad een vergoeding toe te kennen, - wat,
zoals het arbeidshof vaststelt, overigens
in 1975 gebeurde -, te beslissen dat verweerder niet aan het sociaal statuut der
zelfstandigen is onderworpen, omdat het
litigieus artikel 20 bepaalt dat het mandaat kosteloos is en dat de algemene vergadering der aandeelhouders, behoudens

-952voor 1975, geen beslissing nam waardoor algemene vergadering ten deze
aan de beheerders een vergoeding werd nooit heeft beslist de beheerders
toegekend, vermits uit de tekst van dit enige vergoeding toe te kennen;
artikel 20 blijkt dat door de algemene
Dat het arrest zodoende voormeld
vergadering der aandeelhouders een vergoeding kon worden toegekend en, in die artikel 2 van het koninklijk besluit
omstandigheden, door verweerder diende van 19 december 1967 schendt;
te worden aangetoond en door het
Dat het onderdeel gegrond is;
arbeidshof diende te worden vastgesteld
dat genoemd orgaan voor elk jaar afzonderlijk heeft besloten dat geen vergoeding wordt toegekend en dat het mandaat derhalve kosteloos was (schending
van artikel 2, 1", van het koninklijk
Om die redenen, vernietigt het
besluit van 19 december 1967) :
bestreden arrest, behalve in zoverre

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van
19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 18 augustus 1972, de uitoefening
van een mandaat in een naamloze
vennootschap vermoed wordt de uitoefening te zijn van een verzekeringsplichtige zelfstandige bedrijvigheid, tenzij de kosteloosheid van het
mandaat blijkt uit de statuten of, bij
gebreke hiervan, uit een beraadslaging van het ter zake bevoegde orgaan;
Overwegende dat, in de zin van
die bepaling, het bewijs van de kosteloosheid van het mandaat enkel
kan voortvloeien uit een bepaling in
de statuten die het toekennen van
een bezoldiging aan mandatarissen
verbiedt, ofwel, bij ontstentenis
daarvan, uit een beslissing van het
bevoegde maatschappelijk orgaan
dat de mandaten onbezoldigd zijn;
Overwegende dat het arbeidshof
de niet-onderwerping van verweerder aan het sociaal statuut der zelfstandigen - behalve voor het jaar
1975 - afleidt uit de vaststellingen
dat artikel 20 van de statuten van
verweerster bepaalt dat het mandaat van de beheerders kosteloos is,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, en dat de

het eisers vordering gegrond verklaart voor het jaar 1975; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover zal beslissen; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
11 april 1983 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - ildvocaten : mrs.
De Gryse en van Heeke.
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1° OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK
DODEN - VERWONDINGEN OF SLAGEN BEGRIP.

2° ONOPZETTELIJK

TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - VERWONDINGEN

OF SLGEN -

BEGRIP.

3" FEITELIJKHEDEN

GEWELDDADEN -

EN

LICHTE

sw., ART. 563, a· -

DRAAGWIJDTE.

4" FEITELIJKHEDEN EN LICHTE GEWELDDADEN - sw., ART. 563, 3', LAAT-

-953gingen te behoren :3); het opzettelijk
verspreiden van rook over het erf van
een gebuur, waardoor deze laatste
wordt aangetast, is aldus het werpen
van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen, in de zin van
art. 563, 3', Sw.

STE ZINSNEDE ENIG VOORWERP OF
IEMAND WERPEN DAT HEM KAN HINDEREN
OF BEVUILEN - BEGRIP.

5° FEITELIJKHEDEN
GEWELDDADEN
LAATSTE ZINSNEDE DEEL.

EN
LICHTE
sw., ART. 563, 3",
MOREEL BESTAND-

5' De overtreding van art. 563, 3', laatste

zinsnede, Sw., vereist niet dat de
dader handelt met het bijzonder opzet
om iemand te hinderen of te bevuilen;
het volstaat dat hij vrijwillig de daad
stelt waarvan hij weet of moet weten
dat zij strafbaar is (4).

1" en 2' Een slag of verwonding, in de zin

van de artt. 398 tot 401 en 420 Sw., is
elk uitwendig of inwendig letsel, hoe
licht oak, dat van buiten uit door een
mechanisch of chemisch op de
lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak, aan het menselijk lichaam wordt
toegebracht (1 ).

(DOPCHIE T. LAROY, DE BEL)
ARREST

3' Artt. 563, :1, Sw. stelt in algemene

{A.R. nr. 7359}

bewoordingen strafbaar de daders van
feitelijkheden of lichte gewelddaden,
mits zij niemand gewond of geslagen
hebben en mits de feitelijkheden niet
tot de klasse van de beledigingen
behoren; de laatste zinsnede van die
bepaling vermeldt alleen bij wijze van
voorbeeld hoe feitelijkheden of Iichte
gewelddaden kunnen worden gepleegd
{2).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 maart 1982 op verwijzing in hager beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank
van Oudenaarde;
Gelet op het arrest van het Hof
van 1 december 1981 (5);
4' Voor het bestaan van feitelijkheden of
Overwegende dat het vonnis enkel
Iichte gewelddaden door opzettelijk op uitspraak doet over de civielrechteiemand een voorwerp te werpen dat lijke vordering van de verweerders·
hem kan hinderen of bevuilen, is niet
vereist dat een rechtstreeks contact
ontstaat tussen de dader van de feiteJijkheden of het voorwerp dat hij eventueel in handen heeft en degene die
wordt geraakt, doch volstaat het dat
degene op wie het voorwerp wordt
geworpen, wordt geraakt; door de
woorden « enig voorwerp op iemand
werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen » dient te worden begrepen
iedere aantasting van een persoon
door om het even welke Iichamelijke
zaak die door haar val of uitwasemingen kan hinderen of bevuilen, zonder
een slag of verwonding op te leveren
_en_z_o_n_d_e_r_t_o_t_d_e_k_Ia_s_s_e_v_a_n_d_e_b_el_e_d_i_{1) Cass., 28 nov. 1949 {A.C., 1949, 180); zie
ook RIGAUX en TROUSSE, Les codes de police,
deel I, druk 1938, blz. 421 tot 423.
.
. ,
(2) CRAHAY, Trmte des contraventiOns de
police, druk }887, nr. 665! NYPEL,s ,en SERVAIS,
Le Code penal beige 0 Jnterprete, deel IV,
druk 1899, art. 563, 3, nr. 3; RIGAUX en
TRoussE, Les codes de police, deel I, druk 1938,
biz. 421-422.

'
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, zakelijk samengevat als volgt :
Indien de daders van feitelijkheden of
Iichte gewelddaden iemand geslagen of
gewond hebben, is niet artikel 563, 3',
van het Strafwetboek toepasselijk, maar
bestaat er aanleiding om toepassing te
maken - a! naar gelang van het geval
- van de artikelen 398, 399, 418 en 420
van het Strafwetboek. De correctionele
rechtbank verklaart de overtreding van
artikel 563, 3', van het Strafwetboek
bewezen op grond dat « uit de strafinfor-

1

{3) Zie : CRAHAY, Traite des contraventions
de police, druk 1887, nrs. 670-671; RIGAUX en
TROUSSE, Les codes de police, deel I, druk 1938,
biz. 421 tot 425.
(4) Zie : CRAHAY, Trait€ des contraventions
de police, druk 1887, nr. 667; RIGAUX €n
Les codes de police deel I druk 1938
blz. 424 en 425; ScHUIND, T;.aite pr~t. de droi't
cl'iminel, deel I, druk 1980, herzien en bijge~
werkt door VANDEPLAS biz 518
'
·
·
{5) A.C., 1981-82, nr. 217.
TROUSSE 1

I

-954matie blijkt dat de burgerlijke partijen
niet gewond of geslagen werden ». Uit
het strafdossier blijkt het tegenovergestelde; uit de klachten van Chrysantha·
De Bel aan de rijkswacht, uit haar
besluiten voor de politierechtbank en uit
de neergelegde medische attesten blijkt
dat « zij en de ganse familie in haar
gezondheid is aangetast, dat zij door
deze toestand zeer zenuwachtig is en dat
zij zodanig lijdt dat zij de verbalisanten
wenend te woord staat »; derhalve had
de correctionele rechtbank moeten vaststellen dat de politierechtbank onbevoegd was om van de aangeklaagde feiten kennis te nemen. Overigens zijn de
motieven van het vonnis onderling
tegenstrijdig vermits de correctionele
rechtbank aanneemt enerzijds dat « uit
de strafinformatie blijkt dat de burgerlijke partijen niet gewond of geslagen
werden » en anderzijds dat « uit de neergelegde medische attesten blijkt dat de
burgerlijke partijen in hun gezondheid
aangetast werden », hetgeen neerkomt
op een afwezigheid van motieven :
Overwegende dat door verwondingen of slagen in de zin van de artikelen 398 tot 401, 418 en 420 van het
Strafwetboek dient te worden begrepen elk uitwendig of inwendig letsel, hoe Iicht oak, dat van buiten uit
door een mechanisch of chemisch
op de lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak aan het menselijk
lichaam wordt toegebracht;
Overwegende dat uit de aantasting van de gezondheid, die niet het
gevolg is van een uitwendig of
inwendig lichamelijk letsel, dat door
een mechanische of chemische oorzaak van buiten uit is veroorzaakt,
geen verwondingen of slagen uitmaakt; dat zodanige aantasting van
de gezondheid we! kan worden veroorzaakt door feitelijkheden of
Iichte gewelddaden;
Overwegende dat het vonnis, nu
het constateert, enerzijds, dat << uit
de strafinformatie blijkt dat de burgerlijke partijen niet gewond of
geslagen werden » en anderzijds dat
« uit de neergelegde medische attesten blijkt dat de burgerlijke partijen
in hun gezondheid aangetast werden », te kennen geeft dat die aantasting van de gezondheid niet het

gevolg is van een uitwendig of
inwendig lichamelijk letsel dat is
veroorzaakt door een mechanische
of chemische oorzaak van buiten uit;
dat het vonnis aldus, zonder tegenstrijdigheid, heeft kunnen beslissen
dat de bewezen verklaarde feiten
geen verwondingen of slagen uitmaken, doch slechts feitelijkheden of
Iichte gewelddaden;
Overwegende dat, voor het overige, het onderzoek van het middel
het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 563, 3', van het
Strafwetboek en van het algemeen
beginsel dat de strafwet eng en niet analogisch mag worden toegepast, en zakelijk samengevat als volgt : 1' het verbranden van tuinafval is toegelaten onder de
voorwaarden bepaald door artikel 6 van
het koninklijk besluit van 3 juli 1972 en
kan derhalve geen strafbare feitelijkheid
of Iichte gewelddaad uitmaken; 2' het
begrip feitelijkheden of Iichte gewelddaden houdt in dat een rechtstreeks lichamelijk contact tot stand komt tussen de
aanrander of het voorwerp dat hij eventueel in zijn handen heeft en de aangerande wat ten deze niet het geval is, vermits de verweerders er zich aileen over
beklagen dat zij in hun gezondheid aangetast worden door de rook verspreid
door het verbranden van tuinafval;
3' eiser wordt aileen vervolgd wegens
overtreding van de eerste zinsnede van
artikel 563, 3', van het Strafwetboek,
doch hij wordt, zoals blijkt uit het vonnis, schuldig verklaard aan overtreding
van de laatste zinsnede van dat artikel,
meer bepaald om opzettelijk enig voorwerp op iemand te hebben geworpen dat
hem kan hinderen of bevuilen; 4' voor de
toepassing van artikel 563, 3', van het
Strafwetboek is vereist dat de dader
handelt met kwaadwillig opzet, meer
bepaald met het opzet iemand te hinderen of te bevuilen; de correctionele rechtbank oordeelt dat dit kwaadwillig opzet
bewezen is op grand dat « de heer Dopchie (eiser) het gebruikte verbrandingsprocede toepast en hij op de hoogte was
dat dit procede hinder kon veroorzaken,
doch dat hij zou doorgaan met branden
tenzij hij wettelijk verplicht werd hier-

-955mee te staken »; dit is echter niet wat
eiser heeft verklaard; luidens het procesverbaal nr. 1870 van 2 juli 1980 van de
rijkswacht te De Pinte drukte hij zich
uit als volgt : « Ik werd in kennis gesteld
dat ik het nodige moet doen opdat mijn
geburen geen hinder meer zouden ondervinden. Volgens mij is de rook afkomstig
van mijn tuinafval geen hinder. Ik zal
dan oak zeker niet ophouden om deze
afval te verbranden in de haard zoals die
nu is, tenzij ik wettelijk verplicht word.
Maar ik zal mij verder inspannen tot nu
toe uitsluitend vuur te maken als het
voor mij nodig is en voor de geburen
blijkbaar geen hinder kan zijn, zoals bij
afwezigheid van de gebuur en, als de
gebuur thuis is, als hun vensters dicht
zijn »; 5" artikel 563, 3", van het Strafwetboek stelt strafbaar het werpen op
iemand van een voorwerp; rook is geen
« voorwerp » en het verspreiden van
rook is
niet te beschouwen als
« werpen » van een voorwerp; het vonnis
geeft van deze termen een analoge interpretatie door vergelijking met werpen
van water, van een handvol aarde of het
herhaaldelijk Iaten rinkelen van een
telefoon :

Wat de derde grief betreft :
Overwegende dat de eerste zinsnede van artikel 563, 3', van het
Strafwetboek in algemene bewoordingen strafbaar stelt « de daders
van feitelijkheden of Iichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de
beledigingen behoren »; dat de laatste zinsnede van dat artikel, die
aileen bij wijze van voorbeeld vermeldt hoe feitelijkheden kunnen
gepleegd worden, onder meer als
daders van die overtreding vermeldt
« in het bijzonder zij die opzettelijk,
doch zonder het oogmerk om te
beledigen, enig voorwerp op iemand
werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen »; dat derhalve de rechters,
die dienden te onderzoeken of eiser
zich schuldig heeft gemaakt aan feitelijkheden of Iichte gewelddaden,
in hun onderzoek mochten betrekken de specifieke vorm van die
overtreding die, bij wijze van voorbeeld, in de laatste zinsnede van
artikel 563, 3', van het Strafwetboek
in het bijzonder wordt vermeld;

Wat de eerste, de tweede en de
vijfde grief betreft :
Overwegende
dat
voor
het
bestaan van feitelijkheden of Iichte
gewelddaden door opzettelijk op
iemand een voorwerp te werpen dat
hem kan hinderen of bevuilen, niet
vereist is dat handtastelijkheden
plaatshebben waardoor een rechtstreeks contact ontstaat tussen de
dader van de feitelijkheden of het
voorwerp dat hij eventueel in handen heeft en degene die geraakt
wordt, doch dat het volstaat dat
degene op wie het voorwerp wordt
geworpen, erdoor wordt geraakt; dat
« door enig voorwerp op iemand
werpen dat hem kan hinderen of
bevuilen » dient te worden begrepen
iedere aantasting van een persoon
door om het even welke lichamelijke zaak die door haar val of haar
uitwasemingen kan hinderen of
bevuilen, zonder een slag of verwonding op te leveren; dat aldus het
opzettelijk verspreiden van rook
over het erf van een gebuur, waardoor deze laatste aangetast wordt,
het werpen is van een voorwerp dat
iemand kan hinderen of bevuilen in
de zin van artikel 563, 3', van het
Strafwetboek;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 3 juli 1972 tot wijziging
van artikel 6 van het koninklijk
besluit van 26 juli 1971 tot oprichting van zones voor speciale
bescherming tegen luchtverontreiniging weliswaar de vernietiging
door verbranding van afvalstoffen
afkomstig van onderhoud van tuinen toelaat, doch dat zulks niet uitsluit dat, wanneer - zoals het vonnis ten deze aanneemt - zodanige
verbranding plaatsheeft in omstandigheden die tot gevolg hebben dat
anderen bevuild of gehinderd worden, zij
een overtreding van
artikel 563, 3', van het Strafwetboek
kan uitmaken;
W at de vierde grief betreft :
Overwegende dat, in strijd met
wat eiser aanvoert, de overtreding
van artikel 563, 3', van het Strafwetboek niet vereist dat de dader han-

-956delt met het bijzonder opzet om Onwettig is de geldboete van meer dan
500 frank, opgelegd wegens overtmiemand te bevullen of te hinderen,
ding van art. 5 van de wet van 6 ju/i
doch dat volstaat het vrijwillig stel1976
tot beteugeling van het sluikwerk
len van de daad waarvan de dader
met
handels- of ambachtskarakter.
weet of moet weten dat zij strafbaar
is;
Overwegende dat het vonnis rele- (VERFAILLIE, ALLARY T. GERMONPRE, LOETENS)
veert dat « ... uit het strafbundel
blijkt dat (eiser) met opzet gehanARREST
deld heeft » en dat « het gebruikte
(AR.
nr. 7624}
procede op een bepaalde vorm van
agressie duidt, daar het opzettelijk
HET HOF'; - Gelet op het bestrewerd toegepast en (eiser) op de
hoogte was dat dit procede hinder- den arrest, op 15 september 1982
lijk was >>; dat, nu door deze reden- door het Hof van Beroep te Gent
geving het bestaan van het door de gewezen;
wet vereiste opzet wettelijk verantI.
Op
de
voorziening
van
woord is, de grief die opkomt tegen
de considerans met betrekking tot beklaagde Verfaillie :
de verklaring van eiser aan de rijksA. In zoverre de voorziening
wacht en tegen de interpretatie die
het vonnis daarvan geeft, gericht is gericht is tegen de beslissing op de
tegen een overtollige redengeving strafvordering :
en bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Dobbelaere, Gent.
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste, het tweede en het
derde middel samen, ...

Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn 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;
B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van de
verweerders :
Over het eerste, het tweede en het
derde middel samen, hierboven
reeds weergegeven :

STRAF -

OVERTREDING VAN ART. 5 VAN DE
WET VAN 6 JULI 1976 TOT BETEUGELING VAN
HET
SLUIKWERK
MET
HANDELSOF
AMBACHTSKARAKTER GELDBOETE VAN
1.000 FRANK - ONWETT!GE STRAF.

Dat het eerste, het tweede en het
derde middel niet kunnen worden
aangenomen;

-957Overwegende clat de misclrijven A
Dat het middel niet kan worden en B slechts met geldboeten worden
gestraft, respectievelijk door arti.aangenomen;
kel 61, eerste lid, van de wet van
II.
Op de voorziening
van 14 juli 1971 en door artikel 44, eerste
lid, van de bij koninklijk besluit
beklaagde Allary
van 20 juli 1964 gecoordineerde wetOver het eerste middel, luidend ten betreffende het hanclelsregister;
als volgt : Eiseres was vervolgd ter dat misdrijf C - het verrichten van
zake van, te Diksmuide en elders, sluikwerk - krachtens artikel 5 van
tussen 1 november 1977 en 10 okto- de wet van 6 juli 1976 wordt gestraft
ber 1978, A. overtreding van de wet
met een gevangenisstraf van acht
op de handelspraktijken; B. uitoefedagen tot een maand en met geldning van een handelsactiviteit zonboete van 26 frank tot 500 frank of
der inschrijving in het handelsregismet een van die straffen aileen;
ter en C. sluikwerk. Deze misdrijven
Overwegende clat het arrest, door
worden respectievelijk gestraft
A. door de wet van 14 juli 1971, arti- eiseres te veroordelen tot een gevan·
kelen 54, 55 en 61, met een geld- genisstraf van een maand en een
boete van 1.000 tot 5.000 frank; geldboete van 1.000 frank, aan eiseB. door de wet van 20 juli 1964, arti- res, met schending van artikel 5 van
kel 44, eerste lid, met een geldboete de wet van 6 juli 1976 en miskenvan 26 tot 10.000 frank, en C door ning van de in artikel 65 van hot
de wet van 6 juli 1976, artikel 5, met Strafwetboek vervatte regel, een
een gevangenisstraf van acht dagen straf oplegl: die zwaarder is dan de
tot een maand en een geldboete van zwaarsl:e straf die tegen haar kon
26 tot 500 frank of een van die straf.· worden uitgesproken;
Dat het middel gegronrl is;
fen aileen. Het arrest vr>roorrleelt
Piseres tot een boofdgevangenis.<;traf
Overwegemle dat de ven1ietiging,
van een maand en- een geldboete op de niet beperkte voorzieniog van
van l.OOO frank wegens de drie eiseres, van de beslissing op de
telastleggingen smnen, aannemend strafvordering verniel:iging
mcedat aile feiten gepleegd zijn met een brengt van de beslissing op de
zelfde strafbaar opzet. ))eze bestraf- civielrechtelijke vordering die hot
fing is onwettig dam zij dn zwaarste gevolg is van de eerstc beslip;sing;
Gtraf overtreft diP op om het even
wellr. van de dJ.·ie teH ln,<;[:c gP.lPgdF'
rtdsdr.ijven is gPsteld. :
Overwegende dat eisE>~'s vorvolgd
werd nit hoofde van : A. met kwade
trouw de bepalingen van art. 5[), litOm die redenen, ongeacht de ovetera i, van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken te rige middekm van eiseres, die niet
hebben overtreclen; B. een handels- tot cassati.e zoncler verwijzing kunwerkzaamheicl uitgeoefencl te heb- nen leiden, verwerpt de voorziening
ben waarvoor zij niet ingeschreven van eiser Homere Verfailli.e; veroorwas in het hanclelsregister, en deelt eiser in de kosten van zijn
C. sluikwerk te hebben verri.cht als voorziening; vernietigt het bestreden
bedoeld in de wet van 6 juli 1976;
arrest in zoverre het uitspraak doet
Overwegencle dat het arresl: de ten aanzien van eiseres Godelieve
drie telastleggingen bewezen ver- Allary; beveelt dut van hot thans
klaart, beslist dat de bewe>:en feiten gewezen anest melding zal worden
gepleegd zijn me/; een "elfde straf- gemaakt op de kant van het gedeel·lmar opzet en eiseres veJ.'oordeelt tot telijk vernietigdA mTest; laat de koseen gevangenisstra.f van cen maand ten betrefEendo de voorziening van
0iseres .Al!ary ton JaBLB van de
en een geldboel:e van LOOO :f:r;~n.l';
Over het zesde middel, ....

-958Staat; verwijst de aJdu.s beperkte (ALENTEYNS
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

T.

BECKERS, BEETS,
BELGE • N.V.)

'

ROYALE

ARREST

12 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
(A.R. nr. 7821)
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
HET HOF; - Gelet op het bestreadvocaat-generaal - Advocaten : mrs.
den vonnis, op 25 november 1982 in
Vandenberge en De Graeve, Brussel.

hoger beroep geween door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat eiser zijn voorziening heeft beperkt tot de beschikkingen van het vonnis op burgerrechtelijk gebied;
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van de voorziening
in zoverre zij gericht is tegen
Nr. 435
de beslissing waarbij verweerster
Beckers wordt veroordeeld om aan
hem, als burgerlijke partij, een voor2' KAMER - 12 april 1983
schot van een frank verhoogd met
de rente te betalen, welke afstand
uitsluitend wordt gedaan op grond
1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
dat die beslissing geen eindbeslisBEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RECHTER
VOOR WIE TEGELIJKERTIJD DE STRAFVORDE- sing is, en met het uitdrukkelijk
RING EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE- voorbehoud van het recht om na de
RING ZIJN GEBRACHT TELASTLEGGING eindbeslissing opnieuw cassatiebeNIET BEWEZEN VERKLAARD - ONBEVOEGD- roep in te stellen;
HEID VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE
Overwegende dat het vonnis, na
DOEN OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORvoor recht te hebben gezegd dat verDERING.
weerster Beckers voor twee derde
en eiser voor een derde aansprake2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN lijk zijn voor de schadelijke gevolBURGERLIJKE RECHTSVORDERING
gen van het ongeval, verweerster
VAAGHEID VAN HET MIDDEL - NIET-ONTBeckers veroordeelt om aan eiser
VANKELIJKHEID.
een voorschot van een frank verhoogd met de rente te betalen;
Overwegende dat de strafrechter
1' De strafrecbter bij wie tegelijkertijd
de strafvordering en de burgerlijke zodoende zijn rechtsmacht geheel
z•ecbtsvordering aanbangig zijn, is niet heeft uitgeoefend, daar hij niets
bevoegd om uitspraak te doen over de aanhoudt om er later uitspraak over
burgeriljke recbtsvordering, wanneer te doen;
bij beslist dat de telastlegging niet
Dat die beslissing derhalve een
bewezen is (1). (Art. 4 wet van 17 april
eindbeslissing is in de zin van arti1878.)
kel 416 van het Wetboek van Straf2' Niet ontvankelijk is bet middel dat de vordering, zodat er geen termen zijn
scbending van een wettelijke bepaling om akte van de afstand te verlenen,
aanvoert, zonder nader te bepalen nu die afstand, gelet op het
waarin die scbending bestaat (2).
gemaakte voorbehoud, niet kan wor-----------------1 den ge1nterpreteerd als een berusting;
(1) Cass., 13 jum 1977 (A.C., 1977, 1051).
(2) Zie Cass., 2 sept. 1981 (A.C., 1981-82,
nr 2)

Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, 4 van de

-959wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 159, 191 en 212 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, met '
bevestiging van het beroepen vonnis op
strafrechtelijk gebied, eiser vrijspreekt
van de hem ten laste gelegde overtreding van artikel 12.5 van het Wegverkeersreglement, hem daarna op civielrechtelijk gebied verantwoordelijk verklaart voor de door de aanrijding ontstane schade omdat hij, aldus het vonnis, plots geremd had terwijl dit niet om
veiligheidsredenen noodzakelijk was, en
hem derhalve voor een derde en
beklaagde Beckers, eerste verweerster,
voor twee derde aansprakelijk verklaart
voor de schade; het vonnis dienvolgens
eiser als beklaagde veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van 2.717
frank aan de burgerlijke partij Beets en
van 21.667 frank aan de burgerlijke partij naamloze vennootschap Royale Beige,
beide bedragen verhoogd met de interesten; het vonnis aan laatstvermelde burgerlijke partij voorbehoud verleent voor
een derde van de door haar betaalde
B.T.W. en de vordering van eiser slechts
voor een frank provisioneel gegrond verklaart,
terwijl, overeenkomstig de in het middel vermelde wetsartikelen, de strafrechter die de beklaagde van de hem ten
laste gelegde feiten vrij spreekt, onbevoegd is om kennis te nemen van en uitspraak te doen over de civielrechtelijke
vorderingen die de burgerlijke partijen
tegen die beklaagde instelden; het vonnis
dat, op penaal gebied, eiser vrijspreekt
van het hem ten laste gelegde feit, derhalve enerzijds eiser als beklaagde niet
wettig kon veroordelen tot vergoeding
van een derde van de schade van de burgerlijke partijen en aan een burgerlijke
partij niet wettig voorbehoud kon verlenen, en anderzijds, in zoverre eiser als
burgerlijke partij optrad, niet wettig kon
beslissen dat, gelet op de verantwoordelijkheid van eiser voor de schade,
beklaagde Beckers slechts voor twee
derde verantwoordelijk was voor de aanrijding, zodat het vonnis niet wettelijk
verantwoord is en schending inhoudt
van de artikelen 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 159, 191 en 212 van het Wetboek
van Strafvordering :

gelegde overtreding van artikel 12.5
van het Wegverkeersreglement; dat
het eiser niettemin veroordeelt tot
betaling van schadevergoeding aan
de verweerders Beets en de naamloze vennootschap Royale Beige;
Overwegende dat de appelrechters, wegens die vrijspraak, onbevoegd waren om uitspraak te doen
over de civielrechtelijke vorderingen
van die verweerders;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat, wat de beslissing op eisers civielrechtelijke vordering betreft, het vonnis, op civielrechtelijk gebied, vaststelt dat eiser
« een fout beging in oorzakelijk verband met het ongeval door plots te
remmen daar waar dit niet om veiligheidsredenen noodzakelijk was »
en dat « indien (eiser) normaal zijn
weg vervolgd had, er geen ongeval
gebeurd was »;
Overwegende dat het middel, dat
die vaststellingen niet aanvecht, niet
preciseert waarom de appelrechters
op die gronden niet wettig konden
beslissen dat verweerders Beckers
slechts voor twee derde van de schadelijke gevolgen van het ongeval
aansprakelijk is;
Dat het middel in dat opzicht,
wegens gebrek aan nauwkeurigheid,
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat uitsluitend is
gericht tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerster Royale Beige en niet tot
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van Augustinus Beets en van de naamloze vennootschap Royale Beige tegen eiser;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
Overwegende dat het vonnis eiser melding zal worden gemaakt op de
vrijspreekt van de hem ten laste kant van het gedeeltelijk vernie-
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I. In zoverre de voorziening
helft van de kosten en de 'verweer- gericht is tegen de beslissing op de
ders Beets en de naamloze vennoot- strafvordering tegen eiser :
schap Royale Beige in de overige
Over het tweede middel, afgeleid uit
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Recht- de schending van de artikelen 12.3.1,
bank te Tongeren, zitting houdende tweede lid, a, en 76.2 van het Wegverkeersreglement,
in hoger beroep.

doordat het arrest de beslissing als
12 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter: volgt motiveert : " Ingevolge de dwinde h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver- gende bepalingen van het artikel 12.3.1,
slaggever : de h. Vervloet - Gelijlclui- alinea 2, a, van het Wegverkeersregledende conclusie van de h. Tillekaerts, ment, moest de beklaagde voorrang veradvocaat-generaal - Advocaat : mr. De lenen aan iedere bestuurder die reed op
de openbare weg of rijbaan die hij
Gryse.
opreed. Hij moest bijgevolg de bestuurder Neus Iaten voorgaan. De omstandigheid dat er op het kruispunt langsheen
de bocht gevormd door de Roodkruisstraat een dwarsmarkering gevormd
door witte driehoeken op het wegdek
aangebracht is, heeft geenszins tot
gevolg, zoals thans in conclusie voor het
Nr. 43G
hof
wordt
voorgehouden,
dat
de
beklaagde bij het verlaten van de Calvarieherg waar het wegverkeersbord B1 is
2" 1\/\MEn.
12 apl'il 1983
aangebracht, geen voorrang zou moeten
verlenen zolang hij die dwarsmarkering
niet heeft bereikt. De verplichting voorIVEGVERKEEBSHEGLE- rang te verlenen neemt een aanvang bij
het verlnten van de rijbaan waar het verMENT, 1\RTT. 1?.,3.1, TVVEBDE LID, IT.N 76.?.
kePrsborrl. B1 .is geplaa.tst. De wegmarke·
DHA/\GWIJDTE.
ring omschreven in het artikel 76.2 van
Naar luid van art. 12..1.1, tweede lid, van het WegverkeerRreglement duidt niet de
Iwt Wegvez·keersreglement, verplicht plaats aan waar de verplichting voorrang
een verkeel'sbonl B.l op de openhare te verlenen, voorgeschreven bij het arti·
r;veg of de r~jbaan waaruit cen wegge- kel 12.3.1, alinea 2, a, aanvang neemt,
bruiker gel'eden Jron1t, die Inatstc voor·· maar wijst slechts de plaats aan waar
1 aJJ{f te verlrmrn nan iedfll'C bnstuurder
de vool'mng vet·schnldigde bestuurders,
dio rijdt np d0 op0nhill'G weg of' do rij- indien zulks nodig is, moeten stoppen
btw.n die h~i opr.(idt; de aanwezit<heid mn voorrang te verJenen ingevolge eP.n
van cen dwarsst.!'cep) gevon.11d door IT~=-'rkeershorrl Bl )\,
witia driehor•lwn, als bepaald door
i<'rwijl de artikelen 12.3.1, tweede lid, a
art. 76.2 van VOOI'lnf..'dd l'eglmnc'v.t, op en 76.2 van het Wegverkeersreglemeni
een kruispzmt doch vonrbij de plaats ongetwijfeld elkaar aanvullen; deze ariiwaar die weggebruiker hot kruispunt kelen bepalen dat de bestuurder die uit
oprijdl:, brengt niet mee dat die wegge- een weg komt waa.rin het verkeersbord
bruiker eerst VEmaf' die dtvarsstree_p B1 (omgekeerde driehoek) geplaatst is,
voorrangplichtig is.
moet stoppen om voorrang te verlenen
aan - zo er een aangebracht is - een
dwarsstreep gevormd door witte driehoe(MOORS T. NEUS, << THEMIS » N.V.)
ken; zodanige dwarsstreep, gevormd
door witte driehoeken, de plaats aan-·
J\HREST
duidt waar de voorrang ingevolge hel
verkeersbord B1 moet worden verleend
(A.It. nr. 785'1)
en waur er zo nodig moet worden
gostopt; het verkeersbord B1, voor deze
HET HOF; -- Gelet op het bestre- dwarsstreep, geen uitwerking heeft; deze
dwarsstreep dan ook de rand van de
den arrest, op 21 december 1932 secundaire
weg aanduidt; de voorrangsdoor het Hof ·van Heroep te Gent wog zich voorbij deze dwarsstreep uit..
gevv-ezeJ•;
strol<l; het inderdaad zinloos zou zijn dat
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midden op de voorrangsweg zou worden enige andere redengeving antwoordt
aangebracht; zij dan ook slechts aan de op het verweer van eiser;
rand van de secundaire weg met de voorDat het middel gegrond is;
rangsweg kan worden aangebracht; het
hof van beroep dan ook volledig verkeerd oordeelt dat er reeds voorrang
moet worden verleend eens (dat) men
het verkeersbord Bl voorbij is, doch de
witte dwarsstreep nog niet heeft bereikt;
Om die redenen, vernietigt het
die stelling erop neerkomt dat men veer- bestreden arrest in zoverre het uitrang zou moeten verlenen niet aan de
bestuurders die rijden op de openbare spraak doet over de civielrechteijke
weg die men zal oprijden, doch aan de vorderingen van de verweerders,
bestuurders die dezelfde rijbaan volgen behalve voor zover het beslist dat
als de voorrangplichtige; zolang men de eiser een fout heeft begaan in oorzawitte dwarsstreep nog niet heeft bereikt, kelijk verband met het ongeval; vermen ook de voorrangweg nog niet heeft werpt de voorziening voor het ovebereikt en men uiteraard nog geen voor- rige; beveelt dat van het thans
rang moet verlenen :
gewezen arrest melding zal worden
Overwegende dat, naar luid van gemaakt op de kant van het gedeelartikel 12.3.1, tweede lid, van het telijk vernietigde arrest; veroordeelt
Wegverkeersreglement,
een ver- eiser in de helft van de kosten en de
keersbord B1 op de openbare weg of verweerders in de overige kosten;
de rijbaan waaruit een weggebrui- verwijst de aldus beperkte zaak
ker komt, hem verplicht voorrang te naar het Hof van Beroep te Antwerverlenen aan iedere bestuurder die pen.
rijdt op de openbare weg of de rij12 april 1983 ··- 2" kamer ·-- Voorzitter:
baan die hij oprijdt; dat de aanwe- de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verzigheid
van
een
dwarsstreep, slaggever : de h. Matthijs - Gelijkluigevormd door witte driehoeken, als dende conclusie van de h. Tillekaerts,
bepaald bij artikel 76.2 van het Weg- advocaat-generaal - Advocaat : mr.
verkeersreglement, op een kruis- Overdenborger, Gent.
punt doch voorbij de plaats waar die
weggebruiker het kruispunt oprijdt,
niet meebrengt dat die weggebruiker eerst vanaf die dwarsstreep
voorrangplichtig is;
Dat het middel faalt naar recht;
Nr. 431
En overwegende dat de substantie!e of op straffe van nietigheid
2' KAMER - 13 april 1983
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissl'ng
overeenkomstig de wet is gewezen; 1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR HET ONTSLAG
VAN DE BEDIENDE - ONTSLAG DOET DE

II. In zoverre de voorziening
ARBE!DSOVEREENKOMST
ONMIDDELLIJK
gericht is tegen de beslissingen op
EINDIGEN.
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders tegen eiser :
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat het arrest niet antwoordt op

ARRESTEN --·

STRAFZAKEN - 'l'EGENSTRIJD!GE, DUBBELZINNIGE OF VAGE MOTIE
VEN - BEGRIP.

eisers conclusie waarin hij aanvoerde : ...

Ovetwegende dat het arrest noch
met de in het tweede middel weer-·

3° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BEW!JSKRACH'l' VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN -

GEWONE BHJEF -

'S RECHTERS UI'I'

-962LEGGING VAN DIE BRIEVEN NIET ONVEREN!GBAAR MET HUN BEWOORDINGEN GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN.

5' Niet ontvankelijk is het middel dat
zonder belang is geworden wegens de
beslissing van het Hoi over een ander
middel (2).

4° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VAAG M!DDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

5° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING MIDDEL ZONDER
BELANG GEWORDEN WEGENS DE BESL!SS!NG
VAN HET HOF OV":R EEN ANDER MIDDELNIET ONTVANKELIJK M!DDEL.

(STOCLET
T. BOEL, GOBLET, , SODEFINA , N.V.)
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 2716)

HET HOF; - Gelet op de bestrebei!indiging van
een den arresten, op 29 juni 1982 en
arbeidsovereenkomst door het ontslag 9 november 1982 gewezen door het
van de bediende doet de arbeidsover- Hof van Beroep te Brussel;
eenkomst onmiddellijk eindigen (1).
1. In zoverre de voorziening
2' en 3' Uit de overwegingen dat een gericht is tegen het arrest van
bediende op een bepaalde datum bij 29 juni 1982 :
zijn werkgever zijn ontslag heeft ingeOverwegende dat eiser geen enkel
diend, dat die werkgever hem heeft
laten weten dat dit ontslag een weige- middel aanvoert;
ring betekende zijn bediening uit te
2. In zoverre de voorziening
oefenen, dat hij voorbehoud wenste te
maken betreffende al zijn rechten en gericht is tegen het arrest van
dat er geen sprake kon zijn van enige 9 november 1982 :
opzeggingsvergoeding, dat vanaf die
Over het middel, afgeleid uit de schendatum aan de bediende geen enkel
werk meer is toevertrouwd en dat de ding van de artikelen 1134, 1135, 1184,
1319,
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
werkgever, zo hij al gedurende de eerste maanden na de bei!indiging niette· 32, 35, 37, 39 van de wet van 3 juli 1978
betreffende
de arbeidsovereenkomsten,
min aan zijn bediende een bedrag
gelijk aan diens loon heeft betaald, 1, 2, 9, 11, 42, 45, 46 van de wet van
aldus de besprekingen wilde verge- 12 april 1965 betreffende de bescherming
makkelijken om tot een nieuwe van het loon der werknemers, 1, 2, 9, 13,
fndfenstneming te komen of het 54, 58, 59, 60 van de wetten betreffende
bedrag van een gratificatie vaststellen, de jaarlijkse vakantie van de werknekan het hoi van beroep zonder tegen- mers, gecoiirdineerd bij koninklijk
strfjdigheld, dubbelzfnnigheid of vaag- beslnit van 28 juni 1971 houdende aanhefd, en zonder de geschrif.ten van de passing en coiirdinatie van de wetsbepapartijen uit te leggen op een wfjze die lingen betreffende de jaarlijkse vakantie
met de bewoordingen ervan onverenig- van de werknemers, 38, 46 van het
baar is, afleiden dat na de datum van koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
het versturen van de ontslagbrief geen bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende
loon meer verschuldigd was.
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders
en 97 van de Grondwet,
4' Vaag en derhalve niet ontvankelijh is
doordat het arrest van 9 november
het middel dat miskenning aanvoed
van de bewfjskl'Bcht « van andere 1982 vaststelt dat eiser door de naamloze vennootschap Sofina met ingang
geschrfften van de rechtspleging ».
van 14 februari 1972 was aangeworven
als directie-adviseur, dat uit de aanwer(1) Zie, met betrekking tot de vraag wan- vingsbrief van 8 februari 1972 en de
neer de beeindiging van een overeenkomst andere gegevens van de zaak bleek dat
door eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden effect sorteert : Cass., 27 april 1977 eiser vooral de functie moest uitoefenen
(A.C., 1977, 883) en Cass., 17 dec. 19'19 (ibid., van bestuurder van de naamloze ven1' Eenzijdige

1979-80, nr. 244); zie oak
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en

WANTIEz,

« Br·eves rE:rlexions sur l'acte equipollent

ture "• J. T.T., 1981, blz. 1.

a rup-

!-----------------{2) Cass,, 14 nov, 1979 {A.C., 1979-80, nr. 176).

-963nootschap Finargos, filiaal van de naam- ken van de termijn die de wederpartlj
loze vennootschap Sofina, en in feite nodig heeft om een bes!issing te nemen
hoofdzakelijk die functie had uitgeoe- omtrent het eventueel sluiten van een
fend, dat de naamloze vennootschap nieuwe overeenkomst, dit wil zeggen
Sofina begin 1980 besliste om haar aan- vanaf het ogenblik waarop de wederpardeel in het maatschappelijk kapitaal van tij de beeindiging heeft vastgesteld en de
de naamloze vennootschap Finargos over daaruit voortvloeiende beeindiging van
te dragen aan de naamloze vennootschap de arbeidsbetrekkingen, elke wettelijke
Ippa, dat eiser had geoordeeld dat hij grondslag ontneemt aan de beslissing
daardoor in de onmogelijkheid was van het hof van beroep dat de eenzijdige
gesteld om zijn taken normaal te vervul- beeindiging van de arbeidsovereenkomst,
len bij Finargos en dat hij daarom op waarvoor eiser wegens zijn ontslag bij
16 juni 1980 ontslag bij Finargos had Finargos ten onrechte aansprakelijk
ingediend, waarna het arrest de telast- wordt gesteld, effect heeft gesorteerd op
leggingen dat het loon over de periode de dag waarop eiser bij Finargos ontslag
van 1 november 1980 tot 5 november heeft ingediend en niet op de dag
1980 niet was uitbetaald en evenmin het waarop Sofina de daadwerkelijke beiHnvakantiegeld dat bij vertrek verschuldigd diging van de arbeidsbetrekkingen heeft
was over de periode van 17 juni 1980 tot vastgesteld (schending van de arti5 november 1980, niet bewezen verklaart kelen 1134, 1135, 1184 van het Burgerlijk
en zich daartoe aansluit bij de stelling Wetboek, 32, 35, 37 en 38 van de wet van
van de verweerders die betoogden dat de 3 juli 1978 betreffende de arbeidsoverweigering van eiser om zijn functie bij eenkomsten);
Finargos verder uit te oefenen, neertweede onderdeel, de beslissing van
kwam op een eenzijdige beeindiging van het hof van beroep dat aan eiser geen
de arbeidsovereenkomst door eiser en enkel loon meer verschuldigd was na
hem geen loon meer verschuldigd was 16 juni 1980 gegrond is op een vage, dubna 16 juni 1980; dat het arrest het middel belzinnige en tegenstrijdige redengeving,
afwijst dat eiser hieruit had afgeleid : vermits het hof overweegt dat Sofina na
dat de naamloze vennootschap Sofina die datum aan eiser een bedrag gelijk
zijn overeenkomst op 5 november 1980 aan zijn loon heeft betaald; die redengehad beeindigd, dat eiser verder in dienst ving overigens berust op een door Sofina
was gebleven bij Sofina tot 5 november aan eiser op 9 juli 1980 (lees 11 juli 1980)
1980 en dat Sofina hem zonder enig gestuurde brief waarin ze zich beperkt
voorbehoud zijn loon had doorbetaald tot het maken van voorbehoud, alsook op
van juni tot oktober 1980; dat het arrest een brief van eiser van 12 september
daartoe de door de naamloze vennoot- 1980, welke brieven het hof van beroep
schap Sofina op 9 (in werkelijkheid 11) ten onrechte aanziet als het bewijs dat
juli 1980 aan eiser gezonden brief en een eiser zijn functie heeft neergelegd op
brief van eiser van 12 september 1980 in 16 juni 1980, en een dergelijke uitlegging
aanmerking neemt en overweegt dat het van die geschriften onverenigbaar is met
voor de hand ligt « dat, zo de beklaagden de bewoordingen ervan en met andere
gedurende de eerste maanden die volg- geschriften van de rechtspleging (scherrden op de beeindiging van de overeen- ding van de artikelen 1319, 1320, 1322
komst door de burgerlijke partij, zo van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 9, 11,
vriendelijk waren geweest om deze tach '42, 44, 45, 46 van de wet van 12 april
een bedrag gelijk aan haar loon uit te 1965 betreffende de bescherming van het
betalen, zij hiervan de - trouwens door loon der werknemers en 97 van de
de burger!ijke partij wenselijk geachte Grondwet);
besprekingen wilden vergemakkelijken
derde onderdeel, nu de vaststelling
die blijkbaar een nieuwe indienstneming
of de vastelling van het bedrag van een van de eenzijdige beeindiging van de
gratificatie voor de prestatie gedurende arbeidsovereenkomst plaatsvond op 5 node jaren na de aanwerving tot doe! had- vember 1980 en de arbeidsbetrekkingen
op die datum werkelijk een einde hebden »,
ben genomen, het hof van beroep, bij het
terwijl, eerste onderdeel, de omstan- onderzoek van de vraag of de misdrijven
digheid dat de gevolgen van een even- die voortvloeien uit de niet-uitbetaling
tuele beeindiging van een arbeidsover- van het loon over de periode van 1 tot
eenkomst die haar oorzaak vindt in een 5 november 1980 en van het vakantiegeld
eenzijdige wijziging van een wezenlijk dat aan eiser op het loon verschuldigd is
bestanddeel van die overeenkomst, over de periode van 17 juni 1980 tot
slechts kunnen intreden na het verstrij- 5 november 1980 bewezen waren, zich
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betalen op de vastgestelde tijdstippen) niet bewezen is, met name
hierop grondt dat eiser bij schrijven
van 16 juni 1980 zijn ontslag
indiende bij de voorzitter van de
raad van bestuur van de naamloze
vennootschap Finargos, die afgevaardigd bestuurder was van de
naamloze vennootschap Sofina, hetgeen neerkwam op een eenzijdige
beeindiging van de arbeidsovereehkomst door eiser;
Dat het arrest, door aldus vast te
stellen dat eiser door zijn ontslag in
te dienen de overeenkomst eenzijdig heeft beeindigd en dat dit antslag onmiddellijk uitwerking heeft,
de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;
·
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;

niet hoefde uit te spreken over de vraag
wie voor de beeindiging van de overeenkomst aansprakelijk was (schending van
de artikelen 1134, 1135, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 32 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1, 2, 9, 11, 42, 44, 45, 46 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon, 1, 2, 9, 13, 54, 58, 59,
60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van
28 juni 1971, houdende aanpassing en
coi:irdinatie van de wetsbepalingen
betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, 46 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de j aarlijkse
vakantie der loonarbeiders en 97 van de
Grondwet);
vierde onderdeel, zelfs a! zou de brief
van Sofina van 9 juli 1980 (lees 11 juli
1980) aldus kunnen worden uitgelegd dat
Sofina daarin de beeindiging van de
overeenkomst in het nadeel van eiser
heeft vastgesteld - quod non -, de
telastlegging B dan nog bewezen was, in
zoverre ze betrekking had op het vakantiegeld dat bij het vertrek verschuldigd
was op het loon over de _periode van
17 juni 1980 tot 11 juli 1980; de redengeving, gesteund op de verantwoordelijkheid voor de beeindiging, zelfs in dit
geval overbodig was, nu in die veronderstelling de arbeidsbetrekkingen een
einde hadden genomen op 11 juli 1980 en
er dus na die datum geen enkel loon
meer verschuldigd was, ongeacht welke
partij verantwoordelijk was voor het
beiHndigen van de overeenkomst (schending van de artikelen 1, 2, 9, 13, 54, 58,
59, 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van
28 juni 1971, houdende aanpassing en
coi:irdinatie van de wetsbepalingen
betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, 46 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie der loonarbeiders en 97 van de
Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de
besllssing dat « aan eiser na 16 juni
1980 geen loon meer verschuldigd
was en dat bijgevolg het sub A ten
laste gelegde feit (als werkgever te

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiser op
16 juni 1980 zijn ontslag heeft ingediend, vermeldt « dat de naamloze
vennootschap Sofina de burgerlijke
partij (thans eiser) bij schrijven van
9 juli 1980 liet weten dat het ontslag
moest worden beschouwd als een
weigering om haar functie uit te
oefenen; dat zij voorbehoud wenste
te maken betreffende a! haar rechten en dat er geen sprake kon zijn
van enige opzeggingsvergoeding; dat
het feit dat de burgerlijke partij
ingevolge die weigering haar functie
niet Ianger heeft uitgeoefend, mede
blijkt uit de door haar erkende
omstandigheid
dat haar na
16 juni 1980 geen enkel werk meer
werd toevertrouwd » en « dat het
voor de hand ligt dat, zo de beklaagden gedurende de eerste maanden
die volgden op de beeindiging van
de overeenkomst door de burgerlijke partij, zo vriendelijk waren om
haar toch een bedrag gelijk aan
haar loon te betalen, zij hiermee de
- trouwens door de burgerlijke partij wenselljk geachte - besprekin-
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blijkbaar een nieuwe indienstneming of de vaststelling van het
bedrag van een gratificatie tot doel
2' KAMER - 13 april 1983
hadden ... >>;
Dat het arrest zonder tegenstrij- 1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREdig, dubbelzinnig of vaag te zijn en
GLEMENT I DECEMBER 1975, ART. 10.1.1' zonder aan die geschriften een met
:~T:~~~:ENvi~R~~~~~~E ~~~Kss~~~~E~~
de bewoordingen ervan onverenigGESTELDHEID VAN DE PLAATS IS VEREIST.
bare strekking toe te kennen, daaruit heeft kunnen afleiden dat geen 2o WEGVERKEER
WEGVERKEERSREloon meer verschuldigd WaS na
GLEMENT, ART. IO.La' _ NIET TE VOORZIENE
16 juni 1980;
HINDERNIS - BEGRIP.

I

Dat in dit opzicht het tweede
onderdeel van het middel niet kan
worden aangenomen;
Dat het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is, in
zoverre het aanvoert dat de duor het
arrest aan die geschriften gegeven
uitlegging onverenigbaar is « met
andere geschriften van de rechtspleging »;

1' De bestuurder die voorrang geniet
ingevolge de verkeersborden B19 en
B21 past zijn snelheid niet aan in
zoverre zulks vereist is door de
gesteldheid van de plaats, wanneer hij
een enge doorgang inrijdt zonder zich
ervan te vergewissen, in de paraboJische spiegel die bij de uitgang van
die doorgang is geplaatst, of zich bierin al geen ander voertuig bevindt.

(Wegverkeersreglement 1 december
1975, artt. 5, 10.1.1', 65.1.B en 67, en de
verkeersborden B19 en B21.)

Wat het derde en vierde onderdeel 2' De plotselinge aanwezigheid van een
samen betreft :
voertuig dat, ten gevolge van een botsing tegen een brugpijler, schuin over
Overwegende dat uit het antwoord
de weg stilstaat bij de uitrit van een
pp het eerste onderdeel blijkt dat de
brug, vormt een onverwachte, ongebeslissing van het arrest, dat de
wone en derhalve niet te voorziene
overeenkomst eenzijdig is beeindigd
hindernis
voor een bestuurder die met
op 16 juni 1980 en dat aan eiser
een gepaste snelheid komt aangeregeen loon meer verschuldigd was
den. (Art. 10.1.3' Wegverkeersreglevanaf die datum, wettig is;
ment.)
Dat het derde en het vierde
onderdeel van het middel feitelijke
grondslag missen;

(BERNARD T. • GOFFIN EN CO , N.V., ' ROYALE
BELGE , N.V., VAN HENTENRYCK)
ARREST (vertaJing)
(A.R. nr. 2739)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de den vonnis, op 24 november 1982 in
hager beroep gewezen door de Corkosten.
rectionele Rechtbank te Charleroi;
13 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Van
Ryn.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 6.2,
10.1.3', 65.1.B, 67 en de verkeersborden
B19 en B21, van het koninklijk besluit
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reglement op de politie van het wegverkeer,

67 en de verkeersborden B19 en B21, van
het koninklijk besluit van 1 december
1975, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 418 en 420 van het Strafwetboek);
tweede onderdeel, het vonnis verweerder vrijspreekt en de civielrechtelijke
vorderingen van eiser afwijst zonder
daarbij te antwoorden op de conclusie
van eiser ten betoge dat : verweerder de
tunnel was ingereden en zijn weg had
vervolgd zonder te !etten op de uit de
tegenovergestelde richting naderende
voertuigen; hij bij het verlaten van de
tunnel de nodige voorzichtigheid in acht
had moeten nemen, langzaam had moeten rijden, goed rechts houden en !etten
op de tegenliggers, onder meer door in
de daartoe aangebrachte spiegel te kijken; hij geen enkele van die voorzieningen had genomen (schending van
artikel 97 van de Grondwet;
derde onderdeel, het feit dat eiser voor
verweerder onverwachts en plotseling
kwam opdagen, niet impliceert dat die
nadering niet te voorzien was; verweerder, onder meer door in de daartoe aangebrachte spiegel te kijken, eiser aan
wie hij voorrang moest verlenen, had
moeten zien aankomen; er geen sprake
is geweest van overmacht die verweerder zou hebben ontslagen van die verplichting (schending van de artikelen 5,
6.2, 10.1.3', 65.1.B, 67, en van de verkeersborden B19 en B21 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420
van het Strafwetboek) :

doorda t het bestreden vonnis eiser
Bernard wegens de twee telastleggingen
B (overtreding van artikel 10.1.3' van het
Wegverkeersreglement) en C (overtreding van artikel 10.1.1' van genoemd
reglement) samen, veroordeelt tot een
geldboete van 40 frank, verweerder Van
Hentenryck vrijspreekt van de hem ten
laste gelegde feiten, eiser Bernard veroordeelt om aan de naamloze vennootschap Goffin en Co en aan de naamloze
vennootschap Royale Beige respectievelijk 26.959 en 90.533 frank te betalen, en
de rechtbank onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de door eiser Bernard tegen Van Hentenryck en de naamloze vennootschap Goffin en Co ingestelde civielrechtelijke vorderingen, op
grand dat uit de gegevens van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting
blijkt dat de eerste rechter terecht en op
grand van een passende motivering die
de rechtbank in hager beroep overneemt,
aldus uitspraak heeft gedaan zowel over
de strafvordering als over de schadevergoeding; dat uit de bijzondere plaatsgesteldheid en de gegevens van de situatietekening duidelijk blijkt dat verweerder
Van Hentenryck het eerst de doorgang
was ingereden en een feitelijke voorrang
genoot, in acht genomen de omstandigheden eigen aan de zaak; dat het voertuig van eiser Bernard, die ter hoogte
van de uitgang van de brug schuin over
de weg stilstond, doordat hij door zijn
eigen gebrek aan voorzichtigheid en
Wat het eerste onderdeel betreft :
voorzorg tegen de pijler van die brug
gereden was, door zijn plotselinge aanOverwegende dat het bestreden
wezigheid op de weg een onverwachte en vonnis, waarin de motivering van de
ongewone hindernis vormde voor ver- eerste rechter wordt overgenomen,
weerder Van Hentenryck die met een
aangepaste snelheid kwam aangereden, vermeldt « dat na onderzoek van de

zowel door de politie van Beaumont

terw1jl, eerste onderdeel, de omstan- als door de tweede beklaagde (thans
digheid dat verweerder Van Hentenryck eiser) opgemaakte situatietekeninde smalle doorgang onder de brug v66r
eiser was ingereden, aan verweerder gen gebleken is dat er bij de uitgeen enkele voorrang verleende op eiser; gang van de brug richting Solreverweerder integendeel ingevolge het Saint-Gery, ter hoogte van de
verkeersbord B19 verplicht was om bij onoverzichtelijke bocht, een verhet vervolgen van zijn weg de grootst keersspiegel was geplaatst waarin
mogelijke voorzichtigheid in acht te de naar Beaumont rijdende weggenemen en voorrang te verlenen aan de bruiker, die gebruik wenst te maken
uit de tegenovergestelde richting nade- van de hem door het verkeersbord
rende eiser; de wet geen onderscheid
maakt tussen de twee kanten van de B21 verleende voorrang, kan kijken
doorgang zodat verweerder zowel bij het om te zien of een voertuig niet
in- als bij het uitrijden van de doorgang reeds de doorgang onder de brug is
... dat de tweede
die verplichting in acht moest nemen ingereden;
(schending van de artikelen 5, 6.2, 65.1.B, beklaagde (Bernard) zijn snelheid

-967niet heeft aangepast vermits hij,
Om die redenen, verwerpt de
door in de parabolische spiegel te voorziening; veroordeelt eiser in de
kijken, de Peugeot 404 die de door- kosten.
gang onder de brug was ingereden,
13 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter
had moeten zien aankomen; dat het
en verslaggever : de h. Screvens, waarnevonnis aldus erop wijst dat de mend
voorzitter - Gelijkluidende conwagen van verweerder Van Henten- clusie van de h. Ballet, advocaat-generyck zich in de doorgang onder de raal - Advocaat : mr. Houtekier.
brug bevond, hetgeen eiser bijtijds
had moeten vaststellen, en dat eiser
zijn snelheid niet heeft aangepast in
zoverre zulks vereist was door de
gesteldheid van de plaats;
Nr. 439
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en derde onderdee! samen betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis beslist « dat beklaagde Bernard, die ter hoogte van de uitgang
van de brug schuin over de weg stilstond doordat hij door zijn eigen
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg tegen de pijler van die brug
was gereden, door zijn plotselinge
aanwezigheid op de weg een onverwachte en ongewone hindernis
vormde voor beklaagde Van Hentenryck die met een aangepaste snelheid kwam aangereden;
Dat het bestreden vonnis aldus
antwoordt op de in het tweede
onderdeel van het middel aangehaalde conclusie en aangeeft dat de
wagen van eiser die schuin over de
weg stilstond een onverwachte en
ongewone en dus niet te voorziene
hindernis opleverde;
Dat het derhalve de beslissing in
verband met de afwezigheid van
schuld aan de zijde van verweerder
Van Hentenryck regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het tweede en het derde
onderdeel van het middel niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat, wat de strafvordering tegen eiser betreft, de
substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen

2'

KAMER -

13

6priJ

1983

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLUSIE - MIDDEL ZONDER BELANG GEWORDEN
WEGENS VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
OP DIE CONCLUSIE TE ANTWOORDE!\.

2° CASSAT'IEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
STRAFVORDER!NG CASSATIEBEROEP
TEGEN DE BESLISSING VAN HET VONNISGERECHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK
EN NIET OP DE BEVOEGDHEID VAN HET
GERECHT- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1' De rechter is niet verplicht te ant-

woorden op de conclusie van de
beklaagde die zonder belang is geworden wegens zijn vaststellingen (1).
2' Niet ontvankelijk tot staving van een

cassatieberoep tegen de beslissing van
bet vonnisgerecbt is een middel dat
enkel betrekking beeft op bet voorbereidend onderzoek en niet op de
bevoegdbeid (2).

(PETIT T. PARACK)

(A.R. nr. 2819)

13 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, waarnemend voorzitter

l----------------(1) Zie Cass., 10 okt. en 13 dec. 1978 (A.C.,
1978-79, 161 en 437).
(2) Cass.,
nr. 516).

15

april

1980

(A.C.,

1979-80,

-968- Verslaggever: de h. Bosly - An- bracht door de commissie tot
dersluidende conclusie (3) van de h. Bal- bescherming van de maatschappij
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. bij de psychiatrische afdeling van
Eugene Charpentier, Hoei.
de gevangenis te Jamioulx;

Nr. 440
2" KAMER - 13 april 1983

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BESLISSINGEN
WAARTEGEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ADVIES VAN DE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ VERLEEND MET TOEPASSING VAN ART. 21 WET
BESCHERMING MAATSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2° BESCHERMING

VAN

DE

Overwegende dat de commissie
tot bescherming van de maatschappij, met toepassing van artikel 21
van de wet tot bescherming van de
maatschappij, geadviseerd heeft dat
eiser die bij het door het Hof van
Beroep te Bergen op 29 juni 1981
gewezen arrest tot verscheidene
gevangenisstraffen was veroordeeld,
zou worden ge'interneerd bij beslissing van de minister van Justitie;
Overwegende dat een dergelijk
advies geen rechterlijke beslissing
is waarbij uitspraak wordt gedaan
over de persoonlijke vrijheid van
eiser;
Dat derhalve tegen dat advies
geen cassatiebroep openstaat;

MAAT-

SCHAPPIJ -

ADVIES VAN DE COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
VERLEEND MET TOEPASSING VAN ART. 21
WET BESCHERMING MAATSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

1" en 2" Niet ontvankelijk is het cassatie-

beroep van een veroordeelde tegen het
advies van de commissie tot bescherming van de maatschappij dat is verleend met toepassing van art. 21 Wet
Bescherming Maatschappij (1).
(STROOBANTS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2855)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers brief van 31 januari
1983 die geen betrekking heeft op
de ontvankelijkheid van de voorziening, en op de stukken die eiser
overhandigd heeft op de terechtzitting van 13 april 1983, dat is buiten
de door artikel 420bis, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn, verwerpt de
voorziening.
13 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Screvens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden advies, op 28 januari 1983 uitgeNota arrest nr. 439 :

{3) Het O.M. was van oordeel dat niet was
geantwoord op de conclusie van de beklaagde
en had geconcludeerd tot vernietiging van het
eerste middel.
Nota arrest nr. 440

{1) Cass

17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1294).

Nr. 441
1'

KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

14 april 1983
1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -

-969ARTIKEL 6.1 - TUCHTPROCEDURE - KAN IN
BEPAALDE GEVALLEN BETREKKING HEBBEN
OP OF AANLEIDING GEVEN TOT HET VASTSTELLEN VAN BURGERLIJKE RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN IN DE ZIN VAN ART. 6.1.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS TUCHTPROCEDURE WAARARTIKEL 6.1 DOOR AAN DE BETROKKENE EEN BURGERLIJK RECHT WORDT OF KAN WORDEN ONTNOMEN - PROCEDURE MET ALS VOORWERP
, HET VASTSTELLEN VAN BURGERLIJKE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN •, IN DE ZIN
VAN ART. 6.1.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6.1 - GEVAL WAARIN DIE BEPALING
TOEPASSELIJK IS OP EEN TUCHTPROCEDURE
- VEREISTEN WAARAAN DE RECHTERLIJKE
INSTANTIE MOET VOLDOEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6.1 OPENBARE BEHANDELING
VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK IN HET OPENBAAR VOORGESCHREVEN BIJ ART. 6.1 BEGRIP.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6.1, TWEEDE ZIN - UITZONDERING
OP DE REGEL VOLGENS WELKE DE ZAAK IN
HET OPENBAAR DIENT TE WORDEN BEHAN·
DELD EN DE BESLISSING IN HET OPENBAAR
DIENT TE WORDEN UITGESPROKEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6.1 - AFZIEN VAN DE BIJ DIE BEPALING VOORGESCHREVEN • OPENBAARHEID •
- BEGRIP.

7° RECHTEN VAN DE MENS -

EURO·
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6.1 - TUCHTRECHTELIJKE INSTAN·
TIE IN HOGER BEROEP- BEHANDELING VAN
DE ZAAK EN UITSPRAAK MET GESWTEN
DEUREN - ONWETTIGHEID - VEREISTEN.

1" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten

van de Mens is enkel van toepassing
op het onderzoek hetzij bij « het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen », hetzij bij het bepalen
van « de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging »; behoudens uitzonderingen heeft een tuchtprocedure,
in de regel, geen betrekking op of

geeft zij geen aanleiding tot het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen, in de zin van die bepaling
(1).

2" Voor de toepassing van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens
moet een tuchtprocedure die tot gevolg
heeft of volgens de nationale wet tot
gevolg kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen, met name
het recht om nog langer een beroep uit
te oefenen dat geen openbaar ambt is,
worden beschouwd als een procedure
met als voorwe1p « het vaststellen van
burgerlijke rechten en verplichtingen •, in de zin van die bepaling, en
als een procedure waarvan de afloop
rechtstreeks bepalend is voor zodanig
recht {2).

3" Wanneer een tuchtprocedure onder
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens valt, heeft de betrokkene
recht op de diverse waarborgen van
dat artikel; indien die procedure, naar
het recht van de verdragsluitende
Staat, moet worden gevolgd door een
tuchtrechtscollege dat onderworpen is
aan de controle van enige hogere rechterlijke, al dan niet tuchtrechtelijke
instantie, dan behoeft dat rechtscollege
niet noodzakelijk zelf aan de vereisten
van dat artikel te voldoen, maar de
rechterlijke instantie met valle rechtsmacht, die bevoegd is om de beslissingen van het tuchtrechtscollege in feite
en in rechte te toetsen, moet wei aan
die vereisten voldoen {3).
4" Wanneer een procedure valt onder

art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van
de Mens is de daarin bedoelde rechterJijke instantie, in de regel, verplicht de
zaak in het openbaar te behandelen en
haar beslissing in het openbaar uit te
spreken {4).
5" Wanneer

een tuchtprocedure valt
onder art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens kan de in die bepaling bedoelde rechterlijke instantie de
zaak met gesloten deuren behandelen,
als zij van oordeel is dat, om een van
de redenen van art. 6.1, tweede zin,
discretie geboden is, t. w. in het belang
van de goede zeden, van de openbare
orde of 's lands veiligheid in een demo-

l-----------------(1) t.e.m. (7) Zie cone!. adv.-gen. Velu in
Bull. en Pas., 1983, I, nr. 441.

-970cratische samenleving~ wanneer de
belangen van minderjarigen of de
bescherrning van het privB-leven Fan
part.ijen bij het proces dit eisen of in
die mate als door de rechter onder
bepaalde omstandigheden strikt noodzakel.ijk wordt geoordeeld wanneer
openbaarmaking de belangen van de
rechtspraak zou schaden (5).
6" Van de regel van de openbaarheid van

de behandeling en van de uitspraak,
zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag
Rechten van de Mens is neergelegd,
kan worden afgeweken, als zulks de
wil is van de betTokkene e11 wanneer
deze vrij willig en ondubbelzinnig van
die openbaadJeid afziet, en zodanige
afstand verenigbaar is met het nationale recht (6).
7" Wanneer hij die tuchtrechtelijk wordt
vervolgd, krachtens art. 6.1 Europet;s
Verdz·ag Rechten van de Mens, m
beginsel recht had op een openbare
behandeling van zijn zaak en een
openbare uitspraak van de beslissing
door de tuchtrechtelijke instantie m
lwger beroep, schendt dat rechtscolJege die bepaling van het Verdrag, als
noch uit die beslissing noch uit de processen-verbaal van de terechtzitting
blijkt dat de zaak in het openbaar is
behandeld en dat de beslissing in het
openbaar is uitgesproken en als uit die
beslissing en uit de processen-verbaal
evenmin volgt dat de behandeling met
gesloten deuren was verantwoord door
een van de in art. 6.1, tweede zin,
Europees Verdrag Rechten van de
Mens vermelde redenen of dat de vervolgde vrijwillig en ondu.bbelzinnig
van de bij dat artikel voorgeschreven
openbaarheid had afgezien (7).

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 6, inzonderheid lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, te Rome op 4 november
1950 ondertekend en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, en van bet algemeen beginsel van bet recht van de verdediging,
doordat de franstalige raad van beroep
van de Orde van Architecten de bestreden beslissing, waarbij eiser voor een
jaar wordt geschorst in de uitoefening
van zijn beroep van architect, heeft
gewezen zitting houdende met geslote~
deuren, zowel bij de behandeling als hiJ
de uitspraak zonder vast te stellen dat
bet verbod ~m de pers en bet publiek
toegang te verlenen tot de rechtzaal was
verantwoord door een van de uitzonderingen van artikel 6.1, tweede zin, van
bet Europees Verdrag van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
terwijl artikel 6.1 van bet Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden van toepassing is in tuchtzaken en aan een ieder
bet recht toekent dat bij bet vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen zijn zaak in bet openbaar wordt
behandeld, tenzij wordt vastgesteld dat
een der uitzonderingsgevallen van arttkel 6.1, tweede zin, van bet in het middel
bedoelde Verdrag zich voordoet, en dat
in elk geval bet vonnis in bet openbaar
wordt gewezen; de franstalige ra:>d van
beroep van de Orde van Archrtecten,
door zitting te houden en uitspraak te
doen met gesloten deuren, de wetsbepa!ing en bet algemeen rechtsbeginsel
waarvan sprake is in bet middel heeft
geschonden :

Overwegende dat artikel 6.1 van
het V erdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden enkel van toepassing is op het onderzoek, hetzij bij
(R .. T. ORDE VAN ARCHITECTEN, NATIONALE « het vaststellen van burgerlijke
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN)
rechten en verplichtingen », hetzij
bij het bepalen van « de gegrondheid van een ingestelde strafvervolARREST ( verta]ing )
ging »; dat uit beide authentieke
(A.R. nr. 6789)
teksten van artikel 6.1, zowel de
Fr·anse die het heeft over « contesHET HOF; - Gelet op. de bestre- tations' sur les droits et obligations
den beslissing, op 23 jum 1982 door de caractere civil », als de Engelse,
de franstalige raad van beroep van die spreekt van « determination of
civil rights and obligations », blijkt
de Orde van Architecten gewezen;

-971dat die rechten en verplichtingen van dat artikel moet voldoen; dat
voorwerp van het geschil moeten dan evenwel de rechterlijke instanzijn en dat de afloop van de proce- tie met valle rechtsmacht, die
dure rechtstreeks bepalend moet bevoegd is om de beslissingen van
zijn voor zodanig recht;
het tuchtrechtscollege in feite en in
Overwegende dat de tuchtprocedu- rechte te toetsen, aan die vereisten
res tot voorwerp hebben te onder- moet voldoen;
zoeken en het beslissen of de
Overwegende dat, volgens een van
betrokkene de regels inzake de de vereisten van artikel 6.1 van het
plichtenleer heeft overtreden of Europees Verdrag tot Bescherming
afbreuk heeft gedaan aan de eer of van de Rechten van de Mens en de
de waardigheid van het beroep en, Fundamentele Vrijheden, die rechzo ja, aan de betrokkene een tucht- terlijke instantie de zaak in het
sanctie op te leggen; dat, in de regel, openbaar behandelt en haar besliszulke procedures geen betrekking sing in het openbaar uitspreekt; dat
hebben op of aanleiding geven krachtens voormelde bepaling die
tot
het
vaststellen
(in
het rechterlijke instantie de zaak met
Engels: « determination », in het gesloten deuren kan behandelen, als
Frans : « contestations ») van bur- zij van oordeel is dat, om een van
gerlijke rechten en verplichtingen; de redenen van artikel 6.1, tweede
dat het echter in bepaalde gevallen zin, van het Europees Verdrag tot
anders kan zijn; dat immers, voor Bescherming van de Rechten van de
de toepassing van artikel 6.1 van het Mens en de Fundamentele VrijheEuropees Verdrag tot Bescherming den, discretie geboden is, te weten
van de Rechten van de Mens en in het belang van de goede zeden,
de Fundamentele Vrijheden, een van de openbare orde of 's lands veituchtprocedure die tot gevolg heeft ligheid in een democratische samen
of volgens de nationale wet kan heb- leving, wanneer de belangen van
ben aan de betrokkene tijdelijk of minderjarigen of bescherming van
definitief een burgerlijk recht te het prive-leven van partijen bij het
ontnemen, met name het recht om proces dit eisen of in die mate als
nog Ianger een beroep uit te oefe- door de rechter onder bepaalde
nen dat geen openbaar ambt is, omstandigheden strikt noodzakelijk
moet worden beschouwd als een wordt geoordeeld wanneer open
procedure met als voorwerp « het baarmaking de belangen van de
vaststellen van burgerlijke rechten rechtspraak zou schaden; dat van de
en verplichtingen "• in de zin van regel van de openbaarheid van de
voormelde bepaling, en waarvan de behandeling en van de uitspraak,
afloop rechtstreeks bepalend is voor zoals deze in artikel 6.1 van het
Europees Verdrag tot Bescherming
zodanig recht;
van de Rechten van de Mens en de
Overwegende dat, als een tucht- Fundamentele Vrijheden is neergeprocedure valt onder artikel 6.1 van legd, ook kan worden afgeweken,
het Europees Verdrag tot Bescher- als zulks de wil is van de betrokming van de Rechten van de Mens kene en wanneer deze vrijwillig en
en de Fundamentele Vrijheden, de ondubbelzinnig van die openbaarbetrokkene recht heeft op de heid afziet, en zodanige afstand verdiverse waarborgen van dat artikel; enigbaar is met het nationale recht;
dat indien die procedure, naar het
recht van de verdragsluitende Staat,
Overwegende dat de raad van de
moet worden gevolgd door een Orde van Architecten van de provintuchtrechtscollege dat onderworpen cie Luik, in een beslissing van
is aan de controle van enige hogere 28 januari 1982, eiser een schorsing
rechterlijke, a! dan niet tuchtrechte- als tuchtstraf had opgelegd en de
lijke instantie, dat rechtscollege niet duur ervan op drie maanden had
noodzakelijk zelf aan de vereisten vastgesteld; dat de franstalige raad
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tecten bij de bestreden beslissing de zodoende artikel 6.1 van het Euroeerstbedoelde beslissing nietig ver- pees Verdrag tot Bescherming van
klaart, in zoverre zij de duur van de de Rechten van de Mens en de Funschorsing op drie maanden had damentele Vrijheden schendt;
vastgesteld en de schorsing op een
Dat het middel in zoverre gegrond
jaar brengt;
is;
Overwegende dat de door de provinciale raad uitgesproken tuchtmaatregel, de schorsing, aan eiser
tijdelijk het recht ontnam om het
Om die redenen, vernietigt de
beroep van architect nog Ianger uit
te oefenen, welk recht ten deze een bestreden beslissing; beveelt dat van
burgerlijk karakter vertoonde; dat dit arrest melding zal worden
eiser door zijn hoger beroep tegen gemaakt op de kant van de verniede beslissing van de provinciale tigde beslissing; veroordeelt de eerraad beoogde die maatregel te doen ste verweerster in de kosten; verwijzigen of nietigverklaren; dat wijst de zaak naar de anders
aldus, de ten laste van eiser samengestelde franstalige raad van
gevolgde tuchtprocedure, voor de beroep van de Orde van Architecten.
toepassing van artikel 6.1 van het
april 1983 - 1' kamer - Voorzitter
Europees Verdrag tot Bescherming en14verslaggever·
: ridder de Schaetzen van de Rechten van de Mens en de Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
Fundamentele Vrijheden, moet wor- advocaat-generaal - Advocaat : mrs.
den beschouwd als een procedure Draps en Anciaux.
die betrekking heeft op of aanleiding geeft tot het vaststellen van
burgerlijke rechten en verplichtingen, in de zin van dat artikel;
Overwegende dat eiser, derhalve,
onder
bovenvermelde
reserves, Nr. 442
recht had op een openbare behandeling van zijn zaak door de fransta1'
lige raad van beroep van de Orde
van Architecten en op een openbare
uitspraak van de beslissing;

KAMER -

14 april 1983

RECHTEN VAN DE MENS-

EUROPEES

Overwegende dat noch uit de
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIbestreden beslissing, noch uit de
KEL 6.1 TUCHTPROCEDURE WAARBIJ
TEGEN DE BETROKKENE EEN BERISPING
processen-verbaal van de terechtzitWORDT
UITGESPROKEN
EN HEM EEN BURtingen blijkt dat de zaak in het
GERLIJK RECHT KAN WORDEN ONTNOMEN openbaar is behandeld en dat de
PROCEDURE MET ALS VOORWERP ' HET
beslissing in het openbaar is uitgeVASTSTELLEN VAN BURGERLIJKE RECHTEN
sproken; dat uit die beslissing en uit
EN VERPLICHT!NGEN '• IN DE ZIN VAN
die processen-verbaal evenmin volgt
ART. 6.1.
dat de behandeling met gesloten
deuren was verantwoord door een Voor de toepassing van art. 6.1 Europees
Verdrag Rechten van de Mens moet
van de artikel 6.1, tweede zin, van
een tuchtprocedure waarbij tegen de
het Europees Verdrag tot Bescherbetrokkene met berisping wordt uitgeming van de Rechten van de Mens
sproken maar die volgens de nationale
en de F'undamentele Vrijheden verwet tot gevolg kan hebben dat aan de
melde redenen of dat eiser vrijwillig
betrokkene tijdelijk of definitief een
en ondubbelzinnig van de bij dat
burgerlijk recht wordt ontnomen, met
artikel voorgeschreven openbaarname het recht om nag langer een
heid had afgezien;
beroep uit te oefenen dat geen open-
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van de rechten van de mens openbaarheid de regel is, terwijl de behandeli.ng
met gesloten deuren de uitzondering
vormt en de uitzonderingen op de regel
restrictief moeten worden uitgelegd; die
uitspraak met gesloten deuren althans
niet kan plaatshebben zonder dat vooraf
aan eiser was gevraagd wat hij dien(T .. T. ORDE DER APOTHEKERS)
aangaande dacht (schending van het
recht van verdediging) of zonder dat de
raad een verantwoording geeft voor zijn
ARREST ( vertaling)
beslising om de behandeling met gesloten deuren, die aileen was toegestaan
(A.R. nr. 6785)
voor de zitting waarop eiser moest worden gehoord, ook toe te passen voor de
HET HOF; - Gelet op de bestre- zitting waarop de bestreden beslissing
den beslissing, op 9 juli 1982 door de moest worden uitgesproken (schending
franstalige raad van beroep van de van artikel 97 van de Grondwet) :
Orde der Apothekers gewezen;
··············· (2);
Over het middel, afgeleid uit de scherrOverwegende
dat de raad van de
ding van artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Orde der Apothekers van de provinMens en de Fundamentele Vrijheden, cie Henegouwen, in een beslissing
ondertekend op 4 november 1950 te van 22 januari 1981, eiser een schorRome en goedgekeurd bij de wet van sing als tuchtstraf had opgelegd en
13 mei 1955, van het beginsel van het de duur ervan op twintig dagen had
recht van verdediging en, voor zoveel vastgesteld; dat de franstalige raad
nodig, van artikel 97 van de Grondwet, van beroep van de Orde der Apothedoordat de bestreden beslissing, waar- kers bij de bestreden beslissing de
bij eiser een berisping als tuchtstraf eerstbedoelde beslissing heeft gewijwordt opgelegd door de franstalige raad
van beroep van de Orde der Apothekers, zigd en eiser heeft gestraft met een
is uitgesproken op een zitting met geslo- berisping;
ten deuren van 9 juli 1982,
Overwegende dat de door de proterwijl aileen het proces-verbaal van vinciale raad uitgesproken tuchtde zitting van 4 juni 1982 vaststelt dat maatregel, de schorsing, aan eiser
eiser ermee akkoord ging dat de zitting tijdelijk het recht ontnam om het
met gesloten deuren zou worden gehouden, terwijl het proces-verbaal van de beroep van apotheker nog !anger uiL
zitting van de uitspraak niet vaststelt dat te oefenen, welk recht ten deze een
hij daarmee akkoord ging; eiser slechts burgerlijl( karakter vertoonde; dat
rechtsgeldig heeft afgezien van de open- eiser door zijn hager beroep tegen
baarheid van de zitting waarop hij moest de beslissing van de provinciale
worden gehoord; de (bestreden) beslis- raad beoogde die maatregel te doen
sing immers niet, zonder artikel 6.1 van wijzigen of vernietigen; dat aldus,
het Europees Verdrag van de Rechten de ten laste van eiser gevolgde
van de Mens te schenden, met toepassing van artikel 24 van het koninklijk tuchtprocedure, voor de toepassing
besluit nr. 80 van 10 november 1967 van artikel 6.1 van het Verdrag
betreffende de Orde der Apothekers kon moet worden beschouwd als een
beslissen dat het akkoord met een procedure die betrekking heeft op of
behandeling met gesloten deuren dat tij- aanleiding geeft tot het vaststellen
dens een zitting was gegeven, noodzake- van burgerlijke rechten en verplichlijk ook gold voor de zitting waarop de tingen, in de zin van dat artikel;
beslissing moest worden uitgesproken,
baar ambt is, worden beschouwd als een
procedure met als voorwe1p " het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen », in de zin van vorenvermeld artikel en als een procedure
waarvan de afloop rechtstreeks bepalend is voor zodanig recht (1).

(1) Zie het arrest op dezelfde dag en m vol(2) De met gepubliceerde « overwegmgen »
tallige zitting gewezen in zake R ... t. Orde van zijn precies dezelfde als de eer.ste v1er overweArch1tecten en nationale raad van de Orde gmgen van het voorgaande arrest (R ... t. Orde
van Architecten).
van Arch1tecten, met concl. O.M.
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onder
bovenvermelde
reserves,
recht had op een openbare behande1' KltMER - 14 april 1983
ling van zijn zaak door de fransta!ige raad van beroep van de Orde
der Apothekers en op een openbare
1° BURGERLIJKE RECHTEN,
uitspraak van de beslissing;

POLI-

TIEKE RECHTEN -

TUCHTVERVOLGING
EN MAATREGEL IN BEGINSEL GEEN
BETREKKING OP DE GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE RECHTEN, IN DE ZIN VAN ART. 92
GW.

Overwegende dat noch uit de
bestreden beslising, noch uit de processen-verbaal van de zittingen
blijkt dat die beslissing in het openbaar is uitgesproken; dat, hoewel 2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLIhet proces-verbaal van de zitting
TIEKE RECHTEN - TUCHTVERVOLGING
van 4 juni 1982, waarop de debatten
EN MAATREGEL IN BEGINSEL GEEN
hebben plaatsgehad, vermeldt dat
BETREKKING OP DE GESCHILLEN OVER BUReiser ermee akkoord gaat dat de zitGERLIJKE RECHTEN, IN DE ZIN VAN ART. 92
GW.
ting met gesloten deuren wordt
gehouden en hoewel de beslissing
zegt dat de raad met gesloten deu- 1" Tuchtvervolgingen vallen in beginsel
niet onder de geschillen die krachtens
ren uitspraak doet, noch uit deze
art. 92 Gw. bij uitsluiting tot de
beslissing, noch uit de processenbevoegdheid van de hoven en rechtverbaal van de zittingen volgt dat
banken behoren (1).
eiser vrijwillig en ondubbelzinnig
van de openbare uitspraak van de 2' De omstandigheid dat, naar aanleiding van een tuchtprocedure, een
beslissing had afgezien;
Dat de bestreden beslissing aldus
artikel 6.1 van het Verdrag schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

tuchtmaatregel kan worden uitgesproken waarbij bet recht om het beroep
uit te oefenen wordt geschorst, betekent niet dat die procedure tot voorwerp zou hebben het beslechten van
geschillen over burgerlijke rechten, in
de zin van art. 92 Gw. {2).

(G ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN, NATIONALE
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6645)
Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
HET HOF; - Gelet op de bestregemaakt op de kant van de vernie- den beslissing, op 16 december 1981
tigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de
(1) en (2) Cass., 27 nov. 1957, ver. k. (Bull.
zaak naar de franstalige raad van
Pas., 1958, I, 328); 3 mei 1974 (A.C., 1974,
beroep van de Orde der Apothekers, en
967) met concl. proc.~gen. Ganshof van der
anders samengesteld.
Meersch; 25 juni 1974 (ibid., 1974, 1196) met

l----------------concl. adv.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen.;

sept. 1974 en 12 juni 1975 (ibid., 1975, 21 en
14 april 1983 - 1' kamer- Voorzitter: 6I081
), en 15 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1232);
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver- 21 dec. 1979 en 31 jan. 1980 (ibid., 1979-80,
slaggever : mevr. Raymond-Decharneux nrs. 257 en 329); 14 jan. en 4 maart 1983 (ibid.,
- Gelijkluidende conclusie van de h. 1982-83, nrs. 285 en 369); 14 april 1983 (ibid.,
Velu, advocaat-generaal ·- Advocaten
1982-83, nr. 441) met cone!. O.M. in Bull. en
Pas., 1983, I, 866, en ook A. C., 1982-83, nr. 442.
mrs. Van Ommeslaghe en Bay art.
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I

door de franstalige raad van beroep kennis te nemen van de vervolgingen
van de Orde van Architecten gewe- waard?or eiser, _is _veroordeeld tot een
zen;
schors1ng van een Jaar :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 92, 93, 94, 97,
107 van de Grondwet en 6 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, artikel 1, en, voor zoveel
nodig, schending van dit artikel 1 van de
wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing zegt
" dat, in tegenstelling tot wat architect
Goret in zijn conclusie voor de raad van
beroep betoogt, de rechterlijke instanties
van de Orde (provinciale raad en raad
van beroep) bevoegd zijn om uitspraak
te doen over de onderhavige vervolgingen; dat het hier immers gaat om tuchtvervolgingen die dus niet vallen onder de
geschillen welke volgens artikel 92 van
de Grondwet bij uitsluiting tot de
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoren; dat de autoriteiten van de
Orde (provinciale raad en raad van
beroep) niet bevoegd zijn om nitspraak
te doen over geschillen die volgens artikel 92 van de Grondwet bij uitsluiting tot
de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoren, en ze dus geen buitengewone rechtbanken zijn die krachtens
artikel 94 van de Grondwet niet in het
leven kunnen worden geroepen », en
doordat de bestreden beslissing de provinciale raad en de raad van beroep van
de Orde van Architecten derhalve
bevoegd verklaart om kennis te nemen
van de vordering en eiser veroordeelt tot
een schorsing van een jaar,
terwijl het recht om een broep uit te
oefenen een burgerlijk recht is; de tuchtprocedure niet kan leiden tot een schorsing of een definitieve ontzegging van
het recht om een beroep uit te oefenen
derhalve een geschil over een burgerlijk
recht vormt en dus bij uitsluiting tot de
bevoegdheid van de gerechten van
de Rechterlijke Orde behoren (artikel 92 van de Grondwet); daaruit volgt
dat de bestreden beslissing niet, zonder
de in het middel aangewezen bepalingen
en inzonderheid artikel 92 van de Grandwet te schenden, heeft kunnen beslissen
dat de rechterlijke instanties van de
Orde van Architecten (provinciale raad
en raad van beroep) bevoegd waren om

Overwegende dat de tuchtvervolgingen in beginsel niet vallen onder
de geschillen die krachtens artikel 92 van de Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken behoren;
Dat de omstandigheid dat, naar
aanleiding van een tuchtprocedure,
een tuchtmaatregel kan worden uitgesproken waarbij het recht om het
beroep
uit
te
oefenen
wordt
geschorst, niet betekent dat die procedure tot voorwerp zou hebben het
beslechten van geschillen over burgerlijke rechten in de zin van artikel 92 van de Grondwet;
Dat het middel in zoverre naar
recht faalt;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het
schending van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aanvoert, niet ontvankelijk is daar het niet zegt in welk
opzicht die bepaling is geschonden;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
van de artikelen 769, 771, 772, 1042, 1068
van het Gerechtelijk Wetboek, 24, 31, 32
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een Orde van Architecten en 97 van
de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing niet
ingaat op het bij conclusie gedane aanbod van eiser tot overlegging van de
stukken van de boekhouding die de raad
van beroep zou willen opgeven, op grand
" dat het bureau van de raad van de
Orde zeker bevoegd was om in de boekhouding van architect Goret na te gaan
of hij inderdaad geen lagere honoraria
aan zijn clienten vroeg; dat hij, niettegenstaande zijn beloften, nooit enig stuk
heeft overgelegd waardoor die kwestie
tot klaarheid kon worden gebracht; dat
hij in zijn conclusie voor de raad van
beroep aanbiedt stukken over te leggen;
dat dit aanbod als tardief voorkomt, daar
hij zelfs tijdens zijn verschijning voor de
raad van beroep geen enkel boekhoud
kundig stuk heeft overgelegd "•
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tuchtprocedure elk voor haar verdedigeschonden door de beslissing die de
ging dienstig stuk kan overleggen of kan
terugkeer beveelt van de pacbter die
aanbieden zulks te doen tot het sluiten
het goed heeft ontruimd ingevolge een
opzegging voor persoonlijke exploitavan de debatten; de bestreden beslissing,
die impliciet doch stellig aanneemt dat
tie, omdat het goed niet binnen de
alles niet was opgehelderd in verband
termijnen
wordt
voorgeschreven
geexploiteerd en de redenen, die wormet de aan eiser ten laste gelegde feiten,
den aangevoerd door de persoon die
derhalve niet, zonder de in het middel
als aanstaande exploitant is aangeweaangewezen wettelijke bepalingen en
zen om aan de wettelijke sanctie te
inzonderbeid bet algemeen beginsel van
het recht van verdedjging te sehenden,
ontkomen, geen geval van overmacht
vol'nJen.
kon beslissen dal; het aanbod tot overlegglng van stukken, d.at eiser voor bet
eersl; in boger beroep had gedaan, tar(DE MUER, WERNER
cHef en dns niet ontvankelijk was :
T. DENEULIN 1., DENEULIN X.)

Overwegende dat de beslissing
een enkele tuchtmaatregel uitARREST
spreekt voor vier telastleggingen;
Dat het middel, dat slechts tegen
(A.R. nr. 3503)
een van die telastleggingen is
gericht, terwijl de maatregel naar
HET HOF; - Gelet op het bestrerecht verantwoord blijft wegens de
andere telastleggingen, bij gebrek den vonnis, op 24 juni 1981 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
aan belang niet ontvankelijk is;
van Eerste Aanleg te leper;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : ridder de Schaetzen,
voorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, udvocaat-generaal .Advocaien : 1nrs. Simont en Anciaux.

Nr. 444
1" KAMER - 15 apl"il 1983

"IUUR VAN GOEDEREN -

PACHT OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER VOOR
PERSOONLI.JKE EXPLO!TATIE - RECHT OP
TERUGKEER VAN DE PACHTEI\ GEEN
EXPLOIT A TIE
GEWICHT[GE HE:DEN -·
BEGR!P

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 13.1, 50 van
artikel I van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, vormend
afdelingen 3 en 4 van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wethoek, 1147, 1148 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doorda.t het bestreden vonnis voor
recht zegt dat verweerders gerechtigd
zijn het pachtgoed, groot 9 ha 66 a 53 ca,
gelegen te Poperinge-Proven, aan cle
Blokstraat 21, waaruit zij gedreven werden, opnieuw te betrekken, namelijk de
landerijen met het normaal weren en
scheren van de vruchten van de oogst
van het jaar 1981 en de weiden en
gebouwen met 1 oktober 1981, en de
eisers veroordeelt om te betalen aan de
verweerders een bedrag van 500.831
frank ten titel van schadevergoeding, op
deze gronden : De verplichting om de
exploite.tie binnen zes maanden aan te
vangen en gedurende negen jaar voort te
zetten, geldt op absolute wijze. Als enige
uitzondering aanvaardt artikel 13.1 van
de Pachtwet de " gewichtige reden ». De
belangrijkheid van de reden werd steeds
ge1nterpredeerd als een quasi-noodzakelijkheid (Pari. Hand., Senaat, 1948-49,
nr. 310, biz. 10). De gewichtigheid zal
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van overmacht. Overigens moet de ingeroepen reden zich voorgedaan hebben na
de ontruiming, volgens sommige rechtspraak na de opzegging. Uit de door de
eisers voorgebrachte stukken dient de
rechtbank aan te nemen dat de eisers
vanaf het eerste ogenblik na de aankoop
van hun hofstede (5.300.000 frank) reeds
in geldmoeilijkheden verkeerden. Zij
hadden daarto; op 31 juli 1975 bij het
Natwnaal Instliuut voor Landbouwkrediet een kredietopening afgesloten van
3 miljoen frank. Zij hadden daarbij de
landbouwexploitatie overgenomen van de
heer Berten (hopinstallatie, hoppeplukmaehme, droogmstallatie) voor de prijs
van 2 miljoen frank. Zij bleven reeds in
gebreke de vervallen intresten ten
belope van 186.253 frank per 1 april 1976
aan het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet te voldoen en op 11 mei
1976 dienden zij reeds een aanvraag in
tot opname van een bijkomend krediet
van 300.000 fmnk. In juni 19'76 wordt het
kaskrediet bij de Bank Brussel Lambert
ref?ds opgetrokken tot 650.000 frank, toen
al om de kosten van hoppe te kunnen
betalen. Het is uiteraard geweten dat het
hier gaat om een speculatieve teelt
zodat de eisers hieromtrent geen veront:
schuldigingen kunnen inroepen. Het
komt de rechtbank voor dat de moeilijkheden van.. de. eisers hoofdzakelijk
gesproten Z!Jn mt de overschatting van
hun financiele armslag bij de aankoop
van de hoeve en de overname van de
landbouwexploitatie
en
wellicht in
zekere mate door de gevolgen van het
aanvatten van een hoppeteelt waarvan
zij op voorhand moesten geweten hebben dat hij speculatief was en risico's
met zich droeg. Van in den beginne hebben de eisers zich aldus met kennis van
zaken in een situatie geplaatst waarvan
zij met de eruit vloeidende financiele
moeilijkheden rekening dienden te houden en die zijn er vanaf het eerste ogenblik geweest. In die omstandigheden kan
er van overmacht geen sprake zijn. De
eisers zijn slecht geplaatst om in te roepen dat de moeilijkheden gevolgd zijn op
de opzegging, waar zij er moesten voor
zorgen dat zij binnen zes maanden na
het verstrijken van de opzeggingstermijn
op l oktober 1978 zelf het goed volledig
konden exploiteren, terwijl er reeds van
in den beginne financiele moeilijkheden
ontstonden blijkbaar door hun ondoordachte
aankopen
en
tekort
aan
financi8le arrr1slag waarvan zij kennis
hadden moeten hebben. De ingeroepen
Hnancl81e toestand 1naakt aldus gePn

gewichtige reden uit tot vrijstelli.ng van
persoonlijke exploitatie in hoofde van de
eisers,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis ten onrechte beslist dat de
gewichtige redenen, die de eisers
gerechtigd zijn in te roepen ter rechtvaardiging van het feit dat zij het pachtgoed niet volledig zelf exploiteren binnen
zes maanden na het verstrijken van de
opzeggingstermijn en gedurende negen
jaar deze exploitatie niet volledig voortzetten,
gelijkstaan
met
overmacht'
immers de klare en duidelijke tekst va~
artikel 13.1 van de Pachtwet voor zijn
toepassing gewichtige redenen en niet de
overmacht voorziet, zodat dergelijke
redenen noch gelijkstaan met overmacht, noch er de kenmerken moeten
van
dragen
(schending
van
de
artikelen 13.1, 56 van de wet van
4 november 1969, 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat de
eisers onvoorzichtigheden zouden begaan hebben in verband met hun
financi1He mogelijkheden bij het aankopen van de hoeve en het overnemen en
bedrijven van de hoppeteelt, niet van
aard is het verwerpen van de door eisers
ingeroepen gewichtigde redenen wettelijk te rechtvaardigen; de afwezigheid
van aile font een kenmerk is van de
overmacht maar niet van de gewichtige
reden; evenmin het feit dat die onvoorzichtigheden reeds gebeurden van bij het
aankopen van de hofstede, het inroepen
van deze financiele toestand als gewichtige reden onmogelijk maakt; immers
deze kan ontstaan zijn op welkdanig
ogenblik en niet noodzakelijk zich moet
voorgedaan hebben na de gegeven opzegging of ontruiming (schending van de
artikelen 13.1, 56 van de wet van
4 november 1969, 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het bestreden vonnis
de begrippen van overmacht en van
gewichtige redenen verwart; immers
enerzijds juridische kenmerken van de
overmacht, zoals uitsluiting van aile fout
van de eisers voor het verwerpen van de
gewichtige reden, worden aangewend en
beslist wordt dat er geen overmacht is;
echter anderzijds van quasi-noodzakelijkheid gesproken wordt en ook het
begrip van gewichtige reden wordt aangewend met kenmerken van overmacht'
gezien deze verwarring het onmogelijk i;
te onderscheiden welk begrip van overmacht of gewichtige reden wordt toegepast zodat het vonnis steunt op de tegen-

-978strijdige en duistere redenen en de
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 13.1, 56 van de wet van
4 november 1969, 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek) :
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STEDEBOUW -

BOUWVERGUNNING GUNNING VERVALLEN - TOEPASSING.

VEE-

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank de De wetsbepaling Juidens welke de bouwvergunning is vervallen, indien de vergewichtige redenen bedoeld in artigunninghouder binnen een jaar na de
kel 13.1 van de Pachtwet niet enkel
aflevering van de vergunning niet met
met een zogenr.amde « quasi-noodde werken is begonnen, geldt oak voor
zakelijkheid » gelijkstelt, maar zelfs
de publiekrechtelijke rechtspersonen
met « overmacht » indentificeert;
aan wie een bouwvergunning is afgeDat het vonnis op die grond verder beslist dat, nu in de door
de rechtbank nader omschreven
financiiHe toestand van de eisers
« van overmacht geen sprake » kan
zijn, deze toestand « aldus >> geen
gewichtige reden uitmaakt als
bedoeld in artikel 13.1;

geven door de minister die stedebouw
en ruimtelijke ordening onder zijn
bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde
(1). (Artt. 48, 52, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)

(VLAAMS GEWEST
T. GEMEENTE WEMMEL, SAELEN)

ARREST
Overwegende dat de rechtbank,
door de gewichtige reden in de zin
(A.R. nr. 3506)
van artikel 13.1 gelijk te stellen met
overmacht, aan deze wetsbepaling
HET HOF; - Gelet op het bestretoevoegt en de in het onderdeel ver- den arrest, op 31 juli 1981 op verwijmelde artikelen schendt;
zing door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Gelet op het arrest, op 7 mei 1980
door het Hof gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de
voorziening aangevoerd en hieruit
afgeleid dat enkel de Vlaamse
Gemeenschap bevoegd was om het
Om die redenen, vernietigt het geding in opvolging van de oorbestreden vonnis; beveelt dat van spronkelijke gedingvoerende Beldit arrest melding zal worden gische Staat voort te zetten en dat
gemaakt op de kant van het vernie- de voorziening derhalve slechts kon
tigde vonnis; houdt de kosten aan worden ingesteld in naam van de
en zegt dat de feitenrechter erover Vlaamse Gemeenschap :
zal beslissen; verwijst de zaak naar
Overwegende dat het bestreden
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne, zitting houdende in hoger arrest gewezen werd ten aanzien
van de partij Vlaams Gewest; dat
beroep.
deze partij derhalve, afgezien van

de niet door enige voorziening aan

15 april 1983 - 1' kamer - Voorzitter het Hof onderworpen bevoegdheids·
en verslaggever : de h. Janssens, afde- betwisting, gerechtigd is een cassa ..
lingsvoorzitter -- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
(1.) Zie Cass., 'I mei 1980 (AC., 19'19-80,
nr. 566).
Houtekier
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van de niet bij het bestreden arrest
betrokken partij Vlaamse Gemeenschap;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno-

men;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 48, 52 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, 9, 10, 11, 13, 17 van de wet
van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, Ieveringen en diensten, 25, 30 en
107 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat het bevel
tot stopzetting der werken van 18 mei
1977 wegens overschrijding van macht
moet opgeheven worden, op grand : dat
eiser, hierin gevolgd door de eerste rechter, stelt dat artikel 52 van de wet van
29 maart 1962 ook toepasselijk is op
bouwvergunningen toegestaan in toepassing van artikel 48, zodat de vergunning,
welke verleend werd op 17 september
1974, reeds vervallen zou geweest zijn op
2 mei 1977, aanvangsdatum van de werken, hetzij meer dan twee jaar na afgifte
van de vergunning; dat volgens artikel 52
de vergunning vervallen is indien de vergunninghouder niet binnen een jaar na
de afgifte met de werken begonnen is;
dat de tekst van de wet nochtans aanduidingen bevat dat artikel 52 niet toepasselijk is op de vergunningen welke in toepassing van artikel 48 afgeleverd worden
aan openbare besturen of met betrekking tot installaties van openbaar nut;
dat immers voor de toepasselijke redenen en voorwaarden of afwijkingen dit
artikel 48 wei verwijst naar de
artikelen 45, 46 en 51, doch niet naar
artikel 52; dat bovendien het tweede lid
van artikel 52 in even algemene termen
gesteld is als het eerste lid, terwijl het
duidelijk is dat het schepencollege niet
de bevoegde overheid is om bouwvergunningen toe te staan aan openbare besturen en derhalve ook niet om een vergunning, toegestaan door de bevoegde minister
met
een
jaar
te
verlengen; dat in de huidige betwisting dit
overduidelijk is, vermits het niet voorstelbaar is dat een schepencollege aan
zichzelf een verzoek zou richten tot verlenging van de vergunning; dat, waar er
bij de parlementaire voorbereiding van
de wet herhaaldelijk op gewezen werd
dat de overheid, aan wie een bouwver-

gunning werd afgeleverd, de bepalingen
van de Stedebouw moest naleven, nergens gezegd werd dat artikel 52 toepasselijk is op de vergunningen afgeleverd
aan deze overheid; dat het hof van
beroep wei niet de taak heeft uitspraak
te doen over de bevoegdheid van administratieve organen met betrekking tot
een niet bestaande verlenging of aanvraag tot verlenging van de aan de
gemeente Wemmel in 1974 afgeleverde
bouwvergunning; dat echter de tekst van
de volledige wetgeving ter zake grondig
na te zien is, waar deze een leemte vertoont met betrekking tot een belangrijke
vraag, welke bij het opstellen van de wet
blijkbaar over het hoofd gezien werd; dat
het Vlaams Gewest bij conclusie terecht
stelt dat uit de economie van de wet
volgt dat artikel 48 impliciet een afwijking brengt van artikel 52; dat er echter
geen redenen zijn om deze conclusie te
volgen waar gezegd wordt dat deze niet
geschreven afwijking beperkend moet
uitgelegd worden en enkel slaat op artikel 52, tweede lid; dat immers de afwijking van het ganse artikel 52, volgend
uit de economie van de wet, haar
bestaansreden vindt in de werkwijze zelf
van de openbare aanbestedingen, omdat
voor belangrijke werken de openbare
besturen bijna steeds in de onmogelijkheid zijn om met de werken aan te vangen binnen de termijn van een jaar na
de vergunning, zelfs indien verlengd met
een jaar; dat de aanbestedingsprocedure
pas na de bouwvergunning kan worden
aangevat en lang kan aanslepen door de
toezichtvoorschriften van de verschillende overheden; dat het daarbij niet
opgaat voor te houden dat de aanbestedingen reeds kunnen uitgeschreven worden onder schorsende voorwaarde dat
een bouwvergunning zal bekomen worden; dat een dergelijke werkwijze de
inschrijvingen zou afschrikken, de administratieve kosten en de onzekerheid zou
verhogen en ongetwijfeld tot gevolg zou
hebben de mogelijkheden van de openbare besturen tot het uitvoeren van
onontbeerlijke werken te verlammen; dat
het bovendien geen zin heeft de vervaltermijnen te behouden en een nieuwe
aanvraag te suggereren wanneer de werken toegewezen zijn, vermits in dit geval
voor aannemer en openbaar bestuur
opnieuw onzekerheid na jarenlange
moeilijkheden
zou
ontstaan,
met
dezelfde nadelige gevolgen als bij een
aanbesteding onder schorsende voorwaarde van een bouwvergunning; dat de
vergunning afleverende overheid zo
nodig zelf termijnen voor de aanvang
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halve zowel uit de economie van de wet van artikel 52, eerste lid, op bouwvergun"
als uit de redactie van artikel 48 af te ningen afgeleverd overeenkornstig artileiden is dat dit artikel impliciet een kel 48, ten slotte evenmin afbreuk wordt
afwijking brengt van het volledige arti- gedaan door de bepalingen in verbancl
kel 52, hetwelk derhalve niet van toepas- met de openbare aanbesteding van wersing is op vergunningen afgeleverd in ken voor openbare besturen; geen enkele
toepassing van artikel 48,
bepaling immers termijnen inzake de
aanbestedingsformaliteiten voorschrijft,
die het noodzakelijk zouden maken dat
de in de wet van 29 maart 1962 vootterwiJ1, eerste onderdeel, artikel 52, ziene termijn van een jaar zou worden
eerste lid, van de wet van 29 maart 1962, overschreden; er overigens geen enkele
volgens hetwelk een bouwvergunning reden is om voor bouwwerken, toegewevervallen is, indien de vergunninghouder zen volgens het systeem van de openniet binnen een jaar na de afgifte ervan bare aanbesteding, bedoeld in artikel 10
met de werken begonnen is, in algemene van de wet van 14 juli 1976, een andere
termen geformuleerd is en geen afwij- regeling inzake het verval van de bouwking voorziet voor publiekrechtelijke vergunning te voorzien dan voor bouwrechtspersonen; deze bepaling tot doe! werken toegewezen volgens een ander
heeft te verzekeren dat de vergunning systeem, zoals voorzien in de artikelen 9,
beantwoordt aan de stedebouwkundige 11, 13 en 17 van de wet van 14 juli 1976;
inzichten op het ogenblik van de werke- zodat het 11rrest, door te beslissen dat
Iijke uitvoering der werken; deze bepa- art.il<el 52, eerst.e lirl, van de wet van
ling, omwille van haar algemeen oog- 29 maart 1962, ni"t toepasselijk is op
merk, mede toepasselijk is op bouwver- bouwvergunningen afgeleverd overeengunningen afgeleverd in toepassing van komstig artikel 48 van die wet, niet wetartikel 48 van de wet, dit is bouwvergun- telijk verantwoord is en schending
ningen door de minister of zijn gemach- inhoudt van de artikelen 48, 52 van de
tigde afgeleverd aan bepaalde publiek- wet van 29 maart 1962, 9, 10, 11, 13 en 17
rechtelijke rechtspersonen; aan deze toe- van de wet van 14 juli 1976;
passelijkheid van artikel 52, eerste lid,
op publiekrechtelijke rechtspersonen
geen afbreuk wordt gedaan door de
tweede onderdeel, uit de artikelen 25,
bepalingen van genoemd artikel 48; dit 30 en 107 van de Grondwet volgt dat de
laatste artikel immers enkel een afwij- macht van de rechter beperkt is tot de
king van artikel 44 van de wet voorziet; toepassing van de bestaande wetten en
de vermelding in artikel 48 dat de artike- besluiten en zich geenszins uitstrekt tot
len 45, 46 en 51 van de wet toepasselijk de uitvaardiging van wetten of besluiten;
zijn op bouwvergunningen afgeleverd het arrest, na vastgesteld te hebben dat
overeenkomstig artikel 48, geenszins de wet van 29 maart 1962 een leemte
betekent dat de toepassing van andere vertoont met betrekking tot een belangwetsartikelen, waaronder artikel 52, zou rijke vraag, welke bij het opstellen van
uitgesloten zijn; aan de toepasselijkheid de wet blijkbaar over het hoofd gezien
van artike! 52, eerste lid, op bouwvergun- werd, beslist dat de vergunning afleveningen afgeleverd overeenkomstig arti- rende overheid, in toepassing van
kel 48, evenmin afbreuk wordt gedaan artikel 48 van de wet, zo nodig zelf terdoor de bepalingen van artikel 52, mijnen voor de aanvang der werken zou
tweede lid; dit tweede lid, volgens het- kunnen stellen; een dergelijke bevoegdwelk het schepencollege, op verzoek van heid van de vergunning afleverende
de betrokkene, de vergunning met een overheid evenwel door geen enkele wetsj aar kan verlengen, slechts een milde- bepaling voorzien is; zodat het arrest,
ring inhoudt van het verval voorzien in door te beslissen dat de bouwvergunning
artikel 52, eerste lid, doch niet tot gevolg van verweerster niet vervallen is, bij
kan hebben dat de vervalregeling, voor gebreke van termijnen, door de minister
een bepaalde categorie bouwvergunnin- of zijn gemachtigde voor de aanvang der
gen, totaal onbestaande wordt; de vraag werken gesteld, zich machten heeft aanwelke overheid bevoegd is om bouwver- gematigd die enkel aan de wetgever toegunningen, afgeleverd overeenkomstig komen, en derhalve door machtsover"
artikel 48, te verlengen, bovendien schrijding is aangetast (schending van
slechts zinvol kan gesteld worden m1ts de artikelen 25, 30 en 107 van de Granduitgegaan wordt van de toepasselijkheid wet en, voor zoveel nodig, van de artike"
van artikel 52, eerste lid, op bedoelde len 48 en 52 van de wet van 29 maart
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voorzien) :
stilzwijgen van de wetgever nopens
een eventuele verlenging, wanneer
Wat het eerste onderdeel betreft : de vergunning overeenkomstig artiOverwegende dat uit artikel 48 kel 48 wordt afgegeven door de
van de wet van 29 maart 1962 hou- minister of zijn gemachtigde, de
dende organisatie van de ruimte- gevolgtrekking niet wettigt dat voor
lijke ordening en van de stedebouw de aan publiekrechtelijke rechtsperblijkt dat, behoudens de in dat arti- sonen afgegeven vergunningen geen
kel bepaalde afwijking, het stelsel enkele vervaltermijn zou gelden, nu
van de bouwvergunningen, zoals het die vervaltermijn, al of niet verdoor die wet is geregeld, oak geldt lengd, beoogt de vergunningverlevoor de door de Koning aangewezen nende overheid in de mogelijkheid
publiekrechtelijke
rechtspersonen; te stellen, na het verstrijken ervan,
dat de gemeenten behoren tot de de heersende stedebouwkundige
door
de
Koning
aangewezen inzichten toe te passen;
publiekrechtelijke
rechtspersonen,
Overwegende dat de gebruikelijk
zoals blijkt uit artikel 1 van het lange duur van de toewijzing van
koninklijk besluit van 22 juni 1971; werken
door
publiekrechtelijke
geen
wettelijke
Overwegende dat artikel 52, eer- rechtspersonen
ste lid, van voornoemde wet, dat grand oplevert om de bepalingen
bepaalt dat, indien de vergunning- van de wet van 29 maart 1962 niet
houder binnen een jaar na afgifte toe te passen of om deze wet op
van de vergunning niet met de wer- ongeoorloofde wijze aan te vullen;
ken is begonnen, de vergunning verDat het onderdeel, in zoverre het
vallen is, niet in enige afwijking de schending van de artikelen 48 en
voorziet voor de vergunningen afge- 52 van de wet van 29 maart 1962
geven aan publiekrechtelijke rechts- aanvoert, gegrond is;
personen;
Overwegende dat een dergelijke
afwijking van artikel 52, eerste lid,
van de wet oak niet kan worden
afgeleid uit artikel 48, dat enkel een
Om die redenen, en ongeacht het
afwijking bepaalt wat betreft de
overheid die de vergunning moet tweede onderdeel van het middel en
verlenen; dat uit de omstandigheid de overige grieven van het eerste
dat artikel 48 bepaalt dat de vergun- onderdeel, die niet tot ruimere casning kan worden geweigerd om de satie kunnen leiden, vernietigt het
reden, worden verleend onder de bestreden arrest, behalve in zoverre
voorwaarden of de afwijkingen kan het hager beroep ontvankelijk wordt
toestaan, bedoeld in de artikelen 45, verklaard; beveelt dat van onderha46 en 51, niet kan worden afgeleid vig arrest melding zal worden
dat artikel 52, eerste lid, niet van gemaakt op de kant van het gedeeltoepassing is op de publiekrechte- telijk vernietigde arrest; veroordeelt
verweerster in de kosten van de
lijke rechtspersonen;
Overwegende dat een afwijking memorie van wederantwoord; houdt
van artikel 52, eerste lid, oak niet de overige kosten aan en zegt dat
kan worden afgeleid uit artikel 52, de feitenrechter erover uitspraak zal
tweede lid, van de wet, dat bepaalt doen; verwijst de aldus beperkte
dat op verzoek van de betrokkene zaak naar het Hof van Beroep te
het schepencollege de vergunning Gent.
met een jaar kan verlengen; dat dit
15 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
tweede lid van artikel 52 uiteraard de h. Janssens, afdelingsvoorzitter slechts van toepassing kan zijn wan- 1 Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui

I

-982dende concJusie : van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten mrs. De Gryse en Ansiaux.

(VAN

DER

DONCKT T. GEMEENTE KNOKKE·
HEIST)
ARREST

(A.R. nr. F 1078 N)
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1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE
TWEEDE VERBLIJVEN - ONROERENDE VOORHEFFING
EN
OPCENTIEMEN
DOOR
DE
GEMEENTE GEHEVEN OP DIE VOORHEFFING
BELASTINGEN HEBBEN EEN VERSCHILLEND VOORWERP.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - EUROPEES VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS, ART. 6.1 - GEEN TOEPASSING
OP DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE
HUN OORSPRONG VINDEN IN HET BELASTINGRECHT.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.1 - GEEN TOEPASSING OP DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN OORSPRONG VINDEN IN HET BELASTINGRECHT.

1" De gemeentebelasting op het beschik-

ken over een tweede verblijf heeft niet
hetzelfde voorwerp als de onroerende
voorheffing op het kadastraal inkomen
en de opcentiemen die door de
gemeente op die onroerende voorheffing worden geheven (1).

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 januari 1982
door de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid dat verweerster niet vermocht een
be!asting op de tweede verblijven in te
voeren en te heffen, nu deze belasting
dezelfde gronds!ag heeft als de onroerende voorheffing

Overwegende dat de onroerende
voorheffing en de door de gemeenten erop geheven opcentiemen het
kadastraal inkomen belasten, dat
het gemiddeld normaal netto-inkomen van een jaar vertegenwoordigt;
Dat de onderwerpelijke gemeentebelasting op de tweede verblijven
enkel het « beschikken » over een
« tweede verblijf » tot voorwerp
heeft, wat het gemiddeld netto-inkomen van het onroerend goed ook
moge zijn;
Dat het voorwerp van de twee
belastingen derhalve verschillend is;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de Bestendige Deputatie van
West-Vlaanderen ten deze geen onafhanke!ijke en onpartijdige rechterlijke
instantie is

2" en 3" De bepaling van art. 6.1 Verdrag

Overwegende dat artikel 6.1 van
Rechten van de Mens is niet van toepassing op de rechten en verplichtin- het Verdrag niet van toepassing is
gen die hun oorsprong vinden in het op de rechten en verplichtingen die
belastingrecht (2).
hun oorsprong vinden in het belas-

---------------!
(1) Cass., 5 dec. 1975 (A.C., 1976, 438) en
19 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 368).
(2) Cass., 5 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 5).

tingrecht;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat de bestreden beslissing geen koninklijk besluit aangeeft dat het besluit van
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eenkomst beifindigt, is geen werkloze
gemeentebelasting goedkeurt :
wegens omstandigheden onafhankelijk
van zijn wil, behalve wanneer zijn antOverwegende dat de bestendige
slag het gevolg is van omstandigheden
deputatie vaststelt dat de goedkeuwelke van die aard zijn dat van hem
redelijkerwijze niet kan worden verring geschiedde door de gouverneur
wacht dat hij de overeenkomst verder
van de provincie West-Vlaanderen
uitvoert (1). (Art. 126 K.B. van 21 dec.
op 22 mei 1980; dat immers om een
1963
Arbeidsvoorziening en werkloosgemeentebelasting op de tweede
heid.)

verblijven in te voeren, geen goedkeuring door de Koning is vereist,
dit ingevolge artikel 76, 5', derde lid,
van de Gemeentewet, toegevoegd
door artikel 4 van het koninklijk
besluit van 14 augustus 1933, en
artikel 1, 2', d, van het koninklijk
besluit van 6 december 1974 waarbij
aan de provinciegouverneur de uitoefening wordt opgedragen van
sommige machten die aan de
Koning zijn verleend bij artikel 76
van de Gemeentewet;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat uit de stukken niet blijkt dat een middel hetwelk de openbare orde raakt, ambtshalve moet worden opgeworpen.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Delva, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - WERKLOOSHEID TE
WIJTEN AAN OMSTANDIGHEDEN ONAFHANKELIJK VAN DE WIL VAN DE WERKLOZE
BEG RIP.

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. KINTS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6307)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1979
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 126, 134, 135 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, gewijzigd en aangevuld,
wat artikel 126 betreft, door de koninklijke besluiten van 22 juli 1975, artikel 1,
en 5 oktober 1979, artikel 1, en, wat artikel 135 betreft, door artikel 1 van het
koninklijk besluit van 25 juni 1976, en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat verweerster, door te weigeren verder als
garenspoelster te werken enkel en alleen
op vertoon van een getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid van haar behandelende geneesheer, haar werk heeft
verlaten zonder wettige reden en dus
door eigen schuld of toedoen werkloos is
geworden, in de zin van artikel 134, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit
van 20 december 1963, en bijgevolg zegt
dat de directeur van het gewestelijk
bureau van eiser terecht heeft beslist dat
verweerster gedurende een periode van
dertien weken geen aanspraak kan
(1) Cass., 26 sept. 1977 (A.C., 1978, 122); J.
VAN LANGENDONCK, Vrijwillige en onvrijwillige
werkloosheid, J.T.T., 1978, biz. 189; C. LEROY,
Les conditions d'admissibilit€. dans le cadre du
regime de !'assurance obligatoire contre le
ch6mage involontaire, J.T.T., 1979, blz. 197;
GRAULICH en NEvE, Les droits et obligations des
ch6meurs, uitg. Nathan en Labor, 1980, biz.
102.

-984zijn wil, behalve wanneer zijn antslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van
hem redelijkerwijze niet kan worden verwacht de overeenkomst verder uit te voeren;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster zonder wettige
reden haar werk heeft verlaten en
dus werkloos door eigen schuld of
toedoen is geworden, in de zin van
artikel 134, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit; dat het
arbeidshof dat, zonder het bestaan
vast te stellen van omstandigheden
welke van die aard zijn dat van verweerster redelijkerwijze niet kan
worden verwacht de overeenkomst
verder uit te voeren, tach beslist dat
haar op grand van artikel 126 het
recht op werkloosheidsuitkering niet
kan worden ontzegd, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, en
1111, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste
van eiser moeten worden gelegd;

maken op werkloosheidsuitkering, beslist dat de artikelen 126, 133 en 134
van voornoemd koninklijk besluit gelijktijdig van toepassing zijn, aangezien de
artikelen 133 en 134 artikel 126 aanvullen door het recht van de werkloze op
werkloosheidsuitkering te beperken wanneer de werknemer werkloos is door
eigen schuld of toedoen en bijgevolg het
beroepen vonnis bevestigt dat de beslissing van de directeur vernietigt om verweerster op grand van voornoemd artikel 126 vanaf 15 mei 1978 de aanspraak
op werkloosheidsuitkering te ontzeggen,
terwijl hij die zijn werk zonder wettige
reden verlaat en dus werkloos wordt
door eigen schuld of toedoen, geen werkloze is geworden wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil en dus
niet voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkering als bepaald bij voornoemd artikel 126, tenzij de werkverlating het gevolg is van omstandigheden
welke van die aard zijn dat van hem
redelijkerwijze niet kan worden verwacht de overeenkomst verder uit te voeren; het arrest ten deze niet zegt dat er
dergelijke omstandigheden zijn, de
beslissing van de directeur van 10 mei
1978 dus terecht de uitsluiting van verweerster van het recht op uitkering
vanaf 15 mei 1978 op grand van
artikel 126, 1°, heeft samengevoegd met
haar uitsluiting van de aanspraak op
genoemde uitkering gedurende dertien
weken op grand van de artikelen 134 en
137; daaruit volgt dat het arrest, door het
beroepen vonnis te bevestigen dat de
beslissing van de directeur heeft vernietigd volgens welke aan verweerster de
aanspraak op werkloosheidsuitkering
wordt ontzegd, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt,
inzonderheid artikel 126 van het voormelde koninklijk besluit, en niet naar
recht verantwoord is :

Overwegende dat, ingevolge artikel 126, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, enkel de werknemer die
wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil werkloze zonder
loon wordt, aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft;
Overwegende dat de werknemer
die zelf de arbeidsovereenkomst
beeindigt, geen werkloze is wegens
omstandigheden onafhankelij¥ van

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het de
administratieve beslissing vernietigt
waarbij aan verweerster de aanspraak op werkloosheidsuitkering is
ontzegd vanaf 15 mei 1978, ingevolge artikel 126, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
18 april 1983 - 3" kamer - Voorzitter:
de h. Clason Verslaggever : de h.
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van
de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

-985nieuwd (1). (Gecoiird. wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 120.)
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ARBEIDSOVEREENCOLLECTIEVE
KOMST- NIET-NAKOMING VAN EEN COLARBEIDSOVEREENKOMST
LECTIEVE
OMSTANDIGHEDEN WAARIN DIE NIET-NAKOMING EEN OVERTREDING OPLEVERT.

(CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE
T. FRANCK, HEUSDENS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6811)
Krachtens art. 56, 1", Wet Collectieve
Arbeidsovereenkomsten en Paritaire
HET HOF; - Gelet op het bestreComites 5 dec. 1968, !evert niet-nako- den arrest, op 26 maart 1982 door
ming van een collectieve arbeidsover- het Arbeidshof te Luik gewezen;
eenkomst enkel een overtreding op als
die overeenkomst bij koninklijk besluit
Over bet middel, afgeleid uit de scherrverbindend is verklaard.
ding van artikel 120, inzonderheid eerste,
tweede, derde en vierde lid, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor
(MARTIN T. SATIN)
loonarbeiders, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939, gewijzigd bij de artikelen 52 van de wet van
(A.R. nr. 6798)
27 maart 1951, 35, 1" en 2", van het
koninklijk besluit van 25 oktober 1950 en
18 april 1983 - 3" kamer - Voorzitter: 12, 1", van het koninklijk besluit van
de h. Clason, afdelingsvoorzitter - Ver- 10 december 1954,
slaggever : mevr. Raymond-Decharneux
doordat het arrest zegt dat de rechts- Gelijkluidende conclusie van de h. vordering van verweerster strekt tot
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo- betaling van een bijkomende kinderbijcaat: mr. De Bruyn.
slag vanaf 1 juli 1973 voor haar mindervalide kind (artikel 47 van de gecoiirdineerde wetten van 19 december 1939),
dat de ongeschiktheid van dat kind achtereenvolgens aldus werd vastgesteld :
« 1) van 17 november 1957 tot 30 juni
1973, 100 procent ongeschiktheid; 2) na
een aanvraag van 16 april 1975 tot vastNr. 449
stelling van de ongeschiktheid, van 1 juli
1973 tot 31 december 1978, 20 percent
ongeschiktheid, beslissing waarvan op
3" KAMER - 18 april 1983
9 september 1975 is kennis gegegeven;
3) na een nieuwe vraag van 17 mei 1979
tot vaststelling van de ongeschiktheid,
GEZINSBIJSLAG
RECHTSVORDERING van 1 januari 1979 tot 31 december 1981,
VAN DE PERSOON AAN WIE GEZINSBIJSLAG 30 percent ongeschiktheid, beslissing
VERSCHULDIGD
IS OF MOET WORDEN waarvan op 28 augustus 1979 is kennis
GESTORT, TEGEN DE UITKER!NGSPLICHTIGE gegeven; 4) na een nieuwe vraag van
!NSTELLINGEN - VERJARING - TERM!JN.
13 maart 1980, tot vaststelling van de
ongeschiktheid, van 1 juli 1973 tot
31 december 1982, 70 percent ongeschiktDe verjaringstermijn van de rechtsvorde- heid, beslissing waarvan op 25 juni 1980
ring waarover de persoon beschikt aan is kennis gegeven », en, met wijziging
wie de kinderbijslag verschuldigd is of van de beslissing van de eerste rechter,
moet worden gestort, tegen de uitke- het middel van verj aring verwerpt dat
ringsplichtige instellingen, begint te eiseres aan verweersters rechtsvordering
!open vanaf bet einde van bet trimes- heeft tegengeworpen voor de periode die
ter waarvoor de bijslag verschuldigd is
en dat de verjaringstermijn van drie
jaar kan worden gestuit, met de moge(1) Zie Cass., 7 mei 1953 (Bull. en Pas., 1953,
lijkheid dat die stuiting wordt her- I, 686).

-9861 april 1976 vooralgaat, op grond dat :
« in het gedinginleidend verzoekschrift
de beslissingen worden bedoeld waarvan
op 9 september 1975 en 28 augustus 1979
is kennis gegeven; dat in het verzoekschrift van hoger beroep wordt verklaard dat de " uitkering van de bijkomende bijslag zou moeten worden hernomen vanaf 1 juli 1973 en niet vanaf
1 april 1976 ", wat erop neerkomt te zeggen dat appellante (thans verweerster) in
rechte de toepassing van de bevrijdende
verj aring bepaald bij artikel 120 van de
gecoi:irdineerde wetten betwist; dat artikel 120 van de gecoi:irdineerde kinderbijslagwetten bepaalt dat " de rechtsvorderingen waarover de personen beschikken
aan wie kinderbijslag verschuldigd is of
moet worden uitbetaald, tegenover de
kinderbijslagfondsen binnen drie jaar
moeten worden ingesteld "; dat de termijn van de bevrijdende verjaring van
een burgerlijke rechtsvordering loopt
vanaf het ogenblik dat de persoon voor
wie de rechtsvordering is ingesteld, deze
rechtsgeldig kan uitoefenen; dat de verjaring pas loopt vanaf het ogenblik dat
de uitvoering van de verbintenis kan
worden gevorderd; dat de uitvoering van
de verbintenis, dat wil zeggen de betaling van de verhoogde bijslag bepaald bij
artikel 47 van de gecoi:irdineerde wetten,
ten vroegste kon worden gevorderd
vanaf de datum waarop de geneesheer
heeft beslist dat de fysieke of geestelijke
ongeschiktheid ten minste 66 percent
bedraagt, dus op 23 april 1980; dat de
verj aring niet was ingetreden to en het
verzoekschrift op 12 december 1980 bij
de arbeidsrechtbank was ingediend ''•

eiseres, en desnoods door die vraag te
hernieuwen, of nag door een vordering
in te stellen bij de bevoegde arbeidsrechtbank (artikel 580, 2', van het
Gerechtelijk Wetboek) na de kennisgeving van de eerste medische beslissing
van 9 september 1975; zij in feite, door
haar vraag tot vaststelling van de ongeschiktheid van) 7 mei 1979 en door een
nieuwe vraag op 13 maart 1980, de verjaring van de bijslagen voor de trimesters
vervallen sedert 1 april 1976 heeft gestuit
(hetzij in werkelijkheid de trimesters
waarvan de vervaldag minder dan drie
jaar teruggaat); zij daarentegen, wat de
trimesters v66r 1 april 1976 betreft, na
de verwerping van haar eerste vraag op
9 september 1973 geen verjaringstuitende daad meer heeft gesteld; daaruit
volgt dat het arrest, op gevaar af van
elke zin te ontnemen aan de bepalingen
volgens welke voor elke bijslag betreffende een trimester, de verjaringstermijn van drie jaar een aanvang neemt
de laatste dag van genoemd trimester,
maar desnoods kan worden gestuit voor
drie j aar door een gewone ter post aangetekende brief aan de Rijksdienst of
het betrokken fonds, niet kon beslissen
. dat de verjaring van verweersters rechtsvordering pas liep vanaf de dag waarop
verweerster langs gerechtelijke weg van
eiseres een bijkomende bijslag voor haar
kind heeft kunnen vorderen en niet
vanaf de vervaldag van elk in het geding
zijnde trimester en dat, om die reden
aan verweerster een bijkomende bijslag
zou worden verleend voor de trimesters
die meer dan drie j aar voor de laatste
verj aringstuitende daad zijn vervallen
(schending van artikel 120 van de
terwijl voornoemd artikel 120, tweede gecoordineerde wetten van 19 december
lid, bepaalt dat « voor al de bij slagen 1939 dat in de aanhef van het middel
betreffende een zeker aantal dagen van wordt vermeld) :
een trimester, de termijn van drie jaar
een aanvang neemt de laatste dag van
Overwegende dat, naar luid van
gezegde trimester », terwijl in het derde artikel 120 van de gecoordineerde
en vierde lid wordt gezegd dat de verj a- wetten betreffende de kinderbijslag
ring kan gestuit worden door een voor loonarbeiders, de rechtsvordegewone vraag bij het betrokken fonds of
ringen
waarover
de
personen
bij de Rijksdienst ingediend dat een dergelijke onderbreking geldig is voor drie beschikken, aan wie de kinder-,
geboorteen
gezinsvakantiebijslag
jaar en mag worden hernieuwd; uit die
bepalingen volgt dat verweerster, hoewel verschuldigd zijn of moeten worden
zij haar rechtsvordering niet kon instel- uitbetaald, tegenover de kinderbijlen voor de beslissing van 23 april 1980, slagfondsen en de Rijksdienst voor
waarin wordt vastgesteld dat haar kind Kinderbijslag voor Werknemers binvanaf 1 juli 1973 70 percent ongeschikt nen drie jaar moeten worden ingeis, daarentegen de verjaring van de bijsteld; voor aile bijslagen betreffende
slag voor de trimesters vervallen sedert
1 juli 1973 had kunnen stuiten door een een zeker aantal dagen van een trigewone vraag bij de Rijksdienst voor mester, de termijn van drie jaar
Kinderbijslag voor Werknemers of bij aanvangt de laatste dag van dit tri-

-987mester; een gewone vraag of klacht artikel 120 van de gecoiirdineerde
bij het betrokken fonds of de Rijks- wetten is omschreven, en die wetsdienst, naar gelang van het geval, bepaling schendt;
ingediend door een ter post aangeteDat het middel gegrond is;
kend schrijven volstaat om de verjaring te stuiten; de stuiting voor drie
jaar geldt; zij kan worden hernieuwd;
Overwegende dat uit die wetsbeOm die redenen, vernietigt het
paling volgt, enerzijds, dat de verja- bestreden arrest; beveelt dat van dit
ring loopt vanaf het einde van het arrest melding zal worden gemaakt
trimester waarvoor de bijslag is ver- op de kant van het vernietigde
schuldigd, maar, anderzijds, dat het arrest; gelet op de artikelen 580, 2',
verstrijken van de termijn van drie 1017, tweede lid, en 1111, tweede lid,
jaar kan worden gestuit en dat de van het Gerechtelijk Wetboek, versluiting die voor drie jaar geldt, mag oordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
worden hernieuwd;
Dat de wet aldus een stelsel van Brussel.
verjaring vastlegt dat, terwijl het in
het algemeen belang de uitbetalingsinstellingen beschermt tegen laattijdige vragen en tegen een opeenhoping van hun schuldenlast, aan de
eisers, die om welke reden ook hun
vordering niet konden indienen, de
mogelijkheid voorbehoudt om hun
recht niet te laten verjaren;

18 april 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Clason - Verslaggever :
mevr. Raymond-Decharneux- Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat :
mr. De Bruyn.

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de Nr. 450
vordering, die op 12 december 1980
bij de arbeidsrechtbank is aanhan3' KAMER - 18 april 1983
gig gemaakt, ertoe strekte voor de
periode van 1 juli 1973 tot 31 december 1982 de bijkomende kinderbijslag, vastgelegd in artikel 47 van de ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - MANDAAT VAN HET
voornoemde gecoiirdineerde wetten,
PERSONEELSLID EINDE AFGEVAARte bekomen;
DIGDE GEEN LID MEER VAN DE WERKNEMERSORGANISATIE
DIE
DE
KAND!DATUUR
HEEFT
Overwegende dat het arrest, door
VOORGEDRAGEN - BEGRIP.
te beslissen dat die vordering tot
het bekomen van die bijslag
art. 21 § 1, tweede lid, 4 ', wet van
gegrond is vanaf 1 juli 1973, op Noch
20 sept. 1948 houdende organisatie van
grond dat de verjaring tegen de perhet bedrijfsleven, noch art. 1 bis, § 1,
sonen die een rechtsvordering
eerste lid, 4 ', de wet van 10 juni 1952
instellen, enkel kan !open vanaf het
betreffende de gezondheid en veiligogenblik dat zij die rechtsvordering
heid der werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkrechtsgeldig kunnen instellen, en
plaatsen, bepalen dat de omstandigdat ten deze het betalen van de
heid dat een afgevaardigde geen lid
bijkomende bijslag ten vroegste kon
meer is van de werk.nemersorganisatie
worden gevorderd vanaf 23 april
die de kandidatuur heeft voorgedra1980, datum waarop de geneesheer
gen, niet door vermoedens kan worden
heeft beslist dat de fysieke en geesbewezen en slechts kan voortvloeien
telijke ongeschiktheid ten minste
uit het uitdrukkelijk ontslag van die
66 percent bedroeg, de regels inzake
werknemer bij aangetekend schrijven,
gericht aan die organisatie.
de verjaring miskent, zoals zij in

-988(SART T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.)

(A.R. nr. 6840)

ART. 246 BESTANDDELEN VOORAFGAANDE OVEREENKOMST TUSSEN OMKOPER
EN OMGEKOCHTE - VEREISTEN.

8° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
18 april 1983 - 3' kamer - VoorVALSE STUKKEN - BESTANDDELEN zitter : de h. Clason, afdelingsvoorzitter
WERKELIJK OF MOGELIJK
NADEEL
- Verslaggever : de h. Kreit - GelijkluiBEG RIP.
dende conclusie van de h. Duchatelet,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler, Bay art.
9° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
EEN OPZET - EEN ENKELE STRAF - BEGRIP.

10° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN
CORRECTIONALISERING - TOEPASSELIJKE STRAF.

Nr. 451

11° STRAF 2'
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VALSHEID EN GEBRU!K VAN
VALSE STUKKEN- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - TOEPASSELIJKE STRAF.

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN COLLECTIEF MISDRIJF - COLLECT!EF MISDRIJF WAARAAN EENHEID VAN OPZET TEN
GRONDSLAG LIGT - BEGRIP.

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
EENHEID VAN OPZET- BEGRIP.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN DOOR RECHTERS GEPLEEGD - VOORRECHT VAN JURISDICTIE - WETBOEK VAN STRAFVORDERING,
ARTI. 479 EN 480 - PROCEDURE
DADEN
VAN ONDERZOEK - DADEN VAN VERVOLGING
BEVOEGDHEID.

4° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN DOOR RECHTERS GEPLEEGD - VOORRECHT VAN JURISDICTIE - WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, ARTI. 479 EN 480 - PROCEDURE - DADEN VAN ONDERZOEK- DADEN
VAN VERVOLGING.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - VERMELDING VAN EEN
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN WETIELIJKE
BEPALING - GEVOLG - BEGRIP.

6° OMKOPING VAN AMBTENAREN PAssrEVE
ART. 246 BEGRIP.

OMKOPING

_

STRAFWETBOEK,

HANDELING VAN HET AMBT -

1" Wanneer de rechter oordeelt dat aan

een collectief misdrijf eenheid van
opzet ten grondslag ligt, is niet vereist
dat de opzet tot het plegen van aile
misdrijven die het collectief misdrijf
vormen reeds bij het eerste misdrijf
bestond, aangezien ook een voortgezette of opeenvolgende opzet die misdrijven tot een enkel strafbaar feit kan
maken (1).
2" Verschillende aan een beklaagde ten

laste gelegde misdrijven komen uit
een zelfde opzet voort, wanneer zij
onderling verbonden zijn door eenheid
van doel en vezwezenlijking, en in die
zin door een feit, t.w. een complexe
gedraging, zijn opgeleverd (2).
3" en 4" De voorschriften van art. 480 Sv.

moeten worden in acht genomen zodra
het gerechtelijk onderzoek rechtstreeks een feit beoogt, dat de verdachte zou gepleegd hebben in de loop
van de periode tijdens welke hij
« voorrang van jurisdictie » genoot
wegens de uitoefening van een ambt,
bedoeld in art. 479 Sv.; de tot dan ver-

1--------------(1) Cass., 11 juni 1980 (A.C., 1980-81, nr. 636)
en de noten 2 en 3; contra : Cass., 22 juni 1959

(Bull. en Pas., 1959, !, 1081); zie de noot
R. LEGROS bij Cass., 30 mei 1960 ( R.D.P.,
1960-1961, biz. 633 tot 645).

7° OMKOPING VAN AMBTENAREN
PASSIEVE

OMKOPING

-

STRAFWETBOEK,

(2) Cass., 11 juni 1980, waarvan sprake is in
de vorige noot.

-939richte daden van vervolging of van
onderzoek zijn regelmatig en bl~iven
rechtsgeldig (:J).

9' De regel volgens welke de rcchier,
o.a.
ttranneer FCrscl1Ulende
feiien
wege11s eenheid van opzet een cnkcl

strafbaar feit oplevemn, slechts een
5' De vennelding in een rechterlijke
beslissing van een wettelUke bepaling
die de rechter niet toepast, heeft geen
invloed op de regelmatigheM van de
motivering van die rechterlijke beslis·
sing; de enkele vennelding van art. 247
Sw. in het beschikkende gedeelte van
een arrest waarbij de beldaagde
wegens overtreding van art. 246 Sw.
wordt veroordeeld en waarin melding
wo1'dt gemaakt van laatstvermeld artlkel heeft geen invloed op de regelmatigheid van de motivering van dat
arrest.

enkele straf n1ag uit-spl'eken, is neerge·-

legd in art. 65 Sw. (6).
10' en 11' Wanneer een misdaad

« valsheid in geschrifte "• waarop de
artt. 193, 196 en 197 Swc opsluiting als

straf stellen, 1vegens aanneming van

verzachtende omstandigheden gecor··
Tectiona]jseerd is, kan de recbter de

beklaagde veroordelen tot gevangenisstraf van ten minste een maand en ten
hoogste vijf jaar en tot een geldboete
van zesentwintig tot tweeduizend
frank; bovendien kan l1ij hem veroordelen tot ontzetting uit het geheel of
een deel van de vermelde rechten, dit
gedurende vijf jaar ten minste en ten
hoogste tien jaaJ~ en daaz·b~i de bij-

6' In de zin van art. 246 Sw. is een han-

deling van het ambt een handeling die
binnen l1et kader van de werkzaamlwden van de a1nbtenaar va.lt, oak al

zondere

heeft die ambtenaar geen beslissingsbevoegdheid of al is die bevoegdhPid
Aen « collegiale ·'' (4). (Jmplir.i8t.)

(1\rtt.. ?,!i,

l7erbGill'dlrerklal'ing
'~2,

43, 79,

no, W\

belrelen.

on 214 Sw.)

(VBHST'EELE, VERKINDEHEN, 1>'\.0Hic
T. GEMEENTE DE PANNE)

'7" Het misdrijf « passieve omkoping "
bedoeld in art. 246 Sw. onderstelt a.m.
dat tussen de omkoper en de omge ..
kochte een overeenkomst wordt gesloten voordat de desbetreffende handeling van het ambt wordt verricht o.f
voo1·dat van die handeling wordt afge-

ARREST

(A.R. nr. 7666)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1982
door het Hof- van Beroep te Gent
sing van de rechter over het werkelijk gewezen;
zien.

fl' Naar recht verantwoord is de beslis-

of mogelUk bestaan van schade,
bestanddeel van valsheid in geschrifte
I. Op de voorziening van Raphael
en gebruik van valse stukken, wanneer hij vaststelt dat de gepleegde Versteele:
valsheid een belang van openbam
A. In zoverre de voorziening
orde, nl. de regelmatige uitoefening
van een openbaar ambt, in het gericht is tegen de beslissing op de
gedrang leon brengen en in bet strafvordering tegen eiser :
gedrang heeft gebracht (5).
Overwegende dat het arrest eiser

·----------------~1
(3) Zie de cone!. adv.-gen. Sarl.ini van den
Kerckhove v66r Cass., 15 dec. 1930 (Bull. en
Pas., 1931, I, 1'7); zie oolt J. CONSTANT, « Crimes
commis par les juges ,, in Novelles, Procedure
penale, bel. II, 2e dee!, inz. nrs. 65, Go en 6'1.
(4) Zie cass., 1•1 dec. 1960 ( Bul!. en Pas.,
1961, I, 412); 19 juni 1967 (ibid., .1, 1241 );
17 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 11.1.); zic ouk
fl. MARCHAL, " Crimes "t delits contre l'ordre
public commis par des fonctionnaires >>, Novf'l·
Ies, droit penal, dl. HI, nr. 4328; Encyclopedie

Dalloz, Repertoire de droit: penal et
pmcedure pimale, v" Corruption 1 nr. 30,

de

(5) Zie Cass., 19 mei 1936 (Bull. en Pas.,
1936, l, 262) en 23 juni 1941 (ibM., 1941, I, 248).

tot een enkele straf veroordeelt,
namelijk : een hoofdgevangenisstraf
van dertig maanden, met uitstel van
t
.
) .
htt'
·enmtvoer .eggmg
voor
ac , 1811
maanden gedurende vijf jaar, een
geldboete van duizend frank of een
vervangende gevangenisstruf van
drie maanden, ontzetting uit de
rechten vermeld in artikel 31 van
het Strafwetboek gedurende viJ'f
jaar en verbeurdverklaring van

I

""""'-----~~~-·~--

(6) Cass., 13 okt. 1981. (A.C., 1981-82, nr ll1)
met voetnoot 2.
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frank,
2.500.000
frank,
2.500.000 frank, 1.750.000 frank,
750.000 frank,
50.000 frank en
200.000 frank, sommen die ter
beschikking van de gemeente De
Panne worden gesteld, met verplichting ze te overhandigen aan het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ter zake van: passieve omkoping als burgemeester
(telastleggingen A.I, A.II, 1, 2, 3, 4,
A.III, 1, 2), belangneming als burgemeester (telastlegging B) en valsheid in geschrifte en gebruik van
valse stukken (telastlegging E.I, II);

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doorda t het hof van beroep zich
bevoegd verklaard om van de telastleggingen tegen eiser kennis te nemen, op

grand dat er, enerzijds, een mogelijkheid
van eenheid van opzet is, nu de ten laste

opzet miskent, en derhalve niet wettelijk
is verantwoord (schending van artikel 65
van het Strafwetboek);
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat verschillende
misdrijven dee! uitmaken van of
voortkomen uit dezelfde opzet wanneer zij onderling door eenheid van
doe! en verwezenlijking verbonden
zijn, en in die zin door een feit,
namelijk een complexe gedraging,
zijn opgeleverd; dat daarbij niet is
vereist dat de dader vanaf het plegen van het eerste feit voorkennis
heeft van de volgende feiten, om die
aldus met voorbedachte raad te plegen;
Dat het arrest het begrip eenheid
van opzet juist toepast, en derhalve
artikel 65 van het Strafwetboek niet
schendt, door te oordelen dat dit
begrip niet vereist dat de dader
vanaf het eerste feit al de later door
hem gepleegde feiten in concreto en
in detail moeten hebben voorzien en
beslist die bepaalde feiten te plegen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

van eiser gelegde feiten een bepaald
onderling verband vertonen en aldus wijzen op de mogelijkheid van eenheid van
doe! en verwezenlijking; dat voor de eenheid van opzet niet vereist is dat de
dader, vanaf het eerste feit, al de overige
door hem naderhand gestelde feiten in
concreto en gedetailleerd moet hebben
Over het tweede middel, afgeleid uit
voorzien en tot de beslissing moet gekomen zijn deze bepaalde feiten te plegen; de schending van de artikelen 479 en 480
dat er, anderzijds, samenhang is tussen van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiser schuldig verhet feit A.I en de overige aan eiser ten
klaart aan een aantal telastleggingen, na
laste gelegde feiten,
beslist te hebben dat er geen reden is
terwijl, eerste onderdeel, opdat voor de om een of ander van de tussen 27 juni
toepassing van artikel 65 van het Straf- 1979 en 23 januari 1980 bevolen onderwetboek, opeenvolgende feiten worden zoeksdaclen nietig is verklaren, op
beschouwd als voortkomende uit een- grand : dat uit het nazien van de onderzelfde opzet, vereist is dat de dader enig zoeksverrichtingen die op en omstreeks
doe! heeft opgevat dat bij hem, vanaf het 20 juni 1979 uitgevoerd werden en vooral
eerste feit, de bereidheid inhoudt om oak uit de verhoren die toen werden gehoude volgende feiten te plegen; met andere den, blijkt dat de feiten die sub A.I ten
woorclen, hij bij het plegen van het eer- laste van eiser worden gelegd, slechts
ste misdrijf niet alleen een voorkennis terloops en zeker bijkomend aangehaald
moet hebben van de volgende feiten, werden zonder enig nauwkeurig gegeven
maar ze dan oak gaat plegen met voor- omtrent de precieze tijd en omstandighehedachtheid; het arrest derhale, door te den; dat eiser bij zijn eerste verhoren
beslissen dat de eenheid van opzet niet daarover niet eens werd ondervraagd;
vereist dat de dader, vanaf het eerste dat oak toen het onderzoek gevorderd
feit, al de overige door hem naderhand werd, op 25 mei 1979, geen enkel gegegeslel.de feiten in concreto en gedetail- ven voorhanden was in verband met bet
leerd moet hebben voorzien en tot de feit A.I; dat pas ter gelegenheid van de
heslissing moet gekomen zijn cleze tweede huiszoekingen van 27 juni 1979
bepaalde feiten te pl.egen, het voor de bij de Verkinder en ingevolge de toen op
toepassing van artikel 65 van het Straf· 27, 28 en 29 juni 1979 zowel tegenover de
wetboek vereisle begrip eenheid van commissarissen van het Hoog Comite
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dossier over het thans sub A.I bedoelde
feit voorhanden gegevens werden verstrekt; dat in hun toen afgelegde volledige en nauwkeurige verklaringen vader
en zoon Verkinderen de feiten uitsluitend situeerden tijdens de eerste fase
der uitvoering van de infrastructuurwerken, en Marcel Verkinderen er zelfs aan
toevoegde dat dezelfde werkwijze zich
naderhand niet meer voorgedaan heeft;
dat, gelet op de aldus vaststaande datum
van deze feiten, het duidelijk was dat in
dit stadium van het onderzoek de indruk
werd opgedaan dat de strafvordering wat
hen betreft door verjaring kon vervallen
zijn; dat dit uitlegt dat de onderzoeksrechter zich alsdan ontslagen heeft
geacht van verdere onderzoeksverrichtingen en van verdere formaliteiten in verband met deze feiten; dat de onderzoeksrechter nochtans aile verdere en andere
feiten waarvoor een onderzoek gevorderd was, nader diende te onderzoeken;
dat, toen ingevolge dit onderzoek, naar
het oordeel van het openbaar ministerie,
voldoende bezwaren bestonden tegen
eiser in verband met deze andere feiten
waarvoor geen verjaring ingetreden was,
en die samenhangend bleken te zijn met
het feit A.I en ermede door eenheid van
opzet waren verbonden, het openbaar
ministerie voor het in deze omstandigheden niet verjaard feit A.I terecht de antlasting van onderzoek van de onderzoeksrechter heeft gevorderd en de procureur-generaal rechtsgeldig de aanwijzing heeft gevorderd door de eerste
voorzitter van het hof van beroep, van
een onderzoeksrechter die het verder
onderzoek voortgezet heeft; dat het niet
gebleken is dat na 28 juni 1979 en v66r
23 januari 1980 onderzoeksdaden bevolen
werden, die uitsluitend verband zouden
gehad hebben met het feit A.I,
terwijl, eerste onderdeel, het onderzoek in verband met misdrijven ten laste
gelegd van een magistraat, overeenkomstig de artikelen 4 79 en 480 van het
Wetboek van Strafvordering, dient geleid
te worden door een magistraat daartoe
aangewezen door de eerste voorzi tter
van bet bof van beroep; onderzoeksdaden gesteld v66r de aanduiding van die
magistraat niet wettig in aanmerking
kunnen worden genomen door bet hof
van beroep, zitting houdende als vonnisgerecht in eerste en laatste aanleg,
althans niet om de scbuld van de
beklaagde vast te stellen; derbalve het

arrest, dat de bewezenverklaring van de
ten laste van eiser gelegde misdrijven
onder meer steunt op stukken en verklaringen vergaard tijdens het gerechtelijk
onderzoek v66r 23 januari 1980, dag
waarop de eerste voorzitter van het hof
van beroep een magistraat als onderzoeksrechter aanwees, niet wettelijk is
verantwoord (schending van de artikelen
479 en 480 van het Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, de regels in verband
met het voorrecht van recbtsmacht, inzonderheid die in verband met het
gerechtelijk onderzoek bepaald bij artikel 480 van het Wetboek van Strafvordering, toepasselijk zijn zodra de mogelijkheid bestaat dat een magistraat zal
beschuldigd worden; het ogenblik waarop
het openbaar ministerie van oordeel is
dat er, gelet op een eventuele eenheid
van opzet of samenhang - waarover het
openbaar ministerie niet te oordelen
heeft - « voldoende bezwaren » bestaan,
ter zake irrelevant is; het voorrecbt van
rechtsmacht aldus ten deze toepasselijk
werd vanaf het ogenblik dat eiser het
voorwerp uitmaakte van een onderzoek
en gegeven verstrekt werden over de sub
A.I bedoelde feiten; uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat dit ogenb!ik
gesitueerd dient te worden op 27, 28 of
29 juni 1979; bet voor de toepassing van
het voorrecht van rechtsmacht irrelevant
is dat er vanaf 28 juni 1979 geen onderzoeksdaden meer bevolen werden, die
« uitsluitend » zouden verband hebben
gehad met bet feit A.I; derhalve bet
arrest, dat de bewezenverklaring van de
ten laste van eiser gelegde misdrijven
onder meer steunt op stukken en verklaringen vergaard tijdens bet gerechtelijk
onderzoek tussen 27 juni 1979 en 23
januari 1980, dag waarop de eerste voorzitter van het hof van beroep een magistraat als onderzoeksrechter aanwees,
niet wettelijk is verantwoord (scbending
van de artikelen 479 en 480 van het Wethoek van Strafvordering) :
Overwegende dat het voorschrift
van artikel 430 van het Wetboek van
Strafvordering moet worden nageleefd vanaf het ogenblik dat het
gerechtelijk onderzoek rechtstreek,s
t.ot voorwerp heef1. een feit dat door
de vcrdachte zou zijn gepleegd in
een per.iode waarin h.ij, wegens het
vervullen van een ambt bedoeld b.ij
artikel 479 van het Wetboek van
Strafvordering, het « voorrecht van

-992rechtsmacht genoot »; dat de daden (telastleggingen AI en Alii, in hoofdvan vervolging of onderzoek die tot orde), minstens « om een zelfs rechtmaop dat ogenblik werden gesteld, tige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn
regelmatig zijn en geldig blijven;
bediening te verrichten, (telastleggingen
Overwegende dat het s.rrest in de AU en A.III, subsidiair),
in het middel aangehaalde consideterwijl, eerste onderdeel, de telastlegransen vaststelt dat v66r 23 januari gingen AI, AU en Alii, door het arrest
1980, dag waarop door de eerste bewezen verklaard, enkel de bestanddevoorzitter van het Hof van Beroep len van de misdrijven bedoeld in artikel
te Gent een magistraat wercl aange- 246, eerste of tweede lid, bevatten, doch
duid om het ambt van onderzoeks·· niet aile bestanddelen van het misdrijf
rechter u\t te oefenen, geen daden bedoeld in artikel 24 7 --- inzonderheid
niet het bestanddeel van de werkelijke
van onderzoek plaatsvonden die verrichting
van een handeling of de werrechtstreeks waren gericht op de kelijke onthouding van een handeling;
inverdenkingstel!ing van eiser voor het derhalve tegenstrijdig is, enerzijds,
de feiten van de telastlegging A.I, onder de toegepaste wetsbepalingen artifeiten die hij pleegde toen hij nog kel 247 aan te wijzen en, anderzijds,
plaatsvervangend rechter was in de enkel te lastleggingen gegrond op artikel
246, eerste en tweede lid, te beoordelen
Rechtbank van Eerste Aanleg te en
bewezen te verklaren; het arrest in
Veurn.~;

nat de rechtfn·.s derhalvr-,, zonder
de artikelPn 4'7!J en 480 van h<et Wetboek van Strafvorderlng te schenden, eisers schnldigverklaring wettig
Iunderen op daden van onderzoek
die v66r 23 januari 1980 werden verricht en op stukken en verklaringen
die tussen 27 juni 1979 en voormelde datum tijdens het gerechtelijk onderzoek werden vergaard;
Dat het middel uiet kan worden
aangenomen;

I
Over bet v1jfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 245, 246 van
het Strafwetboek, 9 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na melding te heb··
ben gen1aakt van een aantal wetsbepalingen, waaronder de artikelen 246 en
247 van het Strafwetboek, eiser veroordeelt voor de telastleggingen AI (zoals
bewezen verklaard), AII, 1, 2, 3, 4, A.III,
l en 2, B en E samen, tot een hoofdgevangeni.ss Lrat van 30 m.aanden en tot een
geldboete van LOOO frank; de bedoelde
Lela:;lleggingen AI, AII en Alii blijkens
hun bewoordingen l\lle betrekking hebben op h(~t aam.1en1en, door een openbnar officier of. arnbtenaDJ\ van een aanhod of belofte of het ontvangen van een
gift. of geschenk, (( om in de uitoefening
van zijn umbt of van ?:ijn bP-dieni.ng een
!Hlreehtntai:igt~ hrmdQ}jug tn verrichten of
um. d_ch te ont.hondmJ v8.n (~CD handeliug
rlie l:ot zijJJ. <uubt::,pl-it:~htPn hehnol't ~'

elk geval in het onzekere laat of het
heeft willen beslissen dat eiser schuldig
is aan de misdrijven bedoeld in artikel
240, eemte of tweede lid, dan wel aan het
misdrijf bedoeld in artikel 247; derhalve
het arrest, dat door tegenstrijdigheid of
alleszins dubbelzinnigheid van motieven
is aangetast, niet regelmatig gemotiveerd
is (schending van artikel n7 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de misdrijven
bedoeld in artikel 246, eerste en tweede
lid, van het Strafwetboek, gestraft worden met een gevangenisstraf van ten
hoogste zes maanden, respectievelijk een
j aar; het misdrijf bedoeld in artikel 245
van het Strafwetboek, dat het voorwerp
uitmaakt van de telastlegging B, gestraft
wordt met een gevangenisstraf van ten
hoogste twee jaar; derhalve het arrest,
voorzover het, wat de telastleggingen
AI, AU en Alii betreft, zou beslist hebben dat eiser schuldig is aan de misdrijven bedoeld in artikel 246, eerste en/of
lweede lid, van het Strafwetboek, en
mede gelet op de in het vierde cassatiemiddel uiteengezette onwettigheid van
de beslissing over de telastlegging E, aan
eiser een straf oplegt die niet is verantwoord, noch door de telastleggingen A
(artikel 246), no~h door de telastlegging
B (artikel 245), nocb door de telastlegging E, en mitsdien niet wettelijk is verantwoord (schending van de artikelen 9
van de Grondwet, 245 en 246 van het
Strafwetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de in de dagvaarding tegen eiser aangevoerde
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de bestanddelen bevatten van de verband houden met de invloed die uit
misdrijven omschreven in het eerste het ambt kan voortspruiten, doch inteen het tweede lid van artikel 246 gendeel daden van het ambt zelf zijn;
eiser dan oak ambtelijk is opgetrevan het Strafwetboek; dat het arrest dat
den;
voor elk van de aldus gekwalifiterwijl de " handeling van het ambt »,
ceerde feiten de aanwezigheid van bedoeld
in de artikelen 246 en 24 7 van
de door voormeld artikel 246 ver- het Strafwetboek, client te behoren tot de
eiste wettelijke bestanddelen nagaat bevoegdheid van de betrokken ambteen de telastleggingen - behalve naar; het !outer uitoefenen van een
A.III, 3 en 4 - bewezen verklaart; invloed verbonden aan een openbaar
Overwegende dat de enkele ver- ambt niet strafhaar is; de aankoop van
onroerende goederen ten bezwarende
melding, in het dispositief van het titel
overeenkomstig artikel 76 van de
arrest, van artikel 247 van het Straf- Gemeentewet behoort tot de bevoegdheid
wetboek, naast artikel 246, ten deze van de gemeenteraad, niet tot die van
een overtollige vermelding uitmaakt het schepencollege of van de burgemeesdie geen tegenstrijdigheid schept ter; het arrest derhalve niet wettig heeft
tussen de overwegingen en het kunnen beslissen dat eiser met betrekbeschikkend gedeelte, noch in het king tot de aankoop van het Oostduinongewisse laat of de rechters heb- hoekgebied ambtelijk is opgetreden, op
grand van de loutere vaststelling dat hij
ben beslist dat eiser schuldig is aan bepaalde
daden gesteld heeft in zijn hoede misdrijven bedoeld in artikel 246 danigheid van voorzitter van het schevan het Strafwetboek, dan wei aan pencollege; derhalve het arrest, dat niet
dat bedoeld in artikel 247;
wettig het bestaan van aile bestanddelen
Wat het tweede onderdeel be- van het ten laste van eiser gelegde misdrijf vaststelt, niet wettelijk is veranttreft:
woord (schending van de artikelen 246
Overwegende dat het onderdeel en, voor zoveel nodig, 24 7 van het Strafervan uitgaat dat door eisers vierde wetboek en 76 van de Gemeentewet) :
middel de onwettigheid van de
beslissing op de telastlegging E is
Overwegende dat het arrest niet
aangetoond;
zegt dat het aankopen van « OostDat uit het antwoord op het duinhoek >> behoorde tot de bevoegdvierde middel evenwel blijkt dat heid van de eiser, burgemeester, of
zulks niet het geval is, nu bedoeld van het college van burgemeester
en schepenen, college dat eiser
middel feitelijke grondslag mist;
Dat het middel niet kan worden voorzat en waarvan hij lid was;
Overwegende dat het arrest, met
R.angeno1nen;
betrekking tot de bedoelde aankoop
Over het zesde middel, afgeleid uit de van de eigenaars van de onverdeeldschending van de artikelen 246, 24 7 van heid « Westhoek >> door de gemeente
het Strafwetboek, en 76 van de GemeenDe Panne en de handelingen die
tewet,
daaromtrent door eiser werden
doordat het bestreden arrest eiser gesteld, constateert : dat eiser lid en
schuldig verklaart aan de telastlegging
AJI, 1, en daa.rvoor onder meer de ver- voorzitter van de gemeenteraad was
beurdverklaring van een bedrag van en dat hij vooraf, als burgemeester
2.500.000 frank uitspreekt, onder meer op en voorzitter van het schepencolalle nodige besprekingen
groncl : dat eiser ten onrechte aanvoert lege,
clat hij in verbanrl met de aankoop van voerde en a.Jle vereiste administrabet Oostduinhoekg<ehied geen handelin- tieve handelingen stelde om de aan
gen van zijn ambt gesteld heeft; dat hij te kopen gronden te Iaten meten en
a.ls hurgemeester niet aileen deelnam
aan de beraadslagingen en stemverrich- schatten en om voor de aankoop
tingen van het schepencollege, doch deze aile mogelijke subsidies te verkrijook voorzat, het college samenriep, de gen; dat het arrest voorts ook de in
flg(!ndn bepaalde en zorgde voor de het middel weergegeven vRststellinnJ~iteriCle 1xitwcrldng van de genmnen. gen doet.;
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beroep uit het geheel van de voor- (schending van artikel 97 van de grandmelde vaststellingen wettig afleidt wet);
dat eiser voor de aankoop van
« Oostduinhoek » handelingen van
zijn ambt had gesteld;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het arrest vastaangenomen;
stelt : dat de door de naamloze vennootschap Verkinderen verrichte
Over bet zevende middel, afgeleid uit werken gebeurden voor rekening en
de schending van de artikelen 246, 24 7
van het Strafwetboek en 97 van de in opdracht van de onverdeelde
eigenaars van << Westhoek », in het
Grandwet,
kader van artikel 25 van de wet van
doordat het arrest eiser schuldig ver- 29 maart 1962, en dat zij, ingevolge
klaart aan de telastlegging A.Il, 2, en een beslissing van de gemeenteraad,
daarvoor onder meer de verbeurdverklaring van een bedrag van 2.500.000 frank waren bestemd om aan de gemeente
uitspreekt, onder meer op grand dat de te worden overgedragen; dat eiser,
toegegeven en bewezen overfacturaties als burgemeester, de bevoegdheid
zo omvangrijk zijn dat de uitleg, dat had op de uitvoering van die beslishiervan 2.500.000 frank overhandigd wer- sing toezicht te houden opdat de
den aan eiser, bewezen voorkomt; dat overname van de wegenis, riolering,
bet voor de hand ligt dat de overeen- elektriciteitsvoorzieningen, openbare
komst steekpenningen te geven en te verlichting, gas- en teledistributie,
krijgen ontstond naar aanleiding van de
toekenning van de werken aan de naam- brandkranen, enzovoort, op normale
loze vennootschap Verkinderen, en ach- wijze zou geschieden;
teraf in verscheide keren werd uitgeOverwegende dat, in de context
voerd, zoals gepreciseerd in de dagvaar- van die vaststellingen, de consideding van het openbaar ministerie,
rans « het ligt voor de hand dat de
terwijl, eerste onderdeel, opdat een overeenkomst steekpenningen te
overeenkomst omtrent het geven en krij- geven en te krijgen ontstond naar
gen van steekpenningen onder de toe- aanleiding van de toekenning van
passing valt van de artikelen 246 of 24 7 de werken aan de naamloze venvan bet Strafwetboek, vereist is dat zij nootschap Verkinderen, en achteraf
gesloten wordt vooraleer de betrokken in verscheidene keren werd uitgeambtelijke handeling dient te worden voerd , ondubbelzinnig uitdrukt,
gesteld; de loutere vaststelling dat, ten
deze, de overeenkomst tussen de omko- eensdeels, dat de overeenkomst over
per en de omgekochte zou « ontstaan " de omkoping niet sloeg op de toezijn « naa,r aanleiding van» de toeken- kenning van de werken aan de
ning van werken aan de naamloze ven- naamloze vennootschap Verkindenootschap Verkinderen, niet wettig bet ren, maar op het ambtelijk toezicht
voorafbestaan van de overeenkomst aan- dat eiser had op het normaal vergeeft; deze vaststelling in elk geval in loop van de overname van die werhet onzekere laat of het arrest heeft willen zeggen dat de litigieuze overeen- ken, en anderdeels, dat die strafbare
komst v66r dan wel na de toekenning overeenkomst de uitoefening van
van werken aan de naamloze vennoot- het ambtelijk toezicht door eiser
scbap Verkinderen werd gesloten; der- voorafging;
halve het arrest, dat niet wettig het
Dat het arrest mitsdien de artikebestaan vaststelt van al de bestanddelen len 246 of 247 van het Strafwetboek
van het ten laste van eiser gelegde mis- niet schendt en ter zake regelmatig
drijf, niet wettig verantwoord is (scbending van de artikelen 246 en, voor zoveel met redenen is omkleed;
nodig, 247 van het Strafwetboek) en niet
Dat het middel niet kan worden
regelmatig is gemotiveerd (schending aangenomen;
van artikel 97 van de Grondwet); bet
arrest alleszins door dubbelzinnigbeid
van de motieven is aangetast, en der-

Over bet achtste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 246, 247
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veerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
doordat het arrest eiser schuldig verklaart aan de telastlegging A.II, 3, en
Overwegende dat het koninklijk
daarvoor onder meer de vebeurdverkla- besluit van 24 februari 1977 uitgering van een bedrag van 1.750.000 frank vaardigd op grand van artikel 43
uitspreekt, onder meer op grand : dat uit van de wet van 29 maart 1962 houde stukken van bet dossier, en meer
bepaald uit de briefwisseling die gevoerd dende organisatie van de ruimtewerd tussen eiser en het Staatssecreta- lijke ordening en van de stedebouw,
riaat voor Ruimtelijke Ordening alsmede de herziening beval van het bijzonde Koninklijke Schenking, blijkt dat der plan van aanleg betreffende de
eiser handelde in zijn hoedanigheid van wijk « Westhoek », dat, in het kader
burgemeester; dat het overigens onbe- van bedoelde wet, door de gemeentwistbaar is dat bet koninklijk besluit teraad van De Panne destijds was
van 24 februari 1977 - dat aan de basis aangenomen
en bij
koninklijk
lag van de bemoeiingen van eiser rechtstreeks gevolgen had voor bet besluit van 29 september 1970 was
gemeentebestuur, welke door zijn tus- goedgekeurd;
senkomst praktisch geelimineerd werOverwegende dat het arrest vastden, hetgeen hij hoe dan oak niet kon stelt, eensdeels, dat het koninklijk
bewerkstelligen als advocaat, doch besluit van 24 februari 1977 rechtslechts als burgemeester; dat zijn tussenstreeks gevolgen had voor het
komst een ambtelijk karakter had,
gemeentebestuur, a! had het tevens
gevolgen voor de eigenaars van de
terwijl, opdat een « ambtelijke hande- onverdeeldheid « W esthoek , en
ling >> zou vallen onder de toepassing van
anderdeels,
dat de interventies van
de artikelen 246 en 247 van het Strafwetboek, vereist is dat zij behoort tot de eiser bij de hogere overheid, waarbevoegdheid van de betrokken ambte- door de gevolgen van voormeld
naar; bet !outer uitoefenen van de koninklijk besluit voor het gemeen« invloed » die aan bet ambt is verbon- tebestuur praktisch werden geiHimiden, niet strafbaar is; de tussenkomsten neerd, uitsluitend gebeurden in zijn
van eiser - die ertoe strekten bij de hoedanigheid van burgemeester, ook
staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening de overtuiging te doen ingang vin- a! had hij met vertegenwoordigers
de
onverdeeldheid
overleg
den dat de verkavelingsvergunningen, van
toegestaan in een bijzonder plan van gepleegd over de gunstige gevolgen
aanleg, niet zouden worden aangetast die zijn optreden als burgemeester
door een koninklijk besluit dat de herzie- voor hen kon meebrengen;
ning van dit plan beveelt - niet kaderOverwegende dat het hof van
den in een activiteit die behoort tot de
ambtsplichten van een burgemeester; de beroep uit die feitelijke vaststellingen,
zonder schending van de artiburgemeester immers ter zake geen
enkele bevoegdheid heeft, doch ten hoog- kelen 246 en 247 van het Strafwetste zijn invloed kan aanwenden om de boek, heeft kunnen afleiden dat het
overheid die we! bevoegd is, ten deze de optreden van eiser ten deze een
staatssecretaris voor Ruimtelijke Orde- ambtelijk karakter had; dat het
ning, tot een bepaalde beslissing te mitsdien zijn beslissing regelmatig
bewegen; derhalve het arrest, dat bet met redenen omkleedt;
ambtelijk karakter van de door eiser
Dat het middel niet kan worden
gedane tussenkomsten afleidt uit bet loutere feit dat hij opgetreden is " als bur- aangenomen;
gemeester », in een aangelegenheid die
" rechtstreekse gevolgen had voor bet
Over het negende middel, afgeleid uit
gemeentebestuur ,, niet wettig het de schendmg van arhkel 97 van de
bestaan van aile bestanddelen van bet Grondwet,
ten laste van eiser gelegde misdrijf vastdoordat het arrest eiser schuldig verstelt, en derhalve niet wettelijk verant-~ klaart aan de telastlegging A.II, 4, en
woord is (schending van de artikelen 246 daarvoor onder meer de verbeurdverklaen, voor zoveel nodig, 247 van het Straf- ring van een bedrag van 750.000 frank
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-996uitspreekt, onder meer op grand : dat de
betaling van een bedrag van 750.000
frank bewezen is, evenals !war verband
met de beslissing van het schepencollege
om de onverdeeldheid te ontlasten van
de beplantingen mits betaling van
2.000.000 frank; dat hel vaststaat dat de
eigenaars (van de onverdeeldheid)
« moesten weten >> dat de gemeente een
vee! grater bedrag eiste dan hetgeen
waarover uiteindelijk overeengekomen
werd, en dat daar de reden llgt van de
betaling aan eiser,
terwijl eiser

in zijn conclusie aan-

voerde : dat de verklaring van Flore, valgens welke eiser een tegenprestatie van
750.000 frank zou bedongen hebben in
verband met de beplanting, niet zonder
meer voor waar kon worden aanvaard;

onverdeeldheid " Westhoek » en de
gemeente, over de aan te brengen
beplantingen, beeindigd werd door
een overeenkomst waarbij de onverdeeldheid tegen betaling van twee
miljoen van de beplanting werd antlast; dat de rechters oordelen dat te
dier gelegenheid 750.000 frank a:m
eiser werd geschonken, en het
bewijs dam·van afleiden uit de verklaringen en bekentenissen van de
beklaagden Flore, Simpelaere en
Mulle de Terschueren, alsmede uit
de vergelijking van die verklaringen
met een verrichting gedaan op de
Bank van Koophandel van Brussel,
welke samen met de vereffening
van een factuur van de firma
Artypo, de bedoelde 750.000 frank
uitmaakt; dat, zo het arrest zegt : "
Ret staat hoe dan oak vast dat de
eigenaars moesten weten dat de
gemeente een veel grater bedrag
eiste dan hetgeen waarover uiteindelijk overeengekomen werd », die
considerans een repliek vormt op
eisers bewering : « Zowel Mulle de
Terschueren als de la Kethulle vernamen, eerst nadat het onderzoek
was geopend en nadat zij Paul Simpelaere hadden ontmoet, dat gezegd
bedrag diende betaald te worden
aan de burgemeester »; dat in die
context de aangevochten considerans kennelijk betekent dat qe
medeeigenaars van de onverdeeldheid ongetwijfeld wisten dat de
gemeente oorspronkelijk vee! meer
had geeist dan wat uiteindelijk werd
overeengekomen;

dat het immers onbegrijpelijk was dat
de andere medeeigenaars die dee! uitmaakten van het beheerscomite (van de
onverdeeldheid) niet zouden geweten
hebben dat dit bedrag diende te worden
betaald; dat A Florizoone nochtans uitdrukkelijk verklaard had nooit vernamen te hebben ten tijde van die besprekingen dat aan eiser een bedrag van
750.000 frank diende te worden betaald;
dat zowel Mulle de Terschueren als de Ia
Kethulle pas nadat het onderzoek was
geopend en nadat zij Paul Simpelaere
hadden ontmoet, vernamen dat gezegd
bedrag diende te worden betaald; dat het
niet aan te nemen was dat die medeeigenaars niet vooraf zouden medebeslist
hebben dat het bedrag diende te worden
betaald; het arrest, door eenvoudig vast
te stellen dat de eigenaars « moesten
weten » dat de gemeente een vee! grater
bedrag eiste dan hetgeen waarover uiteindelijk getransigeerd werd, en dat
daar de reden ligt van de betaling aan
eiser, niet antwoordt op het middel van
eiser dat de betaling van een bedrag
onwaarschijnlijk was, gelet op het feit
Dat het middel feitelijke granddat de medeeigenaars niet wisten dat
bedoeld bedrag diende te worden slag mist;
betaald; derhalve het arrest, dat niet antwoordt op een door eiser in zijn concluEn overwegende dat de subsie aangevoerde middel, niet regelmatig stantiele of op straffe van nietigheid
gemotiveerd is (schending van artikel 97 voorgeschreven rechtsvormen in
van de Grondwet)
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat het hof van
beroep zijn antwoord op het in het
B. In zoverre de voorziening
middel aangehaalde verweer geens- gericht is tegen de beslissing op de
zins beperkt tot de enkele conside- civielrechtelijke vordering van verrans die eiser aangeeft;
weerster :
Overwegende dat eiser geen bijOverwegende dat de rechters vastste!len dat een betwisting tussen de zonder middel aanvoert;

-997II. Op de voorziening van Marcel
Verkinderen :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. Op de voorziening van Pol
Flore:

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 193, 196 en 197 van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens valsheid in geschriften en
gebruik van valse geschriften (telastlegging G),
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie gesteld en beklemtoond heeft
dat de mogelijkheid van nadeel een constitutief bestanddeel uitmaakt van het
misdrijf van valsheid in geschriften en
van het misdrijf van gebruik van valse
geschriften, en dat in onderhavig geval
dat bestanddeel volkomen ontbrak, nu
« men niet inziet wie door de overfacturatie schade zou kunnen opgelopen hebben » en « algemeen wordt aanvaard dat

I schap

Verkinderen voor bepaalde
infrastructuurwerken valse facturen
werden opgemaakt, op initiatief van
eiser, die ter zake volmachtdrager
was van het comite van beheer
van de onverdeelde eigenaars van
« Westhoek »; dat de aldus verkregen geldsommen bestemd waren om
de burgemeester, eerste eiser, om te
kopen,
en
deze
daadwerkelijk
ermede werd omgekocht;

Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat de gepleegde valsheid
van dien aard was dat het openbaar
algemeen belang, met name het
regelmatig functioneren van een
openbaar ambt, erdoor kon worden
geschaad en er oak door geschaad

is;
Dat de rechters zodoende zelfs
meer dan de mogelijkheid van
schade, constitutief bestanddeel van
het misdrijf, vaststellen en meteen
oak de conclusie van eiser beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 33, 246, eerwanneer een leverancier met het ste en tweede lid, 24 7 en 252 van het
akkoord van de client een hogere factuur Strafwetboek,
opmaakt en deze factuur door de client,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
zoals ter zake de onverdeelde eigenaars, een hoofdgevangenisstraf van twaalf
wordt aanvaard, niemand hierdoor maanden, samen met een geldboete van
schade kan ondergaan »; het arrest der- duizend frank en ontzetting uit de rechhalve, door niet op dit punt van de con- ten opgesomd in artikel 31 van het Strafclusies te antwoorden, artikel 97 van de wetboek, voor een termijn van vijf jaar,
Grondwet schendt;
wegens de telastleggingen F.2, F.3, F.4
tweede onderdeel, het bestaan van en F .5, bestaande uit de actieve omkonadeel of de mogelijkheid van nadeel ping van een openbaar ambtenaar, te
een constitutief bestanddeel uitmaakt weten eerste eiser, ten einde de aankoop
van de misdrijven valsheid in geschrif- van « Oostduinhoek » te verwezenlijken,
ten en gebruik van valse geschriften, de tweede fase van de wegeniswerken te
bestanddeel dat verschillend is van het Iaten toekennen aan de naamloze venbedrieglijk opzet of het oogmerk om te nootschap Verkinderen, de tussenkomst
schaden; het arrest, door het bestaan van eerste eiser te verkrijgen in verband
van nadeel of de mogelijkheid van met de bufferzone en het akkoord van
nadeel niet vast te stellen en niettemin de gemeente De Panne in verband met
eiser te veroordelen wegens valsheid in de beplantingen,
geschriften en gebruik van valse
terwijl, krachtens artikel 252 van het
geschriften, de artikelen 97 van de Strafwetboek, zij die een openbaar ambGrondwet, 193, 196 en 197 van het Straf- tenaar omkopen, gestraft worden met
dezelfde straffen als de ambtenaar die
wetboek schendt :
zich laat omkopen; volgens artikel 24 7
Overwegende dat het arrest vast- van het Strafwetboek, een openbare
stelt : dat door de naamloze vennoot- ambtenaar gestraft wordt met een
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bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling werden gecorrectionaliseerd wegens de aanwezigheid van verzachtende omstandigheden;
Overwegende dat de tegen eiser
bewezen verklaarde telastleggingen
van actieve omkoping (F.2, 3, 4 en 5)
krachtens artikel 252 van het Strafwetboek,
in
beginsel,
worden
gestraft met de straffen bepaald in
artikel 246, eerste lid;
Overwegende evenwel dat de
rechters, nu zij oordelen dat aile
bewezen verklaarde misdrijven uit
dezelfde misdadige opzet voortvloeien, ingevolge artikel 65 van het
Strafwetboek, de zwaarste straf dienen uit te spreken; dat ten deze de
zwaarstre straf die is welke de artikelen 196 en 197 stellen op de feiten
van de telastlegging G - valsheid
en gebruik van valse stukken -,
verminderd tot een gevangenisstraf
van ten minste een maand tot maximum vijf jaar, overeenkomstig het
bepaalde bij de artikelen 25, 79 en
80, laatste lid; dat de rechters ten
deze, krachtens artikel 214 van het
Strafwetboek, een geldboete van 26
Overwegende dat het arrest, met tot 2.000 frank kunnen uitspreken
toepassing van de in artikel 65 van en, krachtens aritkel 84 van hethet Strafwetboek neergelegde regel, zelfde wetboek, eiser voor ten mineiser tot een enkele straf veroor- ste vijf jaar en ten hoogste tien jaar
deelt, namelijk : een hoofdgevange- kunnen ontzetten uit aile of een
nisstraf van twaalf maanden, met dee! van de rechten vermeld in artiuitstel voor acht maanden gedu- kel 31 van het Strafwetboek; dat de
rende vijf jaar, een geldboete van bijzondere verbeurdverklaring beduizend frank of een vervangende rust op de toepassing van de artikegevangenisstraf van drie maanden, len 42 en 43;
Dat de tegen eiser uitgesproken
ontzetting gedurende vijf jaar uit de
rechten vermeld in artikel 31 van straf derhalve wettig is;
het Strafwetboek, en verbeurdverDat het middel niet kan worden
klaring van valse stukken, ter zake aangenomen;
van: omkoping van een ambtenaar,
overwegende dat de subeerste eiser, in zijn hoedanigheid stantiele of op straffe van nietigheid
van burgemeester van de gemeente voorgeschreven rechtsvormen in
De Panne, om een zelfs rechtmatige acht zijn genomen en de beslissing
maar niet aan betaling onderworpen overeenkomstig de wet is gewezen;
handeling van zijn ambt te verrichten (telastleggingen F.2, 3, 4 en 5),
B. In zoverre de voorziening
valsheid in geschriften en gebruik gericht is tegen de beslissing op de
van valse stukken (telastlegging G); strafvorderingen tegen de medebegevangenisstraf van drie maanden tot
drie jaar, een geldboete van 100 tot 3.000
frank en eventueel met ontzetting uit
rechten, overeenkomstig artikel 33 van
het Strafwetboek, indien hij in de uitoefening van zijn bediening ten gevolge
van een ontvangen gift een onrechtmatige handeling verricht of zich onthoudt
van een handeling die tot zijn ambtsplichten behoort; voormeld artikel 247
van het Strafwetboek niet voorziet in de
bestraffing van de openbare ambtenaar
die ten gevolge van een gift een rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen handeling van zijn ambt verricht,
met het gevolg dat een dergelijke ambtenaar enkel kan worden gestraft met de
straf bepaald in artikel 246, eerste lid,
van het Strafwetboek, te weten een
gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en een geldboete van 26 frank
tot 500 frank; het arrest niet vaststelt dat
de verrichtingen van eerste eiser, verkregen door de actieve omkoping gep!eegd
door eiser, onrechtmatige handelingen
uitmaken of onthoudingen zijn van een
handeling die tot de ambtsplichten van
eerste eiser behoorden; het arrest derhalve voor de telastleggingen F.2, F.3,
F.4 en F.5 op onwettige wijze een gevangenisstraf van twaalf maanden, een geldboete van duizend frank en de ontzetting
uit de rechten vermeld in artikel 31 van
het Strafwetboek voor een termijn van
vijf jaar uitspreekt (schending van aile
wetsbepalingen in het middel vermeld) :

En
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de civielrechtelijke vordering van
verweerster tegen eiser Versteele :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen zodanige
beslissingen cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHADE DOOR DE WERKNEMER
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ENKEL AANSPRAKELIJK VOOR ZIJN BEDROG,
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST
SCHADE DOOR DE WERKNEMER AAN DE
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UITVOERING VAN ZIJN OVEREENKOMST ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 3 JULI 1978,
ART. !B - WERKNEMER ENKEL AANSPRAKELIJK VOOR ZIJN BEDROG, ZIJN ZWARE
SCHULD OF LICHTE SCHULD DIE BIJ HEM
GEWOONLIJK VOORKOMT.

3" CASSATIEBURGERLIJKE

OMVANG- STRAFZAKENRECHTSVORDERING

voering van zijn overeenkomst de
werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor
zijn bedrog en zijn zware schuld; voor
lichte schuld is hij enkel aansprakelijk
als die bij hem eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomt (1). (Art. 18, eerste
en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.)
3o Wanneer een vonnis of arrest, waarbij
een werknemer en zijn werkgever in
solidum worden veroordeeld tot herstel

van de aan een derde door de schuld
van
die
werknemer berokkende
schade, vernietigd wordt op grand dat
de veroordeling van de werknemer is
uitgesproken met schending van
art.
18 Arbeidsovereenkomstenwet
18 juli 1978, strekt de vernietiging zich
slechts uit tot de beslissing, waarbij de
werknemer wordt veroordeeld tot schadevergoeding en in de kosten van de
burgerlijke rechtsvordering, alsmede
tot de beslissing, in zoverre zij de veroordeling van de werkgever tot
dezelfde schadevergoeding en kosten
als « in solidum » bestempelt.

(VANDE MEULEBROECKE, PYCARELLE
T. MARTENS)

ARREST

(A.R. nr. 7739)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 november 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
(1) Zie Cass., 24 dec. 1980 (A.C., 1980-81,
nr. 252).
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lijke partij Martens schade berokkend, die hij volledig moet vergoeA. In zoverre de voorziening den >> en << Als aansteller van de
gericht is tegen de beslissing op de beklaagde Vande Meulebroecke (die
strafvordering tegen eiser :
handelde in de dienst waartoe hij
hem gebruikte) is de gedaagde
Overwegende dat de substantiiHe
Pycarelle burgerlijk aansprakelijk
of op straffe van nietigheid voorgevoor de betaling van de schadeverschreven rechtsvormen in acht zijn goeding en kosten, waartoe zijn aangenomen en de beslissing overeengestelde wordt veroordeeld »; dat het
komstig de wet is gewezen;
vonnis dienvolgens eiser en Antoon
B. In zoverre de voorziening Pycarelle in solidum veroordeelt tot
gericht is tegen de beslissing op de betaling van schadevergoeding aan
civielrechtelijke vordering van ver- verweerder;
Overwegende dat het vonnis, door
weerder tegen eiser :
eiser te veroordelen tot betaling van
Over het middel, afgeleid uit de scherr- schadevergoeding aan verweerder
ding van de artikelen 18 van de wet van zonder vast te stellen dat de berok3 juli 1978 betreffende de arbeidsoverkende schade te wijten is aan eisers
eenkomsten en 97 van de Grondwet,
bedrog of aan zijn zware schuld of
doordat het vonnis eiser Vande Meulebroecke veroordeelt tot betaling van aan een lichte schuld die bij hem
eerder
gewoonlijk dan toevallig
schadevergoeding aan de burgerlijke
partij Martens ten bedrage van 443.170 voorkomt, artikel 18 van de wet van
frank, << vermeerderd met de vergoe- 3 juli 1978 betreffende de arbeidsdingsrente vanaf 9 oktober 1981 tot overeenkomsten schendt;
heden en verder met de verwijlrente op
Dat het middel gegrond is;
dit alles en de kosten »,
terwijl, eerste onderdeel, uit de bepaII. Op de voorzieningen van
lingen van artikel 18 van de wet van Antoon Pycarelle :
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten volgt dat een werknemer,
Over de grand van niet-ontvankelijkingeval hij bij de uitvoering van zijn heid door verweerder opgeworpen en
arbeidsovereenkomst de werkgever of hieruit afgeleid dat eiser als burgerlijke
een derde schade berokkent, enkel aan- partij zijn voorziening niet heeft doen
sprakelijk is voor zijn bedrog en zijn betekenen :
zware schuld en dat hij voor Iichte
schuld enkel aansprakelijk is als die bij
Overwegende dat uit de stukken
hem eerder gewoonlijk dan toevallig waarop het Hof vermag acht te
voorkomt; van die bepalingen van vast- slaan, blijkt dat de voorziening van
stelling van aansprakelijkheid niet mag
worden afgeweken op straffe van nietig- eiser als burgerlijke partij werd
betekend op 19 november 1982 aan
heid;
tweede onderdeel, nu eiser als chauf- verweerder;
Dat de grand van niet-ontvankefeur in dienst van de burgerlijk aansprakelijke partij Pycarelle bij de uitvoering lijkheid niet kan worden aangenovan zijn arbeidsovereenkomst aanspra- men;
kelijk wordt gesteld voor de schade van
Overwegende dat eiser op 16 node burgerlijke partij Martens, het vonnis
de op straffe van nietigheid verboden vember 1982 twee voorzieningen
afwijking van artikel 18 van de wet van heeft ingesteld, de eerste tegen alle
3 juli 1978 niet motiveert, wat kan aan- hem betreffende beschikkingen van
gezien worden als een gebrek aan de het vonnis, de tweede als burgerdoor artikel 97 van de Grondwet vereiste lijke partij << tegen alle beschikkinmotivering :
gen haar betreffende »;
Dat eiser verklaart afstand te
Overwegende dat het vonnis vaststelt : << Door het feit waarvoor doen van de eerste voorziening,
beklaagde
Vande
Meulebroecke doch alleen in zoverre zij gericht is

-1001tegen de beschikkingen van het von- artikel 97 van de Grondwet vereiste
nis
waardoor
uitspraak
wordt motivering
gedaan over de civielrechtelijke vorOverwegende dat het vonnis condering van eiser tegen verweerder;
Wat het overige van eisers voor- stateert : " De weergave van het
ongeval,
zoals verstrekt door de
zieningen betreft :
getuige Lannoo, komt het meest
Over bet middel, afgeleid uit de scherr- waarschijnlijk voor »; dat het de
ding van de artikelen 97 van de Grand- redenen aangeeft waarom de appelwet, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, rechters de getuigenis van Lannoo
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 154 en wei en die van Nolf niet geloofwaar176 van het Wetboek van Strafvordering, dig achten; dat het vonnis vervoldoordat het vonnis eiser in solidum gens releveert dat de verklaring van
met de beklaagde Vande Meulebroecke
verweerder Martens " dat hij op
veroordeelt tot betaling van de schade- korte afstand voor zich de vrachtwavergoeding en de kosten, waartoe deze
laatste wordt veroordeeld, de strafrech- gen zag vooruitrijden en dat die
ter onbevoegd verklaart om uitspraak te wagen stopte toen hij zeer dicht
doen over de vordering door eiser tegen genaderd was », overeenstemt met
de beklaagde Martens ingesteld, en deze de verklaring van getuige Lannoo;
beslissingen laat stoelen op de overwe- dat het vonnis de redenen aangeeft
gingen, enerzijds, dat het feit dat aan de waarom het plotse vooruitrijden van
beklaagde Martens ten laste is gelegd, de vrachtwagen " zeer waarschijnniet bewezen is, terwijl het feit dat aan
de beklaagde Vande Meulebroecke ten lijk >> wordt gemaakt, en in deze
laste is gelegd, wel bewezen is; het von- context zegt dat de meest waarnis, om tot dat besluit te komen, de ver- schijnlijke uitleg daarvan te vinden
klaringen van de getuige Lannoo in aan- is in het feit dat de vrachtwagen bij
merking neemt, volgens welke de vracht- het afladen van de container werd
wagen bestuurd door de beklaagde vooruitgestoten omdat de remmen
Vande Meulebroecke plots ongeveer een te weinig waren toegehaald; dat het
meter is vooruitgeschoven, en de verkla- vonnis daarna, onder opgave van
ringen van de getuige Nolf verwerpt, valgens welke die vrachtwagen onbeweeg- redenen, de bewering van Vande
lijk is gebleven, doch eveneens de stel- Meulebroecke dat het ongeval ook
ling van getuige Lannoo als de meest zou gebeurd zijn " indien de· vracht-waarschijnlijke of zeer waarschijnlijk wagen niet een halve meter werd
kwalificeert,
vooruitgeschoven >>, verwerpt en
terwijl, eerste onderdeel, uit de bepa- vaststelt dat in elk geval het ongelingen van de artikelen 154, 176 van het val te wijten is aan de onvoorzichWetboek van Strafvordering, 1315 van tige handelwijze van Vande Meulehet Burgerlijk Wetboek en 870 van het broecke omdat hij bij valavond op
Gerechtelijk Wetboek volgt dat dan pas een druk bereden verkeersweg zijn
de tegen eiser uitgesproken veroordeling vrachtwagen dwars over de rijbaan
gerechtvaardigd is, indien de stelling
welke tot grondslag diende van de straf- had geplaatst, zonder de minste
vordering en van de burgerrechtelijke bijkomende voorzorg te nemen om
vordering van verweerder Martens, niet de aldus geschapen verkeersbelemslechts het meest of zeer waarschijnlijk mering behoorlijk te signaleren ten
is maar zeker en bewezen is;
einde ongevallen te voorkomen, dat
tweede onderdeel, nu het tegenstrijdig bezwaarlijk kan worden betwist dat
is een bepaalde stelling enerzijds als de de vrachtwagen stilstond op een
meest of zeer waarschijnlijke te bestem- plaats waar hij duidelijk een gevaar
pelen en anderzijds ze als zeker en opleverde voor de andere weggebruibewezen te beschouwen, hieruit volgt dat kers, en dat uit de verklaringen van
zowel de tegen eiser uitgesproken veroordeling als de verwerping van zijn vor- Martens en Lannoo blijkt dat de
dering wegens de onbevoegdheid van de vrachtwagen is vooruitgereden wanstrafrechter op een tegenstrijdige moti- neer Martens - van wie het vonnis
vering stoelen, welke tegenstrijdigheid zegt dat hij in een normale toestand
gelijk staat met een gebrek aan de door ·verkeerde en een normale snelheid

- 1002voerde - reeds dicht genaderd was, de aldus beperkte zaak naar de Corzodat hij vruchteloos remde en uit- rectionele Rechtbank te Brugge, zitweek;
ting houdende in hoger beroep.
Overwegende dat daaruit blijkt
19 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
dat het vonnis, ook al gebruikt het de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verde termen « meest waarschijnlijk » slaggever: de h. Vervloet - Gelijkluien « zeer waarschijnlijk » wanneer dende conclusie van mevr. Liekendael,
de appelrechters de verklaringen advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
van verweerder en van de getuigen Bay art, Biitzler en Vandenbogaerde,
op hun geloofwaardigheid toetsen Kortrijk.
en een oorzaak van het vooruitrijden van de vrachtwagen aangeven,
zonder tegenstrijdigheid beslist dat
het bewijs van het aan beklaagde
Vande
Meulebroecke ten laste
gelegde feit geleverd is en dat daarentegen de telastlegging tegen ver- Nr. 453
weerder niet bewezen is;
Dat het vonnis aldus de beslissin2" KAMER - 19 april 1983
gen over de civielrechtelijke vorderingen van eiser tegen verweerder
en van verweerder tegen 'eiser wet- VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF·
telijk verantwoordt en regelmatig
ZAKEN - STRAFVORDERING - CASSATIEBE·
motiveert;
ROEP VAN DE BEKLAAGDE - OVERLIJDEN
VAN
DE BEKLAAGDE CASSATIEBEROEP
Dat het middel niet kan worden
ZONDER
REDEN VAN BESTAAN.
aangenomen;
Door het overlijden van de beklaagde tijdens het cassatiegeding heeft het door
hem tegen de beslissing op de strafvordering ingestelde cassatieberoep geen
reden van bestaan meer (1). (Art. 20
wet 17 april 1878.)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; vernietigt het
bestreden vonnis, doch alleen in
(SIEBERS)
zoverre het eiser Gustave Van de
Meulebroecke veroordeelt tot de aan
ARREST
verweerder toekomende en defini(A.R. nr. 7972)
tief vastgestelde vergoeding wegens
een schade waarvan het oorzakelijk
verband met de fout vaststaat, en in
HET HOF; - Gelet op het bestrede kosten van de civielrechtelijke den arrest, op 11 februari 1983 door
vordering, alsook in zoverre het de het Hof van Beroep te Antwerpen
veroordeling van eiser Antoon Pyca- gewezen;
relle tot dezelfde schadevergoeding
Overwegende dat eiser zijn vooren kosten als « in solidum » bestem- ziening heeft beperkt tot de beschikpelt; verwerpt de voorzieningen voor kingen van het arrest op strafrechhet overige; beveelt dat van dit telijk gebied;
arrest melding zal worden gemaakt
Overwegende dat, blijkens een
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser uittreksel van de registers van de
Pycarelle in de kosten van zijn voor- burgerlijke stand van de stad Leuzieningen, eiser Vande Meule- ven, eiser is overleden op 28 maart
broecke in de helft van de kosten 1983;
van zijn voorziening en verweerder 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) Cass., 2 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 203).
in de overige kosten ervan; verwijst

-1003mer van het hof van beroep dat de
Overwegende dat het overlijden
plaatsing van dat kind heeft bevolen
van de veroordeelde, vooraleer het
(1).
bestreden arrest in kracht van
gewijsde is gegaan, de strafvordering doet vervallen en het arrest, in
(HARDY)
zoverre het over die vordering uitspraak doet, zonder gevolg blijft;
ARREST ( verta!ing)
Dat de voorziening derhalve geen
(A.R. nr. 2789)
bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, zegt voor recht
dat het bestreden arrest zonder uit:
werking zal blijven met betrekking
tot eisers veroordeling op de strafvordering; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het bestreden arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; zegt dat er geen grand
is tot verwijzing.
19 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Vers!aggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conc!usie : van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.
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HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1982
gewezen door de jeugdkamer van
het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser als vader
van de minderjarigen wier plaatsing
is bevolen bij het bestreden arrest,
zijn voorziening heeft doen betekenen aan de partijen tegen wie ze is
gericht;
Overwegende dat, zelfs al zou,
door overmacht, de toezending aan
de griffie van het Hof van de stukken houdende betekening van de
voorziening zijn vertraagd, uit de
dagtekening van die betekeningen
dan nog blijkt dat ze onmogelijk
aan de griffie konden zijn toegezonden binnen de door artikel 420 bis,
eerste lid, van het W etboek van
Strafvordering voorgeschreven termijn; dat eiser, voor het overige,
alles moest doen wat dienstig was
om binnen de wettelijke termijnen
het eensluidend afschrift te verkrijgen van de voorziening;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

VOORZIENING IN CASSATIE -

VORM
- STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING CASSATIEBEROEP VAN EEN VAN DE OUDERS
VAN DE MINDERJARIGE WIENS PLAATSING IS
BEVOLEN - CASSATIEBEROEP NIET BETE·
KEND AAN PARTIJEN TEGEN WIE HET IS
GERICHT - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser op 14 februari
1983 ter griffie van het Hof neergelegde memorie die geen betrekldng
heeft op de ontvankelijkheid van de
voorziening, op de op 18 maart 1983
ter griffie van het Hof neergelegde
Niet ontvankelijk wegens niet-beteke- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ning aan de partijen tegen wie het is
(1) Zie Cass., 3 maart 1975 (A.C., 1975, 750);
gericht, is het cassatieberoep van een 3 nov. 1975 (ibid, 1976, 291); 13 dec. 1978 (ibid.,
.ran de ouders van een minderjarig 1978-79, 435) en 5 maart 1980 (ibid., 1979-80,
lfind tegen het arrest van de jeugdka- nr. 426).
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memorie, op de stukken die op 2 en
22 JAN. l!W.i, ART. 1, § 2 - NORMALE PRIJS 14 maart 1983 ter griffle van het Hof
BEOOHDELING DOOR DE RECHTER - IN AAN·
zijn neergelegd, en op de conclusies
MERK!NG TE NEMEN GEGEVENS.
en de stukken die op 29 maart 1983
op genoemde griffie zijn neergelegd,
dat
1s
dus
buiten
de door fJo HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
artike] 420 bis, eerste lid, van het
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENWetbnek van Strafvordering voorge-1 bTW.JDIGE MOTIEVEN - BEGRIP.
schreven termijn, verwerpt de voor- 1.
ziening; veroordeelt eiser in de kos- "/'' REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ten.
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN -

BEGRIP.

20 april 1983 - 2'' kamer - Voorzittm·
en vez·slaggevez· : de h. Screvens, waurnt~
mend voorzitter - Gelijkluidende con- il" CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
••· VAAG MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MIDclusie van de h. Velu, advocaat-generual
DEL.
Advocaten : mrs. Bayart; B. Willocx,
Aarlen.
9° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
MIDDEL DAT KR!TIEK OEFENT OP DE
MOTIVERING VAN DE VR!JSPRAAK VAN
MEDEBEKLAAGDEN MOTIEVEN ZONDER
VERBAND MET DIE WELKE DE VEROORDEL!NG VAN DIE BEKLAAGDEN VERANTWOORDEN - N!ET ONTVANKELIJK MIDDEL.
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10° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN
STRAFZAKEN -

1983

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN- VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - OPGAVE
VAN DE TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPAL!NGEN - PLAATS IN DE BESLISSING.

2° CASSATIE _

BEVOEGDHEID _ STRAFZA-

KEN - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN
BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HE1' HOF
OM ZE TE VERBETEREN.

STRAFVORDERING - SCHULDIGVERKLA.RING
- BESLISSING WAARIN DE FElTEN BEWEZEN
VERKLAARD WORDEN EN DE BESTANDDELEN
VAN HET MISDRIJF WORDEN AANGEGEVENGEEN CONCLUSIE - REGELMATIG MET R.EDE·
NEN OMKLEDE BESLISSING.

11° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN - 1\>IIDDEL GEGROND OP EEN ON.TUISTE
UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLTSSING
- GEMIS AAN v'EITELIJKE GRONDSLAG.

1" De vel'Oordelende vonnissen en arres-

ten moeten de wettelijke bepalingen
aanwijzen waarin de tegen de beklaagden bewezen verklaarde feiten strafbaar worden gesteld en waarin een
straf wordt gesteld. De plaats waar die
aanwijzingen in de beslissing voorkomen is zonder belang; zij mogen zelfs
voorkomen in de omschrijving van het
4° WAREN EN GOEDEREN (MISmisdrijf (1).
BRUIK IN DE HANDEL VAN) 2" Het Hoi is bij de beoordeling van een
REGLEMENTERING BETREFFENDE DE BE·
cassatiemiddel bevoegd om in de
VOORRADING VAN HET LAND BESLW.
bestreden beslissing een verschrijving
22 JAN. 1945, ART. 1, § 2 - NORMALE PRIJS te verbeteren die duidelijk blijkt uit de
BEOORDELING DOOR DE RECHTER IN
context ervan (2).
AAANMERKING TE NEMEN GEGEVENS.
3° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN OVERWEGING DIE GEEN
INVLOED HEEFT OP DE WETT!GHEID VAN DE
BESTREDEN BESLISSING - NIET ONTVANKEL!JK M!DDEL.

5° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN)
REGLEMENTER!NG

BETREFFENDE

DE

BE·

(1) Zie Cass., 26 nov. 1980 (A.C., 1980-81,

nr. 188).
(2) Cass., 11 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 176).
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3" Niet ontvankelijk bij gebrek aan 9" Niet on ivankelijk is ]Jet middel da t
kriiick oefent op de motieven waarop
belang is het middel dat kritiek oefent
op een considerans die geen invloed

heeft op de wettigl1eid van de bestreden beslissing (3).
4" Naar recht ,rer!lntwoord is de heslis··

de vr~jspn1r1k van de n1edebeklaagden
is gegrond, wannecr de bekritiseerdc
n1otieven acen verband houden 1nci

die wellce- de vemol'deling van de
beldaagden zelf hebbPn verantwoord.

sing dat de verlwopprijs niet normaaf 10" BU gebrPke van conclusie des
is wanneer de rechter de normale verAangaande omkleedl: de recJJter de
kooppr~js
voor de grootlJandefnar
scililldigverklaring van de beklaagde
beoordeelt uitgaande van de pr~js die
naar eis van J'echt met redenen wanaan de klant wordt aangerekend, en
neer hii vaststelt dat de feiten bewe·
niet aan de hand van de verkoopprijs
zen ziji1 en hij de bestanddelen van
van de verdeler, na te hebben vastgehet misdrijf aangeeft; hij behoe.ft de
steld dat het verkoopsysteem van de
gegevens niet nader te bepalen waargroothandelaar noodzakelijk Jeidt tot
uit hij a.fleidt dat de beklaagde schuleen verhoging van de prijs die aan de
dig is (7).
verbruiker wordt aangerekend (4).
11° Feitelijke grondslag mist het middel
dat op een onjuiste uitlegging van de
5" Naar recht verantwoord is de beslisbestreden beslissing berust (8).
sing dat de verkoopprijs niet normaal
is wanneer de rechter bij de beoordeling van het normaal karakter van de
prijs enkel rekening houdt met de
(LEWIS E.A. T. GENNUSO E.A.)
gegevens die gewoonlijk dienen voor
de bepaling van de kostprijs, oak al
heeft hij voordien vastgesteld dat het
verkoopsysteem van de beklaagden te
ARREST ( vertaling)
duur uitviel (5).
(A.R. nr. 2668)
6' De beslissing dat een prijs hager is
dan de marktprijs is niet tegenstrijdig
HET HOF; - Gelet op het bestre·
met de overweging dat hij die deze den arrest, op 7 oktober 1982 door
prijs aanrekent elke vergelijking on- het Hof van Beroep te Brussel
mogelijk heeft gemaakt, in zoverre de
onmogelijkheid verschillende verkoop- gewezen;
systemen met elkaar te vergelijken
I. In zoverre de voorzieningen
geenszins prijsvergelijking uitsluit.
7" Er bestaat geen tegenstrijdigheid tus·
sen een theoret.ische goedkeuring van
een marketingsysteem waarop de verkopers hebben gesteund, en een veroordeling van de wijze waarop dat
systeem in de werkelijkheid is toegepast.

gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering :

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

(3) Cass., 31 old. 1979 en 19 juni 1980 (A.C'.,
1979-80, nrs. 149 en 658).

doordat het arrest de eisers veroordeelt wegens het toepassen van hogere
dan de normale prijzen zonder in het
heschikkende gedeelt<e de wetsbepalingen te vPrnwlden die clit feit strafbnar
stellen,
terwijl een veroordelende beslissing
eerst naat· recht met redenen is omkleed
wanneer hPtzij in de eigen redengeving,
hetzij door verwijzing naar de beroE'pen
beslissing, melding wordt gemaakt van
de wetsbepalingen die de bestanddelen
van het tegen beklaagde bewezen ver-

(4) en (5) Zie Cass., 27 jan. 1964 (Bull. en
Pas., 1964, I, 558).

(7) Cass., 7 sept. 1982 (A.C., 1982.-33, nr. l:l).

8" Niet ontvankelijk is het .midde! wan-

neer het Ho.f, wegens de onduidelijkheid ervan, onmogelijk kan nagaan
waarin de aangevoerde onwcttigheid
bestaat (6).

(6) Cass., 5 dec. 1977 (A.C'., 1978, 401).

(8) Cass., 30 nov 1981 \A.C., 1981-82, nr. 2111).

- 1006klaarde misdrijf opsommen, en de bepaWat het tweede onderdeel belingen worden aangegeven die dat mis- treft :
drijf strafbaar stellen;
Overwegende dat het middel kritiek oefent op een considerans die
Overwegende dat het arrest in de geen invloed heeft op de wettigheid
kwalificatie van het misdrijf nauw- van de bestreden beslissing, zodat
keurig vermeldt dat dit misdrijf het middel niet ontvankelijk is bij
voorzien en gestraft wordt bij arti- gebrek aan belang;
kel 1, § 1, men de artikelen 2, 5, 9 en
10 van de besluitwet van 22 januari
Over het derde middel, afgeleid uit de
1945, gewijzigd en aangevuld door schending van artikel 1, § 2, van de
de wetten van 14 februari 1948, 23 besluitwet van 22 januari 1945,
december 1969 en 30 juli 1971; dat
doordat het arrest beslist dat het norhet aldus onder de toegepaste wets- maal karakter van de verkoopprijs moet
bepalingen de bepalingen aanwijst worden beoordeeld uitgaande van de
waarbij het aan de eisers verweten door de verbruiker betaalde prijs, zonder
feit als een misdrijf wordt omschre- dat de prijs waartegen de naamloze vennootschap Home and Family Products
ven en strafbaar wordt gesteld;
Belgium - afgekort H.F.P. - de produkDat het middel feitelijke grand- ten aan de verdelers verkocht, in aanmerking wordt genomen,
slag mist;
terwijl het begrip normale prijs in de
Over het tweede middel, afgeleid uit gebruikelijke betekenis van het woord
de schending van artikel 1, § 2, van de moet worden verstaan en doelt op de
besluitwet van 22 januari 1945,
prijs die tuseen de contracterende partijen is overeengekomen :
doordat het arrest verklaart dat « de
besluitwet van 14 november 1945 van
Overwegende dat het arrest, na te
dwingend recht is en strekt tot de hebben vastgesteld dat het door de
bescherrning van de verbruiker ))'
naamloze vennootschap Home and
Family Products Belgium - afgeterwijl, eerste onderdeel, er geen kort H.F.P. - uitgedachte verkoopbesluitwet bestaat die dagtekent van
systeem noodzakelijkerwijze leidde
14 november 1945;
tot een verhoging van de verkooptweede onderdeel, de besluitwet van prijs aan de verbruikers, het abnor22 januari 1945 waarop het arrest onge- maal karakter van die prijs beoortwijfeld doelde, niet strekt tot bescher- deelt in het Iicht van de « prijs die
ming van de verbruiker doch de grand- de klant wordt aangerekend »;
slag legde voor een economische orde
van algemeen belang;
Overwegende dat het arrest aldus ·
naar recht is verantwoord;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het arrest in
een van de gronden verwijst naar aangenomen;
een « besluitwet van 14 november
1945 » die in werkelijkheid niet
Over het vierde middel, afgeleid uit de
bestaat; dat uit de context van het schending van artikel 1, § 2, van de
arrest overduidelijk blijkt dat die besluitwet van 22 januari 1945,
onjuiste verwijzing voortvloeit uit
doordat het arrest vermeldt dat de
een verschrijving, vermits het arrest eisers het aileen aan zichzelf te wijten
verder vaststelt dat de straf die in hebben dat het door hen opgezette vergeval van overtreding van de prijs- koopsysteem te duur uitviel,
reglementering wordt toegepast ook
terwijl artikel 1, § 2, van de besluitwet
door de besluitwet van 22 januari
op de economische reglementering en de
1945 wordt opgelegd »;
prijzen bepaalt dat de rechter bij de
Dat dit onderdeel van het middel beoordeling van het al dan niet normaal
karakter van de prijzen onder meer
feitelijke grondslag mist;

-1007rekening
tiekosten

houdt

met

de

exploita-

Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Overwegende dat de appelrechter,
na te hebben vastgesteld dat het
door de eisers uitgewerkte verkoopsysteem te duur uitviel, het normaal
karakter van de prijzen enkel beoordeelt op grond van de gegevens die
gewoonlijk dienen voor de bepaling
van de kostprijs; dat hij aldus zijn
beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest de beklaagde Harlez, Lambin Rangon en Gaspar de
Almeida die ervan werden beschuldigd
abnormale prijzen te hebben toegepast,
vrijspreekt op grond dat het niet is aangetoond dat de genoemde beklaagden de
aankoopprijs van de koopwaar kenden
en zich derhalve geen rekenschap konden geven van het abnorma.le karakter
van de kleinhandelsprijs,
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
terwijl het arrest, om de eisers te verschending van artikel 97 van de Grond- oordelen wegens hetzelfde misdrijf, niet
wet,
het verschil tussen de oorspronkelijke
doordat het arrest overweegt dat de aankoopprijs en de kleinhandelsprijs in
vennootschap H.F.P. een verkoopsysteem aanmerking neemt, doch het verschil
heeft uitgewerkt waarmee de uitschake- tussen de kleinhandelsprijs en de marktling van de prijsvergelijking en de mede- prijs :
dinging beoogd wordt en waardoor tegen
een hogere dan de marktprijs kan worOverwegende dat de eisers niet
den verkocht,
terwijl het tegenstrijdig is te verklaren bevoegd zijn om kritiek te oefenen
dat de prijs hoven de marktprijs ligt na op de beslissing waarbij medebeeerst te hebben gezegd dat hij die de klaagden
worden
vrijgesproken,
prijs toepast elke prijsvergelijking onmo- daar die beslissing geen verband
gelijk heeft gemaakt :
houdt met de redengeving die aan
Overwegende dat de onmogelijk- hun eigen veroordeling ten grandheid om verschillende verkoopsyste- slag ligt;
Dat het middel niet ontvankelijk
men met elkaar te vergelijken
is;
geenszins prijsvergelijking uitsluit;

Dat het middel de beslissing een
tegenstrijdigheid verwijt die er niet
in voorkomt, en derhalve feitelijke
grondslag mist;

Over het zesde middel, afeleid uit de
schending van artikel 1, § 2, van de
besluitwet van 22 januari 1945,
doordat het arrest de marktprijs
beoordeelt op grond van de door een verbruikersorganisatie gedane vaststellingen doch daarbij slechts de prij s van een
enkel produkt in aanmerking neemt,
terwijl de staat van de markt per definitie niet bepaald wordt door een enkel
produkt maar door het geheel van de
produkten die op de markt verschijnen :
Overwegende dat ten gevolge van
de onduidelijkheid van het middel
het Hof onmogelijk kan nagaan
waarin de aangevoerde onwettigheid
bestaat;

Over het achtste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest instemt met de door
de eerste rechter gegeven beschrijving
van het verkoopsysteem en daarnaar uitdrukkelijk verwijst, waarna het opmerkt
dat het door de eisers uitgewerkte verkoopsysteem niet op zich vatbaar is voor
kritiek; dat het evenwel op grond van de
verklaringen van de nieuw aangeworven
verkopers beslist dat de gevolgde werkwijze ongeoorloofd is vermits de werving
van nieuwe medewerkers vroeg of laat
moest worden stopgezet,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet nader aangeeft op welke verklaringen het zich baseert en wie die verklaringen heeft afgelegd;
tweede onderdeel, de eerste rechter m
de beschrijving van het verkoopsysteem
de nadruk legde op het feit dat de werving nieuwe vertegenwoordigers onmogelijk kon worden stopgezet;
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derde onderdeel, het nrrest eveneens
verldanrt dat de vennootschap H.F.P. de
werving .nic!t 1nem· lwn st-opzf!ttcn, wanruit volgt: dnt ch~ redengeVing duidelijk
Pnn tegenstrijdigheid bevat :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bij ontstentenis
van enige conclusie dienaangaande
het
arrest
de
bewijsgegevens
waarop de rechter zijn overtuiging
heeft gegrond, niet nader hoefde
aan te geven;
Dat dit onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;
Wat bet tweede en het derde
onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het arrest,
onder verwijzing naar de door de
eerste rechter gegeven bescbrijving
van het verkoopsysteem, vaststelt
dat " het voor de hand ligt dat het
(door de eisers opgezette) verkoopsysteem steunt op een werkwijze
die vanuit commercieel oogpunt
beschouwd bijzonder riskant is »;
dat de appelrechter vervolgens ver··
meldt dat zodanig verkoopsysteem
ni.et op zich vatbaar is voor kritiek,
doch we! eraan toevoegt dat de handelwijze van de eisers in feite " een
diepgaand onevenwicht hebben doen
ontstaan tussen de omvang van de
eigen middelen en het passief van
het faillissement , en dat bovendien
elke ernstige controle van de balansen van de vennootsclw.p H.F.P.
dna.nloor onrnogelijll werd gem.nakt;
Overwegende dat het niet tegf>n··
strijdig is bet door de eisers toege·
paste verlwopsysteem principieel
goed te keuren en de wijze te veroordelen waarop de eism:s daarbij
werkelijls l:e werk zijn gegaan;

terw~jl de tussen de vennootschap en
de vertegenwoordigers gesloten contracton aantonen dat die mogelijkheid wel
degelijk hestand en dat het voldoende is
dat <>en juridisch toezicht op de uitbreiding van het aantal mogelijk is om
<< sneeuwbalverkoop » in de zin van de
wet op de handelspraktijken u\t te sluiten :

Overwegende dat het arrest wat
de werving van nieuwe medewerkers betreft, vaststelt dat « de vennootschap de werving (van nieuwe
vertegenwoordigers) niet kon stopzetten zonder de eerst aangeworvenen te desa.voueren »; dat het hof in
die considera.ns, zonder met zichzelf
in tegenspraak te komen, verwijst
naa.r de door de eerste rechter gegeven beschrijving van de kettingverkoop volgens welke « de werving
van de verdelers (... ) niet beperkt of
georganiseerd wordt volgens de
behoeften en de mogelijkheden van
de markt, zodat de werving ongecontroleerd en wanordelijk verloopt
en de laa.tst aangeworvenen noodzakelijkerwijs in competitie komen
met de eerstaangeworvenen voor de
verkoop van dezelfde produkten die
ze onmogelijk zullen kunnen afzetten >>;
Dat het middel berust op een
onjuiste lezing van de bestreden
beslissing en derhalve feitelijke
grondslag mist;
En overwegende dRt de subsi:Rntiele of op straffe vRn nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
a.cht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

II. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de door de verweerders tegen de
Dat bet tweede en derde onder- eisers ingestelde burgerlijke reclrLs··
dee! van het m.iddel £eiteli.ike g<:oucl·· vorderingen :
f.';li?_g· 111ir:::s0n;
Ovel"wegende dat de eisers geen.
Over !Jet negende middel, afgeleid uit en.kel rniddel a.a.nvoeren;

de schending van de cutikelen 1320 van
het Burgerlijk Wetboek en 52 van de wet
van 14 juli 1971,
doordat het arrest verldaart dat de
vennootschap I-I.F.P. de we1ving van
nit:;u.we vertegenvvoordigeJ'S om.nogelijk
l;:on stopz;etten)
·

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
eiser in een a.chtste van de kosten.

-100920 april 1983 - 2" kamer - Vaarzitter:
de h. Screvens, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Poupart GeiUkluidende canclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal Advacaten :
mrs. Marc Preumont en Rene-Fran~ois
Piret, Brussel.
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1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID·
DEL ZONDER BELANG - NIET ONTVANKE·
LIJK MIDDEL.

2° HELING -

ZEDELIJK BESTANDDEEL VAN
HET MISDRIJF - BEGRIP.

1" Niet

antvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel dat de burgerlijke partij aanvaert tegen een beslissing waarbij de beklaagde van heling
is vrijgespraken en dat hieruit is afgeleid dat het materieel bestanddeel van
het misdrijf antbreekt, terwijl de
beslissing a.m. hierap is gegrand dat
het zedelijk bestanddeel van dat misdrijf antbreekt.

2" AI vertanen het zedelijk bestanddeel
van het misdrijf « misbruik van vertrauwen » en dat van het misdrijf
« heling » anderscheiden kenmerken,
tach hebben beide misdrijven een
gemeenschappelijk kenmerk, nl. het
bedrieglijk apzet, dat, als het niet
bestaat, een verantwaarding kan apleveren vaar de beslissing dat nach het
ene, nach bet andere misdrijf bewezen
is.
(MR. HIRSCH ALS CURATOR IN HET FAILLISSEMENT • VALICIA STEENBOUW • N.V. T. MERALI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2685)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1982 gewezen door het Hof van Beroep te Ber-

gen, rechtdoende als verwijzingsrechter;
Gelet op het arrest van het Hof
van 11 maart 1981;
Overwegende dat het hof waarnaar de zaak is verwezen, enkel uitspraak heeft gedaan over de door
eiser tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvordering;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 491, 505 van
het Strafwetboek, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, van het beginsel van het gezag van
het rechterlijk gewijsde in strafzaken en
van de artikelen 23, 27, 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek,
daardat het bestreden arrest, ondanks
het op 24 september 1980 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen arrest
waarbij Heywang wegens misbruik van
vertrouwen ten nadele van de vennootschap Steenbouw was veroordeeld, terzake dat hij aan die vennootschap toebehorende goederen of de tegenwaarde
ervan aan verweerder heeft overgedragen, beslist dat niet is bewezen dat
laatstgenoemde zich schuldig heeft
gemaakt aan heling en het hof derhalve
onbevoegd verklaart om uitspraak te
doen over de burgerlijke rechtsvordering
van eiser, op grand « dat het Hof van
Beroep te Brussel bij arrest van 24 sep,tember 1980 de heer Heywang heeft veroordeeld, met name wegens verduistering, ten nadele van de vennootschap
Steenbouw, van koopwaren ter waarde
van 6.444.548 of van de tegenwaarde
ervan; dat de beklaagde wordt verweten
die voorwerpen of de tegenwaarde ervan
te hebben geheeld; dat de noodzakelijke
bestanddelen van de heling het bezit of
de detentie zijn van een voorwerp dat
door de misdaad of het wanbedrijf van
een derde is verkregen, en tevens de
daaraan voorafgaande of gelijktijdige
wetenschap van de wederrechtelijke herkomst van het voorwerp; dat de burgerlijke partij, ten bewijze dat de beklaagde
in het bezit werd gesteld van de koopwaren of van de opbrengst uit de verkoop
ervan, zich enerzijds beroept op het
arrest van het Hof van Beroep te Brussel, anderzijds, op de verklaringen van
de heer Heywang en de beklaagde zelf;
dat ten aanzien van de beer Heywang
definitief is beslist dat laatstgenoemde,
onder het mom van een overdracht van
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bezat en die betrekking hadden op koopwaren met de verhandeling waarvan hij
was belast; dat het Hof van Beroep te
Brussel aldus de wederrechtelijke oorsprong van de overgedragen rechten
heeft toegegeven doch geen uitspraak
heeft gedaan over de vraag of beklaagde
het materiele bezit heeft verkregen van
die koopwaren of van de tegenwaarde
ervan in de zin van artikel 505 van bet
Strafwetboek; dat de beslissing dus op
dat punt geen gezctg van gewijsde heeft,
terwijl, eerste onderdeel, de heling
bestaat in de inontvangstneming van een
zaak met de wetenschap dat ze is verkregen door een misdaad of een wanbedrijf die door een derde is gepleegd; in
geval van overdracht van rechten op
door een misdaad of een wanbedrijf verkregen koopwaren, de heling precies
wegens het feit dat ze een aflopend misdrijf is, bestaat zodra de ondernemer die
rechten verkrijgt; de heling met andere
woorden was voltrokken zodra de verweerder in het bezit was gekomen van
de rechten op de koopwaren, dus de dag
zelf van de overdracht van die rechten;
bet bestreden arrest bijgevolg, na uitdrukkelijk te hebben vastgesteld dat verweerder op 20 juli 1977 << een titel heeft
ontvangen die hem het recht toekende
om zich de (litigieuze) koopwaar, althans
om de tegenwaarde ervan te doen afgegeven >>, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de heling niet bewezen was ten
laste van verweerder, omdat niet kon
worden aangetoond dat laatstgenoemde
bet materiille bezit had verkregen van de
koopwaar of van de tegenwaarde ervan
(schending van artikel 505 van het Strafwetboek);

tweede onderdeel, de strafrechter, door
beklaagde vrij te spreken op de enkele
grond dat hij niet met bedrieglijk opzet
heeft gehandeld, beslist dat bet materieel bestanddeel van het misdrijf bewezen is, doch dat de beklaagde niet strafbaar is wegens het ontbreken van
bedrieglijk opzet; die vaststelling van het
bestaan van het materieel bestanddeel
van het misdrijf gezag van gewijsde
heeft erga omnes; het Hof van Beroep te
Brussel ten deze verweerder heeft vrij gesproken van het hem ten laste gelegde
misbruik van vertrouwen ten nadele van
de gefailleerde vennootschap, op de
enkele grond dat erover nog kon getwijfeld worden << of hij handelde met
bedrieglijk opzet op het ogenblik dat de
overeenkomsten die een schuldbekente-

nis en een overdracht van schuldvordering bevatten, werden opgemaakt », daar
bet achteraf bestaan van bedrieglijk
opzet niet in aanmerking kan worden
genomen, gelet immers op het feit dat
misbruik van vertrouwen een aflopend
misdrijf is; het Hof van Beroep te Brussel dus beslist heeft dat de materiele
bestanddelen van bet misdrijf, met name
de materiiHe afgifte van de verduisterde
voorwerpen aan verweerder, bewezen
waren; daaruit volgt dat het bestreden
arrest, door te beslissen dat bet Hof van
Beroep te Brussel in zijn arrest geen uitspraak had gedaan over de vraag of verweerder het materiiHe bezit had verkregen van de litigieuze koopwaren of van
de tegenwaarde ervan, bet gezag van het
rechterlijk gewijsde van dat arrest miskent (schending van de artikelen 491 van
het Strafwetboek, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 23, 27 en 28 van het Gerechtelijk
Wetboek en miskenning van bet beginsel
van het gezag van het rechterlijk
gewijsde in strafzaken) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
arrest vermeldt << dat beklaagde,
door de ondertekening van de overdracht van schuldvordering, niet het
bezit heeft gekregen van de voorwerpen die door het door de heer
Heywang
gepleegde
wanbedrijf
waren verkregen, doch een titel
heeft ontvangen die hem het recht
toekende om zich de koopwaar,
althans de tegenwaarde ervan, te
doen afgeven; dat, zelfs a! oordeelde
men dat beklaagde door die verrichting op 20 juli 1977 het bezit verkregen heeft in de zin van artikel 505
van het Strafwetboek, dan nog moet
worden vastgesteld dat er geen
sprake is van heling vermits definitief is beslist dat niet is bewezen dat
beklaagde op die dag << gehandeld
heeft met bedrieglijk opzet »,
Dat het arrest aldus gegrond is op
de considerans dat definitief is
beslist dat niet is bewezen dat verweerder op 20 juli 1977 << gehandeld
heeft met bedrieglijk opzet »;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is b1j gebrek aan belang;
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Overwegende dat het Hof van
Beroep te Brussel, bij de uitspraak
over het aan verweerder ten laste
gelegde misbruik van vertrouwen,
heeft beslist dat er nog twijfel
bestond over de vraag of laatstgenoemde handelde met bedrieglijk
opzet op het ogenblik dat de overeenkomsten die een schuldbekentenis en een overdracht van schuldvordering bevatten, werden opgemaakt;
Dat het bestreden arrest, door te
releveren dat het Hof van Beroep te
Brussel aldus de wederrechtelijke
oorsprong heeft aangenomen van de
door Heywang aan verweerder overgedragen rechten, « doch geen uitspraak heeft gedaan over de vraag
of beklaagde het materii\le bezit had
verkregen van die koopwaren of van
de tegenwaarde ervan in de zin van
artikel 505 van het Strafwetboek »,
wettig heeft afgeleid « dat de beslissing dus op dat punt geen gezag van
gewijsde (had) »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

bestanddeel van heling dus verschilt van
het moreel bestanddeel van misbruik
van vertrouwen; het bestreden arrest
derhalve, nu het Hof van Beroep te
Brussel zich in zijn arrest van 24 september 1980 enkel had uitgesproken over
de telastlegging van misbruik van vertrouwen, hierop niet kon steunen om te

beslissen dat niet was aangetoond dat
verweerder gehandeld had met het aan
heling eigen bedrieglijk opzet; het
bestreden arrest zodoende geen onderscheid maakt tussen het aan heling en
het aan misbruik van vertrouwen eigen

bedrieglijk
opzet
en
aldus
de
artikelen 505 en 491 van het Strafwetboek schendt, het gezag van gewijsde
van het door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen arrest miskent en daarvan een met de bewoordingen ervan
onverenigbare uitlegging geeft (scherrding van aile in het middel vermelde
bepalingen) :

Overwegende dat het middel het
bestreden arrest niet bekritiseert in
zoverre de rechter op verwijzing
beslist dat hij gebonden is door het
op 24 september 1980 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen
arrest waarbij is beslist dat niet is
aangetoond dat verweerder gehandeld heeft met het voor misbruik
van vertrouwen vereiste bedrieglijk
Over het tweede midde!, afgeleid uit opzet;
de schending van de artikelen 491 en 505
Overwegende dat het middel
van het Strafwetboek, 4 van de wet van ervan uitgaat dat het moreel
17 april 1878 houdende de voorafgaande bestanddeel van misbruik van vertitel van het Wetboek van Strafvordering, 23, 27, 28 van het Gerechtelijk Wet- trouwen verschilt van dat van
hoek, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet- heling;
hoek en de miskenning van het beginsel
Overwegende dat de omstandigvan het gezag van het rechterlijk
heid dat beide morele bestanddelen
gewijsde in strafzaken,
doordat het bestreden arrest beslist inderdaad onderscheiden kenmerdat verweerder in geen geval het mis- ken bezitten die eigen zijn aan elk
drijf heling heeft gepleegd op 20 juli 1977 van die misdrijven, niet wegneemt
en het hof van beroep derhalve niet dat de rechter op verwijzing wettig
bevoegd verklaart om uitspraak te doen heeft kunnen beslissen dat ten deze
over de burgerlijke rechtsvordering van de omstandigheid dat niet was aaneiser, op grond " dat definitief is beslist getoond dat verweerder handelde
dat niet is bewezen dat hij op die dag met bedrieglijk opzet toen de
gehandeld heeft met bedrieglijk opzet >>,
schuldbekentenis en de overdracht
terwijl het voor heling vereiste van schuldvordering werden opgebedrieglijk opzet bestaat in de wetenschap van de wederrechtelijke oorsprong maakt, een schuldigverklaring zowel
van het voorwerp; het voor het misbruik aan heling als aan misbruik van
van vertrouwen vereiste bedrieglijk vertrouwen in de weg stand;
opzet daarentegen bestaat in de wil om
Dat het middel niet kan worden
zichzelf of een ander een onrechtmatig
voordeel te verschaffen; het moreel aangenomen;
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Dat het middel, dat op een
onjuiste lezing van het bovenvermelde arrest berust, feitelijke grandslag mist;

oordeling tot schadevergoeding niet
verminderen m.b.t. andere punten van
de vordering. (Artt. 202 en 203 Sv.)
(DELTOUR, POUGIN
T. MAJERUS," AG. VAN 1830" N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2812)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
RET HOF; - Gelet op het bestrekosten.
den arrest, op 4 januari 1983 door
20 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter: het I-Iof van Beroep te Luik gewede h. Legros, eerste voorzitter - Ver- zen;
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
Overwegende dat het arrest enkel
conclusie van de h. Declercq, advocaat- over de burgerlijke belangen uitgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn spraak doet;
en Dassesse.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HOGER
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DEVOLUTIEVE WERKING.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
HOGER
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ INCIDENTEEL HOGER BEROEP VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PART!J - DEVOLUT!EVE WERKING.

1"

en 2' Op het enkele hager beroep van
de burgerlijke partij kan de appelrechter de beklaagde niet geheel of ten
dele ontheffen van de door de eerste
rechter uitgesproken veroordeling tot
schadevergoeding (1). Vordert de vrijwillig tussengekomen part1j bij incidenteel hager beroep vermindering
van de schadevergoeding die de eerste
rechter aan de burgerlijke partij voor
een punt van de vordering heeft toegekend, dan kan de appelrechter de ver-

{1) Cass., 19 nov. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I,
293). Dat het O.M. oak in hager beroep is
gekomen, verandert daar niets aan (Cass.
27 okt. 1975, A.C., 1976, 266).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 199, 200, 202,
203 van het Wetboek van Strafvordering,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 8, 9, 23 tot 28 en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het bedrag verlaagt
van de schadevergoeding waartoe de correctionele rechtbank verweerster Majerus in het voordeel van de eisers had
veroordeeld,
terwijl, bij ontstentenis van een door
die verweerster ingesteld hoofd- of incidenteel beroep, het hof van beroep, op
het enkele hager beroep van de eisers,
niet kon beslissen dat bedrag te verlagen
zonder een schending te begaan van
voormelde wetsbepalingen en van de
regels volgens welke het hoger beroep
de partij die het instelt, niet mag benadelen en er geen uitspraak mag worden
gedaan « ultra petita , :

Overwegende dat verweerster,
beklaagde, geen hoger beroep heeft
ingesteld tegen het vonnis van de
correctionele rechtbank waarbij ze
werd veroordeeld om aan de eisers
schadevergoeding te betalen;
Overwegende dat de rechter, op
het enkel hoger beroep van de
eisers, burgerlijke partijen, niet
geheel of ten dele verweerster,
beklaagde, mocht ontheffen van de
veroordellng tot schadevergoeding
die door de eerste rechter in het
voordeel van de burgerlljke partijen
was uitgesproken;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, zonder acht te
de schending van de artikelen 199, 200, slaan op het vierde middel dat niet
202, 203, § 4, van bet Wetboek van Straf.· kan leiden tot ruimere cassatie, vervordering, 1319, 1320, 1322 van bet Bur- nietigt het bestreden arrest, in
gedijk Wetboek, 8, 9 en 1138, 2", van het
zoverre het uitspraak doet over de
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het bedrag verlaagt
van de schadevergoeding waartoe de correctionele rechtbank verweerster, naamloze vennootscbap « A.G. de 1830 ,, had
veroordeeld wegens de door Eric Deltour
geleden morele scbade en de begrafenis-·
kosten,
terwijl genoemde verweerster, vrijwillig tussengekomen partij, in haar conclusie het hof van beroep vroeg baar akte
te verlenen van baar incidenteel hoger
beroep en daarria " het beschikkende
gedeelte te bevestigen van het beroepen
vonnis, het echter te wijzigen in zoverre
dat vonnis aan wijlen Jean Deltour een
bedrag van 75.000 frank toekent als vergoeding van de morele schade wegens
het verlies van diens echtgenote, en de
vordering van diens erfgenaam (Arthur
Deltour) af te wijzen >>; het hof van
beroep derhalve, bij ontstentenis van
hoger beroep van verweerster, vrijwillig
tussengekomen partij, het bedrag niet
mocht verlagen van de vergoedingen die
aan de eisers, het echtpaar Arthur Deltour-Pougin, waren toegekend voor de
morele schade van Eric Deltour en de
begrafeniskosten :

burgerlijke rechtsvorderingen van
de eisers tegen de verweerster
Majerus en over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eisers, het
echtpaar Arthur Deltour-Pouvin,
tegen de verweerster naamloze vennootschap " A.G. de 1830 »; verwerpt
·de voorzieningen voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslis··
sing; veroordeelt de eisers in de kosten van de betekening van de voorzieningen aan het openbaar ministerie, alsmede in de helft van de
andere kosten; laat de overblijvende
helft van die andere kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
20 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
concusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Philippe Delfosse, Luik.

Overwegende dat uit de conclusie
die verweerster, de naamloze vennootschap " A.G. de 1830 », die incidenteel beroep had ingesteld, voor Nr. 458
het hof van beroep had genomen,
blijkt dat zij de wijziging van het
2" KAMER - 20 april 1983
beschikkende gedeelte van het
beroepen vonnis enkel heeft gevraagd in zoverre het dat ene in het 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
middel omschreven punt betreft;
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN
Dat het arrest, door de schadevergoeding te verlagen die aan de
eisers, het echtpaar Arthur DeltourPougin, is toegekend voor andere
punten van het beroepen vonnis,
namelijk voor de door Eric Deltour
geleden morele schade en de begrafeniskosten, ontwettig is;
Dat het middel gegrond is;
Over bet derde middel, ...

DE
TERECHTZIITING - NIET GOEDGEKEURDE
OVERSCHRIJVING - OVERSCHRIJVING ALS
NIET BESTAANDE BESCHOUWD.

2° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENSTRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE - CASSATIE VAN DE BESLISSING
TOT
VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ NIET OF NIET REGELMATIG IN CASSATIE GEKOMEN - BESLISSING
WAARBIJ DIE PARTIJ BURGERRECHTELIJK
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voor uitspraak van het arrest op
8 februari 1983 is verdaagd, de
1' Een wijziging door overschrijving, o.a. samenstelling van het hof van
door een volledig blad te plakken op beroep vermeldt op een blad dat op
een pmces-verbaal van de terechtzit- dit stuk is gekleefd, zonder dat die
ting,
wordt als niet bestaande toevoeging is goedgekeurd;
beschouwd indien zij niet regelmatig
Overwegende dat krachtens artiis goedgekeurd (1). (Art. 78 Sv.)
kel 78 van het Wetboek van Straf2' Wanneer de beslissing tot veroorde- vordering, dat van toepassing is
ling van de beklaagde op diens cassa- op aile authentieke akten van de
tieberoep vernietigd wordt en de bur- strafrechtspleging, een niet goedgegerrechtelijk aansprakelijke partij niet keurde toevoeging als niet beof althans niet regelmatig in cassatie staande wordt beschouwd; dat de
is gekomen, heeft de beslissing waar- bestreden beslissing nietig is;
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR
DE VEROORDELING - BESL!SSING ZONDER
REDEN VAN BESTAAN.

bij die partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling van de beklaagde, geen reden
van bestaan meer (2).

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
(BERG TH., BERG J.P., ANTOINE
T. BARTHOLOM E.A.)
Overwegende dat de op voorziening van eiser, beklaagde, uitgesproken vernietiging van de beslissing
ARREST ( vertaJing )
waarbij hij op de tegen hem inge(A.R. nr. 2864)
stelde strafvordering veroordeeld
wordt, de vernietiging meebrengt
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de uit de eerstgenoemde beslisden arrest, op 8 februari 1983 door sing voorivloeiende niet definitieve
het Hof van Beroep te Luik gewe- beslissingen die zijn gewezen op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
zen;
rechtsvorderingen;
I. Op de voorziening van Thierry
Berg, beklaagde;
II. Op de voorziening van het
echtpaar Berg-Antoine, burgerrechA. In zoverre de voorziening telijk aansprakelijke partijen :
gericht is tegen de beslissing waarA. In zoverre de voorziening
bij eiser veroordeeld wordt op de
tegen hem ingestelde strafvor- gericht is tegen de beslissing op de
dering:
door het openbaar ministerie tegen
de eisers ingestelde rechtsvordeOver het middel, ambtshalve afgeleid ring:
uit de schending van de artikelen 78 van
het Wetboek van Strafvordering, 101,
derde lid, en 779, eerste en tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
voorziening hebben doen betekenen
Overwegende dat het proces-ver- aan het openbaar ministerie;
baal van de terechtzitting van
Dat derhalve hun voorziening niet
18 januari 1983 waarop de zaak door
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat ten
(1) Cass., 2 feb. en 16 maart 1983 (A.C.,
gevolge van de vernietiging die op
1982-83, nrs. 315 en 399).
de voorziening van
beklaagde
(2) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 186),
9 dec. 1980 (ibid., 1980-1981, nr. 215); 13 okt. Thierry Berg is uitgesproken, van
1981 (ibid., 1981-82, nr. 106) en 11 jan. 1983 de beslissing waarbij hij strafrechte(ibid., 1982-83, nr. 274).
lijk veroordeeld wordt, de beslissing
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waarbij de eisers burgerrechtelijk stande dat ten gevolge van de veren hoofdelijk aansprakelijk worden nietiging van de ten aanzien van de
verklaard voor de betaling van de beklaagde Thierry Berg gewezen
geldboeten en de kosten, geen reden beslissing, de te hunnen aanzien
van bestaan meer heeft;
gewezen beslissing geen bestaansreB. In zoverre de voorziening den meer heeft; beveelt dat van dit
gericht is tegen de beslissingen op arrest melding zal worden gemaakt
de tegen de eisers ingestelde burger- op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt het
lijke rechtsvorderingen :
echtpaar Berg-Antoine in de kosten
Overwegende dat uit de stukken van hun voorziening; laat de aan de
waarop het Hof vermag acht te voorziening van Thierry Berg verslaan, niet blijkt dat de eisers hun bonden kosten ten laste van de
voorziening hebben doen betekenen Staat; verwijst de aldus beperkte
aan de burgerlijke partijen tegen zaak naar het Hof van Beroep te
wie ze is gericht;
Brussel.
Dat derhalve de voorziening niet
20 april 1983 - 2e kamer - Voorzitter:
ontvankelijk is;
de h. Legros, eerste voorzitter - VerOverwegende evenwel dat ten slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
gevolge van de hierna uitgesproken conclusie van de h. Declercq, advocaatvernietiging van de op de burger- generaal.
lijke rechtsvorderingen tegen beklaagde gewezen beslissingen, de
beslissing waarbij de eisers in solidum met hun zoon jegens de burgerlijke partijen veroordeeld worden, geen reden van bestaan meer
Nr. 459
heeft;
C. In zoverre de voorziening
1' KAMER - 21 april 1983
gericht is tegen de beslissing ten
aanzien van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds :
1° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VENOverwegende dat tussen de eisers
NOOTSCHAP - RECHTEN VAN DE AANDEELen het Gemeenschappelijk MotorHOUDERS.
waarborgfonds geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat 2° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VENhet arrest tegen de eisers geen
NOOTSCHAP AANDELEN OP NAAM enkele veroordeling uitspreekt die
EIGENDOMSBEWIJS.
de genoemde verweerder ten goede
komt;
3° EIGENDOM -- AANDELEN OP NAAM VAN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - E!GENDat de voorziening niet ontvankeDOMSBEWIJS.
lijk is;
4° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BURGERL!JKE ZAKEN - AANDELEN OP NAAM
VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EIGENDOMSBEWIJS.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre Thierry 5° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AANDELEN OP NAAM Berg veroordeeld wordt op de tegen
EIGENDOMSBEWIJS - VORDERING OM T.A.V.
hem ingestelde strafvordering en
DE VENNOOTSCHAP DE EIGENDOM VAN DE
burgerlijke rechtsvorderingen; verLITIGIEUZE AANDELEN OP NAAM VAST TE
werpt de voorziening van het echtSTELLEN - GEEN VORDERING TOT TERUGpaar Berg-Antoine, met dien verGAVE VAN DE GENOEMDE AANDELEN.

-1016tegengeworpen, is .lJet arrest wettig dat
beslist dat de vordel'ing van die eiser
niet een vordering is tat teruggave van
een zaak waarvan een derde bouder is,
ten deze effecten die in het bezit zijn
van de tweede vennootschap, doch een
vordel'ing tot regularisatie of verbetering van het vennotenregister van de
eerste vennootschap om t.a. v. Jaatstgenoemde de eigendom van de Jitigieuze
aandelen op naam vast te stellen en
om van haar de aan de hoedanigheid
van aandeelhouder verbonden voordelen te verkrijgen, en dat uit die beslissing afleidt dat die eise1· zijn vordering
op geldige wijze tegcn de cerste vennootschap heeft gericht (3). (Artt. 42 en
43 Handelsvennootschappenwet.)

6° EIGENDOM-

AANDELEN OP NAAM VAN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - EIGENDOMSBEWIJS - VORDERING OM T.A.V. DE
VENNOOTSCHAP DE EIGENDOM VAN DE
LITIGIEUZE AANDELEN OP NAAM VAST TE
STELLEN - GEEN VORDERING TO'l' TERUGGAVE VAN DE GENOEMDE AANDELEN.

7° BEWIJS -

BEW!JS DOOR GESCHRWf
BURGERLIJKE ZAKEN - AANDELEN OP NAAlVl
VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EIGENDOMSBEWIJS - VORDERING OM T.A.V.
DE VENNOOTSCHAP DE EIGENDOM VAN DE
LITIGIEUZE AANDELEN OP NAAM VAST 'l'E
STELLEN - GEEN VORDERING TOT TERUGGAVE VAN DE GENOEMDE AANDELEN.

8° 'rERUGVORDERING -

AANDELEN OP
NAAM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
-- VORDEIUNG OM T.A.V. DE VENNOOTSCHAP
DE EIGENDOM VAN DE LITIGIEUZE AANDELEN OP NAAM VAST TE STELLEN - GEEN
VORDERING
TOT TERUGGAVE VAN
DE
GENOEMDE AANDELEN.

(« FONDERIES NESTOR MARTIN , N.V.
T. DENONCIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 6622, 6681 en 6763)

1" De aandeelbouder van een naamloze

vennootscbap f1eeft recbt op een aanHET HOF; - Gelet op het bestredeel in de winst en op een aandeel bij
de verdeling van bet maatscbappelijk den arrest, op 24 juni 1981 door het
kapitaal, betzij tijdens bet bestaan van Hof van Beroep te Brussel gewezen;
de vennootscbap, betzij bij de ontbinOverwegende dat de onder de
ding ervan (1).

nrs. 6622, 6681 en 6763 op de algemene rol ingeschreven voorzieninnaam van een naamloze vennootscbap gen tegen hetzelfde arrest zijn
wordt vastgesteld door een inscbrij- gericht; dat ze moeten worden
ving in bet bij de wet voorgescbreven samengevoegd;

2', 3' en 4' De eigendom van aandelen op

register (2). (Artt. 42 en 43 Handelsvennootschappenwet.)

I. Wat de onder het nr. 6622 op de
algemene rol ingeschreven voorziening van de vennootschap Fonderies
lijke eiser twee naamloze vennootscbappen beeft gedagvaard, de eerste Nestor Martin betreft :

5", 6", 7" en 8" Wanneer de oorspronke-

om te boren zeggen dat bij eigenaar is
van aandelen op naam van die vennootscbap en dat bij bijgevolg recbt
beeft op een gedeelte van de opbrengst
van de vereffening van bet maatscbappelijk kapitaal en op de sedert verscbillende jaren uitgekeerde dividenden, ten belope van zijn aandeel in bet
maatscbappelijk kapitaal, de tweede
om te boren verklaren dat bet te wij-

Over bet eerste middel, ...
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 544 van
het Burgerlijk Wetboek, 17 van het
Gerechtelijk Wetboek en 43 van de
gecoordineerde wetten van 30 november
1935 op de handelsvennootschappen,
doordat het arrest beslist dat de door
verweerster ingestelde rechtsvordering
zen vonnis aan haar kan worden niet kan worden beschouwd als een
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 rechtsvordering tot teruggave,
(1) J. VAN RYN, Principes de dmit commerterwijl eiseres, oorspronkelijk verweercial, dl. I, Brussel, 1954, nr. 521, blz. 351-352.
ster, betoogt dat de bewuste rechtsvordering een rechtsvordering tot teruggave is
(2) Zie Cass., 12 juli 1923 (Bull. en Pas.,

1923, I, 424); zie J. VANRYN, Principes de droit

commercial, d. II, Brussel, 1957, nrs. 1311, 1329
tot 1332, blz. 291-292 en 310 tot 312.

I

(3) Zie DE PAGE, Traite, d. VI, nr. 118,

blz. 105 tot 107.
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rechtsvordering tot regularisatie of
verbetering van het maatschappelijk
r·egister om ten opzichte van de vennootschap de eigendom van de litigieuze aandelen op naam vast te
stellen en om van haar de aan de
hoedanigheid van aandeelhouder
verbonden voordelen te verkrijgen,
en aldus hieruit heeft kunnen afleiden dat verweerster die rechtsvordering op geldige wijze tegen de vennootschap Fonderies Nestor Martin
had gericht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

en enkel kon worden gericht tegen de
vennootschap Gecoma, die thans in het
bezit is van de teruggevorderde zaak,
namelijk de aandelen waarvan verweerster, naar zij beweert, eigenares is; het
anest ten onrechte beslist dat een
rechtsvordering waardoor de erkenning
van een eigendomsrecht wordt gevraagd,
niet een rechtsvordering tot teruggave is,
en een dergelijke rechtsvordering, die
gericht is tegen eiseres en niet tegen de
houder van het teruggevorderde goed,
oak a! bestaat dit uit aandelen aan toonder die in de plaats zijn gekomen van
aandelen op naam, niet ontvankelijk is;
bijgevolg de bewuste rechtsvordering, nu
ze door verweerster tegen eiseres is
ingesteld, niet ontvankelijk en niet
gegrond was :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster Solange Denoncin bij inleidende exploten dagvaarding heeft
uitgebracht tegen eiseres, vennootschap Fonderies Nestor Martin, om
te horen zeggen dat zij eigenares is
van 584 aandelen op naam van de
vennootschap en dat zij bijgevolg
recht heeft op een gedeelte van de
opbrengst van de vereffening van
het maatschappelijk kapitaal en op
de sedert verschillende jaren uitgekeerde dividenden, ten belope van
haar aandeel in het maatschappelijk
kapitaal, en tegen de vennootschap
Gecoma om te horen verklaren dat
het te wijzen vonnis aan haar kan
worden tegengeworpen;
Overwegende dat, enerzijds, de
aandeelhouder er recht op heeft een
gedeelte van de maatschappelijke
winsten te ontvangen en te delen in
de verdeling van het maatschappelijk kapitaal, hetzij tijdens het
bestaan van de vennootschap, hetzij
bij de ontbinding; dat, anderzijds, de
eigendom van de aandelen op naam
wordt vastgesteld door een inschrijving in een bij de wet voorgeschreven register;
Overwegende dat het arrest naar
recht heeft kunnen beslissen dat de
rechtsvordering van verweerster
niet een rechtsvordering was tot
teruggave van een zaak waarvan
een derde houder is, ten deze de
effecten die in het bezit zijn van de

Over het derde middel, ...

Om die redenen, voegt samen de
zaken
ingeschreven
onder
de
nrs. 6622, 6681 en 6763 van de algemene rol; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ieder van de eiseressen in de kosten van hun voorziening.
21 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter :
de h. Clason, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Velu, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Anciaux, Kirkpatrick, Shnont,
Bayart en van Heeke.

Nr. 460
1'

KAMER -

22 april 1983

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1384 - WEITELIJK VERMOEDEN
VAN SCHULD VAN DE MEESTER - DRAAGWIJDTE VAN HET VERMOEDEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST SOONLIJKE

AANSPRAKEL!JKHEID

VAN

PERDE
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WERKNEMER - ARBEIDSOVEREENKOMSTEN·
WET WERKLIEDEN, ART. 8, TWEEDE LID
TOEPASSINGSVEREISTE.

1"

Art. 1384, derde lid, B. W., stelt een
wettelijk vermoeden van schuld van de
'Tleester in, uitsluitend ten behoeve
van de derde die door de tout van de
aangestelde benadeeld is; d.it vermoeden kan noch door de meester noch
door de aangestelde worden ingeroepen in hun onderlinge verlwuding (1).

2o De toepassing van art. 8, tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden, betreffende sommige gevallen
waarin de werkne1ner persoonlijk aansprakelijk is, wordt afhankelijk gesteld
van de zwaarte van de schuld van de
werknemer (2).

(WIJNS T. PERSAGENTSCHAP VOOR DISTRIBUTIE
EN VERVOER N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3535)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1981 door
het Hof van beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schen·
ding van de artikelen 1251, 3", 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, 11, tweede lid,
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 8, tweede lid, van
de wet van 10 maart 1900 op het arbeidscontract, zoals gewijzigd door de wet van
21 november 1969, en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, na eiser veroordeeld te hebben om aan de verzekeringsmaatschappij " Groep Eagle Star, Naamloze Vennootschap Brusselse Maatschap·
(1) Zie Cass., 10 juli 1950 (Bull. en Pas.,
1950, I, 323); vgl. Cass., 9 juli 1934 (ibid., 1934,
I, 352).
(2) Zie DE PAGE, dl. II, blz. 937-983, nr. 979,
litt.
D; DEMOGUE,
Obligations,
dl.
V,
blz. 163-165, nr. 953/954; PLANIDL en RIPERT, VI,
nr. 656, blz. 920; LALou, Responsabilite civile,
uitg. 1962, nr. 1086, blz. 612; MAZEAUD en TUNC,
dl. I, nr. 728, blz. 854-855; Luilc, 30 juni 1960,
Rev. Gfm. Ass. resp., 1961, nr. 6783; Brussel,
5 nov. 1959, J.T., 1960, blz. 59, en noot Dalcq
onder het arrest.

~

pij 1821 , de som te betalen van 668.137
frank, de door eiser tegen verweerster
ingestelde vordering tot vrijwaring verwerpt op grand : dat tegenover zijn
wer kgever de fout door eiser begaan niet
tot zijn dienst behoorde, wijl hij aileen
belast was te helpen bij het laden en lossen van boekenstapels; dat hij niet de
opdracht had een vrachtwagen te besturen en dus volledig handelde buiten de
uitvoering van zijn opdracht; dat zijn
fout zwaar was en de werkgever niet
kan verplichten;
terwijl, eerste onderdeel, eiser, die in
dienst was van verweerster als magazijnier belast met het helpen bij het laden
en lassen van boekenstapels, bij het uitvoeren van dit werk een vrachtwagen
van de firma startte en 150 meter verder
tot stilstand bracht na een gestatio·
neerde wagen aangereden te hebben; er
dientengevolge een verband bestaat, het
weze onrechtstreeks en toevallig, tussen
het laden en lassen der boeken en de
door eiser veroorzaakte schade, zodat hij
deze in de bediening waartoe hij
gebruikt werd, veroorzaakt heeft; het feit
dat de opdracht van eiser het besturen
van wagens niet begreep, geenszins
inhoudt dat hij buiten zijn bediening zou
gehandeld hebben, nu de schade veroorzaakt werd tijdens de duur der bediening en er een verband is, hoewel
onrechtstreeks en toevallig, tussen de
fout en de bediening waarin eiser
gebruikt werd, zodat eisers vordering ten
onrechte verworpen werd (schending van
artikel 1384, eerste en derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, verweerster, die,
werkgever was van eiser, aansprakelijk .
is voor de schade die eiser veroorzaakt
heeft in de bediening waartoe hij gebezigd werd, onverschillig of de fout van
eiser, in deze bediening begaan, een
zware fout zou geweest zijn; derhalve
verweerster ten deze we! verplicht was
(schending van artikel 1384, eerste,
derde en vierde lid, van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, de regresvordering
van de verzekeringsmaatschappij, die de
schadevergoeding betaald had, uitsluitend gesteund was op artikel 11 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de polisvoorwaarden, zodat het feit of de fout van eiser al
dan niet zwaar was geen beletsel was
voor de uitoefening van de kwestieuze
vordering tct vrijwaring tegen zijn werkgever (schending vaJ;J. de artikelen 11,
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Overwegende anderdeels dat het
tweede lid, van de wet van 10 maart arrest de toepassing van artikel 8,
1900, 1251, 3", en 1384 van het Burgerlijk tweede en derde lid, van de wet van
Wetboek);
10 maart 1900 op wettige wijze
vierde onderdeel, het motief, volgens afhankelijk stelt van het zwaar
hetwelk de fout van eiser zwaar is en karakter van de schuld van eiser;
verweerster niet kan verbinden, onduidelijk en onvolledig is, daar niet kan uitgeDat de onderdelen falen naar
maakt worden of het in verband moet
gebracht worden met de verwerping van recht;
de aansprakelijkheid van verweerster op
het stuk van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek of met de aansprakelijkheid van eiser op het stuk van artikel 2
van de wet van 10 maart 1900 (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het
nergens heeft over artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, maar impliciet en zeker steunt op artikel 8
van de wet van 10 maart 1900 op
de arbeidsovereenkomst, gewijzigd
door artikel 7 van de wet van
21 november 1969, v66r de inwerkingtreding van artikel 18 van de
wet van 3 juli 1978, en in dat verband, zonder enige dubbelzinnigheid, oordeelt dat de schade niet bij
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt werd en dat
de schuld niet licht maar zwaar was;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever : ridder de Schaetzen,
voorzitter - Gelijluidende conclusie van
de h. Krings, procureur-generaal
Advacaat : mr. Houtekier.
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Wat de eerste drie onderdelen
betreft :
Overwegende eensdeels dat de
onderde]en alle steunen Op de HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN
onderste!ling dat de Werkgever te
- VORM - HOGER BEROEP !NGESTELD
dezen medeaansprakelijk was met
TEGEN EEN VONNIS ALVORENS RECHT TE
eiser en dat eiser zich Op de medeDOEN - HOGER BEROEP INGESTELD NA HET
aansprakeJijkheid
kon
beroepen
HOGER BEROEP INGESTELD TEGEN RET
ingevo]ge artikel 1384 van het BurEINDVONNIS - NIET ONTVANKELIJK HOGER
gerlijk Wetboek; dat deze wetsbepaBEROEP.
ling evenwel, in het derde lid en het
daarmee verband houdende van het Luidens art. 1055 Ger. W: kan tegen een
eerste lid, enkel een wettelijk vervonnis alvorens recht te daen hager
beroep worden ingesteld nadat het
moeden van schuld bij de meester
eindvonnis is uitgesproken; dit hager
instelt, uitsluitend ten behoeve van
beraep moet evenwel worden ingesteld
de derde die door de fout van de
tegelijkertijd als het hager beroep
aangestelde benadeeld !s; dat dit
tegen dit eindvannis; het hager beroep
vermoeden •• och door de meester
ingesteld tegen het vonnis alvarens
noch uoor de aangestelde kan worrecht te daen na het hager beroep
den ingeroepen in hun onderlinge
ingesteld tegen het eindvonnis is, in
verhouding;
elk geval, niet ontvankelijk.

-1020behoud ten uitvoer werd gelegd of wanneer de termijn van hoger beroep tegen
dit vonnis is verstreken; en terwijl derhalve artikel 1055 van het Gerechtelijk
AHHBST
Wetboek een uitzonderlijke regeling in afwijking van artikel 1051 van het
(A.ft. nL 3603)
Gerechtelijk Wetboek, dat de termijn om
in hager beroep te gaan op een maand
HET HOF; ~-· Uelet op het bestre· na de betekening van de beslissing vastden arre~t. op ;J:J septembm· 191ll legt - inst.elt door ten voordele van een
door het HuJ van Beco<,p te Antwer-- partij die in een tussenvonnis heeft
berust of, na betekening ervan, de terpen gewe?.en;
_miju van een 1naand liet verstrijken, en
Over het eerste lHiddel, afgeleid uit de die zodoende het recht hager beroep in
schending van de artih:elen 1051 en 1055 te stellen, verloor, dit recht opnieuw te
van het Gcrechtelijk Wetboek,
cloen herleven; en terwijl bijgevolg artidoordat hel urct~;:;t, zonder cen bcrus- kel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek
ting in het -- uit;L betekend - tussen-· niet t.oepasselijk is wanneer, zoals ten
vonili.s bij elser vu.st te stellen, doch lou- deze, bij gebrek aan betekening van het
ter steunende op do ambtshalve ingeroe- tussenvonnis en bij gebrek aan vaststelpen bepalingen van o.rtikel 1055 van het ling van een berusting in dit vonnis,
Gerechtelijk Wetboek, beslist dat het appellant het recht om hager beroep in
hoger beroep op '7 december 1978 tegen te stellen niet heeft verloren en dit recht
het tussenvonnis ingesteld, hetzij dan oak niet krachtens artikel 1055 van
enige maanden nadat op 18 augustus bet Gerechtelijk Wetboek diende te
1977 tegen het eindvonnis hoger beroep " herleven »; zodat het arrest, door te
was ingesteld - laattijdig en derhalve beslissen dat eiser onderworpen was aan
toepassingsvoorwaarden
van
niet toelaatbaar is op grond dat, hoewel de
het " aan appellant vrijstond te wachten artikel 1055 van het Gerechtelijk Wethoek,
meer
bepaald
aan
de
vereiste
op het eindvonnis on1. te overwegen of
eveneens tegen het vonnis alvorens " tegelijkertijd , hager beroep in te stelrecht te doen hoger beroep diende inge- len tegen het tussenvonnis en het eindsteld te worden ( ... ) artikel 1055 echter vonnis, niet wettelijk is verantwoord
uitdrukkelijk bepaalt dat van deze moge- (schending van de artikelen 1051 en 1055
lijkheid
client gebruik te worden van het Gerechtelijk Wetboek) :
gemaakt tegelijkertijd als het hager
beroep tegen het eindvonnis, ( ... ) dat artiOverwegende dat het arrest oorkel 1055 een uitzonderlijke maatregel deelt : dat het bijwonen van het
heeft ingevoerd waarvan de toepassings- getuigenverhoor, bevolen door het
voorwaarden beperkend dienen uitgelegd vonnis van 10 oktober 1973, niet kan
te worden, dat het gebruik van het
woord "tegelijkertijd" nag duidelijker beschouwd worden als een berusdan de Franse tekst " avec" aantoont dat ting in dit vonnis, vermits artikel
het hager beroep tegen het vonnis alvo- 1055 van het Gerechtelijk Wetboek
rens recht te doen, moet ingesteld wor- bepaalt dat tegen ieder vonnis alvoden samen met het hager beroep tegen rens recht te doen, zelfs al is het
het eindvonnis en dat een hager beroep zonder
voorbehoud
ten
uitvoer
dat later ingesteld wordt, niet meer toe- gelegd, hager beroep kan worden
laatbaar is »,
ingesteld tegelijkertijd als tegen het
terwijl, door de bepalingen van eindvonnis; dat evenwel het hager
artikel 1055 van het Gerechtelijk Wet- beroep tegen het vonnis alvorens
hoek, de wetgever de mogelijkheid heeft recht te doen, moest worden ingewillen scheppen hetgeen door het vonnis steld samen met het hager beroep
alvorens recht te doen, werd beslist en tegen het eindvonnis, zodat het
hetgeen door het eindvonnis werd beslist
gezamenlijk aan de rechter in hager hoger beroep, dat later werd ingeberoep te onderwerpen en te dien einde, steld, niet meer toelaatbaar is;
in geval van hager beroep tegen het
Overwegende dat het middel aaneindvonnis, het recht tot hager beroep
tegen het vonnis alvorens recht te doen voert dat artikel 1055 van het
opnieuw heeft willen doen herleven, Gerechtelijk Wetboek niet toepassewanneer dit laatste vonnis zonder voor- lijk is wanneer, zoals ten deze, het
(LAL"NERS T. MR. ABRAHAMS Q.Q., CENTRUMBANK N.V,)

-- 1021vonnis a1vorens recht te doen, niet
werd bet~kend en e~ niet is vastgeste1d dat m dat vonms werd berust·
'
Overwegende dat genoemd artike1
· h dt
t
1055 twee rege1s 1n ou • een eers e
r~ge1 vo1gens we1ke tegen een vonms alvorens recht . te doen hager
beroep kan worden mgeste1d na het
eindvonnis, een tweede rege1 vo1gens we1ke het hager beroep, ingesteld tegen een vonnis a1vorens
recht te doen nadat het eindvonnis
.
.
k
d
.
lS mtgespro . ~n, m,oet wor en mgeste1d « tegehJkertlJd » a1s tegen d1t
eindvonnis;
Overwegende dat genoemde wetsbepaling, zo wat de tweede regel a1s
wat de eerste rege1 betreft, geen
onderscheid maakt naargelang de
termijn om hager beroep in te stel1en tegen het vonnis a1vorens recht
te doen, a1 dan niet is verstreken, in
dit vonnis a1 dan niet werd berust of
dit vonnis a1 dan niet zonder voorbehoud ten uitvoer werd ge1egd; dat
beide rege1s een a1gemene draagwijdte hebben;
Overwegende dat het arrest derha1ve, hoewe1 het niet vastste1t dat
in het vonnis a1vorens recht te doen
werd berust wettig van genoemde
. ' t
·
kt·
wet s b epa1mg oepassmg maa •
Dat het midde1 faalt naar recht·
'
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van d
Grondwet,
e

doordat het arrest, na de vordering
van eiser te hebben samengevat als
zijnde een eis « gesteund op een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 juli 1963 bij dewelke de
wedde van de directeur-generaal vastgesteld werd op minimum 1.000.000 frank
per jaar, en een pensioen voorzien wordt
voor de echtgenote en kinderen, en op de
beslissing van de beheerraad van zelfde
datum door dewelke appellant als directeur-generaal van de bank werd aangesteld » en na te hebben vastgesteld dat
« de eerste rechter in het vonnis van
10 oktober 1973, dat niet aan de beoordeling van het hof wordt onderworpen, ( ... )
tot de vaststelling is gekomen dat mt de
bewoordingen van de ingeroepen beslis-

I

sing

moet

afgeleid

worden

dat

hec

sle~hts gaat om e~m ~rincipeakkoord, in

ve1band met de bezold1gmg va': de duecteur-generaal, waarvan de u1tvoer1ngsmodali~eiten zullen besl'roken worden ."
en dat m voormeld vonms een aantal fe 1ten met het oog op een getuigenverhoor
werden gekwoteerd « om uit te maken of
de principi€He vaststelling van een bezoldiging en een pensioen a! dan niet gebonden was in haar uitvoering aan een
rendabel~ uitbating "• beslist dat uit
het getmgenver~oor de eer~te rechter
terecht het bewiJS van de fmten, waarover het getmgenverhoor plaatsgreep,
heeft afgeleid, en dat de zienswijze van
de eerste rechter niet aileen steun vindt
in de verklaringen van de getuigen maar
dat ook zekere uitlatingen van eiser zollden aantonen dat de beslissing van
26 juli 1963 van de buitengewone algemene vergadering « slechts een principe
uitdrukte, waarvan de uitvoeringsmodaliteiten achteraf moesten vastgelegd worden, wat nooit gebeurd is "• zonder rekening te houden met de omstandigheid
dat niet alleen voormelde beslissing van
de buitengewone algemene vergadering
tevens de mogelijkheid verleende aan
eiser voorafnemingen te doen op de vast1 gelegde wedde maar ook in concreto
voorafnemingen zijn geschied,

terwijl in zijn conclusie eiser uitdrukkelijk liet gelden dat « de directeur-generaal de mogelijkheid gegeven (werd)
voorafnemmgen op dat bedrag te doen,
hetgeen bewijst dat er geen sprake kon
zijn_ van een ~· principiiHe" of "voorwaardehJke " beshssmg dw nog onderworpen
moest worden aan enige modaliteitsbeslissing van de beheerraad ( ... ) », dat
« hie et nunc, en welke ook de winst- of
verliescijfers van de bank waren, het de
directeur-generaal toegelaten (was) voorafnemingen te doen ( ... ) precies omdat,
welke oak de winst- of verliescijfers van
de bank waren, het minimum van de
wedden te allen tijde op 1 miljoen frank
bruto bepaald was en ook. omdat het niet
voorafnemen van toegekende bedragen
een belangrijke financie!e steun voor de
Bank betekende »; zodat het arrest door
niet te antwoorden op voormeld middel,
steunend op de mogelijkheid voorafnemingen te doen en op de omstandigheid
dat dergelijke voorafnemingen effectief
gebeurd zijn, om te besluiten dat de lit:gieuze beslissing van de buitengewone
algemene vergadering geen loutere prin
cipiele of voorwaardelijke beslissing was,
die nog aan enige uitvoeringsmodalite1
1

I

I

-1022ten zou worden onderworpen, niet regelmatig is gemotiveerd (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

ONMOGELIJKHEID OM ZIJN RECHTEN UIT TE
OEFENEN T.AV. EEN DERDE WEGENS DE
SCHULD VAN EEN ANDERE DERDE - FOUT
VAN DIE ANDERE DERDE - BEGRIP.

Overwegende dat het arrest zijn
interpretatie van de beslissing van 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
de buitengewone algemene vergadeARRESTEN - DUBBELZINNIGE REDENEN
ring van 26 juli 1963 laat steunen op
- BEGRIP.
een reeks feitelijke gegevens, te
weten verschillende verklaringen 1' Wanneer de rechter vaststelt dat een
partij wist of diende te weten dat zij
van eiser zelf, gerapporteerd door
een schuldeiser van haar schuldenaar
de getuigen die tijdens de enkwesin de onmogelijkheid stelde zijn rechten werden gehoord, het feit dat de
ten uit het beding van eigendomsvoorbezoldiging nooit vermeld werd in
behoud uit te oefenen, beslist hij wetde balansen van de bank, een vertig dat de medewerking van die partij
klaring van eiser aan de onderaan het verlies van het eigendomsvoorzoeksrechter en de bewoordingen
belwud een aquiliaanse fout oplevert
waardoor de schuldeiser schade heeft
van een door eiser opgemaakt vergeleden (1).
slag;
Overwegende dat het arrest, door 2' Een beslissing is gegrond op dubbelaldus de feitelijke elementen aan te
zinnige redenen, wanneer die redenen
wijzen waa.rop de beslissing steunt,
op verscheidene wijzen kunnen worde in het middel bedoelde conclusie
den uitgelegd; een dergelijk beslissing
is niet mgelmatig gemotiveerd als zij
van eiser, in zoverre zij steunde op
volgens een van die uitleggingen naar
daarmede strijdige of andere elerecht verantwoord is en volgens de
menten, te weten de toegelaten
andere niet (2).
voorafnemingen op de bezoldiging,
verwerpt en zodoende de conclusie
beantwoordt;
(INTERNATIONAL MOTOR COMPANY N.V. T. ' LES
Dat het middel feitelijke grandASSURANCES DU CREDIT ' N.V.)
slag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Bi.itzler.
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AANSPRAKELIJKE BUITEN OVEREENKOMST SCHULDEISER IN DE

Het openbaar ministerie heeft in substantie gezegd :
Eiseres had aan de P.V.B.A d'Elia een
wagen verkocht voor de prijs van
535.909 frank waarvan 450.000 frank gefinancierd werd door N.V. Credit g€meral
die daarbij in de rechten van eiseres
werd gesubrogeerd. De verkoop greep
plaats onder beding - volgens het arrest
- van eigendomsvoorbehoud ten gunste
van de verkoper (hier eiseres).
Later werd het voertuig door eiseres
terug ingekocht voor 250.000 frank.
Doordat de N.V. Credit general in de
rechten van de verkoper gesubrogeerd
was, kon zij dus ook de rechten over het
(1) Zie Cass., 24 nov. 1932 (Bull. en Pas.,
1933, I, 19); 17 juni 1960 (ibid., 1960, I, 1191) en
de concl. van proc.-gen Duman, toen adv.-gen.;
3 nov. 1961 (ibid, 1962, I, 252) en de concL van
adv.-gen. Dumon; 21 april 1978 (AC., 1978,
961); vgL 9 nov. 1973 (ibid, 1974, 283); KRUITHOF, noot onder Cass., 21 april 1978, Rev. crit.
jur. beige, 1980, biz. 97.
(2) Cass., 8 mei 1978 (AC., 1978, 1046).

-1023voertuig
opeisen.
Die
bevoegdheid
maakte namelijk dee! uit van haar waarborgen.
Verweerster is in de rechten getreden
van de N.V. Credit g<'meral.
Intussen was de P.V.B.A. d'Elia failliet
verklaard, zodat verweerster geen terugbetaling verkreeg van het door haar
voorgeschoten bedrag.
Eiseres werd verweten een fout te hebben begaan door de wagen van de
P.V.B.A. d'Elia terug te kopen, terwijl ze
we! wist dat dit voertuig niet de eigendom van de P.V.B.A. d'Elia was. Die fout
zou de oorzaak van de door verweerster
geleden schade zijn.
Eiseres werd door het bestreden arrest
veroordeeld tot een schadevergoeding
van 250.000 frank, zijnde de prijs die ze
bij de wederinkoop van het voertuig
betaalde.
Tegen die beslissing doet ze twee middelen gelden.

Over het eerste middel :
Het middel bestaat uit twee onderdelen:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Hierin wordt aangevoerd dat het
arrest de bewijskracht van het tussen de
N.V. Credit general en P.V.B.A. d'Elia
gesloten afbetalingscontract miskent nu
het beslist dat dit contract een eigendomsvoorbehoud inhoudt, terwijl er luidens dit contract enkel een verbod
bestaat het goed te verkopen.
Het onderdeel leidt daaruit af dat, vermits er geen sprake is van eigendomsvoorbehoud, het arrest een betwisting
deed rijzen die niet door de partijen
werd opgeworpen (art. 1138, 2", Ger.W.)
Overigens wordt betoogd dat het
arrest de bewijskracht en meteen ook
het gezag van gewijsde van het vonnis
van de eerste rechter miskent, nu het
beslist dat de eerste rechter dit ook zou
hebben beslist.
Zoals verweerster evenwel doet opmerken is het onderdeel zonder belang nu
de kwestie hier afhankelijk is van de
vraag of door de wederinkoop door eiseres schade aan verweerster werd toegebracht. N aar luid van het arrest is die
schade te wijten aan het verlies van het
voorrecht dat verweerster op het goed
kon doen gelden.
Welnu, uit het beding blijkt dat als het
a! geen eigendomsvoorbehoud betreft,
het hier niettemin gaat om het voorrecht
van de verkoper, dat, overeenkomstig

art. 20, 5", van de Hypotheekwet, slechts
bestaat voor zover het gekochte goed in
het bezit blijft van de schuldenaar. Door
de wederinkoop van het goed door eiseres is dus het voorrecht van verweerster
tenietgegaan, terwijl het beding dat in
het financieringscontract werd opgenomen uitdrukkelijk tot doe! had het voorrecht van verweerster te vrijwaren.
Welke ook de juridische qua.lificatie
weze van het beding, de gevolgen van de
wederinkoop blijven dezelfde, t.w. het
verlies van het voorrecht, zodat het
onderdeel van belang ontbloot is.
Dit geldt meteen ook voor a! de
gevolgtrekkingen die in het onderdeel
worden gemaakt.
Men mag er bovendien aan toevoegen
dat ten deze in elk geval geen sprake is
van miskenning van de bewijskracht van
de akte.
Wellicht kan er we! gesproken worden
van een verkeerde interpretatie, maar
die berust vermoedelijk - zoal uit het
arrest impliciet blijkt - op het feit dat
in het beding wordt bepaald dat, mocht
de koper over het goed beschikken, hij
zich schuldig zou maken aan het misdrijf van verduistering, zoals bepaald in
art. 491 van het Strafwetboek. Kennelijk
heeft het arrest hieruit afgeleid dat het
ten deze om iets meer ging dan het
gewoon vervreemdingsverbod dat wordt
bedongen met het oog op het behoud van
het voorrecht, en dat hier dus we! een
eigendomsvoorbehoud werd gemaakt.
Dit is dus duidelijk een interpretatie
maar beslist geen schending van de
bewijskracht.
Het onderdeel is dus in hoofdorde niet
ontvankelijk en alleszins niet gegrond.
Wat het tweede onderdeel betreft :
In dit onderdeel verwijt eiseres het
arrest dat het heeft beslist dat, nu eiseres wist of moest weten dat zij, door het
voertuig weder in te kopen, het eigendomsvoorbehoud van verweerster teniet
deed en deze in de onmogelijkheid stelde
haar voorrecht uit te oefenen, zij aldus
foutief haar medewerking heeft verleend
aan het teloorgaan van het voorrecht dat
de vordering van verweerster waarborgde.
Eiseres meent dat het arrest op die
enkele grand geen veroordeling mocht
uitspreken, nu die fout enkel tot schadevergoeding aanleiding kan geven als ze
bedrieglijk werd gepleegd.
Het aldus door eiseres gestelde vraagstuk is het Hof sinds lang bekend. Kan

-- 1024 --een derde aansprakeHjk gesteld worden
·wanneer hij deelneemt aan de wanuitvoering van de contractuele verbintenissen die een partij jegens een andere had
aangegaan?
Die kwestie werd in de rechtspraak en
in de rechtsleer reeds bijzonder uitvoerig
behandeld. Ook het Hof heeft in dit verband enkele arresten gewezen.
Vooraleer die rechtspraak te bespreken zou ik. de verschillende stellingen
die te dien aanzien werden ontwikkeld,
zeer kort willen samenvatten. Een mtstekend overzicht van de kwestie is te vinden in een noot bij uw arrest van
21 april 1978, van de hand van prof.
Kruithof (3).

Dit zijn de drie stellingen die in dit
verband reeds werden ontwikkeld.
Hoe luidt nu de rechtspraak van het
Hof?
In een arrest van 24 november 1932 (4)
werd door het Hof de eerste stelling
gehuldigd.
Een bierhandelaar had met de exploitant van een drankgelegenheid een
contract van levering van bier gesloten,
waarbij die exploitant zich ertoe verbonden had geen bestellingen te doen bij
andere leveranciers.

I

Een andere bierhandelaar, die op de
hoogte was van het bestaan van voormeld contract, leverde niettemin bier
aan gezegde uithater, zodat deze laatste
· s t.e11 mgen
·
Er 1mnnen d ne
wor d en aan- zijn fdcontractuele verplichtingen niet
gewezen :
na1ee. e.

I

De vraag was of het enkele feit dat de
1. Luidens een eerste stelling is de
derde die hetrokken is bij de wanuitvoe- derde op de hoogte was van het bestaan
ring door een partij van haar contrac- van het contract van bierlevering voltuele verplichtingen, slechts dan aan- doende was om hem aansprakelijk te
sprakelijk voor de schadelijke gevolgen maken.
die door de tegenpartij worden geleden
indien hij bedrieglijk heeft gehandeld.
U hebt die vraag ontkennend beantHij moet een bedrieglijk oogmerk heb- woord met de overweging :
ben gehad.
« que la seule connaissance d'une con2. Volgens een tweede stelling is de vention n'engage pas le responsabilite du
derde die met kennis van zaken de rech- tiers qui a participe avec le debiteur a
ten krenkt van partijen bij een contract, son inexecution; qu'il faut en outre et newaarin hij zelf geen partij is, aansprake- cessairement qu'il ait agi en vue d'aider
lijk voor de schade die aldus ontstaat. celui-ci a violer ses engagements; que
Hierbij is geen sprake van bedrieglijk dans l'espece !'arret entrepris constate
oogmerk. Als voorbeeld van die stelling en fait et souverainement qu'il n'est
wordt het geval aangehaald van een point etabli a suffisance de droit qu'il y
derde die weet dat er tussen twee par- avait eu chez R. une intention doleuse
tijen een contract van concessie van ou une veritable mauvaise foi lorsqu'il a
alleenverkoop bestaat, die overeenkomst execute des commandes qui lui etaient
niet eerbiedigt en voordeel haalt uit de passees par L.; qu'on ne releve chez lui
miskenning van die contractuele band; aucune manceuvre precise qui ait eu
hij mag worden aansprakelijk gesteld pour but de supplanter l'appelante ».
jegens de partij die daar·door schade
lijdt. Volgens die stelling is zelfs niet
Uit die overwegingen blijkt dus dat de
vereist dat een van de partijen haar con- enkele kennis van het bestaan van het
tractuele verplichtingen niet nakomt.
contract alleszins niet volstaat. Maar het
3. Luidens een derde stelling is de I-Iof gaat verder : zelfs de met kennis
derde aileen dan aansprakelijk als hij van zaken geleverde medewerking aan
zijn medewerldng verleent ae,n de tekort- de miskenning van haar verplichtingen
koming door een van de partijen aan door een partij is niet voldoende.
haar contro,ctuele verplichtingen. Het
volstaat dus niet dat hij de rechten van
De medewerking enkel met de hedoepartijen miskent. I-Iij moet bovendien ling zich zelf een voordeel te verschafrechtstreeks betrokken zijn hij de niet fen, is dus op zichzelf niet foutief. Er
naleving van de contractuele verplichtin- moet meer zijn, t.w. het oogmerk om de
gen door een van de partijen, zonder dat contractuele verplichting van een partij
daarbij een bedrieglijk oogmerk moet te helpen schenden of, meer nog, aan de
bestaan.
--.···~---~·~dere partij schade te berokkenen.
(3) Rev crit: jm· beige, 1980, biz. 97

I

(4) Bull., 1933, I, 19.
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voor in de twee arresten van respectievelijk 17 juni 1960 (5) en 3 november 1961
(6}.
Daarin ging het ook om gevallen van
mededinging. In de zaak die het voorwerp uitmaakte van het arrest van
17 juni 1960 had een Belgische firma
met een buitenlandse onderneming een
overeenkomst gesloten, waarbij
de
invoer en de verkoop in Belgie van de
door deze onderneming voortgebrachte
produkten, uitsluitend
voorbehouden
werd aan gezegde Belgische firma.
Nu had een buitenstaander, ondanks
dit contract, ook gezegde produkten in
Belgie ingevoerd en verkocht.
Het hof van beroep had hem veroordeeld tot schadevergoeding.
U hebt die stelling afgekeurd, in de
volgende bewoordingen :
« Attendu que !'arret fonde sa decision
sur le principe, pose de maniere absolue,
que les tiers sont tenus de s'abstenir
d'importer et de vendre des produits
lorsqu'ils savent qu'un commercant a
obtenu de son cocontractant le monopole d'importation et de vente de ces produits;
qu'ainsi !'arret decide non seulement
que !'existence de pareil contrat est
opposable aux tiers, mais encore qu'il a
pour effet de lier ceux-ci en toutes circonstances et en l'espece de restreindre
Ia liberte du commerce avec quiconque
et ce en violation de !'article 1165 du
Code civil. »
Het Hof oordeelde dat het hof van
beroep had moeten nagaan of die derde
zich schuldig had gemaakt aan een daad
die strijdig was met de eerlijke handelspraktijken of nag of hij zich schuldig
had gemaakt aan een daad van oneerlijkheid of aan een tekortkoming op
beroepsgebied.
Een soortgelijk geval kwam ter sprake
in het arrest van 3 november 1961.
In deze zaken heeft het Hof dus zeer
duidelijk de zoeven vermelde tweede
stelling verworpen : de enkele kennis
volstaat geenszins.
Weliswaar geeft het Hof enkele aanduidingen omtrent hetgeen de rechter

oak had moeten nagaan. Doch de arresten zijn in dit verband niet erg duidelijk,
zodat de juiste draagwijdte ervan niet
kan worden achterhaald.
Men beroept zich soms ook op het
arrest van 9 november 1973 (7). Maar in
feite heeft dit arrest uitspraak gedaan
over een ander vraagstuk in verband
met de eerlijke handelsgebruiken, zoals
bepaald in artikel 54 van de wet van
14 juli 1971.
Niettemin komt in dit arrest een obiter dictum voor dat als volgt luidt :
« dat derden weliswaar onrechtmatig
zouden handelen indien zij derden
medeplichtigen zijn aan een contractuele
fout begaan door degene bij wie zij de
produkten kopen of indien zij zich
wegens hun gedraging, in de omstandigheden eigen aan de zaak, aan een fout
voortspruitende onder meer uit een
oneerlijkheid of een professionele tekortkoming schuldig maken ».
Die overweging is echter te algemeen
en werd overigens niet in verband
gebracht met de feitelijke omstandigheden, zodat ze niet als een eigenlijke uitspraak over het vraagstuk dat ons thans
bezig houdt, kan beschouwd worden. Dit
is des te meer het geval daar het Hof de
gelegenheid had het vraagstuk vanuit
het oogpunt van de toepassing van de
artikelen 1165 en 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek te onderzoeken, vermits
in het tweede onderdeel van het middel
aan de eisende partij het verwijt werd
gemaakt dat, hoewel niet contractueel
gebonden door de prijsbepalingen die de
fabrikant aan zijn afnemers had opgelegd, zij een fout had begaan door die
prijsbepalingen niet in acht te nemen
wanneer zij die goederen betrok van
afnemers die wei door die prijsbepalingen waren gebonden doch niettemin
onder de opgelegde prijs hadden verkocht.
Het Hof heeft over dat middel geen
uitspraak gedaan.
Dat middel kwam oak voor in het
arrest van 21 april 1978 (8). Daarin ging
het om een contract waarbij de exploitant van een drankgelegenheid de
verplichting had aangegaan zich twintig
jaar lang uitsluitend bij de brouwerij te
bevoorraden in ruil voor een borgtocht
door de brouwerij toegestaan bij het
aangaan van een lening. In de alcte van

{5) Bull., 1960, I, 1191, met de conclusie van
proc.-gen. Duman, toen advocaat-generaal.
(G) Bull., 1962, I, 252, met de conclusie van
proc.. -gen. Duman, toen advocaat-generaal.

(7) Bull., 1974, 270; A.C, 1974, 283.
(8) Bull., 1978, I, 951; A.C., 1978, 9tll.
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werd overgedaan de verkoper dezelfde
verplichting aan de koper moest opleggen. Toen enkele jaren later de slijterij
inderdaad werd overgedaan, werd evenwei geen beding in die zin in de akte
van overdracht ingelast, hoewel beide
partifen (koper en verkoper) eraan
herinnerd werden dat de bewuste verplichting moest worden nageleefd.
De brouwerij stelde een geding in
tegen de verkoper, wegens schending
van de oorspronkelijke verbintenis en
tevens tegen de koper wegens medeplichtigheid aan deze schending.
Koper en verkoper werden in solidum
veroordeeld. De koper stelde cassatieberoep in en deed o.m. in het tweede
onderdeel van het middel gelden dat het
enkele feit dat de koper kennis had van
de verplichting niet voldoende was om
een fout tegen hem in aanmerking te
nemen.
Het Hof heeft evenwel op dat middel
niet geantwoord, maar beslist dat het
middel op een verkeerde lezing van het
arrest berustte.
Er kan uit dat arrest dus bezwaarlijk
enige principiiHe beslissing worden afgeleid.
In het thans opgeworpen middel wordt
het vraagstuk duidelijk gesteld.
De stelling die eiseres doet gelden en
die wellicht in overeensteming is met
bet arrest van 1932 kan moeilijk staande
worden gehouden.
Overigens heeft het Hof reeds in de
arresten van 1960 en 1961 de vereiste
van het bedrieglijk oogmerk niet meer
gesteld.
De praktijk leert trouwens dat het
bewijs van dat oogmerk veelal zeer
moeilijk te leveren zal zijn, terwijl nochtans de bedoeling zichzelf een voordeel
te verschaffen wei wetende dat dit ten
koste is van de contractuele verplichtingen die een medecontractant heeft aangegaan, bezwaarlijk als foutloos kan
beschouwd worden.

een schending van artikel 1165 van het
Burgerlijk Wetboek.
Blijft dus de derde stelling. Eiseres
had kennis of moest althans kennis hebben van het bestaan van het contract.
Zij heeft, dit contract ten spijt, haar
medewerking verleend bij de schending
ervan door haar medecontractant.
Het tweede element maakt precies het
verschil uit met de tweede stellig. Er is
niet enkel kennis van het bestaan van
het contract, maar er is bovendien medewerking aan de schending van de contractuele verplichtingen. Ten deze heeft
eiseres de wagen, waarvan ze wist dat
hij in het bezit van de P.V.B.A. d'Elia
moest blijven en waarover die vennootschap niet mocht beschikken, niettemin
van die vennootschap afgekocht.
Nu blijft er een punt dat ik terloops
nog wil belichten : het arrest bepaalt dat
eiseres wist of diende te weten dat zij
door die aankoop het eigendomsvoorbehoud van verweerster teniet deed en verweerster in de onmogelijkheid stelde
haar voorrecht uit te oefenen.
De bewoordingen « wist of diende te
weten , houden in dat als eiseres onwetend was, zulks op zichzelf reeds foutief
zou zijn. Zij had immers aile mogelijkh~id gehad om het te w~ten, vermits ze
h!J het slmten van het fmancwrmgscontract was opgetreden.
Het spreekt vanzelf dat indien de
derde niet kon weten dat er contractschending zou plaatsvinden, men
1 hem geen fout kan aanrekenen.
Maar
wanneer
integendeel
zijn
beweerde onwetendheid aan eigen
schuld te wijten is, dan moet hij daarvoor uiteraard ook instaan.
Hoewel dit punt niet uitdrukkelijk
door het middel wordt aangevoerd, zou
het toch in het arrest van het Hof
mogen vermeld worden.

I

Het tweede onderdeel faalt dus naar
recht.

Over het tweede middel.
Het bestaat uit drie onderdelen.
Wat het eerste onderdeel betreft
Daarom wordt die stelling bijna eens!uidend door de rechtsleer veroordeeld
Hierin wordt aangevoerd dat de motien wordt ze omzeggens niet meer toege- vering van het arrest dubbelzinnig is :
past.
het zou namelijk niet mogelijk zijn te
De tweede stelling, t.w. dat het vol- weten of de wederinkoop van het voerdoende is dat de derde kennis heeft van tuig tot gevolg heeft gehad dat het eigenhet contract, opdat hij zou verplicht zijn domsvoorbehoud voor verweerster verlodit contract te eerbiedigen, werd ook ren is gegaan, dan wei of verweerster
door het Hof afgewezen. Die stel!ing meteen het voorrecht van de onbetaalde
wordt overigens meestal aangemerkt als verkoper heeft verloren.
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onderdeel niet bepaalt of een van beide·
hypothesen onwettig is.
Het beperkt er zich toe te zeggen dat
de beslissing vatbaar is voor twee interpretaties.
Zulks is op zichzelf geen gebrek aan
motivatie. In de veronderstelling dat in
beide gevllen de bes!issing wettig is,
bestaat er uiteraard geen reden om te
vernietigen.
Macht integendeel de beslissing in
beide gevallen onwettig zijn, dan is er
evenmin gebrek aan motivering, in de
zin van artikel 97 van de Grondwet, vermits de controle van het Hof op de wettigheid van de beslissing in elk geval
mogelijk is. In beide gevallen moet de
beslissing vernietigd worden, vermits elk
van de twee interpretaties tot een onwettigheid leidt.
Er is dus maar gebrek aan motivering
indien de beslissing in een van de twee
interpretaties wettig en in de andere
onwettig is. In dat geval is de controle
onmogelijk, vermits, enerzijds, er niet
mag vernietigd worden op grand van de
interpretatie die tot een onwettige beslissing leidt, nu men niet weet of het die
interpretatie is die de bedoeling van de
rechter weergeeft en, anderzijds, tach
oak geen verwerping mag worden uitgesproken omdat men evenmin weet of de
wettige interpretatie de grondslag van de
beslissing uitmaakt (9).
De toestsing van het Hof op de wettigheid van de beslissing is in dat geval
onmogelijk en dat !evert dan een tekortkoming op in de motivering; wat een
schending van artikel 97 van de Grandwet inhoudt.
Ten deze weten we dus helemaal niet
wat het verwijt van eiseres is. Ze wijst
enkel op de dubbelzinnigheid. Doch dit
volstaat niet.
In beginsel is het onderdeel bij gebrek
aan nauwkeurigheid derhalve niet ontvankelijk.
Nu zou men hierbij kunnen opmerken
dat in de twee volgende onderdelen eiseres elk van de interpretaties, die in het
eerste
onderdeel
worden
vermeld,
bestrijdt omdat .ze van oordeel is dat in
beide interpretaties de beslissing onwettig is.
Als dit zo is, dan is zeker het eerste
onderdeel niet ontvankelijk omdat er

dan geen sprake is van een grief die een
schending van artikel 97 van de Grandwet uitmaakt.
Wellicht zou men kunnen aanvoeren
dat ten deze het Hof eerst kennis moet
nemen van de laatste twee onderdelen
om te kunnen uitmaken hoe de toestand
eruit ziet, meer bepaald of in de twee
interpretaties de beslissing a! dan niet
onwettig is. Maar zelfs in de veronderstelling dat een van beide toch wettig
zou zijn, mag het Hof niets wijzigen
aan het middel zoals het gesteld is en
waarin eiser namelijk de stelling huldi.gt
dat de dubbelzinnigheid gelegen is in
twee interpretaties die heiden onwettig
zijn. Het onderzoek van de twee onderdelen kan dus niets wijzigen aan de
niet-ontvankelijkheid van het eerste
onderdeel.
Wat het tweede onderdeel betreft :
Dit onderdeel gaat uit van de uitleg
van het arrest dat de wederinkoop het
verlies tot gevolg had van het eigendomsvoorbehoud en van de zekerheid
die eraan verbonden is en komt overeen
met hetgeen in het eerste middel werd
aangevoerd; dus geldt oak hier het antwoord dat daarop werd gegeven :
1. Schending van de bewijskracht van
de akte van !erring, omdat in die akte
geen sprake is van eigendomsvoorbehoud. Zie eerste middel.
2. Uitspraak ultra petita, omdat partijen dit vraagstuk niet hebben opgeworpen : uit het antwoord op het eerste middel is gebleken dat de verwijzing naar
het eigendomsvoorbehoud enkel een
interpretatie is van de clausule, waarvan
de verplichtingen werden miskend.
Het onderdeel is dus bij gebrek aan
belang evenmin ontvankelijk als het eerste middel.
Wat het derde onderdeel betreft :
Dit onderdeel gaat uit van de uitleg
van het arrest dat de wederinkoop het
verlies van het voorrecht van de verkoper tot gevolg had, en in dat verband
betoogt eiseres dat het arrest nagelaten
heeft na te gaan of de voorwaarden zoals
bepaald in artikel 20, 5', van de hypotheekwet vervuld werden (t.w. neerlegging van de factuur op de griffie van de
rechtbank van koophandel). Eiseres
meent immers dat die neerlegging te
Iaat plaatsvond, t.w. niet binnen de termijn van vijftien dagen, zodat er geen
voorrecht meer hestand op het ogenblik
van het faillissement en de redenering
(9) Cass., 8 mei 1978, A.C, 1978, 1046; van het arrest om de schadelijke gevolgen van de fout van eiseres te bewijzen,
Bull., 1978, I, 1020.
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van het voorrecht door de wederverkoop).
Ret is duidelijk dat het onderdeel zich
hiermee beroept op feitelijke vaststellingen, die geen steun vinden in het arrest
en die dus door het Rof niet kunnen
nagegaan worden.
Ret onderdeel is derhalve niet ontvankelijk.
Ret middel is dus onder geen enkel
oogpunt ontvankelijk.
Besluit : verwe1ping.

medewerking van (eisers) aan deze teloorgang van het eigendomsvoorbehoud
een fout uitmaakt ... ))'
terwijl, eerste onderdeel, deze vaststellingen en dit motief van het arrest de
bewijskracht schenden van het financieringscontract nr. 760718-8164-83 van
19 december 1975 tussen de verzekerde
van verweerster en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
d'Elia, alsmede de bewijskracht van de
besluiten van partijen waaruit bleek dat
gezegd contract geen beding van eigendomsvoorbehoud bevat doch alleen een
clausule inhield die de vervreemding van
het gefinancierd voertuig door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijk d'Elia v66r de algehele afbetaling verbood (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest zodoende
een betwisting heeft doen rijzen die door
partijen niet werd opgeworpen (scherrding van artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek alsmede van het algemeen rechtsbeginsel van het verbod voor
de rechter om over het niet gevraagde
uitspraak te doen); ten slotte door te
besluiten << met de eerste rechter » dat
eiseres een fout had begaan door « aan
deze teloorgang van het eigendomsvoorbehoud » te hebben meegewerkt terwijl
het beroepen vonnis van de Rechtbank
van Koophandel te Brussel van 3 september 1979 slechts vastgesteld had dat
gezegd financieringscontract een clausule inhield dat de vervreemding van het
gefinancierd voertuig voor de algehele
afbetaling verbood, en aan eiseres verweten had aan de teloorgang van de
rechten en voorrechten die voor verweerster uit dit beding voortvloeiden, te hebben medegewerkt door gezegd voertuig
weder in te kopen, het arrest zowel de
bewijskracht alsmede de kracht van
gewijsde van gezegd vonnis schendt
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24
en 26 van het Gerechtelijk Wetboek);

ARREST

(A.R. nr. 3612)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1981 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over bet ee.rste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 23, 24, 26 en 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van het verbod voor
de rechter om over het niet gevraagde
uitspraak te doen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de aankoop van het kwestieuze voertuig door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
d'Elia gefinancierd werd door een financieringscontract tussen laatstgenoemde
vennootschap en de naamloze vennootschap Credit general, << waarbij een
beding van eigendomsvoorbehoud met
overname van de tekst van artikel 491
van het Strafwetboek werd voorzien »,
eiseres aansprakelijk verklaart, en bijgevolg de eis tot schadevergoedigng van
verweerster - gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde de naamloze
vennootschap Credit general - inwilligt,
om reden dat eiseres, die de naamloze
vennootschap Credit general in haar
rechten als -verkoper gesubrogeerd had,
« wist of diende te weten » op het ogenblik dat zij (eiseres) het kwestieuze voertuig van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid d'Elia weder
inkocht, « dat zij (eiseres) hierdoor het
eigendomsvoorbehoud van (verweerster)
teniet deed, en (verweerster) in de onmogelijkheid stelde haar voorrecht uit te
oefenen; ... dat dientengevolge met de
eerste rechter dient aangenomen dat de

I

tweede onderdeel, de loutere vaststelling door het arrest dat eiseres « wist of
diende te weten dat zij (door het gefinancierd voertuig weder in te kopen) het
eigendomsvoorbehoud van (verweerder)
teniet deed en (verweerster) in de onmogelijkheid stelde haar voorrecht uit te
oefenen » in rechte onvoldoende was om
te kunnen beslissen dat eiseres door
gezegd voertuig weder in te kopen haar
medewerking op foutieve wijze had verleend aan de teloorgang van de rechten
van verweersler; immers door het arrest
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uitmaakt;
er
inderdaad
beschouwd dient (te worden) dat het
terug inkopen van de wagen
gebeurde niettegenstaande dat (eiseres) de naamloze vennootschap Credit general in a! haar rechten gesubrogeerd had en voornamelijk in het
voorrecht van de onbetaalde verkoper; (eiseres) door haar rechten over
te geven aan de financierder minW at het eerste onderdeel betreft : stens een verplichting aanging, te
Over de grond van niet-ontvanke- weten niets te ondernemen dat het
lijkheid tegen het onderdeel aange- verlies kon meebrengen van het
voerd, in zoverre het de miskenning voorrecht dat zij overgaf; (eiseres)
van de bewijskracht van het finan- aan deze verplichting tekort kwam;
cieringscontract van 19 december (eiseres) op de hoogte was van de
1975 inroept, en hieruit afgeleid dat financiering en moest weten dat aan
het een vastste!ling bekritiseert die de financieringsmaatschappij nog
zonder gevolg blijft op het beschik- een belangrijk saldo verschuldigd
kende gedeelte van het arrest :
bleef; aldus uit de bestanddelen van
Overwegende dat het arrest de de zaak blijkt dat (eiseres), die de
litigieuze clausule van het financie- financiering kende en volledig aanringscontract, waarin het verbod om vaard had, bijgevolg eveneens de
het kwestieuze voertuig te ver- indeplaatsstelling van de financievreemden is geformuleerd, betitelt ringsmaatschappij in haar rechten
als een « eigendomsvoorbehoud »;
en voorrechten, een fout heeft beOverwegende dat het arrest ech- gaan door haar medewerking te
ter vaststelt dat de geleden schade geven aan de teloorgang van deze
het gevolg is van het verlies van het rechten en voorrechten >>;
voorrecht, bedoeld zijnde het voorOverwegende dat het arrest, na
recht van de verkoper van niet vastgesteld te hebben, onder meer,
betaalde roerende goederen, zoals dat eiseres wist of diende te weten
a&ngenomen door het beroepen von- dat zij verweerster in de onmogenis, dat, behoudens het bedrag van lijkheid stelde haar voorrecht uit te
de schadevergoeding, door het hof oefenen, oordeelt : « dat dientengevan beroep wordt bevestigd; dat volge met de eerste rechter dient
deze vaststelling op zichzelf volstaat aangenomen te worden dat de
om het dispositief te rechtvaardigen; medewerking van (eiseres) aan deze
dat het derhalve zonder belang is teloorgang van het eigendomsvoorwelke kwalificatie het arrest aan behoud een fout uitmaakt, die in
bedoelde clausule geeft, ook a! zou oorzakelijk verband staat met de
die verkeerd zijn;
door (verweerster) geleden schade »;
Overwegende dat hetzelfde geldt
Overwegende dat het arrest dervoor de overige in het onderdeel
aangevoerde wetsschendingen, die halve de aquiliaanse fout van eisealle stoelen op de verkeerde kwalifi- res afleidt uit de kennis die zij had
of moest hebben van de bestaande
catie van de bedoelde clausule;
Dat het onderdeel niet ontvanke- toestand en uit de medewerking die
zij niettemin aan de contractbreuk
lijk is;
verleende;
Wat het twee onderdeel betreft :
Overwegende dat deze vaststellinOverwegende dat het beroepen gen volstaan om de op de artikelen
vonnis oordeelde dat verweerster 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet« ten goede rechte doet gelden dat boek
gegronde aansprakelijkheid
de handelswijze van (eiseres) een 1 van eiseres af te leiden;
diende te worden vastgesteld dat eiseres
daarenboven als medeplichtige van de
personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid d'Elia in overeenstemming met haar en met bedrieglijke
schending van de rechten van de naamloze vennootschap Credit general, verzekerde van verweerster, had gehandeld
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
2', van het Gerechtelijk Wetboek en 97
van de Grondwet, alsmede van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter geen
uitspraak mag doen over het niet
gevraagde,
doordat het hof van beroep de stelling
van eiseres, die het oorzakelijk verband
tussen haar beweerde fout en de schade
geleden door verweerster betwistte door
erop te wijzen dat « indien (eiseres)
geweigerd had de wagen te kopen, de
personenvennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid d'Elia hem hetzij aan
een andere agent Jaguar zou verkocht
hebben - hetgeen het voorrecht ook had
uitgedoofd - hetzij deze tot haar zes
maanden later ingetreden faillissement
zou bewaard hebben; dat, in dit laatste
geval, (verweerster) geen voorrecht had
kunnen inroepen daar de door haar vertoonde stukken aantonen dat de factuur,
op 9 januari 1976 aan de griffie toegezonden, slechts op 12 januari 1976 werd
ingeschreven, zijnde buiten de door artikel 20, 5', van de Hypotheekwet voorziene termijn van vijftien dagen >>,
afwijst om reden « dat de bewering van
(eiseres) volgens dewelke de schade zich
in elk geval zou voorgedaan hebben,
zelfs indien haar fout niet zou plaats
gegrepen hebben, ingevolge de in de
falingverklaring van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid d'Elia op 29 april 1977 ... niet relevant is omdat het verdwijnen van het
voertuig uit het patrimonium van de personenvennootschap met beperkte aanspralcf!lijkheid d'Elia meteen de zekerheid van (verweerster) zou teniet doen
en overeenkomstig de regel van de
gelijkheid van de schuldeisers haar in de
positie zou plaatsen van een gewone
schuldeiser, die zijn eigendomsvoorbehoud niet kan afdwingen ten aanzien
van de failliete boedel; ... dat derhalve in
die voorwaarde de handelswijze van
(eiseres) aan (verweerster) eveneens
nadeel zou berokkend hebben »,
terwijl, eerste onderdeel, uit het arrest
niet kan worden afgeleid of het hof van
beroep oordeelt dat de wederinkoop van
het kwestieuze voertuig door eiseres op
23 maart 1977 meteen het verlies heeft
veroorzaakt van het voorwerp van het
eigendomsvoorbehoud van verweerster,
en aldus van die zekerheid, dan wei of

het hof van beroep oordeelt dat de
wederinkoop van het kwestieuze voertuig door eiseres op 23 maart 1977 tot
gevolg heeft gehad dat verweerster
meteen het voorrecht van de onbetaalde
verkoper heeft verloren zodat zij, vanaf
dat ogenblik in de positie (werd
geplaatst) van een gewone schuldeiser,
die zijn eigendomsvoorbehoud niet kan
afdwingen ten aanzien van de failliete
boedel ... >>; de motivering van het arrest
aldus met dubbelzinnigheid is behept
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, indien het hof van
beroep heeft geoordeeld dat de wederinkoop van het voertuig door eiseres op
23 maart 1977 meteen het verlies heeft
veroorzaakt voorwerp van het eigendomsvoorbehoud van verweerster, en
vervolgens van de zekerheid van
laatstgenoemde,
zijn
beslissing de
miskenning inhoudt van de bewijskracht van het financieringscontract
nr. 760718-8164-83 van 19 december 1975
tussen de verzekerde van verweerster en
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid d'Elia waarbij geen
clausule van eigendomsvoorbehoud werd
voorzien doch aileen het verbod voor de
personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid d'Elia om het gefinancierd voertuig v66r de algehele afbetaling te vervreemden (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); bovendien het arrest in
dat geval een betwisting heeft doen ontstaan die door partijen niet werd opgeworpen (schending van artikel 1138, 2',
van het Gerechtelijk Wetboek alsmede
van het algemeen rechtsbeginsel dat de
rechter geen uitspraak mag doen over
het niet gevraagde);
derde onderdeel, indien door het hof
van beroep werd geoordeeld dat de
wederinkoop van het kwestieuze voertuig door eiseres op 23 maart 1977
meteen het verlies van het voorrecht van
de onbetaalde verkoper tot gevolg had,
zodat verweerster vanaf dat ogenblik in
de positie werd geplaatst van een
gewone schuldeiser ten aanzien van de
failliete boedel, de beslissing van het
bestreden arrest dan de schending
inhoudt van de artikelen 20, 5', van de
Hypotheekwet en 546, derde lid, van de
Faillissementswet, aangezien de door
verweerster zelf voor het hof van beroep
voorgelegde kopie van de factuur betreffende de verkoop van het kwestieuze
voertuig door eiseres aan de personenvennootschap met beperkte aansprake-
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Overwegende dat in dit onderdeel
grieven worden aangevoerd die ook
reeds in het eerste onderdeel van
het eerste middel werden ingebracht;
Dat het onderdeel om de redenen
vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel
niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt op welke datum de factuur
betreffende de verkoop van het
kwestieuze voertuig door eiseres
aan de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid d'Elia
Wat het eerste onderdeel betreft : ter griffie werd neergelegd;
Over de grond van niet-ontvankeOverwegende dat het onderzoek
lijkheid door verweerster opgewor- van het onderdeel het Hof zou verpen :
plichten tot een onderzoek van feiOverwegende dat een beslissing ten waarvoor het niet bevoegd is;
gegrond is op dubbelzinnige redeDat het middel niet ontvankelijk
nen wanneer die redenen op ver- is;
scheidene wijzen kunnen worden
uitgelegd; dat een dergelijke beslissing niet regelmatig met redenen
omkleed is als zij volgens een van
die uitleggingen wettelijk verantOm die redenen, verwerpt de
woord is en volgens de andere niet;
voorziening; veroordeelt eiseres in
Overwegende dat ten deze in het de kosten.
eerste onderdeel wordt aangevoerd
22 april 1983 - 1"-kamer - - Voorzit-·
dat de beslissing dubbelzinnig is, ter : ridder de Schaetzen, voorzitter Verslaggever
: de h. Boon - Gelijkluiomdat ze voor twee uitleggingen
vatbaar is; dat er evenwel in dit dende conclusie van de h. Krings, procuonderdeel geen nadere uitleg wordt reur-generaal - Advocaten : mrs. Dasgegeven over het a! dan niet wettig sesse en Van Ommeslaghe.
zijn van de beslissing in een van
beide uitleggingen;

lijkheid d'Elia op 19 december 1975 aantoonde dat die factuur, gedagtekend van
19 december 1975, op 9 januari 1976 aan
de griffie werd toegezonden en slechts
op 12 januari 1976 werd ingeschreven,
zijnde buiten de door artikel 20, 5", van
de Hypotheekwet en 546, derde lid, van
de Faillissementswet voorziene termijn
van vijftien dagen, zodat reeds op
12 januari 1976 - en dus meer dan een
jaar v66r de wederinkoop van het kwestieuze voertuig door eiseres op 23 maart
1977 - verweerster in de positie verkeerde van een gewone schuldeiser die
zijn zekerheid niet kan doen gelden ten
aanzien van de failliete boedel, aangezien zij nagelaten had de vereiste formaliteiten tijdig te vervullen opdat haar
voorrecht van onbetaalde verkoper aan
de massa tegenstelbaar zou zijn :

Dat echter uit de stellingen van
de overige onderdelen blijkt dat
eiser oordeelt dat in beide uitleggin- Nr. 463
gen de beslissing onwettig is;
1"
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Dat derhalve het middel geenszins
stoelt op een gebrek aan motivering
en de aangevoerde grief geen schen- WEGEN- BUURTWEGding van artikel 97 van de Grondwet
WAARDEN.
uitmaakt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

KENMERK- VOOR-

Luidens de wet van 10 april 1841 op de
buurtwegen verkrijgt een , eg het kenmerk van buurtweg door zijn inschrij-

-1032ving in de atlas van de gemeente, wanneer geen tijdig bezwaar van de
belanghebbenden is ingediend en binnen tien of twintig jaar geen daad is
verricht waardoor de verkrijgende verjaring van de gemeente, die berust op
een openbaar gebruik van de weg,
werd gestuit; deze wet maakt geen
onderscheid tussen wegen waarvan de
aardebaan eigendom is van de
gemeente en wegen waarvan de aardebaan eigendom is van een particulier (1).

weg tussen de Waterstraat en de Steenweg naar Ramsel; dat hij steeds onbelemmerd toegankelijk is geweest voor
verkeer en voertuigen allerhande en dat
dit gebruik en bezit sinds mensengeheugenis heeft plaatsgehad overeenkomstig
de vereisten gesteld in artikel 2229 van
het Burgerlijk Wetboek; dat de verklaringen van de getuigen voor de vrederechter desbetreffend eensluidend zijn en
niet in strijd met wat zij later aan de
gerechtelijke politie verklaarden; dat het
algemeen gebruik van de weg slechts
werd gehinderd door de manipulaties
van eiser; dat de rechtbank de mening
(VLEMINGS T. HEREMANS, TOBBACK)
van de eerste rechter volledig bijtreedt
waar deze aanstipt dat ten deze de voorwaarden aanwezig zijn die een ieder toeARREST
laten zelfs « ut singulus » en in eigen
(A.R. nr. 3681)
belang handelend, door verjaring het
algemeen publiek karakter en gebruik
van die weg op te vorderen niettegenHET HOF; - Gelet op het bestre- staande zijn oorspronkelijk privaat
den vonnis, op 24 december 1981 in karakter,

hoger beroep gewezen door de
Rechti:Jank van Eerste Aanleg te
Turnhout;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 10, 29 van de wet van 10 april 1841
op de buurtwegen, 708, 2227, 2228, 2229,
2262 en 2265 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het vonnis voor recht zegt dat
de weg lopend naast de hoeve, eigendom
van eiser, gelegen te Hulshout, Houtvenne, Waterstraat 19, een buurtweg is
en als zodanig dee! uitmaakt van het
publiek domein en dienvolgens eiser veroordeelt tot het herstel van de weg in de
staat waarin deze zich bevond, v66r
diens ingreep op 28 april 1978, namelijk
bedekt met een voldoende en gelijkmatige verspreide laag boskiezel, degelijk
verhard en aangewalst, en oak de vordering van eiser om de verweerders te verbieden nag Ianger hun afvalwaters in de
beek ten westen van zijn erf te Iaten
!open, verwerpt, op grand : dat de eerste
rechter zeer terecht stelde dat door het
getuigenverhoor duidelijk werd bewezen
dat de kwestieuze weg gedurende alleszins meer dan 30 jaar door de algemeenheid van het publiek ter plaatse werd
aangewend als de 3,5 meter verbindings-

-----------------~
{1) Zie Cass., 20 feb. 1973 {A.C., 1973, 615);
zie oak Cass., 18 maart 1870 (Bull. en Pas.,
1870, I, 153) en de conclusie van proc.-gen.
Mathieu Leclercq; CLAEYs-BoOOAERT, Tijdschrift

voor notarissen, 1966, blz. 251.

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
rekwest tot hager beroep uitdrukkelijk
staande hield dat de kwestieuze weg in
de atlas der buurtwegen vermeld stand
als « chemin particulier », wat duidelijk
wijst op het privaat karakter van de weg
en het vonnis het oorspronkelijk privaat
karakter van de weg niet betwist; integendeel, volgens de mening van de eerste rechter, die door het bestreden vonnis volledig wordt bijgetreden, de kwestieuze weg gelegen op het privaat erf
van eiser reeds tientallen j aren op de
atlas van de wegen van de gemeente
ingeschreven is; deze motieven vaag,
onduidelijk en tegenstrijdig zijn omdat
zij enerzijds niet toelaten uit te maken
welke motieven van de eerste rechter
juist overgenomen werden en omdat zij
anderzijds, in aile geval, niet toelaten uit
te maken welke de juridische aard van
de inschrijving van de weg in de atlas
der buurtwegen is (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 10, 29 van
de wet van 10 april 1841 en 2265 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiser in zijn eerste
conclusie en in zijn tweede conclusie,
genomen in graad van beroep, uitdrukkelijk staande hield dat uit de getuigenverklaringen geenszins bleek dat de
gemeente de weg onderhouden had;
immers de getuigen Verschueren en
Ragman nooit geweten hebben dat de
weg speciaal onderhouden werd; dat de
beweringen van getuige Coppens, die
burgemeester van de gemeente was, volledig ongeloofwaardig zijn en dat de

- 1033getuige Nauwelaerts persoonlijk helang hande en dat dit gebruik en bezit
hij de zaak heeft daar hij aldaar een sinds
mensengeheugenis
heeft
garage hezit; het vonnis op deze conclu- plaatsgehad overeenkomstig de versie niet antwoordt en desaangaande eisten gesteld in artikel 2229 van
evenmin motieven zijn in het vonnis van
de eerste rechter (schending van het Burgerlijk Wetboek, oordeelt dat
« na de eensluidende verklaringen
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, een openhare erf- niet kan worden beweerd dat de
diensthaarheid van overweg over de pri- kwestieuze weg, gelegen op het private eigendom van eiser slechts door vaat erf van (eiser) doch reeds tienverjaring kan gevestigd worden mits het tallen jaren op de Atlas der Wegen
stellen, door de gemeente, van daden van de gemeente ingeschreven, door
van hezit; immers de wet inzake het ver- 'Onbruik zou zijn vervallen », « dat
krijgen van een erfdiensthaarheid geen rechtsgeldig werd bewezen dat de
hijzondere regelen inzake het hezit voor- inschrijving van de weg in kwestie
schrijft, zodat de gemeente het inzicht
dient te hehhen, naast de daden van op de Atlas der W egen gepaard is
overgang door het puhliek, de erfdienst- gegaan met een constant, alleszins
haarheid te verwerven; dit inzicht ter minstens dertigjarig gebruik door
zake niet hewezen is '(schending van de het publiek » en « dat daardoor de
artikelen 10, 29 van de wet van 10 april voorwaarden vervuld zijn om de
1814 (lees 1841), 708, 2227, 2228, 2229, weg voortaan als behorend tot het
2262 en 2265 van het Burgerlijk Wet- publiek domein der gemeente te
hoek);
beschouwen en dat het publiek
vierde onderdeel, het niet zeker is of gebruik ervan als gewettigd dient
het vonnis a! dan niet oordeelt of, naast aanvaard >>;
loutere materiele daden, het verwerven
Overwegende dat, krachtens de
van de puhlieke erfdiensthaarheid van
overgang door verjaring eveneens het wet van 10 april 1841 op de buurtweinzicht veronderstelt deze erfdiensthaar- gen, een weg, door zijn inschrijving
heid te verwerven; het evenmin kan uit- in de atlas van de gemeente, het
gemaakt worden of het hestreden vonnis, karakter van buurtweg verkrijgt
als grond voor de verwerving van de wanneer geen tijdig bezwaar van de
puhlieke erfdiensthaarheid van overgang, de tien- of twintigjarige verjaring, belanghebbenden is ingediend en
dan wei de dertigjarige verjaring weer- binnen tien of twintig jaar geen
houden heeft, zodat de motieven twijfel- daad is verricht waardoor de verachtig, duister en tegenstrijdig zijn en de krijgende verjaring van de geheslissing niet wettelijk rechtvaardigen meente, die berust op een openbaar
(schending van de artikelen 97 van de gebruik van de weg, werd gestuit;
Grondwet, 10, 29 van de wet van 10 april
1814 (lees 1841), 708, 2227, 2228, 2229,
Overwegende dat bedoelde wet
2262 en 2265 van het Burgerlijk Wet- voor de rangschikking in de categohoek) :
ric van de buurtwegen geen onderscheid maakt tussen wegen waarvan
Overwegende dat het bestreden de zate eigendom is van de
vonnis verklaart het beroepen von- gemeente en wegen waarvan de
nis in zijn geheel te bevestigen; dat zate eigendom is van een particudaaruit en uit de context van het lier; dat in het kader van die wet
vonnis blijkt dat het de motieven het verkrijgen van enige erfdienstvan de eerste rechter overneemt die, baarheid, in de zin van het Burgerna te hebben aangenomen dat door lijk Wetboek, niet aan de orde komt;
het getuigenverhoor werd bewezen
dat de kwestieuze weg gedurende
Overwegende dat, nu de jurialleszins meer dan dertig jaar door dische aard van de inschrijving van
de algemeenheid van het publiek de weg in de atlas van de buurtwevan ter plaatse werd aangewend als gen uit de wet zelf voortvloeit, de
verbindingsweg, dat hij steeds onbe- vaststelling van de inschrijving op
lemmerd toegankelijk is geweest zichzelf volstaat om het karakter
voor verkeer en voertuigen aller- van de weg te bepalen en de rechter
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nader behoefde te verklaren;
Overwegende dat, in het licht van
die vaststelling, de motieven betreffende het dertigjarig gebruik overbodig zijn om het publiek gebruik
van de weg te verantwoorden; dat
zij ook geen aanleiding geven tot
onduidelijkheid, twijfel, duisterheid
of tegenstri.jdigheid, nu ze in de context eensdeels slechts beklemtonen
dat de inschrijving op de atlas overeenstemde met het werkelijke
gebruik dat van de weg gemaakt
werd, anderdeels een antwoord uitmaken op het door eiser ingeroepen
verval door onbruik;
Overwegende
dat,
vastgesteld
zijnde dat de weg als een buurtweg
dient beschouwd te worden in de zin
van de wet van 10 april 1841, het
vonnis, dat op het constant gebruik
van de weg stoelt, niet meer diende
te antwoorden op het verweer van
eiser in verband met de ontstentenis
van onderhoudswerken vanwege de
gemeente, nu dat verweer ingevolge
de aan het geschil gegeven oplossing doelloos was geworden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 april 1983 - 1' Ieamer - Voorzitter:
ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : de h. Boon - Gelijlduidende
conclusie van de h. Krings, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en Biitzler.
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INKOMSTENBELASTINGEN

VOOR·
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEPBEGRIP.

Het hoi van beroep dat bevoegd is om in
eerste en Jaatste aanleg het beroep
van de belastingplichtige te behandelen, moet, wegens het kenmerk van
openbare orde van de belasting, in
feite en in rechte, binnen de perken
van het aanhangig gemaakte geschil,
over de zaak zelf uitspraak doen,
welke oak de nietigheid is waardoor de
aangevochten beslissing is aangetast
(1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T.
ENNIA INSURANCE COMPANY (U.K.) LTD, VEN·
NOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. F 1089 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 276, 278
van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, zoals deze artikelen ingevoegd werden respectievelijk bij artikel 2 van de
wet van 16 maart 1976 en artikel 8, § 2,
van de wet van 30 mei 1972, en 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de voorziening ingeleid door verweerster tegen de
beslissing van 3 juni 1980 van de gewestelijke directeur te Brussel II-Vennootschappen niet toelaat omdat geen beslissing werd voorgelegd van de directeur te
Antwerpen I, bij wie het bezwaarschrift
werd ingediend, en omdat de voorgelegde (en bestreden) beslissing van de
gewestelijke directeur te Brussel 11-Vennootschappen geen beslissing is door
deze genomen krachtens de artikelen 267, 268 en 277 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen,
terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
genomen door de gewestelijke directeur
te Brussel II-Vennootschappen, a! zou zij
getroffen zijn met miskenning van een
regel houdende territoriale bevoegdheidsverdeling, tach een beslissing uitmaakt in de zin van artikel 276 van het
(1} Cass.,
nr, 401}.

9

maart

1982 (A.C.,

1981-82,

-1035verweerster op 9 juli 1980 beroep
instelde tegen laatstbedoelde beslissing in zoverre deze haar bezwaar
betreffende het aanslagjaar 1976
afwijst; dat zij, nadat het hof van
beroep in de loop van de procedure
vragen had gesteld in verband met
de rechtsgeldigheid van de procedure en de toelaatbaarheid van het
beroep, op de ongrondwettigheid en
de onwettigheid van de door de
administratie gevolgde procedure
wees, doch concludeerde tot akteverlening dat zij zich gedroeg naar de
wijsheid van het hof van beroep;

Wetboek der Inkomstenbelastingen die
een krachtens artikel 267 van hetzelfde
wetboek ingeleid bezwaar beslecht, die
de bevoegdheid van de administratie nitput, en elke nieuwe beslissing met hetziMde voorwerp uitsluit, zodat het arrest
de juridische aard van deze beslissing
miskent (schending van artikel 276 van
het Wetboek der Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, het hof van beroep,
dat bevoegd is om in eerste en laatste
aanleg het beroep van de belastingplichtige te behandelen wegens het kenmerk
van openbare orde eigen aan het aanhangig gemaakte geschil en binnen de
perken van dit geschil, over de grand
ervan uitspraak moet doen, welke ook de
nietigheid is waardoor de aangevochten
beslissing is aangetast; ook het feit dat
de beslissing zou genomen zijn door een
territoriaal onbevoegde directeur deze
opdracht niet opheft en tevens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek
voorschrijft dat het hager beroep het
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hager beroep, behoudens het geval
waarin hij een bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; zodat het arrest,
waar het geweigerd heeft het geschil:
zelf ten gronde te beslechten, de
artike!en 278 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen en 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat verweerster op
2 augustus 1977 bij de directie te
Antwerpen I een bezwaarschrift
heeft ingediend tegen de te haren
laste gedane aanslag in de belasting
der niet-verblijfhouders, gemeente
Antwerpen, aanslagjaar 1976; dat zij
in 1979 wat betreft deze belasting
ook bezwaarschriften voor de aanslagjaren 1977 en 1978 indiende bij
de directie Brussel II-Vennootschappen; dat de onderhavige zaak enkel
betrekking heeft op het bezwaarschrift betreffende het aanslagjaar
1976; dat dit laatste bezwaarschrift,
samen met de bezwaarschriften
betreffende de aanslagjaren 1977 en
1978, verworpen werd bij beslissing
van 3 juni 1980 van de directie
Brussel II-Vennootschappen, deze
directie volgens eiser bevoegd zijnde
ingevolge het ministerieel besluit
van 4 augustus 1978 tot vaststelling
van het ambtsgebied van de
directies der directe belastingen; dat

Overwegende dat het hof van
beroep, na te hebben vastgesteld dat
de beslissing van de gewestelijke
directeur der directe belastingen te
Brussel II-Vennootschappen van
3 juni 1980 het bezwaarschrift van
verweerster betreffende de aanslag
voor het aanslagjaar 1976 in voornoemde belasting afwijst, oordeelt :
« dat het hof van beroep een voor.ziening slechts kan toelaten indien
de twee voorwaarden, gesteld in
artikel 278 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen, samen vervuld zijn; dat derhalve 1° de voorziening moet gericht zijn tegen een
beslissing (van een gewestelijke
directeur) getroffen krachtens de
artikelen 267, 268, 277 van het Wethoek der Inkomstenbelastingen, en
dat 2° het kantoor waar de belasting
is of moet worden gei:nd, gelegen is
in het gebied van het hof van
beroep; dat - voor wat betreft de
eerste voorwaarde - artikel 267 van
het Wetboek der Inkomstenbelastingen bepaalt dat schriftelijk bezwaar
kan ingediend worden bij de directeur van de belastingen van de provincie of het gewest in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en
de boete werden " gevestigd "; dat
door een dergelijk bezwaarschrift de
betwisting aan de jurisdictionele
bevoegdheid van deze directeur
wordt voorgelegd; dat (verweerster)
twee - inhoudelijk dezelfde - bezwaarschriften indiende tegen de
aanslag in de belasting der niet-verblijfhouders betreffende het aan-
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ontoelaatbaar mocht verklaren om
de enkele reden dat geen beslissing
van de gewestelijke directeur Antwerpen werd voorgelegd;

slagjaar 19'76 (artikel 7815600) en dit
bij " de Directie Antwerpen I, Kipdorpvest 44, 2000 Antwerpen ", d.d.
11 juli 197'7 en 2 augustus 1977 (op
het kantoor van deze directie aangekomen respectievelijk op 14 juli
1977 en 3 augustus 1977); dat (verweerster) dit bezwaar bij de directie
te Antwerpen moest indienen vermits de aanslag " gevestigd " werd
in het ambtsgebied van deze directie
(artikel 267 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen) en zijn bezwaar
onontvankelijk zou geweest zijn indien
het gericht was aan een andere
directie; dat deze bezwaarschriften
de betwisting betreffende het aanslagjaar 1976 aanhangig hebben
gemaakt bij de gewestelijke directeur te Antwerpen; dat geen beslissing van deze directeur, genomen
overeenkomstig artikel 276 van het
Wetboek der Inkomstenbelastingen,
wordt voorgelegd en dat de voorgelegde (en bestreden) beslissing van
de gewestelijke directeur te Brussel
II-Vennootschappen geen beslissing
is door deze genomen " krachtens de
artikelen 267, 268 en 277 (Wetboek
der Inkomstenbelastingen) .. " zodat
het hof van beroep de voorziening
tegen deze beslissing niet kan toelaten; dat - voor wat betreft de
tweede (hager aangehaalde) voorwaarde - zelfs niet moet nagegaan
worden of deze al dan niet vervuld
is vermits het niet vervullen van de
eerste voorwaarde volstaat om de
voorziening niet toe te laten »;
Overwegende dat het hof van
beroep, dat bevoegd is om in eerste
en laatste aanleg het beroep van de
belastingplichtige te behandelen,
wegens het kenmerk van openbare
orde van de belastingen, in feite en
in rechte, binnen de perken van het
aanhangig gemaakte geschil, over
de grand ervan uitspraak moet
doen, welke ook de nietigheid is
waardoor de aangevochten beslissing is aangetast;

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, en ongeacht het
eerste middel van eiser dat niet tot
ruimere cassatie zou kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in de kosten van de betekening van 21 juni 1982; houdt de overige kosten aan en zegt dat de feitenrechter erover uitspraak zal
doen; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
22 april 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Dubois, Antwerpen.
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1° VOORZIENING
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IN

CASSATIE

BESLISSINGEN
BURGERLIJKE
ZAKEN
WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - CASSATIEBEROEP NA CASSA·
TIEBEROEP UITGESLOTEN - VOORZIENINGEN
TERZELFDER TIJD INGESTELD.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - VRIJWILLIGE VERZEKERING INVALIDITEITSUITKERINGEN -

GRONDSLAG

Overwegende dat het arrest derVAN HET RECHT.
halve, nu het vaststelt dat door de
administratie over het bezwaar- 1' Wanneer een partij terzelfder tijd twee
schrift van verweerster uitspraak
verzoekschriften tot cassatie van een

-1037en dezelfde beslissing ter griffie van
bet Hoi indient, is de voorziening die
laatst op de algemene rol is ingescbreven, niet ontvankelijk, tenzij de partij
afstand doet van de eerst ingescbreven
voorziening (1). (Impliciet.) (Artt. 711,
1082, tweede lid, en 1085 Ger.W.)

(ALGEMEEN VLAAMS ZIEKENFONDS LIMBURG
T. BORTELS, INTERPROFESSIONEEL MUTUALISTISCH VERBOND, VERBOND VAN NEUTRALE ZIEKENFONDSEN)

Advocaat-generaal H. Lenaerts beeft
in substantie bet volgende gezegd

2" Wanneer een ziekenfonds aangesloten

is bij een verbond dat invaliditeitsuitkeringen toekent, ontleent een vrijwilJig verzekerde zijn aanspmken op die
uitkeringen niet aan een recbtstreekse
overeenkomst met bet verbond, maar
aan zijn Jidmaatschap van het ziekenfonds. [Artt. 2 en 3 wet 5 mei 1912 (2).]

L Gelet op de behandeling van de
zaken tijdens de vorige terechtzitting
dient in de eerste plaats te worden
onderzocht of er aanleiding bestaat om
de rechtspraak van het Hof te handhaven, volgens welke een tweede voorziening van dezelfde partij ook niet toelaatbaar is wanneer zij wordt ingesteld
voordat over de eerste uitspraak is
gedaan.
{1) Raadpl. de conclusie van het openbaar
Van de desbetreffende beslissing
ministerie.
Op 4 augustus 1982 werden ter griffie van hangt af of akte dient te worden verhet Hof twee voorzieningen neergelegd, leend van de afstand die mr. De Gryse
respectievelijk door mr. De Gryse en heeft gedaan van de door hem ingemr. Biitzler. Beide cassatieberoepen werden diende voorziening. Is dit het geval, dan
ingesteld door dezelfde partij en waren gericht rijst de vraag of deze afstand tot gevolg
tegen hetzelfde arrest van het Arbeidshof te heeft dat het middel van niet-ontvankeAntwerpen.
lijkheid dat ik tegen de door mr. Biitzler
Daarop bracht het openbaar ministerie ter
kennis van mr. HUtzler dat tegen de door hem ingediende voorziening heb opgeworpen,
neergelegde voorziening ambtshalve een mid- nog reden van bestaan heeft. Zoniet
del van niet-ontvankelijkheid diende te wor- moeten de in deze voorziening ingeroeden opgeworpen, hieruit afgeleid dat na een pen middelen worden beantwoord.

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

eerste voorziening geen andere wordt toegelaten.
Op 22 februari 1983 deed eiser afstand van

de door mr De Gryse neergelegde voorziening
om de niet-ontvankelijkheid van het door
mr. Biitzler ingestelde cassatieberoep te verroijden.
Ter terechtzitting van 7 maart 1983 verklaarde het openbaar ministerie het opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid voorlopig te handhaven, gelet op het verband dat
bestond of kon bestaan tussen de afstand van
de ene voorziening en de ontvankelijkheid van
de andere.
Het middel van niet-ontvankelijkheid werd
als volgt verantwoord : volgens de constante
rechtspraak van het Hof geldt de regel dat na
een eerste voorziening geen andere wordt toegelaten, ook wanneer het tweede cassatieberoep wordt ingesteld voordat over het eerste
uitspraak is gedaan. In deze zaak rijst een bijzondere moeilijkheid omdat beide voorzieningen dezelfde dag zijn ingediend. Dat kan de
toepassing van de vermelde rechtspraak
natuurlijk niet beletten. Vraag is alleen welke
van voorzieningen de eerste en welke de
tweede is. Bij ontstentenis van enige aanwijzing omtrent het uur waarop ze worden ingediend, kan die vraag nlleen worden beantwoord aan de hand van de inschrijving van de
zaken op de algemene rol, die volgens
artikel 1085 van het Gerechtelijk Vilctboek
moet geschieden << bij de indiening vu.n het
verzoekschrift >>. Luidens artikel 711 geschiedt
de inschrijving van de zakcn « in volgorde van I

I. Toelaatbaarheid van
voorziening.

een tweede

Wettelijke regeling
2. De regel dat na een eerste voorziening geen tweede is toegelaten, is thans
neergelegd in artikel 1082, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek. Zoals de
Koninklijke Commissaris in zijn Verslag
binnenkomst >> en krijgt iedere inschrijving
een volgnummer. Uit de volgnummers die de
voorzieningen op de algemene rol hebben, kan
dus worden afgeleid welke eerst en welke
daarna werd ingediend.
In antvvoord op het middel van niet-ontvankelijkheid pleitte mr. HUtzler dat de aangevoerde rechtspraak van het Hof in de huidige
stand van de procedure met meer verantwoord
was en overigens in strijd was met de tekst
van artikel 1082, tweede lid, van het Gerechtelijk \Vetboek, volgens hetwelk een tweede
voorziening niet meer mag worden ingediend
nadat over de eerste uitspraak is gedaan.
Mr. Bayart pleitte namens tweede verweerder
voor het behoud van de rechtspraak.
Het O.M. concludeerde ter terechtzithng van
25 april 1983.
{2) De \Vet van G mei 1912 is opgeheven door
art. 6, § 1, van de wet van 24 december 1930.
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opmerkt, gaat deze bepaling terug tot
artikel 39 van titel IV van het reglement
van 28 juni 1738.
Terwijl dit artikel 39 bepaalt dat geen
tweede voorziening kan worden ingesteld nadat een eerste verworpen werd,
luidt artikel 1082 dat een tweede cassatieberoep niet toegelaten is « na de uitspraak op een vordering tot cassatie "·
Deze tekstwijziging werd tijdens de voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek.
niet nader toegelicht.
In onderhavig geval lijkt ze mij ook
niet belangrijk te zijn. Want de vraag is
hier of de regel ook toepassing vindt op
een tweede voorziening die reeds is ingediend alvorens het Hof over de eerste
een arrest heeft gewezen. En op dat punt
komen beide bepalingen overeen; want
terwijl artikel 1082 luidt « na de uitspraak "• bepaalde het oorspronkelijke
artikel 39 « apres qu'une demande en
cassation ... aura ete rejetee ».
Deze laatste bepaling is oak letterlijk
overgenomen in artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering. Voor de oplossing van het bier gestelde probleem is
het dus van belang oak rekening te houden met de rechtspraak in strafzaken.

Rechtspraak
3. Dat een tweede voorziening oak niet
toelaatbaar is wanneer zij v66r de uitspraak over de eerste wordt ingediend, is
door de rechtspraak van het Hof steeds
aangenomen. In zoverre mij bekend is,
maken s!echts 2 arresten
van
respectievelijk 21 en 22 april 1884 - uitzondering op deze constante rechtspraak
en dan nag wei in de zeer speciale materie van verkiezingszaken. Volgens deze
arresten mag na een eerste regelmatige
voorziening een tweede worden ingediend binnen de voorgeschreven termijn
en v66r het neerleggen van de stukken
ter griffie (4). Opmerkelijk is wei dat oak
in deze gevallen, zoals in onderhavige
zaak, de eerste voorziening regelmatig
was, terwijl de rechtspraak begrijpelijkerwijze in de regel uitspraak doet over
een tY.reede voorziening die na een onregelmatige voorziening is ingediend.
4. In burgerlijke zaken is de desbetreffende rechtspraak niet zo uitgebreid.
Sedert de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk Wetboek kunnen wij verwij-

zen naar de arresten van 9 maart 1978
(5) en 16 mei 1980 (6) die beide beslissen
dat een tweede voorziening van dezelfde
partij niet ontvankelijk is, zelfs indien
die tweede voorziening is ingesteld
voordat over de eerste uitspraak is
gedaan.
De aandacht mage erop worden gevestigd dat geen van beide arresten melding
maakt van artikel 1082 van het Gerechtelijk Wetboek of van enige andere wettelijke bepaling.
5. Dat doet evenmin het arrest van
23 oktober 1958 gewezen in belastingzaken (7). Het arrest van 17 januari 1967
(8) daarentegen verwijst a.m. naar artikel 39 van de verordening van 1738 en
naar artikel 438 van het Wetboek van
Strafvordering : het verklaart een
tweede verzoekschrift niet ontvankelijk,
omdat het een nieuwe voorziening
vormt, oak a! wordt het betrokken stuk
« bijvoegsel aan de voorziening in cassatie » genoemd.
Naar het genoemde artikel 39 verwijzen oak de aaesten van 14 november
1939 (9) en 11 maart 1940 (10), respectievelijk gewezen inzake directe belastingen en gemeentebelastingen. Zij onderstrepen dat het gaat om " des regles
essentielles qui president a !'institution
de Ia Cour de cassation » en dat het
beginsel neergelegd in artikel 39 is :
« inspire par le souci de !'interet public
et etabli en vue d'eviter notamment que
soit remise constamment en question,
par des pourvois successifs, l'autorite de
Ia chose jugee en dernier ressort ».
Ligt in deze overwegingen wellicht de
verklaring waarom het Hof het niet
noodzakelijk acht in burgerlijke zaken te
verwijzen naar artikel 1082 van het
Gerechtelijk Wetboek? Kan hieraan niet
de gedachte ten grondslag hebben gelegen dat deze regel zo fundamenteel is
voor een goede rechtsbedeling en de
werking van het Hof dat hij dient te
worden beschouwd als een beginsel van
gerechtelijk recht dat a.m. in artikel 1082
tot uitdrukking wordt gebracht? Als dat
zo is, verliest het argument dat de
{5) A.C., 1978, 791.
{6) A.C., 1979-80, 1155.
{7) A.C., 1959, 158.
{8) A.C., 1967, 604.

{3) Dee] I, blz. 428.

{9) Bull. en Pas., 1939, I, 470.

{4) Bull. en Pas., 1884, I, 135 en 144

(10) Bull. en Pas., 1940, I, 33.
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tekst van die bepaling, wel heel wat van
zijn waarde. Dan moet die rechtspraak
niet meer worden getoetst aan de tekst
van het artikel, maar aan de draagwijdte
en de bestaansreden van het beginsel.
6. In tegenstelling tot de rechtspraak
in burgerlijke zaken vinden wij de regel
in strafzaken zeer veelvuldig toegepast
en
steeds
met
verwijzing
naar
artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering. Herhaaldelijk wordt beslist
dat een partij zich krachtens dit artikel
geen tweede maal in cassatie kan voorzien tegen een en dezelfde beslissing,
zelfs als dit tweede cassatieberoep v66r
de verwerping van het eerste wordt·
ingesteld (11). Volgens de notities beslissen de arresten van 4 maart 1929 (12) en
22 maart 1938 (13) dat artikel 438 ook
toepasselijk is wanneer over de beide
voorzieningen uitspraak wordt gedaan
door hetzelfde arrest.
Hoe valt deze rechtspraak te rijmen
met de tekst van dit artikel luidens
welke een partij zich niet nogmaals in
cassatie kan voorzien « wanneer een eis
tot cassatie verworpen wordt >> ? In een
noot onder het arrest van 29 oktober
1945 geeft procureur-generaal Cornil
daarvan de volgende verklaring : hoewel
het Hof in een enkel arrest uitspraak
over de beide voorzieningen doet, onderzoekt het ze tach achter elkaar, te beginnen met de oudste; en nadat het deze
verworpen heeft, is het Hof gebonden
door de regel dat na een eerste voorziening geen tweede kan worden ingediend,
en is het met toepassing van die regel
verplicht ook de tweede te verwerpen
(14).
7. Deze constante rechtspraak gaat valgens de procureur-generaal, evenals valgens Scheyven (15), terug op het arrest
van 18 januari 1866 (16).
In zijn pleidooi heeft mr. Biitzler duidelijk aangetoond dat de cassatieproce(11) Zie o.m. Cass., 3 jan. en 4 april 1979
(A.C., 1978-79, 497 en 925), 14 jan. en 9 juni
1981 (Bull. en Pas., 1981, I, 514 en 1153).

dure ingevolge het besluit van de Soevereine Prins van 15 maart 1815 op dat
ogenblik heel anders was dan in 1738 en
dat de procedure sedertdien nogmaal
grondig gewijzigd werd door de wet van
25 februari 1925.
Het arrest van 18 januari 1866 moet
dus met de grootste omzichtigheid worden gelnterpreteerd wanneer men het
als precedent wil inroepen om de rechtspraak na 1925 te verantwoorden. Het is
slechts bruikbaar in zoverre de regel die
later eruit is overgenomen, zijn plaats
kan blijven vinden in de alsdan toepasselijke regeling en de beginselen die
eraan ten grondslag liggen. Is dat niet
het geval, dan mag de rechtspraak waartoe het precedent geleid heeft, niet
gehandhaafd blijven. Is zij echter niet in
strijd met de thans geldende regeling,
dan heeft het daarentegen geen belang
dat het precedent zelf intussen achterhaald is.
De enige considerans van het arrest
van 18 januari 1866 die thans nag in aanmerking kan worden genomen, is die
welke in de latere arresten is hernomen
en los van de vroegere procedureregeling
kan worden beoordeeld. Zoals de
genoemde arresten van 14 november
1939 en 11 maart 1940 later zullen herhalen, overweegt het Hof : « que le legislateur n'a pu vouloir surtout que ... la partie condamnee flit autorisee a remettre
constamment en question, par des pourvois successifs, l'autorite de la chose jugee en dernier ressort; que tel est incontestablement !'esprit qui a preside aux
dispositions de !'ordonnance de 1738 »,
Uit de ontleding van de rechtspraak
blijft uiteindelijk alleen deze redengeving als uitdrukkelijke verantwoording
over, samen met die andere considerans
uit de arresten van 1939 en 1940 dat het
gaat om « des regles essentielles qui president a !'institution de la Cour de cassation ».
Vraag is dan of die tach eerder
schaarse verantwoording kan volstaan
om de rechtspraak te handhaven.
Bespreking

(12) Bull. en Pas., 1929, I, 120, 5°,
(13) Bull. en Pas., 1938, I, 106, 2°.
(14) Bull. en Pas., 1945, I, 260.

(15) Traite pratique des pourvois en cassation, 1885, nr. 186.
(16) Bull. en Pas., 1866, I, 174, met conclusie
van eerste advocaat-generaal Faider.

8. Ik moet toegeven dat het argument
afgeleid uit het gezag van gewijsde niet
erg overtuigend klinkt wanneer de
tweede voorziening wordt ingediend
alvorens over de eerste uitspraak is
gedaan.
Krachtens de artikelen 24 en 26 var,
het Gerechtelijk Wetboek heeft de aan

-1040gevochten beslissing immers gezag van
gewijsde vanaf de uitspraak en zolang ze
niet ongedaan is gemaakt. Het cassatieberoep zelf heeft als zodanig dus geen
invloed op bet gezag; aileen de vernietiging maakt er een einde aan. Dan is het
ook onverschillig of er een of twee voorzieningen worden ingediend.
Hetzelfde geldt de kracbt van gewijsde
die, volgens artikel 28, aan de beslissing
gebecht wordt zodra ze niet meer vatbaar is voor verzet of boger beroep, dus
voor een gewoon rechtsmiddel, niet voor
een buitengewoon, zoals het cassatieberoep er een is.
Begrijpelijk is wei het bezwaar dat,
wanneer eenmaal het cassatieberoep verworpen is, het gezag van bet recbterlijk
gewijsde opnieuw " voorwaardelijk en
beperkt » (17) wordt door een tweede
voorziening. Maar dit euvel bestaat niet
wanneer over beide voorzieningen gelijktijdig door een enkel arrest uitspraak
wordt gedaan; want dan wordt door dit
ene arrest bet gezag van het gewij sde
ofwel definitief - in geval van verwerping - ofwel samen met de beslissing
tenietgedaan - in geval van vernietiging.
9. Niet zonder belang is daarentegen
wei de overweging dat over de rechterlijke beslissing die door uitputting van
de gewone rechtsmiddelen in kracht van
gewijsde is gegaan, zo weinig mogelijk
onzekerheid
mag
blijven
bestaan.
Daarom moet de mogelijkheid om een
buitengewoon rechtsmiddel aan te wenden, beperkt worden gehouden. De
rechtspraak van het Hof nopens de toelaatbaarheid van een tweede cassatieberoep moet ertoe bijdragen dat doe! te
bereiken.
Er is evenwel nag een tweede reden
waarom het indienen van een voorziening aan strikte regels moet worden gebonden en aan een strenge en preciese
procedure de hand moet worden gehouden - wat niet wil zeggen dat zij nodelaos formalistisch moet zijn.
Een beperking van de mogelijkheden
om cassatieberoep in te stellen, moet het
Hof belpen zijn opdracht in de meest
gunstige omstandigheden te vervullen,
o.m. door overbodige en slecht voorbereide voorzieningen te voorkomen, zonder daarorn te n1oeten spreken, zoals het
arrest van 18 januari 1866 doet, van
(17) Verslag over de Gerechtclijke Hervm:·
ming, I, blz. 53.

(prendre) des precautions speciales
pour prBvenir l'abus de ces voies extraor-

«

dinaires de recours ».
In burgerlij ke zaken is het gevaar
daarvoor ongetwijfeld minder groat
wegens de verplichte tussenkomst van
een advocaat bij het Hof. Maar de fout
kan ook liggen aan de partij zelf, zoals
in deze zaak, of aan bijvoorbeeld de
gerechtsdeurwaarder.
Is het optreden van een advocaat bi,i
het Hof niet verplicht, zoals in strafzaken in de regel het geval is, dan is het
risico van onverantwoorde cassatieberoepen daarentegen zeer reeel. De vele
arresten die de tweede voorziening verwerpen, evenals de menige afstanden die
in strafzaken worden gedaan, tonen duidelijk aan hoe ondoordacht dit rechtsmiddel wordt gehanteerd. Dat zou nog
erger worden zo partijen ongehinderd
verschillende voorzieningen in dezelfde
zaak zouden mogen indienen. Daarom
moet streng de hand worden gehouden
aan de regel dat een tweede voorziening
in geen geval toelaatbaar is, ook al is
over de eerste nog geen uitspraak
gedaan.
A! is dan het gevaar voor misbruiken
en onkunde in burgerlijke zaken onbestaande en het gevaar voor onachtzaamheden minder groat, het is tach moeilijk
denkbaar dat de rechtspraak in burgerlijke zaken een andere richting zou uitgaan dan in strafzaken, nu het voorschrift van artikel 1082, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek precies hetzelfde is als dit van artikel 438 van het
Wetboek van Strafvordering. Artikel 1082
geldt overigens ook in andere materies
waarin de tussenkomst van een advocaat
bij het Hof niet verplicht is, bijvoorbeeld
in zaken van provincie- en gemeentebelastingen.

10. Dat het Hof ook in burgerlijke
zaken een versnippering van de procedure met klem afwijst, beeft het in het
arrest van 18 juni 1981 nag bevestigd.
Een aanvullende memorie werd verworpen op grand dat « verweerder in zijn
enige memorie alle beschouwingen waarmee hij op de voorziening wenst te antwoorden, ineens naar voor moet brengen
en aan de memorie alle stukken moet
hechten waarop hij zich te dien einde
wenst te beroepen ». Op dit punt is de
procedure in burgerlijke zaken dus
strenger dan in strafzaken.
Opgemerkt mage daarbij worden dat
oak deze rechtsregel door geen en kel
artikel van het Gerechtelijk Wet.bonk uit-
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moet dus wei zijn dat het Hof de naleving ervan geboden acht in het belang
van een normaal procedureverloop en
een goede rechtsbedeling.
Zo de verweerder zijn verdediging in
een enkele memorie moet samenvatten,
is er nog meer reden om de eiser te verplichten slechts een cassatieberoep in te
stellen.
Nu is dit voorschrift wei niet een van
« les regles essentielles qui president a
!'institution de Ia Cour de cassation »,
zeals de arresten van 1939 en 1940 het
uitdrukken. Maar men kan tach zeker
zeggen dat het behoort tot dat geheel
van procedureregelen die een goede
rechtsbedeling voor het Hof waarborgen.
En dat lijkt ruimschoots voldoende om
de besproken rechtspraak te verantwoorden.
11. Nu is het best mogelijk dat in
bepaalde gevallen moeilijkheden bij de
toepassing van de regel ontstaan, zeals
mr. Biitzler in zijn pleidooi heeft opgemerkt.
De vraag welke voorziening de eerste
is, kan naar mijn mening duidelijk worden beantwoord aan de hand van het
Gerechtelijk Wetboek : het enige criterium dat in aanmerking komt, is de
indiening van het verzoekschrift ter griffie, dat wordt vastgesteld door de
inschrijving op de rol (artt. 1079 en 1085)
en het volgnummer dat de griffier eraan
geeft (art. 711).
De toepassing van de rechtspraak zou
in het gedrang kunnen komen wanneer
de samenvoeging van de beide voorzieningen uit het oog zou worden verloren.
Het staat de !eden van het Hof en het
openbaar ministerie evenwel te waken
voor een normaal verloop van de procedure. Het is niet omdat daarbij tach een
vergissing zou kunnen worden begaan,
dat de regel zelf verkeerd is - abusus
non tollit usum.
De invloed van een afstand op de toepassing van de regel zal ik hierna onderzoeken.
Doch ook a! zou de rechtspraak van
het Hof in bepaalde gevallen tot moeilijkheden kunnen leiden en zelfs een of
ander nadeel tot gevolg kunnen hebben,
daarom moet zij nog niet als zodanig
worden verworpen omdat zij niet rationee! in haar gevolgen zou zijn, zoals
mr. Biitzler betoogt.
12. Tegen die rechtspraak wordt ten
slotte nag het bezwaar gemaakt dat zij

ingaat tegen de tekst van artikel 1082
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens
hetwelk geen voorziening meer open
staat « na de uitspraak op een vordering
tot cassatie ».
Ogenschijnlijk is zij met een enge, letterlijke interpretatie van deze bepaling
- zoals overigens van artikel 438 van
het Wetboek van Strafvordering
inderdaad moeilijk in overeenstemming
te brengen.
De tekst van de wet is echter niet
noodzakelijk de juiste weergave van de
betekenis die de wetgever eraan heeft
willen geven. De rechter mag de tekst
weliswaar geen geweld aandoen om zijn
persoonlijke mening omtrent hetgeen de
wetgever had moeten willen, in de plaats
te stellen van diens werkelijke bedoeling. Maar wanneer de ware bedoeling
met zekerheid kan worden afgeleid uit
objectieve elementen mag de tekst niet
verhinderen dat aan de wetsbepalingen
haar echte draagwijdte en betekenis
wordt gegeven.
Wanneer de opsteller van artikel 1082
verklaart dat hij het beginsel neergelegd
in artikel 39 van titel IV van de verordening van 28 juni 1738 overneemt en de
wetgever de voorgestelde tekst zonder
enige wijziging of opmerking aanneemt,
is het tach duidelijk dat hij geen afbreuk
heeft willen doen aan de betekenis van
dit artikel. En dan lijdt het oak geen
twijfel dat het gaat om de betekenis die
de rechtspraak van het Hof sedert vele
decennia aan die bepaling en aan het
gelijkluidende artikel 438 van het Wethoek van Strafvordering heeft gegeven.
Die rechtspraak was de koninklijk commissaris zeker niet onbekend, temeer
daar hij de bepalingen omtrent de voorziening in cassatie heeft opgesteld met
medewerking en op verslag van twee
advocaten bij het Hof - mr. Faures en
mr. Fally (18). Waren de opstellers van
artikel 1082 of de wetgever het met de
interpretatie van het Hof niet eens
geweest, dan zouden zij zeker niet nagelaten hebben zulks in de tekst van het
artikel, althans in de commentaar of de
bespreking ervan, tot ui tdrukking te
brengen. Uit hun stilzwijgen mag met
zekerheid worden afgeleid dat de rechtspraak van het Hof de draagwijdte en
betekenis die de wetgever eraan heeft
willen hechten, juist weergeeft.

I

(18) Verslag over de Gerechtelijke Hervor
ming, dee! I, blz. 425.
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te zijn om de rechtspraak te handhaven.
En dit klemt des te meer, wanneer men,
zoals het Hof in burgerlijke zaken
schijnt te doen, ze niet zozeer beschouwt
als een rechtstreekse toepassing van
artikel 1082, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maar eerder als de toepassing van het beginsel van gerechtelijk recht dat in dat artikel tot uitdrukking wordt gebracht.
Conform deze rechtspraak was er dus
wei reden om ter kennis van mr. Biitzler
te brengen dat een middel van niet-ontvankelijkheid tegen de door hem ingediende voorziening ambtshalve diende te
worden opgeworpen.
II. Afstand van de voorziening.
13. Is de tweede voorziening niet ontvankelijk, dan staat vanzelfsprekend
niets de afstand van de eerste in de weg.
Deze zou aileen kunnen worden verworpen indien het Hof zou oordelen op zijn
constante rechtspraak te moeten terugkomen. Alsdan zou de afstand immers
steunen op een verkeerd motief; want zij
wordt gedaan om de niet-ontvankelijkheid van de tweede voorziening te vermijden. En een afstand die op een verkeerd motief steunt, wordt door het Hof
niet in aanmerking genomen (19).
Handhaaft het Hof evenwel zijn
rechtspraak dat een tweede voorziening
ook niet v66r de uitspraak over de eerste
kan worden ingesteld, dan dient de
vraag nog te worden onderzocht of de
niet-ontvankelijkheid van de tweede
voorziening vervalt door de afstand van
de eerste.
14. De notitie bij het arrest van 26 juni
1972 (20} formuleert de regel als volgt :
« de decretering van de afstand stemt
niet overeen met de verwerping van de
voorziening en belet niet dat een voorziening die later, binnen de wettelijke termijn en, tegen dezelfde beslissing ingesteld wordt, ontvankelijk is », Deze vaste
rechtspraak werd uitvoerig toegelicht en
verantwoord door procureur-generaal
P. Leclercq in zijn conclusie bij het
arrest van 18 mei 1933 (21).

------------------1
(19) Zie in burgerlijke zaken : Cass., 16 mei
1980 (A.C., 1979-80, 1155, nr. 586); in
strafzaken : Cass., 13 feb. 1980 (ibid., 1979-80,
700, nr. 367).

Opgemerkt moge worden dat het in
deze rechtspraak steeds gaat om een
geval waarin eerst afstand wordt gedaan
en daarna een nieuwe voorziening wordt
ingediend. Op dit laatste ogenblik is er
dus geen andere voorziening meer aanhangig; de eerste, niet meer bestaande
voorziening heeft dan begrijpelijkerwijze
geen weerslag op de tweede, juisier
gezegd de enige overblijvende voorziening.
15. In onderhavige zaak is de toestand
echter gans anders. Op het ogenblik dat
de tweede voorziening wordt ingediend,
bestaat de eerste nog. En dan zou wellicht de vraag kunnen worden gesteld of
een cassatieberoep, dat niet ontvankelijk
is wanneer het wordt ingediend, achteraf
ontvankelijk kan worden door een daarvan onafhankelijke proceshandeling van
de betrokken partij, met name de
afstand.
Ik meen evenwel niet dat de vraag zo
moet worden gesteld.
Daareven werd eraan herinnerd op
grand van welke redenering het Hof de
regel van de artikelen 1082, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek en 438 van
het Wetboek van Strafvordering ook toepast wanneer de tweede voorziening
wordt ingediend voordat over de eerste
uitsprak werd gedaan : het verwerpt
eerst de oorspronkelijke voorziening en
beslist vervo!gens dat, na de verwerping
van de eerste, de tweede niet meer toelaatbaar is. De tweede is dus niet ab initio ontoelaatbaar, maar wordt het pas na
de uitspraak over de eerste.
Zoa.ls procureur-generaal P. Leclercq
ook in zijn genoernde conclusie heeft
gezegd, « le desistement replace Jes parties dans l'etat oil elles etaient quand Ia
demande n'avait pas ete formee , (22).
Ingevolge de afstand moet de eerste
voorziening geacht worden nooit te zijn
ingediend. Op het ogenblik dat de
tweede werd ingesteld, was zij ni.et
ontoe1aatbasx; zij zou dit JllHfH' wonlen
door de uitspraak over de eersle. En vermits die uitspraak er als gevolg van de
afstand nooit komt, is de tweede ook
nooit ontoelaatbaar geweest. Zij moet
integendeel worden geacht van het begin
af ontvankelijk te zijn en dit uiteraard te
blijven.

(20) A.C., 1972, 1027.
(21) Bull. en Pas., 1933, I, 234.

(22) Ibid., biz. 238.
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in het arrest van 6 oktober 1936 (23), dat
volgens de notitie impliciet de volgende
beslissing bevat : wanneer dezelfde partij binnen de wettelijke termijnen een
onregelmatige en een regelmatige voorziening indient, en daarna afstand doet
van de onregelmatige voorziening, verleent het Hof akte van de afstand van de
eerste voorziening en doet uitspraak
over de tweede.
Het enige verschil met onderhavige
zaak is dat het ten deze om twee op zich
zelf regelmatige voorzieningen gaat.
Maar dat verandert naar mijn mening
niets aan de oplossing van het hier
gestelde probleem : in beide hypothesen
is afstand mogelijk en blijft slechts een
voorziening over.
Er is derhalve geen reden om de grand
van niet-ontvankelijkheid, die ik aanvankelijk tegen de voorziening nr. 3773 had
opgeworpen, in de huidige stand van de
procedure nog te handhaven.
De in die voorziening ingeroepen middelen dienen derhalve te worden onderzocht.

III. Onderzoek van
nr. 3773.

de

voorziening

17. De redengeving van het arrest laat
er geen twijfel over bestaan dat er valgens het arbeidshof geen overeenkomst
tussen de verzekerde en het verbond
bestaat. En die vaststelling is niet strijdig met de in het eerste middel vermelde
consideransen. Hieruit volgt dat, van de
grieven die in de eerste drie onderdelen
van dit middel worden aangevoerd, nog
aileen nader moet worden onderzocht of
de beslissing strijdt met de artikelen 2
en 3 van de wet van 5 mei 1912.
Deze wet bepaalt aileen onder welke
voorwaarden de verbonden van ziekenfondsen, en uitzonderlijk ook de ziekenfondsen zelf, subsidies kunnen ontvangen voor hun dienst invaliditeit. Het
l>epaall niet onder welke voorwaarden de
verzekerden recht op invaliditeitsuitkering hebben en tegenover wie - het verbond of bet ziekenfonds -- zij dit recht
kunnen doen gelden. Buiten de wetteli.ik
gestelde voorwaarden kan zowel de ene
als de andere zulke uitkering toekennen,
maar dan wordt die dienst niet gesubsidieerd. Door de wet van 24 december
1980 (art. 6, § 1) is de wet van 5 mei 1912
opge heven. Dit heeft wei tot gevolg dat
(:'.:J) Bull. en Pas., 1936, I, 380.

de vrijwillige invaliditeitsverzekering
niet meer voor subsidii~ring in aanmerking komt. Maar dit belet niet dat zowe!
de verbonden als de ziekenfondsen statutair invaliditeitsuitkeringen kunnen blijven uitkeren en dat de verzekerden erop
aanspraak kunnen blijven maken indien
hun dat recht is toegekend.
In de allereerste plaats moet het recht
op invaliditeitsuitkering in de vrijwillige
verzekering bepaald worden op grand
van de statuten, wat het arbeidshof
terecht gedaan heeft.
In zoverre deze verzekering bovendien
tot stand is gekomen in het raam van de
wet van 5 mei 1912 - wat het arrest ook
vaststelt - is er evenwel geen sprake
van schending van de artikelen 2 en 3.
Die artikelen gewagen weliswaar van
« werkende !eden » en « zieke of invalide
!eden » en daarmee worden vanzelfsprekend de verzekerden bedoeld. Maar dat
wil daarom nog niet zeggen dat er een
overeenkomst bestaat tussen de verzekerden en het verbond.
Het statuut van de verbonden en de
ziekenfondsen en hun rechtsbetrekkingen met de verzekerden worden bepaald
door de wet van 23 juni 1894. En uit artikel 3 van deze wet blijkt duidelijk dat de
verbonden groeperingen van ziekenfondsen zijn, niet van verzekerden; dezen
zijn aileen lid van een ziekenfonds, niet
van een verbond. Hun rechten op uitkering ontstaan dus uit de statuten van het
ziekenfonds. En zo die uitkeringen hun
worden betaald door het verbond, dan is
zulks ingevolge de rechtsbetrekking tussen het ziekenfonds en het verbond,
m.a.w. om wille van de verbintenis die
het verbond tegenover het aangesloten
ziekenfonds heeft aangegaan om aan de
!eden van dit fonds de uitkeringen toe te
kennen.
Wanneer de artikelen 2 en 3 van de
wet van 5 mei 1912 dan melding maken
van « leden » in de zin van verzekerden,
kan dit letterlijk aileen ge!den wannecr
de subsidies rechtstreeks aan de zieken..
fondsen worden toegekend. Zoniet wor. .
den c\aarmee de !eden van die fondsen
bedoeld, niet van bet verbond.
In geen geval volgt daaruit dat een
rechtstreekse overeenkomst iussen verzekerden en verbond bestaat.
Het onderdeel faalt naar recht.
De in het vierde onderdeel aangevochten considerans betekent niet clat de loutere aansluiting van het ziekenfonds bij
het verbond automatisch tot gevolg heeft
dat aile !eden van het fonds recht heb-
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daarvoor geen bijdragen betalen.
Ret onderdeel mist: feitelijke grandslag.

leid dat dezelfde partij tegen dezelfde
beslissing reeds een voorziening heeft
ingesteld en na een eerste voorziening
geen andere wordt toegelaten :

18. In strijd met wat in het eerste
onderdeel van het tweede middel wordt
aangevoerd, beslist het arbeidshof niet
dat eiser contractueel ertoe verbonden
was zelf de invalidi teitsuitkeringen toe
te kennen, zodat de aangeklaagde tegenstrijdigheid niet bestaat.
De contractuele aansprakelijkheid van
eiser tegenover ZiJn verzekerde leidt het
arrest hieruit af dat eiser met diens
belangen geen rekening heeft gehouden
wanneer hij van verbond veranderde.
Dat is niet onverenigbaar met de statuten.
Oak het tweede onderdeel faalt.
Ik concludeer tot het verlenen van
akte van de afstand van de voorziening
nr. 3772 en tot de verwerping van de
voorziening nr. 3773.

Overwegende dat het openbaar
ministerie ter terechtzitting van
25 april 1983 in zijn conclusie verklaart het middel niet te handhavEm
als gevolg van de afstand v1m
de voorziening ingeschreven onder
nr. 3772;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid geen reden van bestaan
meer heeft;
'

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 2 en 3 van de wet
van 5 mei 1912 tot verlenging van
premien aan de onderlinge invaliditeitskassen,
doordat het arrest eerste verweerders

ARREST

(A.R. nrs. 3772 en 3773)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1982 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewe-

zen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven in de algemene
rol onder de nrs. 3772 en 3773, die
tegen het arrest zijn gericht, dienen
te worden gevoegd;
I. Wat de voorziening ingeschreven onder nr. 3772 betreft
Overwegende dat eiser, bij akte
neergelegd ter griffie van het Hof
op 23 februari
1983, verklaart
afstand te doen van de voorziening
dle in zijn naam door mr. De Gryse
is ingediend;
II. Wat de voorziening ingeschreven onder nr. 3773 betreft :

Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie ter
terechtzitting van 7 maart 1983 tegen de
voorziening opgeworpen, overeenkomstig
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek ter kennis gebracht en hieruit afge-

oorspronkelijke vordering, ertoe strekkend vanaf 1 j anuari 197 9 betaling te
verkrijgen van daguitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid uit hoofde van
een vrijwillige aanvullende verzekering,
gegrond verklaart tegen eiser en ongegrond tegen tweede verweerder, en
tevens eiser veroordeelt tot het aanleggen van reserves om de verstrekking
van de litigieuze uitkeringen te verzekeren, op grand van onder meer de volgende overwegingen : « de invaliditeitsverzekering in kwestie steunt onrechtstreeks op de wet van 23 juni 1894 in
zoverre deze de mutualiteiten als primaire organisaties instelt en hen toelaat
verbonden te stichten om de dienst van
Ianger lopende prestaties te dragen; 'zij
steunt rechtstreeks op de wet van 5 mei
1912 vermits zij uitkeringen van lange
duur verschaft en bijgevolg door het verbond georganiseerd wordt; uit de statuten van het Interprofessioneel Mutualistisch Verbond (voorheen Interprofessioneel Verbond van Onzijdige Ziekenfondsen, daarna Verbond Inter 514 genoemd),
inzonderheid de artikelen 4 en 7 (vroeger
5 en 8), en de statuten van het Algemeen
Vlaams Ziekenfonds Limburg, inzonderheid de artikelen 2 en 4, treedt naar
voren dat het verbond de ziekenfondsen
als aangeslotenen heeft en dat het de
uitkeringen van de invaliditeitsverzekering aan de !eden van ziekenfondsen verschaft uit oorzaak van de aansluiting
van het ziekenfonds bij het verbond en
bijgevolg zolang de aansluiting duurt »,

I
1
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zich kunnen
derde onderdeel, indien het arrest de ziekenfondsen aldus beslist dat geen rechtstreekse over- verenigen tot verbonden, onder
eenkomst tot stand kwam tussen eerste andere, met het doel gemeenschapen tweede verweerder, die beslissing pelijk hun diensten te organiseren;
onverenigbaar is met de overwegingen dat de regering, krachtens de voordat « de invaliditeitsverzekering in kwes- melde wet van 5 mei 1912, jaarlijkse
tie door het verbond georganiseerd toelagen toekende aan de « onderwordt " en dat het verbond de uitkerin- linge invaliditeitskassen "• dit zijn
gefi van de invaliditeitsverzekering
rechtstreeks aan de !eden van de zieken- verbonden van ziekenfondsen en
fondsen
verschaft
(schending
van bepaalde individuele ziekenfondsen,
artikel 97 van de Grondwet), evenals met in zoverre ze tot doe! hadden uitkede ter zake geldende wetsbepalingen, die ringen wegens langdurige arbeidsvolgens het arrest ten deze toepasselijk ongeschiktheid te doen;
zijn, en luidens welke een onderlinge
Overwegende dat, hoewel in de
invaliditeitskas, ten einde gerechtigd te
zijn op de jaarlijkse regeringssubsidies, artikelen 2 en 3 van voormelde wet
aan haar !eden uitkeringen verschaft in van 1912, met betrekking tot de subwerkende
geval van, onder meer, arbeidsonge- sidiering, de termen
schiktheid, en eveneens rechtstreeks van leden " en « zieke of invalide !eden "
haar !eden bijdragen ontvangt, wat het van de onderlinge invaliditeitskasbestaan van een rechtstreekse overeen- sen worden gebezigd, zulks in
komst impliceert (schending van de arti- rechte niet inhoudt dat de aansprakelen 2 en 3 van de wet van 5 mei 1912); ken van de individuele ziekenfondsleden op de invaliditeitsuitkeringen
verstrekt door het verbond waartoe
W at het derde onderdeel betreft :
hun ziekenfonds behoort, voortOverwegende dat het arbeidshof vloeien uit een rechtstreekse overi~ de in het middel geciteerde consi- eenkomst tussen elk van hen en dat
deransen vaststelt dat, zo de invali- verbond;
diteitsverzekering door tweede verweerder wordt georganiseerd, uit
diens statuten en uit die van eiser
naar voren treedt dat het verbond,
tweede verweerder, de ziekenfondOm die redenen, verleent akte
sen als aangeslotenen heeft, en dat van de afstand van de voorziening
het aan de individuele leden van die ingeschreven onder nr. 3772; verfondsen uitkeringen verstrekt uit werpt de voorziening ingeschreven
oorzaak van die aansluiting en onder nr. 3773; veroordeelt eiser in
zolang ze duurt;
de kosten.
Dat die vaststelling niet onver1983 - 3' kamer - Voorzitter:
enigbaar is met het oordeel dat tus- de25h.april
Meeus, afdelingsvoorzitter - Versen eerste en tweede verweerder slaggever : de h. Rauws - Gelijkluigeen rechtstreekse overeenkomst tot dende conclusie van de h. Lenaerts,
stand was gekomen;
advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Overwegende dat de litigieuze De Gryse, Bayart en Biitzler.
vaststelling evenmin onverenigbaar
is met de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van de wet van 5 mei
1912 tot verlening van premien aan Nr. 466
de onderlinge invaliditeitskassen;
Overwegende dat, krachtens arti3' KAMER - 25 april 1983
kel 3 van de wet van 23 juni 1894
houdende herziening van de wet
van 3 april 1851 op de maatschap-, WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK·
pijen van Onderlinge bijstand, de
LOOSHEIDSUITKERING - U!TBETALING MET
terwijl, ...
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regelen van toekenning vastgesteld bij .
de wetten, besluiten en reglementen ter
zake; dat de thesis van (eiseres), luidens
Werkloosheidsuitkeringen die de uitbe- welke de uitbetalingsinstelling onvoortalingsinstelling uitbetaalt overeen- waardelijk en onaantastbaar uitkeringen
komstig het bepaalde in art. 193, eer- buiten de regels zou mogen verschaffen,
ste lid, Werkloosheidsbesluit, zijn niet hierop neerkomt dat, wanneer deze
terugvorderbaar, zelfs indien de direc- instelling, die normaal geen andere
teur van het gewestelijk bureau (1) functie heeft dan haar benaming aanachteraf beslist dat de aanvrager geen duidt, uitzonderlijk een opdracht van het
recht op uitkering heeft (2).
bestuur uitoefent in tijden van toeloop,
vrijgevigheden aan haar !eden zou
mogen presteren met de fondsen van de
(LENAERTS T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSsociale zekerheid; dat dergelijke betalinVOORZIENING)
gen door de uitbetalingsinstelling moeten gedragen worden en dat, wanneer zij
ARREST
dat niet wenst te doen, het bestuur haar
een dienst bewijst door zelf de terugvor(A.R. nr. 3822)
dering te verrichten; dat (eiseres), met
een zekere manier van lezen van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- reglementsteksten, tot een interpretatie
den arrest, op 27 mei 1982 door het komt die zichzelf veroordeelt door de
overtrokken gevolgen waartoe ze leidt;
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
dat de zin, luidens welke de beslissing
Over het middel, afgeleid uit de schen- van de directeur uitwerking heeft vanaf
ding van artikel 193, eerste lid, van het · de volgende maandag, geen immuniteit
koninklijk besluit van 20 december 1963 verleent doch alleen betekent dat de uitbetreffende arbeidsvoorziening en werk- betalingsinstelling een uit de reglementeloosheid, en voor zoveel nodig van de ring voortvloeiende opdracht vervult en
artikelen 191, eerste lid, en 192, eerste dat het om eigen beslissingen gaat die
standhouden mits in redelijkheid genolid, 1", van dit besluit,
men; dat in casu geen gegevens worden
doordat het arbeidshof oordeelt : « dat bijgebracht aan de hand waarvan (het
artikel 193, eerste lid (van het koninklijk arbeidshof) de uitbetaling (zou) kunnen
besluit van 20 december 1963), bepaalt billijken »; het arrest het hoger beroep
dat, wanneer de directeur zijn beslissing gegrond verklaart, het beroepen vonnis
niet binnen de termijn genomen heeft, vernietigt en de administratieve beslisde uitbetalingsinstelling uitkeringen mag sing van 10 november 1976 van de
uitbetalen tot aan het bedrag dat de gewestelijke directeur van de Rijksdirecteur zou hebben vastgesteld indien . dienst voor Arbeidsvoorziening te Hashij uitkeringen had toegekend, en dat de selt in al haar onderdelen herstelt,
beslissing van de directeur in dat geval
uitwerking heeft vanaf de maandag van
terwijl artikel 191, eerste lid, van het
de week tijdens welke de uitkerings- koninklijk besluit van 20 december 1963
kaart aan de uitbetalingsinstelling is bepaalt dat het gewestelijk bureau dat
overgemaakt; dat het voorschrift geens- een aanvraag tot werkloosheidsuitkerinzins betekent dat de uitbetalingsinstel- gen heeft gekregen, en hiertoe in het
ling onverschuldigde uitkeringen mag bezit is gesteld van een administratief
verschaffen; dat de uitbetalingsinstelling dossier, aan de uitbetalingsinstelling het
immers als zaakwaarnemer van het voor haar bestemde exemplaar van de
overbelast bestuur optreedt, ten einde de uitkeringskaart dient te bezorgen binnen
werkloze niet te lang op de uitkering te een termijn van 14 werkdagen, die een
Iaten wachten; dat de uitbetalingsinstel- aanvang neemt de dag volgend op die
ling deze opdracht te goeder trouw moet waarop het gewestelijk bureau in het
uitvoeren en ten andere uitdrukkelijk bezit is gesteld van het administratief
aansprakelijk gesteld wordt voor de dossier; artikel 192, eerste lid, 1", van dit
betalingen die ze verricht heeft buiten de besluit bepaalt dat, indien het gewestelijk bureau tijdig het administratief dossier ontving, de uitkeringskaart als gel(1) Thans de gewestelijke werkloosheidsin- digheidsdatum draagt de datum van de
specteur.
aanvraag; artikel 193, eerste lid, van het(2) Raadpl. Cass., 1 dec. 1976 (A. C., 1977, zelfde besluit, zoals dat gesteld was v66r
381).
het wijzigend besluit van 6 oktober 1978,
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beslissen ingevolge een aanvraag om uitkeringen en de uitkeringskaart niet binnen de in artikel 191 bepaalde termijn
aan de uitbetalingsinstelling wordt
bezorgd, deze laatste vanaf de datum,
bepaald overeenkomstig artikel 192, uitkeringen mag uitbetalen tot het bedrag
dat de directeur zou hebben vastgesteld
indien hij uitkeringen had toegekend, en
dat in zulk een geval de beslissing van
de directeur slechts uitwerking heeft
vanaf de maandag van de week tijdens
welke de uitkeringskaart aan de uitbetalingsinstelling is overgemaakt; artikel 193 derhalve het recht van de uitbetalingsinstelling om uitkeringen uit te
betalen, erkent en vaststelt, en dit recht
slechts onderwerpt aan de vereiste dat
de gewestelijke directeur niet tijdig de
uitbetalingskaart aan de instelling overmaakte; dit artikel vervolgens slechts
beperkingen oplegt wat betreft de aanvangsdatum van de uitbetaling (deze
wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 192 van bet besluit), en de hoegrootheid van de uitkeringen (deze zijn
rechtsgeldig tot het bedrag dat de directeur zou hebben vastgesteld indien hij
uitkeringen had toegekend); bedoeld artikel derhalve het recht van de uitbetalingsinstelling om aan de betrokkene uitkeringen uit te betalen, niet onderwerpt
aan een subjectief criterium van " redelijkheid van de beslissing », doch enkel
aan een objectief criterium betreffende
het tijdstip waarop de uitbetalingskaart
door de directeur van het gewestelijk
bureau aan de uitbetalingsinstelling
wordt overgemaakt; dit artikel het recht
tot uitbetaling evenmin afhankelijk stelt
van het feit dat de gewestelijke directeur
naderhand de betrokkene effectief als
uitkeringsgerechtigde erkent; de desbetreffende bijzin " indien hij (de gewestelijke directeur) uitkeringen had toegekend » betrekking heeft, niet op het
recht van de uitbetalingsinstelling tot
uitkeringen over te gaan, doch enkel op
het bedrag tot beloop waarvan de uitbetalingsinstelling uitkeringen mag verrichten, en derhalve niet kan ge!nterpreteerd worden als een voorwaardelijke
bijzin betreffende het recht tot uitkeringen (de uitbetalingsinstelling zou slechts
mogen uitbetalingen verrichten indien
achteraf de gewestelijke directeur de
verzoeker
als
uitkeringsgerechtigd
beschouwt), doch enkel als een verklarende bij zin met betrekking tot het
bedrag van de uitkeringen (er wordt verwezen naar de hypothese dat de gewestelijke directeur effectief uitkeringen (tij-

dig) zou hebben vastgesteld); in geval
van laattijdige overmaking door de
· gewestelijke directeur van de uitbetalingskaart aan de uitbetalingsinstelling,
zijn beslissing krachtens genoemd artikel 193 alleszins slechts uitwerking heeft
vanaf de maandag van de week tijdens
welke de uitkeringskaart aan de uitbetalingsinstelling is overgemaakt; het
arbeidshof ten deze vaststelde, weze het
deels impliciet, door bekrachtiging van
de beslissing van 10 november 1976 van
de gewestelijke directeur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Hasselt, en door verwijzing naar het vonnis
van 21 juni 1977, door de Arbeidsrechtbank te Tongeren gewezen, dat de aanvraag tot uitkeringen op 1 oktober werd
ingediend, dat het administratief dossier
op 13 oktober 1976 in het bezit was van
de gewestelijke diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en dat de
beslissing van de gewestelijke directeur
slechts op 10 november 1976 werd getroffen; zodat het arbeidshof ten deze, door
vooreerst het recht van de uitbetalingsinstelling om tot uitbetaling over te gaan,
en het recht van eiseres op deze uitbetaling te onderwerpen aan het feit dat de
gewestelijke directeur achteraf inderdaad verzoekster uitkeringsgerechtigd
had dienen te verklaren, en door alzo de
beslissing van de uitbetalingsinstelling te
onderwerpen aan een vereiste van
« redelijkheid », en door bovendien de
beslissing van de gewestelijke directeur,
die laattijdig de uitbetalingskaart aan de
uitbetalingsinstelling overmaakte, in a!
haar onderdelen te beamen, dit wil zeggen deze beslissing terugwerkende
kracht te verlenen vanaf de datum van
aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen,
en alzo het recht tot terugvordering te
erkennen, de in het middel genoemde
wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de directeur van het gewestelijk bureau van verweerder eiseres
heeft uitgesloten van de werkloos~
heidsuitkeringen vanaf 1 oktober
1976 voor de inactiviteitsdagen, op
grond van artikel 130, § 2, eerste lid,
1", b, van het koninklijk besluit van
20
december
1963
betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid
omdat « de 5/6 van het brutoweekloon dat zij in haar onvolledige
dienstbetrekking genoot, hoger lag
dan zesmaal het dagelijks referteloon », en tevens beslist heeft de

-1048vanaf voornoemde datum voor de dat de uitkeringen, die hem intusinactiviteitsdagen genoten werkloos- sen regelmatig werden uitbetaald,
heidsuitkeringen terug te vorderen; terugvorderbaar zijn;
dat het arrest, met vernietiging van
Dat het middel gegrond is;
het beroepen vonnis, de beslissing
van de directeur in al haar onderdelen herstelt;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat de directeur van het
gewestelijk bureau de uitkeringskaart waarop zijn beslissing is ingeschreven, niet binnen de in artikel 191 van voormeld koninklijk
besluit bepaalde termijn aan de uitbetalingsinstelling heeft bezorgd en
dat die instelling dan, met toepassing van artikel 193 van dit besluit,
de uitkeringen aan eiseres heeft uitbetaald; dat niet wordt beweerd dat
het bedrag van die uitkeringen
hager was dan het bedrag vastgesteld overeenkomstig de bepalingen
van titel III, hoofdstuk I, afdeling III, van dit besluit;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het
beslist dat de door eiseres sinds
1 oktober 1976 genoten werkloosheidsuitkeringen voor inactiviteitsdagen terugvorderbaar zijn; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
gelet op artikel1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
25 april 1983 - 3" kamer - Voorzitter:
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Simont.

Overwegende dat, krachtens genoemd artikel 193, eerste lid, de uitbetalingsinstelling, wanneer de uitkeringskaart haar niet binnen de
voorgeschreven
termijn
wordt
bezorgd, wer kloosheidsuitkeringen
mag uitbetalen tot het bedrag dat de
directeur (in de thans geldende
redactie : de inspecteur) zou hebben
vastgesteld, indien hij uitkeringen
had toegekend, en in dat geval de
beslissing van de directeur uitwer- Nr. 467
king heeft vanaf de maandag van de
week tijdens welke de uitkerings3"
kaart aan de uitbetalingsinstelling is
overgemaakt;

KAMER -

25 april 1983

1° BURGERLIJKE

RECHTSVORDEOverwegende dat aan de beslisRING - RECHTSVORDERING TOT HERSTEL
sing van de uitbetalingsinstelling
VAN DE SCHADE, DOOR EEN MISDRIJF VERom tot de uitbetaling over te gaan,
OORZAAKT - BEGRIP.
in geen geval door de latere beslissing van de directeur van het gewestelijk bureau, haar uitwerking 2° LOON - BESCHERMING - VERJARING RECHTSVORDERING VOLGEND UIT DE OVERtegenover de aanvrager met terugTREDING VAN STRAFBEPALINGEN VERVAT IN
werkende kracht kan worden ontnoART. 42 VAN DE WET VAN 12 APRIL 1965.
men;
VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN Overwegende dat de omstandig- 3° ARBEIDSOVEREENKOMST'
- RECHTSVORDEheid dat de directeur achteraf
RING VOLGEND UIT DE OVERTREDING VAN
beslist dat de aanvrager geen recht
STRAFBEPALINGEN VERVAT IN ART 42 WET
op uitkering heeft, niet meebrengt
BESCHERMING LOON.

-10491' Wanneer het niet-betalen van loon
een misdrijf is, kan de werknemer een
rechtsvordering tot herstel van de
schade, door dit misdrijf veroorzaakt,
instellen, ook al vormt het niet-betalen
van loon tevens het niet-nakomen van
een verbintenis die uit de arbeidsovereenkomst voortspruit (1). (Art. 3 wet
17 april 1878.)
2' en 3' De rechtsvordering tot herstel
van de schade, die volgt uit de overtreding van de strafbepalingen vervat in
artikel 42 Wet Bescherming Loon, verjaart door verloop van vijf jaar, te
rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder echter te kunnen verjaren v66r de strafvordering
(2). (Artt. 26 en 28 wet 17 april 1878.)

(BOURGONJON T. SALAISONS EXPORT , SALEX ,
P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3825)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1982 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 702, 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, 11, 42 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 26
en 28 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, gewijzigd bij de
wet van 30 mei 1961, en van de rechten
van de verdediging,
doordat het arbeidshof oordeelt
" naar de termen van de akte van rechtsingang d.d. 11 juli 1979 vindt het voorwerp van de vordering zijn oorzaak en
grond in de beroepskwalificatie van
(eiser); ter zake steunt de aangegeven
vordering wegens aanpassing van het
loon en de correlatieve aanpassing van
het vakantiegeld duidelijk op de contrac-.
tuele rechtsverhouding die tussen partijen bestaan heeft; de rechter kan enkel
kennis nemen van een vordering ontstaan uit een misdrijf na het bestaan
{1) Cass., 18 juni 1982 {A.C., 1981-82, nr. 652).
{2) Raadpl. Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978,
403) met cone!. O.M., raadpl. ook het in de
vorige noot vermelde arrest.

van het misdrijf zelf te hebben erkend;
(eiser) beroept zich in casu tevergeefs op
de artikelen 11 en 42 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, omdat in
het onderwerpelijk geval vooraf de
betwisting omtrent de beoordeling van
de al dan niet geoefendheidsgraad van
(eiser) tijdens zijn tewerkstellingsperiode
dient beslecht te worden, betwisting die
van zuiver contractuele aard is nu een
desgevallend onnauwkeurige beoordeling
van een geoefendheidsgraad geen strafbare tekortkoming uitmaakt, en niet als
misdrijf kan omschreven worden; hoe
dan ook, de betwisting over de
beroepskwalificatie waarin (eiser) tewerkgesteld was, is van !outer contractnele aard en overeenkomstig artikel 6
van de wet van 10 maart 1900 verjaard,
met het gevolg dat het probleem van de
loonaanpassing die eventueel erdoor zou
hebben kunnen ontstaan, omwille van de
verjaring van het vooraf op te lossen
loongeschil ex contractu in verband met
de indeling van (eiser) in een bepaalde
beroepsclassificatie, in dit opzicht geen
rechtsgevolgen meer kan sorteren, nu
elke rechtsgrond ex delictu ter zake ontbreekt en de burgerrechtelijke vordering
steunend op een misdrijf, in casu derhalve faalt bij gebrek aan het bestaan
van een welomschreven misdrijf »; het
arbeidshof het hoger beroep ontvangt en
gegrond verklaart, het vonnis a quo
tenietdoet en opnieuw wijzende de inleidende vordering verjaard verklaart en ze
afwijst,
terwijl, ...
derde onderdeel, voor zover het Hof
zou oordelen dat het arbeidshof geenszins de oorzaak of het voorwerp van
eisers vordering op onwettige wijze zou
hebben gewijzigd, wat de schadevergoeding voor de niet-betaling van een dee!
van het verschuldigd loon betreft,
artikel 6 van de wet van 10 maart 1900
op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij
de wet van 21 november 1969, de uit de
arbeidsovereenkomst voor werklieden
ontstane rechtsvorderingen weliswaar
een jaar na de beeindiging van het contract verjaard verklaart; evenwel, luidens
artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
bij de wet van 30 mei 1961, de uit een
misdrijf voortspruitende civielrechtelijke
vordering verjaart door verloop van
5 jaar te rekenen van de dag waarop het
misdrijf werd gepleegd; artikel 28 van
dezelfde wet bepaalt dat artikel 26 van
1

-1050Overwegende dat het arrest derhalve, door op grand van de in het
middel aangehaalde consideransen,
te beslissen dat de vordering van
eiser verjaard is, voormelde bepalingen van de wet van 17 april 1878
schendt;

toepassing is op aile door bijzondere wetten geregelde zaken; zo de betwisting
over de bet'oepsclassificatie waarin eiser
was tewerkgesteld, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 10 maart 1900,
gewijzigd door de wet van 21 november
1969, verjaard was, dit geen rechtsgevolgen had of kon hebben op de vordering
tot betaling van achterstallig loon en
vakantiegeld, en de rechters derhalve te
dien einde de gegrondheid van de
betwisting betreffende de beroepsclassificatie moesten onderzoeken; het arbeidshof, nu het de hoofdvordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld verjaard verklaart, omdat de voorafgaande
betwisting
betreffende
de
beroepsclassificatie verj aard is, de wettelijke bepalingen betreffende de verj aring
van de burgerrechtelijke vordering uit
een misdrijf schendt (schending van de
artikelen 26 en 28 van de wet van
17 april 1878 en, voor zoveel nodig, van
de artikelen 11 en 42 van de wet van
12 april 1965) :

Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; houdt de kosten aan en
zegt dat de feitenrechter erover zal
beslissen; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
25 april 1983 - 3" kamer -

Voorzitter:

Wat het derde onderdeel betreft : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - VerOverwegende dat, wanneer het slaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
niet-betalen van loon een misdrijf is, conclusie van de h. Lenaerts, advocaatde werknemer een rechtsvordering generaal - Advocaat : mr. Btitzler.
kan instellen tot herstel van de
schade door dit misdrijf veroorzaakt, oak al vormt het niet-betalen
van dat loon tevens het niet-nakomen van een verbintenis die uit de
Nr. 468
arbeidsovereenkomst voortspruit;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, in zijn conclusie, zijn
3" KAMER - 25 april 1983
vordering liet steunen op de overtreding van strafbepalingen vervat in
artikel 42 van de wet van 12 april VOORZIENING IN CASSATIE - DIENST1965;
PLICHT - TERMIJN - BESLISSING VAN DE
RAAD VAN BEROEP VOOR GEWETENSBE·
Overwegende dat de rechtsvordeZWAARDEN - AANGETEKENDE BRIEF NIET
ring die uit dit misdrijf volgt, met
AAN DE GRIFFIE VAN HET HOF GEZONDEN.
toepassing van de artikelen 26 en 28
van de wet van 17 april 1878, verjaart door verloop van vijf jaar te Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
rekenen van de dag waarop het miseen beslissing van de raad van beroep
voor gewetensbezwaarden die niet aan
drijf werd gepleegd, zonder echter
de griffie van bet Hoi is gezonden en
te kunnen verjaren v66r de strafvormeer
dan vijftien dagen na de betekedering;
ning van de beslissing aan de betrokDat die regel oak toepasselijk is
kene ter griffie is ontvangen (1).
wanneer de vaststelling van het
(Art. 10 gee. wetten 20 feb. 1980.)
bestaan van het misdrijf afhankelijk
is van de oplossing van een geschil- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - punt dat, op zichzelf beschouwd, van
(1) Raadpl. Cass., 21 okt. 1968 (A.C., 1969,
203).
zuiver contractuele aard is;

-1051(SWYNGEDOUW)
ARREST

(A.R. nr. M 494 N)

GEEN BETEKENING - NIET ONTVANKELIJK
- ARTIKELEN 621 EN VLG. VAN HET WET·
BOEK VAN STRAFVORDERING.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - HERSTEL IN EER EN RECHTEN IN
STRAFZAKEN - GEEN BETEKENING - NIET
ONTVANKELIJK - ARTIKEL 418 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 januari 1983
gewezen door de Raad van Beroep
voor Gewetensbezwaren;
1" en 2' Het cassatieberoep tegen een
Overwegende dat de bestreden
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de aanvraag tot herbeslissing op 31 januari 1983 aan de
stel in eer en rechten afwijst, is niet
betrokkene betekend werd;
ontvankelijk indien het niet betekend
Overwegende dat de aangetewerd aan het openbaar ministerie.
kende brief waarbij het cassatiebe(Artt. 418 en 621 en vlg. van het Wetroep werd ingesteld, weliswaar ter
hoek van Strafvordering.) (1) (2).
post werd afgegeven op 9 februari
1983, dit is binnen de termijn
bepaald in artikel 10, derde lid, van
de wetten houdende het statuut van
(TEMMERMAN)
de gewetensbezwaarden, gecoi:irdineerd op 20 februari 1980; dat de
ARREST
brief evenwel werd gezonden aan
(A.R. nr. 7641)
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en niet aan de griffie van het
Hof, zoals deze bepaling voorHET HOF; - Gelet op het bestreschrijft; dat de brief ter griffie werd den arrest, op 5 oktober 1982 door
ontvangen op 16 februari 1983, dit is het Hof van Beroep te Gent, kamer
buiten de termijn van vijftien dagen van inbeschuldigingstelling, gewebepaald in het eerste lid van voor- zen;
meld artikel 10;
1--------------Dat de voorziening niet ontvanke(1) Zie Cass., 18 okt. 1915 (Bull. en Pas.,
lijk is;
1915-16, I, 461); Cass., 22 juli 1931 (ibid., 1931,
!, 223); Cass., 25 sept. 1939 (ibid., 1939, !, 394);
Cass., 22 juli 1955 (ibid., 1956, !, 1268); Cass.,
16 nov. 1964 (ibid., 1965, I, 268) (R. W.,
1965-1966, 489).

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

25 april 1983 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.

Nr. 469
2'

KAMER -

26 april 1983

1° HERS TEL IN EER EN RECHTEN IN
STRAFZAKEN - BEROEP IN CASSATIE -

(2} De voorziening in cassatie tegen een
arrest inzake herstel in eer en rechten wordt
ingesteld binnen de termijnen en volgens de
vormen bepaald door artt. 373 en 417 en 418
Sv.
De voorziening van het Openbaar Ministerie
tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldiging, onverschillig of die het herstel in
eer en rechten weigert of toestaat, moet betekend worden aan de verzoeker van art. 418 Sv.
Procedurieel gezien, is hij die herstel in eer
en rechten aanvraagt, geen beklaagde meer,
vermits zijn straffen zijn ondergaan.
De partij tot wie hij zich richt is het Openbaar Ministerie dat door de wet belast is met
de zorg de aanvraag te ontvangen, ze te onderzoeken en in staat te stellen en ze voor de
kamer van inbeschuldigingstelling te brengen,
terwijl overigens de procureur-generaal bij het
hof van beroep de zorg toebedeeld kreeg het
arrest ten uitvoer te leggen.
De voorziening moet hem dan ook betekend
worden.

-1052Overwegende dat uit de stukken door het Hof van Beroep te Gent
waarop het Hof vermag acht te gewezen;
slaan, niet blijkt dat eiser, verzoeker tot herstel in eer en rechten,
Over het ambtshalve aangevoerde midzijn voorziening heeft doen betekedel, afgeleid uit de schending van
nen aan het openbaar ministerie;
artikel 779, eerste lid, van het GerechteDat de voorziening mitsdien niet lijk Wetboek :
ontvankelijk is;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt

de

26 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het werd gewezen door de
heren De Brauwere, kamervoorzitter, Nuytinck, voorzitter, en Dooms,
raadsheer in het hof van beroep, die
volgens de vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 27 oktober 1982 het onderzoek
van de zaak en de debatten voor dat
hof hebben bijgewoond;
Overwegende dat luidens het proces-verbaal van de terechtzitting
van 14 december 1982 het arrest
werd uitgesproken door hetzelfde
hof, samengesteld door de kamervoorzitter De Brauwere en de raadsheren Dooms en Lievens;

Nr. 470
2'

KAMER

RECHTERLIJKE

26 april 1983

ORGANISATIE

SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- STRAFZAKEN.

Overwegende dat het Hof wegens
die tegenstrijdige vermeldingen niet
vermag na te gaan of het arrest
werd gewezen door de rechters die
alle zittingen in de zaak hebben bijgewoond;

Wanneer het Hot, wegens tegenstrijdige
vermeldingen in het proces-verbaal
van de terechtzitting en in de uitgifte
van bet arrest, niet vermag na te gaan.
of het arrest werd gewezen door de
rechter die alle zittingen in de zaak
hebben bijgewoond, is dit arrest nietig
(1). (Art. 779, lid 1, Ger.W.)

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
(VAN CAKENBERGH T. O.C.M.W. AALST)
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
ARREST
kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
(A.R. nr. 7828)
verwijst de zaak naar het Hof van
HET HOF; - Gelet op het bestre- Beroep te Brussel.
den arrest, op 14 december 1982
(1) Cass., 23 nov. 1971 (A.C., 1972, 301);
14 okt. 1974 (ibid., 1975, 219); 7 juni 1977 (ibid.,
1977, 1038). Zie Cass., 7 dec. 1976 en 22 rnaart
1977 (A. C., 1977, 395 en 789).

26 april 1983 - 2' kamer- Voorzitter:
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Biitzler.

-1053terwijl het arrest niet antwoordt op de

Nr. 471

2'

KAMER -

26 april 1983

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - SAMENWONEN MET
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE.

De werkloze die met een zelfstandige
samenwoont en in staat is deze aanmerkelijk te helpen, mam· die het
juiste beroep van die zelfstandige niet
aangeeft en/of een vals antwoord verstrekt op de vraag of hij voornemens
is deze te helpen, heeft geen aanspraak op werkloosheidsuitkeringen,
op grand van artikel 128, § 1, 1", van
Hf!t koninklijk besluit van 20 dec. 1963
betreffende
arbeidsvoorziening
en
werkloosheid (1).
(VAN HOOF)
ARREST

(A.R. nr. 7869)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1982
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest eiser
wegens overtreding van, onder
meer, artikel 261 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid veroordeelt tot een geldboete van tweehonderd frank;
Over de beide middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 1
tot 3, 126, 152, 153, 195, 261 en 263 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid,
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter bevestigt dat de telastlegging bewezen is, op grand dat eiser in
staat was zijn echtgenote aanmerkelijk
te helpen,
(1) Cass., 8 maart 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 395), R. W., 1982-83, 1725; Cass., 7 feb. 1983
(A.C., 1982-83, nr. 325). Zie J. KrEKENs, Arbeidsverbod en werkloosheidsuitkeringen, R. w.,
1982-83, col. 1953.

middelen aangevoerd bij conclusie : dat
de administratieve beslissing evenmin
als het pro justita conform de bepaling
van artikel 128 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 inzake werkloosheid was; dat artikel 128, § 1, 1', van
voormeld koninklijk besluit bepaalt dat
de aangifte van samenwonen met een
zelfstandige niet verplicht is, wanneer
men niet in staat is om aanmerkelijk te
helpen; dat het aan de betrokken werkloze is hierover te oordelen, onder voorbehoud van het recht op controle door de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; dat
evenwel, wanneer de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening - en het openbaar
ministerie - van oordeel is dat in casu
de aangifte wel verplicht was, zij dit
dient te onderzoeken en haar administratieve beslissing dient te motiveren (a
fortiori dient dit te blijken uit het strafdossier); dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het openbaar ministerie,
op wie de bewijslast rust, niet onderzochten of op eiser de plicht tot aangifte
rustte; dat subsidiair dient te worden
opgemerkt dat de administratieve beslissing ten onrechte overwoog dat de verrichte arbeid vie! onder een beroep uit
het horecabedrijf, zodat aan de voorwaarden van de artikelen 126 tot 128 van
het koninklijk besluit inzake werkloosheid niet voldaan werd; dat artikel 128,
§ 1, 3', b, bepaalt dat arbeid inderdaad
niet mag vallen onder arbeid in drankgelegenheden maar dat dit artikel in een
uitzondering voorziet wanneer is gebleken dat de arbeid van gering belang is;
dat wanneer het openbaar ministerie
oordeelt dat de arbeid niet toegelaten is
omdat hij valt onder de horecasector, het
openbaar ministerie derhalve wettelijk
ertoe verplicht is te onderzoeken en te
bewijzen dat bedoelde activiteit niet van
gering belang is; dat in casu de toepasselijkheid van deze uitzondering zelfs niet
werd onderzocht, zodat de stelling van
het openbaar ministerie en van het
arrest niet kan worden bijgetreden; het
arrest derhalve door, zonder te antwoorden op die door eiser voorgedragen middelen, uit te gaan van de overweging dat
eiser in staat was om zijn echtgenote
aanzienlijk te helpen, niet regelmatig
gemotiveerd is;

het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 en 9 van de
Grondwet, 1 tot 3, 126, 152, 153, 195, 261
263
h t k · kl"k b 1 't
en
van e
onm lJ
es UI van
20 december 1963 betreffende arberds
1 voorziening en werkloosheid,
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komt op grand dat : (eiser) tijdens de
periode vermeld in de telastlegging voiledig werkloos was; hij in staat was zijn
echtgenote aanzienlijk te helpen; (eiser)
v66r 20 januari 1981 de bij de artikel 128,
§ 1, 1", voorziene aangifte niet deed; hij
dienvolgens tussen 18 februari 1979 en
20 januari 1981 zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering niet behield; aangezien hij in deze periode zijn controlekaart herhaalde malen liet afstempelen,
hij zulks onrechtmatig deed,
terwijl artikel 261 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 slechts
bestraft : ( ... ) 5" de werlmemer die
bedrieglijk en op onrechtmatige wijze
zijn controlekaart laat afstempelen, de in
artikel 195, derde lid, bedoelde werknemer die geacht wordt bedrieglijk en op
onrechtmatige wijze zijn controlekaart te
hebben Iaten afstempelen, of de werknemer die wetens en willens gebruik
maakt van onjuiste stukken ten einde
werkloosheidsuitkering te verkrijgen
waarop hij geen recht heeft; het Iaten
afstempelen van zijn controlekaart zonder voorafgaand een aangifte van
samenwonen met een zelfstandige te
hebben gedaan als dusdanig door geen
enkele bepaling strafbaar is gesteld; artikel 261 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 deze gedraging evenmin strafbaar stelt; het arrest derhalve,
door te beslissen dat eiser, tussen
18 februari 1979 en 20 januari 1981, herhaalde malen, de achtereenvolgende feiten de voortdurende uiting zijnde van
dezelfde opzet, het laatste feit gepleegd
op 20 januari 1981, bedrieglijk en op
onregelmatige wijze zijn controlekaart
had Iaten afstempelen om aanspraak op
werkloosheidsuitkeringen
te
kunnen
maken, of dat hij in de loop van een dag,
oak als deze dag een zondag is, een wettelijke feestdag of een gewone dag van
inactiviteit in het geval bedoeld in artikel 160, § 9, een activiteit in de zin van
artikel 126 had uii.geoefend en nagelaten
had vooraf het overeenkomstig vakje op
zijn controlekaart te schrappen en, zo hij
die activiteit voor rekening van een
derrle had uitgeoefend, nagelaten had
deze schrapping door deze derde te Iaten
paraferen alvorens zijn a.ctiviteiten te
beginnen, waardoor' hij geacht wordt
hedrieglijk en op onrechtmatige wijze
zijn controlekaart te hebben Iaten
afstempelen of wetens en willens
gebruik te hebben gemaakt van onjuiste
stukken ten einde werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht
heeft, op grond van de in het middel

aangehaalde overwegingen, de artikelen 97, 7, 9 van de Grandwet, 1 tot
3, 126, 152, 153, 195, 261 en 263 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid schendt :

Overwegende dat de werkloze die
met een zelfstandige samenwoont
en in staat is deze aanmerkelijk te
helpen, maar die het juiste beroep
van die zelfstandige niet aangeeft
en/of een vals antwoord verstrekt
op de vraag of hij voornemens is
deze te helpen, op grond van
artikel 128, § 1, 1', van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, geen aanspraak heeft
op de werkloosheidsuitkeringen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : « (eiser), zoals uit de door
hem op 15 februari 1979 gedane aanvraag tot het bekomen van werkloosheidsuitkeringen blijkt, geen
aangifte deed van het feit dat zijn
echtgenote, met wie hij samenwoont
en die van zijn gezin deel uitmaakt,
het zelfstandig beroep van herbergierster uitoefent, noch dat hij haar
bij de uitoefening van dit beroep
helpt of zinnens was zulks tijdens
zijn werkloosheid te doen; hij in
dezelfde aanvraag tevens stelde dat
zijn echtgenote zich uitsluitend met
het huishouden bezighield; (eiser) op
16 januari 1981 te 21 uur door de
sociale controleurs in de herberg,
uitgebaat door zijn echtgenote, aangetroffen werd terwijl hij achter de
tapkast stond en zijn echtgenote bij
het tappen en het bedienen van de
klanten behulpzaam was; (eiser)
zulks overigens in zijn verklaring
aan de controleurs toegaf; hij tijdens de periode voorzien .in de
telastlegging volledig werkloos was;
hij in staat was zijn echtgenote aanzienlijk te helpen; (eiser) v66r
20 januari 1981 de bij artikel 128,
§ 1, 1', voorziene aangifte niet
deed »;
Dat de rechters nit die vaststellingen afleiden dat eiser tussen
18 februari 1979 en 20 januari 1981
geen aanspraak op werk!oosheids-
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uitkeringen had en dat, om die
VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT FEITEreden,
het
herhaaldelijk
Iaten
L!JKE GEGEVENS WORDEN AANGEVOERD
afstempelen van zijn controlekaart
WAARUIT ZIJ AFLEIDT DAT ER VOLDOENDE
in die periode onrechtmatig geBEZWAREN ZIJN OM DE VERDACHTE NAAR
beurde; dat zij voorts constateren
HET VONN!SGERECHT TE VERWIJZEN - IN DE
dat eiser daarbij de bedoeling had
BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT
GEEN WEERLEGGINGEN VAN DIE GEGEVENS
zich een onrechtmatig voordeel te
BESLISSING NIET REGELMATIG MET REDEverschaffen
en
derhalve
met
NEN OMKLEED.
bedrieglijk opzet handelde;
Overwegende dat het hof van Wanneer de burgerlijke partij in een
beroep zodoende eisers verweer met
ondertekende pleitnota die ter zitting
betrekking tot het bepaalde in artivan de kamer van inbeschuldigingstelis neergelegd, verschi!lende feiteIing
kel 128, § 1, 1', van het koninklijk
lijke
gegevens aanvoert waaruit zij
besluit van 20 december 1963 beantafleidt dat de door het hoi van beroep
woordt en zijn schuldigverklaring op
bevolen aanvullende onderzoeksvergrond van artikel 261 van hetzelfde
richtingen voldoende bezwaren hadden
besluit naar recht verantwoordt; dat
kunnen opleveren om de verweerder
de rechters niet hoefden in te gaan
naar het vonnisgerecht te verwijzen,
op eisers subsidiair verweer, nu dat
wordt die pleitnota niet beantwoord
verweer, wegens de gedane vaststeldoor het arrest dat, ter bevestiging van
de beschikking van buitenvervolginglingen en de genomen beslissing,
stelling waartegen verzet is gedaan,
niet meer dienend was;
enkel zegt dat het de motieven van de
Dat de middelen niet kunnen worvordering van de procureur-generaal
den aangenomen;
overneemt waarbij enkel wordt aangeEn overwegende dat de subgeven dat het aanvullend getuigenverhoor dat werd gehouden, geen nieuw
stantiele of op straffe van nietigheid
licht op de zaak had geworpen en dat
voorgeschreven rechtsvormen in
er tegen de verdachte geen voldoende
acht zijn genomen en de beslissing
bezwaren bestonden; zulk een arrest is
overeenkomst de wet is gewezen;
derhalve niet regelmatig met redenen
omkleed (1).
(HOUIOUX T. DELP!RE, MAES)

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

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2780)
26 april 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - VerHET HOF; - Gelet op het bestreslaggever : de h. Rauws - Ge!ijklui- den arrest, op 24 december 1982
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo- gewezen door de kamer van inbecaat-generaal - Advocaat: mr. Mergits,
schuldigingstelling van het Hof van
Antwerpen.

Beroep te Bergen;

Nr. 472
2' KAMER - 27 april 1!183

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - PLEIT

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het verzet van eiser
niet gegrond verldaart en bijgevolg de
beschikking van buit.envervolgingstelling
bevestigt, eiser verwijst in de kosten van
het verzet en hem veroordeelt om aan
iedere verweerder een frank schadevergoeding te betalen, op de enkele gronrl
(1) Zie Cass., 7 nov. 1979 (A.C, 1979-80,
nr. 159) en de concl. van bet O.lVI. versclwnun
h1 Bull. en 1-'as., 1980, I, 303.
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overneemt van de vordering van de procureur-generaal »; dat die vordering
enkel hierop was gegrond dat « het laatste aanvullend getuigenverhoor geen
enkel nieuwe aanwijzing heeft opgeleverd en dat er tegen de verdachten geen
voldoende bezwaren bestaan, zodat het
verzet niet gegrond is )>,
terwijl eiser, om de verwijzing van de
verweerders naar de correctionele rechtbank te vragen, in zijn conclusie en zijn
ondertekende pleitnota had verklaard
dat zijn burgerlijke rechtsvordering
gegrond was op door de verweerders
gepleegde misdrijven en dat objectieve
gegevens van het onderzoek daarvoor
voldoende aanwijzingen hadden opgeleverd; hij aldus onder nauwkeurige
opgave van de genummerde processenverbaal van het strafdossier, met name
erop wees dat : 1" er tijdens de scene
waarbij Houioux door Delpire werd ontwapend luid geroepen werd ofschoon
daarvan, merkwaardig genoeg, geen
gewag is gemaakt noch door Delpire
noch door de enige rechtstreekse getuige
van de feiten, Courteille, hoewel dat
geroep wei werd gehoord door een agent
die zich in het gebouw bevond, hetgeen
erop wij st dat het er luid aan toe ging,
wat Delpire en Courteille oak mogen
beweren; 2o Houioux onmiddellijk na de
feiten telefonisch zijn beklag deed bij de
dienstdoende substituut en grieven naar
voren bracht die ernstig genoeg waren
om die magistraat ertoe te doen besluiten een detachement van ten minste
8 !eden van de gerechtelijke politie ter
plaatse te sturen; 3° Houioux die nag
helemaal opgewonden was door het
voorval, almaar door praatte en wiens
haar nog in de war was, uiteraard niet
naliet om zijn grieven kenbaar te maken
aan sommige !eden van het detachement
van de gerechtelijke politie; dat immers,
a! hebben dezen van die feiten slechts
een vage herinnering bewaard (wat normaal is), twee onder hen zich tach weten
te herinneren dat hij hun de lege revolvertas heeft getoond alsook de beschadiging van zijn uniform; 4o Houioux daarover uiteraard oak gesproken heeft met
zijn collega's die, nu ze enkel werden
ondervraagd over hetgeen waarvan ze
rechtstreekse getuigen waren geweest,
mets hebben kunnen zeggen vermits er
slechts een enkele getuige was, namelijk
Courteille, da.t ze echter (ondanks het
aandringen van de raadsman van Houwux) niet zijn ondervraagd omtrent hetgeen Houioux hun gezegd had en ze hoe

dan oak, blijkbaar het stilzwijgen willen
bewaren, dat ze echter wei hebben verklaard dat Houioux zich erover had
beklaagd dat Delpire zijn notitieboekje
had willen grijpen en het beschadigd
had, dat Houioux de staat van zijn kledij
had willen doen vaststellen en dat Delpire het wapen niet zonder moeilijkheden had afgegeven; 6° Houioux tegen het
eind van de morgen van de feiten zo
ziek werd dat een ter plaatse geroepen
geneesheer zijn onmiddellijke overbrenging met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gelastte; 7° commissaris Rasez
op 31 januari 1977, dus minder dan een
maand na de feiten, Houioux in zijn
waning heeft opgezocht en diens versie
van de feiten, met name in verband met
een cheque van meer dan 30.000 frank
die Delpire zou hebben gescheurd, heeft
aanhoord; eiser wees op de uitzonderlijke inertie waarmee Houioux zes jaar
lang te kampen had en die duidelijk
erop wijst dat sommigen alles in het
werk hebben gesteld om die zaak in de
doofpot te stoppen, dat hij in dat verband eraan herinnerde dat hij eerst op
26 februari en 30 april 1982 de overtuigingsstukken die in zijn bezit waren
sedert de dag van de feiten, had kunnen
neerleggen en dat de verweerder Delpire
die merkwaardig genoeg belast was met
het opsporen van het blad der aanwezigheden van de politiemannen op de dag
van de feiten, dat stuk pas op 15 september 1982 voorlegde; het arrest derhalve,
nu het om de beschikking te bevestigen
waartegen verzet is gedaan en om eiser
te verwijzen in de kosten en hem te veroordelen tot schadevergoeding, zich
onder verwijzing naar de gronden van de
vordering ertoe beperkt te beslissen dat
er tegen de verweerders geen voldoende
bezwaren bestaan, zonder evenwel de
welbepaalde gegevens van de hand te
wijzen op grond waarvan eiser verklaarde dat er voldoende aanwijzingen
bestonden om de zaak naar de co~rec
tionele rechtbank te verwijzen, niet
antwoordt op die conclusie en de ondertekende pleitnota :
Overwegende dat eiser in een
ondertekende en op 24 december
1982 ter zitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep neergelegde pleitnota
verscheidene
feitelijke
gegevens
aanvoert waaruit hij afleidt dat de
door het hof van beroep bevolen
aanvullende
onderzoeksverrichtingen voldoende bezwaren hadden
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kunnen opleveren om de verweerEEN VERGOEDING AAN DE EIGENAAR VAN
ders te verwijzen naar het vonnisHET NABURIGE ERF DAT SCHADE HEEFT
gerecht;
GELEDEN DIE DE NORMALE ONGEMAKKEN
Overwegende dat het hof van
VAN NABUURSCHAP OVERSCHRIJDT, DOOR
beroep, kamer van inbeschuldigingDE GEBREKKIGE BOUW, DOOR DE STAAT,
stelling, nu het eisers verzet ongeVAN EEN WATERZUIVERINGSINSTALLATIE
WETTIGHEID - VEREISTEN.
grond verklaart en de bestreden
beschikking bevestigt met de enkele
is bet arrest van een hoi van
vermelding dat het zich aansluit bij Wettig
beroep dat, met toepassing van art. 544
de gronden van de vordering van de
B. W: en wegens verbreking van een
procureur-generaal waarbij enkel
bestaand evenwicht tussen naburige
werd aangegeven dat het door de
erven, niet aileen de Belgische Staat
onderzoeksrechter
te
Charleroi
en zijn aannemer, die deze installatie
hebben gebouwd, en de gemeente,
gehouden aanvullend getuigenvermaar oak een coOperatieve huisveshoor geen nieuw Iicht op de zaak
tingsvennootschap, veroordeelt om een
had geworpen, dat er geen volvergoeding te betalen aan de eigenaar
doende bezwaren bestonden tegen
van een grand die schade heeft gelede verdachten en dat derhalve het
den ten gevolge van de bouw van een
verzet niet gegrond was, niet antwaterzuiveringsinstallatie op bet nabuwoordt op eisers pleitnota;
rige erf, wanneer uit de vaststellingen
van bet arrest volgt dat de waterzuiDat het middel in dat opzicht
veringsinstallatie, die de schade heeft
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,
kamer van inbeschuldigingstelling.

veroorzaakt, helemaal geen installatie
is waarmee die vennootschap niets te
maken had, maar met haar instemming en volledig medeweten was
gebouwd, en een onmisbaar onderdeel
was van bet rioleringsnet van bet complex dat zij op haar erf heeft gebouwd
(1).

(• LE FOYER DE LA REGION DE FLERON > C.V.
T. LEJEUNE E.A.)
ARREST ( vertafing)

27 april 1983 - 2" kamer - Voorzitter:

(A.R. nr. 6773)
de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-geneHET HOF; - Gelet op het bestreraal - Advocaat: mr. Delahaye.
den arrest, op 27 januari 1982 door

het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Nr, 473
1"

KAMER -

28 april 1983

Over bet derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 11, 97 van
de Grondwet en 544 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest zegt dat eiseres
eigenaar is geworden van de door de
Staat gebouwde waterzuiveringsinstallatie, welke beslissing in het eerste en
tweede middel wordt bekritiseerd, en
beslist dat " ten overvloede, hoe dan ook,

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - BURENHINDER - VERBRE-

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

KING VAN HET EVENWICHT TUSSEN NABURIGE ERVEN BURGERLIJK WETBOEK,
ART. 544 - VEROORDELING VAN EEN COOPE-

(1) Zie Cass., 5 maar! 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 393) en de cone!. van proc.-gen. Dumon in
Bull. en Pas., 1981, I, 729.
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van het bewuste H.B.M.-complex, dat
nabij de " Ry le Ma£on " is gelegen en
rechtstreeks daarmee is verbonden door
zijn riolering, moet worden geacht een
aangelande eigenaar te zijn >>, dat zij
« derhalve niet aile betrekkingen van
nabuurschap
met
de
gei:ntimeerde
Lejeune (thans eerste verweerder) kan
verwerpen », dat « de betrekkingen tussen aangelande eigenaars van een waterloop
inderdaad
betrekkingen
van
nabuurschap doen ontstaan, zelfs wanneer de schade op een verafgelegen
plaats ontstaat », dat « de verontreiniging van de waterloop, te wijten aan
ge\ntimeerde, bouwer van het complex,
moet leiden tot vergoeding van de ge\ntimeerde Lejeune op grond van artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek », en dat
« die vergoeding verschuldigd is, ook a!
heeft gei:ntimeerde geen enkele fout begaan, aileen a! wegens het feit dat het
evenwicht tussen aangelande eigenaars,
gelet op hun genotsrecht zoals dat
bestond voordat ge\ntimeerde haar rioolwater in de beek loosde, en op de normale lasten van de aangelande eigendom, is verstoord », en doordat het
arrest aldus beslist hoewel het aanneemt
dat eiseres « het slachtoffer is geworden
... van het feit dat de door de Staat
gebouwde
zuiveringsinstallatie
niet
behoorlijk werkte, met daarbij de schadelijke gevolgen van de watertoevoer
door het lozen van afvalwater in de " Ry
le Ma.;;on " », en dat de verweerder
Vrancken « eveneens heeft bijgedragen
tot de schade, door een bouwwerk te
concipieren dat niet overeenstemt met
de regels van de kunst »,

terwijl, eerste onderdeel, de betaling
van een vergoeding, met toepassing van
de artikelen 6, 11 van de Grondwet en
544 van het Burgerlijk Wetboek, onder
meer onderstelt dat de schade die de
normale burenhinder overschrijdt en die
door de naburige eigenaar is geleden, te
wijten is aan de wijze waarop een
andere eigenaar zijn erf heeft gebruikt;
uit de bovenvermelde vaststellingen van
het arrest en uit de overwegingen betreffende de aansprakelijkheid van de Belgiselle Staat, die de litigieuze waterzuiveringsinstallatie heeft gebouwd, en van
zijn architect, de verweerder Vrancken,
volgt dat de burenhinder die de verweerder Lejeune heeft geleden, het gevolg is
van de slechte werking van de installatie
en dat die slechte werking te wijten is
aan fouten van de Staat en van zijn
architect; het oorzakelijk verband dat

moet bestaan tussen de daad van een
eigenaar op zijn erf (ten deze het
bouwen door eiser van een complex
goedkope woningen) en de schade geleden door de naburige eigenaars, wordt
verbroken wanneer zich tussen dat feit
en de geleden schade een feit voordoet
dat aan derden is te wijten (ten deze het
bouwen van een waterzuiveringsinstallatie die niet behoorlijkt werkt), waarmee
de eigenaar, die zogezegd de vergoeding
moet betalen, helemaal niets te maken
heeft
gehad
(schending
van
de
artikelen 6, 11 van de Grondwet en 544
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest hoe dan
ook eiseres, in haar hoedanigheid van
eigenaar van het complex goedkope
woningen, niet wettig heeft kunnen veroordelen om de verweerder Lejeune te
vergoeden voor aile burenhinder die hij
heeft geleden, voor zover die hinder niet
aileen te wijten was aan het lozen van
het afvalwater uit de riolering van het
complex in de beek, maar ook, zoals uit
de vaststellingen van het arrest blijkt,
dat het lozen van het water uit de afwatering van de nationale weg RN 421, die
in 1975 door de Staat of het Wegenfonds
op de zuiveringsinstallatie is aangesloten, waardoor volgens het arrest « de
toestand met betrekking tot de lozing
van afvalwater en sedimenten nog werd
verergerd » (schending van aile in het
middel aangewezen bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt dat eiseres eigenaar is van het bewuste complex
sociale woningen dat, nu het ligt bij,
en door zijn riolering rechtstreeks
verbonden is met de
Ry le
Magan », waaraan het eigendom van
de verweerder Lejeune paalt, met
dat eigendom naburig is;
Overwegende dat het oak vaststelt
dat, door het bouwen van dat complex en de lazing van het rioolwater
in de beek, het evenwicht tussen
het eigendom van eiseres en dat
van die verweerder, gelet op het
genotsrecht zoals dat bestond v66r
de lazing van het rioolwater en op
de normale lasten van nabuurschap,
is verstoord, en daaruit afleidt dat
eiseres, bouwer van het complex,
oak al heeft zij geen enkele fout
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een aanvraag indiende om die
installatie op de beek Ry Le Ma\;on
te behouden en een vergunning te
krijgen om daarin afvalwater te
lozen; dat die vergunning op
18 augustus 1972 werd afgeleverd
onder verschillende voorwaarden,
onder meer de aanpassing van de
beekbedding om de ongemakken te
verhelpen waarop de aangelanden,
onder wie de eerste verweerder,
hadden gewezen;
Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat de waterzuiveringsinstallatie, die de schade heeft veroorzaakt, helemaal geen installatie
was waarmee eiseres helemaal niets
te maken had, maar met haar
instemming en volledig medeweten
was gebouwd en een onmisbaar
onderdeel was van het rioleringsnet
van het complex dat zij op haar erf
heeft gebouwd;
Dat het arrest derhalve wettig
beslist dat eiseres, op grond van
artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek, als eigenaar en bouwer van
het complex, de schade van de
naburige eigenaar, de verweerder
Lejeune, te wijten aan de verstoring
van het evenwicht tussen de eigendommen, moet vergoeden;

begaan, aileen a! wegens het gebrek
aan evenwicht tussen de naburige
eigendommen, aan de verweerder
Lejeune vergoeding is verschuldigd
voor de schade die zijn goed heeft
geleden;
Overwegende dat het middel het
arrest niet verwijt dat het de verplichting de overdreven burenhinder te vergoeden doet steunen op de
enkele hoedanigheid van eigenaar
van degene die, zonder een fout te
hebben begaan, het evenwicht tussen de eigendommen verstoort; dat
het zelfs aanneemt dat de genoemde
eigenaar niet ontheven zou zijn van
zijn verplichting zijn nabuur te vergoeden overeenkomstig artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek, wanneer, bij de inrichting van zijn erf,
een fout die de overdreven burenhinder veroorzaakt, was begaan
door een derde die op deze grond
daarvoor aansprakelijk zou kunnen
worden gesteld;
Dat het slechts zegt dat in dit
geval de burenhinder die de eerste
verweerder heeft geleden, te wijten
is aan de bouw en de werking
van de door de Belgische Staat opgerichte waterzuiveringsinstallatie,
waarmee eiseres niets te maken
heeft en waarvan de tekortkomingen te wijten zijn aan de fouten van
de opdrachtgever en zijn architect,
zodat het noodzakelijk oorzakelijk
verband tussen de daad van eiseres
op haar erf, te weten het bouwen
van het complex, en de schade van
de verweerder Lejeune, is verbroken door een foutieve daad van derden waarmee eiseres helemaal niets
te maken heeft;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de waterzuiveringsinstallatie was bedoeld om het rioolwater te
zuiveren van een complex sociale
woningen dat eiseres in de nabijheid had gebouwd; dat eiseres,
wegens de lijdelijkheid van de
gemeente Olne, in haar plaats opgetreden is voor de bewerkstelliging
van de grondinneming die nodig
was voor het bouwen van de installatie; dat zij ook de werkingskosten

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede onderdeel :
Overw~gende dat, enerzijds, het
arrest met vaststelt dat de afwatering van een gedeelte van de nationale weg RN 421 op de waterzuiveringsinstallatie werd aangesloten,
maar wei dat zij in 1975 in het litigieuze rioleringsnet is ingeschakeld;
Dat, anderzijds, noch uit de
motieven noch uit het beschikkende
gedeelte van het arrest volgt dat
het, bij de uitspraak over de vordering van de eerste verweerder tegen
eiseres, laatstgenoemde veroordeelt
om verweerder te vergoeden voor de
verzwaring van de schade ten
gevolge van het lozen van het water
uit het rioleringsnet van de
genoemde weg;
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grondslag mist;

feitelijke

Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste afgeleid uit de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en, voor zoveel nodig, van de artikelen 551, 552, 553 en 555 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de vordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van het toevoegen
van het water uit de zuiveringsinstallatie, beslist dat « in tegenstelling tot het
oordeel van de eerste rechters, de Staat
geen eigenaar was van de waterzuiveringsinstallatie tot de datum van de
eigendomsoverdracht aan de gemeenten
die van rechtswege volgt uit de wet van
2 augustus 1973 en uit het koninklijk
besluit van 8 oktober 1975, maar wei de
gelntimeerde vennootschap » (thans eiseres), en die beslissing verantwoordt door
de overweging, die het hof van beroep
uit eigen beweging geeft, « dat de Foyer
fleronnais die, wegens de lijdelijkheid
van de gemeente O!ne, de grond heeft
verworven nodig om de zuiveringsinstallatie te bouwen, door natrekking eigenaar van die installatie is geworden »,

geen van de partijen was aangevoerd,
hebben gehanteerd ter verantwoording
van het feit dat volgens hen eiseres eigenaar was van de zuiveringsinstallatie,
verplicht waren erop te wijzen dat eiseres eigenaar was van de bodem en dat
een derde, ten deze de Staat, het station
had gebouwd, maar bovendien dat uit de
omstandigheden van de zaak niet ble\')k
dat eiseres eenzijdig of bij overeenkomst
van de natrekking afstand had gedaaQ.;

het tweede, uit de schending van artikel 8 van de wet van 15 april 1949 tot
instelling van een Nationaal Fonds voor
de Huisvesting, gewijzigd bij artikel 17,
§ 4, van de wet van 27 juni 1956, 33 van
het koninklijk besluit van 10 december
1970 houdende de Huisvestingscode,
bevestigd bij de wet van 2 april 1911,
zoals dat artikel van kracht was voor
zijn wijziging bij artikel 1 van de wet
van 2 augustus 1973, en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 551, 552, 553 en
555 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest beslist dat eiseres,
tot de datum van de eigendomsoverdracht aan de gemeenten die van rechtswege volgt uit de wet van 2 augustus
1973 en uit het koninklijk besluit van
8 oktober 1975, eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie was, op grond dat
" de Foyer fleronnais die, wegens de lijdelijkheid van de gemeente Olne, de
grond heeft verworven nodig om de zuiterwijl de feitenrechter, die uit eigen veringsinstallatie te bouwen, door nabeweging tot staving van zijn beslissing trekking eigenaar van die installatie is
een rechtsgrond geeft waaraan de par- geworden »,
tijen niet hebben gedacht, die beslissing
slechts regelmatig met redenen omkleedt
terwijl uit de bepalingen van de in het
als hij ook de feitelijke gegevens ver- middel aangewezen artikelen 8 van de
meldt waarop de aangevoerde rechts- wet van 15 april 1949 en 33 van het
grond noodzakelijk steunt, daar het koninklijk besluit van 10 december 1970,
anders voor de partijen onmogelijk is en inzonderheid uit de bepaling van die
kritiek te oefenen op de wijze waarop hij artikelen luidens welke de Koning belast
het recht toepast op de feiten van de was met het bepalen van de modaliteiten
zaak en het toezicht van het Hof zelf op in verband met de eigendom van de aande wettelijkheid van zijn beslissing passings-, uitrustings- en saneringsweronmogelijk wordt; nu natrekking voor de ken van de wegen waarvan de Staat de
eigenaar van de bodem slechts een uitvoering te zijnen laste had genomen,
mogelijkheid is waarvan hij eenzijdig of volgt dat, wanneer de werken werden
bij overeenkomst afstand kan doen, en uitgevoerd door een andere openbare
een dergelijke afstand stilzwijgend kan overheid dan die welke eigenaar van de
plaatsvinden, en onder meer kan worden bodem was, de wet, met betrekking tot
afgeleid uit de omstandigheid dat de de eigendom van de werken, afbreuk
derde op andermans grond welbewust, deed aan de werking van de natrekking
en met medeweten van de eigenaar van en de overheid die de werken had
de bodem, zonder enig protest of be- gebouwd als eigenaar daarvan aanzwaar van laatstgenoemde heeft ge- merkte; het arrest, door te beslissen dat
bouwd, de feitenrechters ten deze, eiseres door natrekking eigenaar van de
daar zij natrekking, dat wil zeggen de waterzuiveringsinstallatie was geworden
werking van een rechtsinstituut dat door omdat zij de grond nodig voor de bouw

I
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toegepast dat de wet heeft willen afwijzen:

Overwegende dat, wegens de verwerping van het derde middel, het
beschikkende gedeelte van het
arrest, waarbij eiseres wordt veroordeeld om de verweerder Lejeune te
vergoeden voor de hinder en de
stbornis die zijn eigendom heeft
geleden, naar recht is verantwoord;
Dat derhalve de grieven uit het
eerste en het tweede middel, zelfs
indien zij gegrond zijn, niet tot vernietiging van deze beslissing kunnen leiden;
Dat beide middelen bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond Decharneux
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten
mrs. Van Ryn, Biitzler en Kirkpatrick.

huurder wordt aangevoerd ter verantwoording van het niet ten uitvoer
brengen van het voornemen waarop de
weigering om de huur te hernieuwen,
was gegrond, kan zijn beslissing enkel
naar recht uit de omstandigheden van
de zaak worden afgeleid indien zij,
met toepassing van art. 25, :1', Handelshuurwet, rekening houdt met het
voornemen dat de verhuurder, op het
ogenblik van de weigering de huur te
hernieuwen, in staat heeft gesteld de
huurder uit te zetten; de rechter die
vaststelt dat de verhuurder op het
ogenblik van de weigering de huur te
hernieuwen werkelijk het voornemen
had het goed zelf weder op te bouwen
als kantoorruimte, kan de gewichtige
reden die de verhuurder aanvoerde om
het niet ten uitvoer brengen van zijn
voornemen te verantwoorden, ten deze

de goedkeuring van een gewestplan
dat bepaalt dat op de plaats van het
litigieuze pand woonhuizen zullen worden gebouwd, niet verwerpen op grand
dat de weigering de huur te hernieuwen enkel het voornemen vermeldde
het goed weder op te bouwen zonder
te verduidelijken dat het om een kantoorruimte ging, en evenmin op grand
van omstandigheden die met de weigering de huur te hernieuwen, niets te
maken hebben, zoals de latere weigering het verder precair gebruik van
het goed door de huurder toe te staan
(1).
(< BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
N.V. T. CHAMPAGNE)
ARREST ( vertaling )

Nr. 474

(A.R. nr. 6795)
1"

KAMER -

28 april 1983

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - VOORNEMEN AANGEVOERD DOOR
DE VERHUURDER OM DE HUURHERNIEUWING
TE WEIGEREN, NIET TEN UITVOER GEBRACHT
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - REDEN
AANGEVOERD DOOR DE VERHUURDER OM
HET NIET TEN UITVOER BRENGEN VAN DAT
VOORNEMEN
TE
VERANTWOORDEN
BESTAAN EN GEWICHTIGHEID - FEITELIJKE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER GRENZEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1982 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16, I, 3', 25, 3', dit
laatste gewijzigd bij artikel 1, 5', van de
wet van 29 juni 1955, van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, 97 van de Grondwet, 702, 807
en 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek
en uit de miskenning van het algemeen

Hoewel de feitenrechter in feite het
(1) Zie Cass., 15 feb. 1957 (Bull. en Pas.,
bestaan en de gewichtigheid beoor- 1957, I, 716) en R.C.J.B., 1977, Chronique de
deelt van de reden die door de ver- JUrisprudence. Les contrats sp€ciaux, blz. 288.
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doen over niet gevorderde zaken en dat
de eerbiediging van het recht van verdediging oplegt, en voor zoveel nodig, uit
de schending van artikel 1, 5", van de
wet van 29 juni 1955,

doordat de rechtbank vaststelt dat
eiseres de huurhernieuwing had geweigerd op grand dat : « We zullen immers
in de loop van het derde kwartaal van
het jaar 1977 met de wederopbouw van
het goed beginnen » en dat « het voornemen dat eiseres in haar brief van
18 november 1976 uitdrukt, in de zin van
artikel 16, I, 3", moet worden begrepen,
namelijk de wil om het onroerend goed
of het gedeelte van het gebruikte goed
weder op te bouwen en aile afbraak
en/of verbouwingswerken uit te voeren
die voor die wederopbouw vereist zijn >),
en oordeelt : « dat ge!ntimeerde (eiseres)
niet aantoont dat de werken binnen de
wettelijke termijn zijn uitgevoerd, noch
dat de uitvoering ervan is begonnen; dat
zij evenwel de bij de wet bepaalde
gewichtige reden aanvoert om, in voorkomend geval, haar aansprakelijkheid te
dekken; dat zij immers de bedoeling had
het gebruikte goed uitsluitend als kantoorruimte aan te wenden, gelijk de aanpalende panden nrs. 107 en 111 tot 115,
die zij op hetzelfde tijdstip en met
dezelfde bedoeling had aangekocht in
het kader van een algemeen plan van
wederopbouw dat overeenstemde met
het bijzonder plan van aanleg goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 juli
1970; dat evenwel een ministerieel
besluit van 29 maart 1976, dat verbindende kracht verleent aan het ontwerpgewestplan van Brussel, het bijzonder
plan van aanleg had geschorst en onder
meer het terrein van het litigieuze goed
tot het bouwen van woonruimte had
bestemd in plaats van de tot dan toegestane kantoorruimte; dat, niettegenstaande het verzet van ge!ntimeerde
(thans eiseres) tegen die nieuwe bestemming in haar brieven van 28 januari en
16 februari 1977, in een koninklijk
besluit van 28 november 1979, waarbij
aan het gewestplan van Brussel verbindende kracht werd verleend, het litigieuze huizenblok zijn bestemming als
woonruimte heeft behouden; dat ge!ntimeerde, die het door appellante (thans
verweerster) gebruikte goed had aangekocht om het samen met andere panden
uitsluitend als kantoorruimte te gebruiken, aldus door een overheidsmaatregel
werd verhinderd het voornemen ten uitvoer te brengen, dat haar weigering de

duur te hernieuwen had verantwoord;
maar dat dit voornemen in algemene
bewoordingen was uitgedrukt zonder
enige verduide!ijking van de bestemming
en van het welomschreven gebruik dat
verweerster van het wederopgebouwde
goed wilde maken; dat appellante, bij
ontstentenis van die precisering, terecht
vaststelt dat ge!ntimeerde haar voornemen, zoals dat was uitgedrukt, niet ten
uitvoer heeft gebracht binnen de voorgeschreven termijn, zonder dat zij rekening moet houden met de administratieve moeilijkheden van ge!ntimeerde
die haar niet betreffen; dat, hoe dan ook,
ge!ntimeerde sedert het ministerieel
besluit van 26 maart 1976 op de hoogte
was van de zeer ernstige moeilijkheden
voor haar plannen, en van de onzekere
aard hiervan; dat zij, ondanks die toestand, in haar brief van 5 oktober 1976
aan appellante het gebruik, zelfs maar
precair, van het goed heeft geweigerd en
haar aldus tot vertrekken heeft genoopt;
dat ge!ntimeerde in die omstandigheden
de overheidsmaatregel niet meer kan
aanvoeren, in zoverre zij nadien, dat wil
zeggen na het ministerieel besluit van
26 maart 1976, met valle kennis van
zaken, het gebruik, zelfs precair, van het
goed heeft geweigerd, wat appellante in
staat zou hebben gesteld haar handel
nog gedurende verschillende jaren voort
te zetten en te behouden; dat de feitenrechter in algemene regel bevoegd is om
de aangevoerde gewichtige reden te
beoordelen; dat ge!ntimeerde, door elke
vorm van gebruik te weigeren op het
ogenblik dat zij wist dat haar plannen
werden gedwarsboomd en dat die toestand nog lang kon aanslepen, een onredelijk risico heeft genomen en onvoorzichtig heeft gehandeld, zodat zij de
gewichtige reden niet als rechtvaardigingsgrond kan aanvoeren >>,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 16, I, 3", en 25, 3",
van de wet van 30 april 1951, de verhuurder de hernieuwing van de huur kan
weigeren wanneer hij het onroerend
goed of het gedeelte van het onroerend
goed waarin de afgaande huurder zijn
bedrijf uitoefent, weder wil opbouwen,
zonder die reden nader te moeten
omschrijven, en de vergoeding drie jaar
huur bedraagt, eventueel vermeerdert
met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden,
wanneer de verhuurder, zonder van een
gewichtige reden te doen blijken, het
voornemen op grand waarvan hij de
huurder uit het goed heeft kunnen zet-
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maanden en gedurende ten minste twee
jaren; daaruit volgt dat de gewichtige
reden die de verhuurder als rechtvaardiging kan aanvoeren noodzakelijk moet
worden bepaald aan de hand van het
werkelijk voornemen op grand waarvan
de verhuurder de huurder heelt kunnen
uitzetten, en de rechtbank, nu zij vaststelt dat het door verweerster in gebruik
genomen litigieuze goed was aangekocht
om samen met andere panden uitsluitend als kantoorruimte te worden aangewend, en dat eiseres door een overheidsmaatregel onmogelijk het voornemen ten
uitvoer kon brengen dat haar weigering
de huur te hernieuwen rechtvaardigde,
niet wettig kan weigeren rekening te
houden met die " overheidsmaatregel »
waarvan sprake bij het onderzoek naar
de gewichtige reden, op grand dat verweerster, nu het voornemen in algemene
bewoordingen is uitgedrukt, zonder
enige verduidelijking van de bestemming
en het welomschreven gebruik dat verweerster van het wederopgebouwde goed
wilde maken, geen rekening moest houden met de administratieve moeilijkheden van eiseres, om daaruit a£ te leiden,
althans impliciet, dat de handelwijze van
eiseres door geen enkele gewichtige
reden was verantwoord (schending van
de artikelen 16, I, 3°, en 25, 3", van de
wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten);

tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 25, 3", van de wet van 30 april 1951,
de aangevoerde gewichtige reden die als
rechtvaardiging geldt voor de verhuurder
die het voornemen op grond waarvan hij
de !murder uit het goed heeft kunnen
zetten, niet ten uitvoer brengt binnen
zes maanden en gedurende ten minste
twee jaren, uitsluitend moet worden
bepaald aan de hand van zijn werkelijk
voornemen, zoals dat hestand op het
ogenblik dat de huurhernieuwing werd
gewe1gerd, en derhalve het bestaan van
een gewichtige reden die het niet ten uitvoer leggen binnen de voorgeschreven
terrnijn rechtvaardiger van het voornemen zoals dat bestond op het ogenblik
van de weigering de huur te hernieuwen,
niet !tan worden verworpen op grand
van gegevens die geen verband houden
met dat voornemen en betrekking hebben op de latere weigering van de verbuurder een nieuwe overeenkomst te
smiten met de !murder, waarbij deze het
precair gebruik van het litigieuze goed
zou krijgen; daaruit volgt dat de rechtbank, na tc hehben vastgesteld dat eise-

res, die het litigieuze, door verweerster
betrokken goed had aangekocht om het
samen met andere panden uitsluitend
als kantoorruimte aan te wenden, ten
gevolge van een overheidsmaatregel
onmogelijk het voornemen ten uitvoer
kon brengen dat haar weigering had verantwoord, niet naar recht heeft kunnen
beslissen dat eiseres zich niet kon beroepen op het bestaan van een gewichtige
reden, door te steunen op het feit dat
eiseres aan verweerster het precair
gebruik van het goed heeft geweigerd op
een ogenblik dat zij wist dat haar plannen werden gedwarsboomd en dat die
toestand nag lang kon aanslepen (scherrding van artikel 25, 3', van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten);

derde onderdeel, het dubbelzinnig of
althans onduidelijk is te beslissen, enerzijds, dat het voornemen van eiseres in
algemene bewoordingen is uitgedrukt,
zonder enige omschrijving van de
bestemming en van het welomschreven
gebruik dat eiseres van het wederopgebouwde goed wilde maken en dat verweerster, in die omstandigheden, zonder
rekening te moeten houden met de administratieve moeilijkheden van eiseres,
kon vaststellen dat eiseres haar voornemen, zoals dat was uitgedrukt, niet binnen de voorgeschreven termijn ten uitvoer heeft gebracht en, anderzijds, aan
te nemen dat eiseres zich niet meer op
de overheidsmaatregel kan beroepen
omdat zij een onberedeneerd risico heeft
genomen en onvoorzichtig is geweest,
zodat zij de gewichtige reden niet meer
als rechtvaardigingsgrond kan aanvoeren bij het weigeren van het verder
gebruik in welke vorm ook, aangezien op
grand van die overwegingen onmogelijk
kan worden vastgesteld of de rechtbank
oordeelt dat de gewichtige reden, de
overheidsmaatregel, die eiseres aanvoerde, ten deze ontbreekt, dan wei of de
rechtbank daarentegen het bestaan daarvan erkent maar weigert daarmee rekening te houden, op grand dat eiseres een
fout had begaan door, na de weigering
de huur te hernieuwen, het verder
gebruik in welke vorm oak te weigeren
op een ogenblik dat zij wist dat haar
plannen werden gedwarsboomd en dat
nog lang konden blijven; daaruit volgt
dat de bestreden beslissing, waarvan de
motieven
aan
dubbelzinnigheid
of
althans onduidelijkheid lijden, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
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de dagvaarding en in haar conclusie voor
de eerste rechter, als in haar conclusie
in hager beroep heeft betoogd dat de
door eiseres aangevoerde gewichtige
reden, te weten de overheidsmaatregel,
niet kon worden aangevoerd, omdat het
voornemen het goed weder op te bouwen
ontbrak, en verweerster haar vordering
tot vergoeding niet heeft gegrond op een
fout die eiseres zou hebben begaan door,
na de weigering de huur te hernieuwen,
haar verder het gebruik in welke vorm
oak te weigeren op een ogenblik dat zij
wist dat haar plannen werden gedwarsboomd en dat nag lang konden blijven,
zodat eiseres zich niet meer op de
gewichtige reden, dat wil zeggen de overheidsmaatregel, kon beroepen in de
onderstelling dat die was aangetoond; in
burgerlijke zaken, de rechter bij wie een
vordering aanhangig is, niet ambtshalve
een geschil mag opwerpen dat niet van
openbare orde is en waarvan het
bestaan door de partijen bij conclusie is
uitgesloten; daaruit volgt dat het vonnis,
in zoverre de rechtbank ten deze het
bestaan aanneemt van een gewichtige
reden, dat wil zeggen de overheidsmaatregel, maar weigert daarmee rekening te
houden op grand dat eiseres een fout
heeft begaan door het verder gebruik in
welke vorm oak te weigeren, en zij derhalve die gewichtige reden niet als rechtvaardigingsgrond kan aanvoeren, ambtshalve de oorzaak van de vordering
wijzigt, ambtshalve een geschil opwerpt
dat niet van openbare orde is en waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie is uitgesloten, uitspraak doet over
een niet gevorderde zaak, het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent en bijgevolg niet naar
recht is verantwoord (schending van de
artikelen 702, 807 en 1138, 2', van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning
van de algemene rechtsbeginselen die
verbieden uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken en de eerbiediging van
het recht van verdediging opleggen) :
Wat de eerste twee onderdelen
betreft :
Overwegende dat het vonnis vaststelt, enerzijds, dat het voornemen
van eiseres, waardoor zij haar weigering de huurovereenkomst te hernieuwen, verantwoordt, de wederopbouw was van het door verweerster
gebruikte goed met de bedoeling het
uitsluitend als kantoorruimte te

res dat voornemen niet ten uitvoer
heeft kunnen brengen wegens een
overheidsmaatregel vervat in een
ministerieel besluit van 29 maart
1976 en in een koninklijk besluit
van 28 november 1979 waarbij verbindende kracht wordt verleend aan
het gewestplan voor Brussel, dat
bepaalt dat op de plaats van het
litigieuze goed woonhuizen zullen
worden gebouwd in plaats van de
kantoorruimte die v66r het genoemd
ministerieel besluit van 29 maart
1976 was toegelaten;
Overwegende dat het vonnis evenwei niet aanneemt dat dit feit de
gewichtige reden vormt, waarop de
verhuurder zich kan beroepen ingevolge artikel 25, 3', van de wet op de
handelshuurovereenkomsten, om te
ontkomen aan betaling van de vergoeding wegens uitzetting waarvan
sprake is in dat artikel;
Dat het die beslissing eerst doet
steunen op de overweging dat het
voornemen het goed weder op te
bouwen in de brief is uitgedrukt in
algemene
bewoordingen
zonder
enige verduidelijking van de bestemming en van het welomschreven gebruik dat eiseres van het
wederopgebouwde
goed
wilde
maken, en dat verweerster, bij ontstentenis van die verduidelijking,
terecht vaststelt dat eiseres haar
voornemen zoals dat was uitgedrukt, niet binnen de voorgeschreven termijn ten uitvoer heeft
gebracht;
Dat het vervolgens overweegt dat,
hoe dan ook, eiseres, die, hoewel zij
op de hoogte was van de inhoud
van het ministerieel besluit van
29 maart 1976 en van de ernstige
hinderpalen
die
haar
plannen
dwarsbomen, het verder, zelfs precair, gebruik van het goed door verweerster heeft geweigerd, een onredelijk risico heeft genomen en
onvoorzichtig heeft gehandeld, waardoor hij zich niet kan beroepen op
de gewichtige reden die als rechtvaardiging wordt aangevoerd;
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tenrechter in feite het bestaan en - Gelijkluidende conclusie van de h.
het gewichtig karakter beoordeelt Ballet, advocaat-generaal - Advocaat :
van de reden die door de verhuur- mr. Simont.
der wordt aangevoerd ter verantwoording van het feit dat zijn wil
het goed weder op te bouwen, niet Nr. 475
is verwezenlijkt, zijn beslissing
enkel naar recht uit de omstandigheden van de zaak kan worden
1" KAMER - 28 april 1983
afgeleid indien zij, met toepassing
van artikel 25, 3', van de wet op de FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTShandelshuurovereenkomsten, rekeAKKOORD
EN
GERECHTELIJK
ning houdt met het voornemen dat
AKKOORD - FAILLISSEMENT - VOORTde verhuurder, op het ogenblik van
ZETTING VAN DE HANDELSACTIVITEIT VAN
de weigering de huur te hernieuDE GEFAILLEERDE DOOR CURATOR - STORwen, in staat heeft gesteld de huurTING DOOR DE SCHULDENAARS AAN DE
der uit te zetten;
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN
DE INHOUDINGEN BEPAALD BIJ ART. 30BIS
Overwegende dat het vonnis dat,
WET 27 JUNI !969 - MEDECONTRACTANT AAN
ter verwerping van de gewichtige
WIE OP ZIJN VERZOEK HET BEDRAG VAN DIE
reden die eiseres aanvoerde, hoewel
INHOUDINGEN
MOET WORDEN OVERGEhet vaststelt dat zij op het ogenblik
MAAKT - BEGRIP.
van de weigering de huur te here
nieuwen werkelijk het voornemen Wanneer de curator in een faillissement
van de rechtbank van koophandel de
had het goed weder op te bouwen
toestemming heeft gekregen om voorals kantoorruimte, tach steunt op de
lopig
de handelsverrichtingen van de
beschouwing dat dit specifiek voorgefailleerden voort te zetten en vernemen niet is uitgedrukt in de weischillende schuldenaars wegens die
gering de huur te hernieuwen, en
verrichtingen aan de Rijksdienst voor
voor het overige gegrond is op
Sociale Zekerheid de inhoudingen
omstandigheden die niets te maken
bepaald bij art. 30bis wet van 27 juni
1969 hebben gestort, terwijl de curator
hebben met de huurhernieuwing,
zelf wat hem betreft al zijn verplichnoch met het voornemen waardoor
tingen jegens de Rijksdienst is nageeiseres verweerster heeft kunnen
komen, is de medeconctractant aan
uitzetten, zijn beslissing niet naar
wie op zijn verzoek bet bedrag van de
recht verantwoordt;
inhoudingen gestort door de genoemde
Dat beide onderdelen van het
schuldenaars moet worden overgemaakt, de curator en niet de gefailleermiddel gegrond zijn;
den (1). (Art. 475 Kh., art. 30bis wet
27 juni 1969 en art. 30, § 1, K.B. 5 old.
1978.)
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. MR. PAUQUAY Q.Q.)
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
ARREST ( vertaJing)
gemaakt op de kant van het vernie(A.R. nr. 6796)
tigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
HET HOF; - Gelet op het bestreaan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eer- den arrest, op 10 februari 1982 door
ste Aanleg te Charleroi, zitting hou(1) Zie Cass., 20 juni 1975 (A.C., 1975, 1123),
dend in hoger beroep.
VAN RYN

en

HEENEN,

Principes de droit com-

28 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter: mercial, d. IV, nrs. 2686 en 2687, R.P.D.B.,
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver- verba faillite, nrs. 1719 tot 1730.
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het gestorte bedrag op zijn verzoek aan
zen;
de
medecontractant
wordt
overgeOver het middel, afgeleid uit de scherr- maakt "; dat derhalve (eiser), die van de
cling van de artikelen 444, 466, 475, 492, curator, "de medecontractant ", tijdens
528, 529 van de wet van 18 april 1851 het voortzetten van de handelsactiviteiinzake faillissement, bankbreuk en ten volledige betaling van de bijdragen
opschorting van betaling, dat is boek III heeft geeist en gekregen op hun vervalvan het Wetboek van Koophandel, 30bis, dag, wei degelijk de door " derden"
§§ 3 en 4, van de wet van 27 juni 1969 tot gestorte bedragen aan (verweerder) verherziening van de besluitwet van schuldigd is "•
28 december 1944 betreffende de maatterwijl, hoewel de curator die de toeschappelijke zekerheid der arbeiders,
ingevoegd bij artikel 61 van de wet van stemming heeft om de handelsactiviteit
van
de gefailleerde voort te zetten, als
4 auigustus 1978, 29, eerste lid, 2", en 30,
§ 1, van het koninklijk besluit van « vertegenwoordiger » van de gezamen5 oktober 1978 tot uitvoering van de arti- lijke schuldeisers optreedt, zulks niet
kelen 299bis van het Wetboek van de wegneemt dat 1" hij niet de lasthebber
Inkomstenbelastingen en 30 bis van de van de boedel is, nu de gezamenlijke chiwet van 27 juni 1969 tot herziening van rographaire schuldeisers geen persoonde besluitwet van 28 december 1944 lijkheid hebben en als dusdanig niet
betreffende de maatschappelijke zeker- kunnen worden vertegenwoordigd en
2" de gefailleerde, en niet de gezamenheid der arbeiders,
lijke schuldeisers, houder van de schulddoordat het arrest, om de rechtsvorde- vorderingen en de schulden wordt, die
ring van verweerder aan te nemen tot voortvloeien uit het feit dat de curator
terugbetaling van de bedragen die der- zijn handelsactiviteiten voortzet; met
den, met toepassing van de arti- andere woorden, de curator die in het
kelen 30bis van de wet van 27 juni belang van de gezamenlijke schuldeisers
1969 en 27 van het koninklijk besluit van de activiteit van de gefailleerde voortzet,
5 oktober 1978 aan eiser hebben betaald, in strijd met hetgeen het arrest zegt,
oordeelt dat " (verweerder) als orgaan niet de medecontractant wordt van de
van de wet heeft gehandeld, als verte- personen met wie de activiteit wordt
genwoordiger van de gezamenlijke voortgezet; de gefailleerde de medeconschuldeisers, bij het voortzetten van de tractant van die personen blijkt aangehandelsverrichtingen en niet als verte- zien hij, en niet de curator of de gezagenwoordiger of rechtverkrijgende van menlijke schuldeisers, zich jegens hen
de gefailleerde; dat immers " de curator heeft verbonden als schuldeiser of schulhet orgaan van de boedel is, hij de geza- denaar door het voortzetten van zi,in
menlijke in het geding zijnde belangen handelsactiviteit (artikelen 475 en 52!1
vertegenwoordigt ingevolge een wettelijk van de faillissementswet); daaruit volgt
prerogatief en niet op grond van het dat het arrest niet wettig heeft lmnnen
begrip boedel "; dat aldus de curator en beslissen, op grond dat verweerder als
niet de failliete boedel zoa!s (eiser) wettelijk orgaan van de gezamenlijke
betoogt, als medecontractant in de zin schuldeisers de activiteit van de gefailvan artikel 29 van het koninklijk besluit leerden heeft voortgezet, dat laatstgevan 5 oktober 1978 moet worden noemden niet of niet meer de medecon
beschouwd; dat, zoals de eerste rechters tractant waren van de personen 1net w1e
verder terecht hebben gezegd, onder- hun handelsactiviteit voorlopig is voortscheid moet worden gemaakt tussen de gezet, en dat eiser bijgevolg op de door
schulden van de gefailleerde, schulden in hen verschuldigde sociale bijdragen met
de boedel en de schulden aangegaan op geldige wijze de stortingen kon toeredoor de curator, schulden van de boedel; kenen die deze personen ingevolge artidat artikel 30bis van de wet van 27 juni kel 30bis, § 3, van de wet van 27 juni
1969 bepaalt dat "degene die een beroep 1969 hebben gedaan; het arrest door die
doet op een niet geregistreerde medecon- beslissing de wetsbepalingen schendt die
tractant verplicht is bij iedere betaling de voorlopige voortzetting van de handie hij aan die medecontractant doet, delsverrichtingen van de gefailleerde
15 percent van het door herr1 verschul- door de curator regelen (schending van
digde bedrag in te houden en te star- de artikelen 444, 466, inzonderheid 475,
Len ''; clat naar luid van artikel 30, § 1, 492, 528 en 529 van de faillissementswet
van het lwninkJijlc besluit van 5 oktober van lB april 1851) en ook de bepalingen
1970, "in do mate dat het niet aange- betreffende de inhoudingen op de bedra-
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zijn verzoek het bedrag van de
inhoudingen gestort door de genoemde schuldenaars moet worden
overgemaakt, de curator is en niet
de gefailleerde, geen van de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat, ingevolge artikel 444 van de faillissementswet van
18 april 1851, de gefailleerde te rekenen van het vonnis van faillietverklaring het beheer over a! zijn goeOm die redenen, verwerpt het casderen verliest, dat wordt toevertrouwd aan een curator die, als satieberoep; veroordeelt eiser in de
gerechtelijk lasthebber, de bij de kosten.
wet bepaalde machten uitoefent, in
28 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
het belang zowel van de gezamen- ridder
de Schaetzen, voorzitter - Verlijke schuldeisers als van de gefail- slaggever : mevr. Raymond-Decharneux
leerde;
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat, wanneer de Ballet, advocaat-generaal - Advocaten :
curator, ingevolge artikel 475 van de mrs. De Bruyn en Van Ryn.
genoemde faillissementswet, van de
rechtbank de toestemming krijgt om
de handelsverrichtingen van de
gefailleerde voorlopig voort te zetten, de schuldvorderingen en de
schulden ten gevolge van die activi- Nr. 476
teit verbintenissen van de boedel
zelf zijn, die onder het bestuur van
1" KAMER - 29 april 1983
de curator blijven zolang de staat
van faillissement aanhoudt;
Dat die toestand niet wordt be'in- 1° STEDEBOUW - WET VAN 1 FEB. 1844 vloed door het feit dat de gefailOPGEHEVEN BIJ DE WET RUIMTELIJKE ORDEleerde bij het einde van die staat,
NING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962 - TIJDEdoordat hij is verbonden door de
LIJKE HANDHAVING VAN BEPALINGEN VAN
handelingen die de curator binnen
DE WET VAN I FEB. 1844 - BEPERK!NG.
de perken van zijn macht heeft verricht, houder van die schulden en 2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
schuldvorderingen wordt;
- WET VAN I FEB. 1844 - OPGEHEVEN BIJ
DE WET RUIMTEL!JKE ORDENING EN STEDEOverwegende dat bijgevolg het
BOUW 29 MAART 1962 - TIJDELIJKE HANDHAarrest, dat met verwijzing naar de
VING VAN BEPALINGEN VAN DE WET VAN
motieven van de eerste rechter vast1 FEB. 1844 - BEPERKING.
stelt dat de curator van de rechtbank toestemming heeft gekregen
om voorlopig de handelsverrichtin- 3° STEDEBOUW - WET VAN I FEB. 1844,
ART. 15 EN WET RUIMTELIJKE ORDENING EN
gen van de gefailleerden voort te
STEDEBOUW 29 MAART 1962, ARTT. 44 EN 60 zetten, en dat verschillende schuldeBEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE OM BOUWnaars wegens die verrichtingen aan
VERGUNNINGEN UIT TE VAARDIGEN
eiser de inhoudingen bepaald bij
B:E:GRIP.
artikel 30bis van de wet van 27 juni
1969 hebben gestort, en beslist dat 1° en 2° De wet van 1 feb. 1844 op de
door de toepassing van die wetsbeWegenpolitie is opgeheven bij art. 72
paling en van artikel 30, § 1, van het
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedekoninklijk besluit van 5 oktober
bouw 29 maart 1962, met dien ver·-

gen verschuldigd aan bepaalde ondernemers en de toerekening ervan op de door
hen verschuldigde bijdragen voor sociale
zekerheid (schending van de artikelen 30bis, §§ 3 en 4, van de wet van
27 juni 1969, 29, eerste lid, 2°, en 30, eerste lid, van het koninklijk besluit tot uitvoering van 5 oktober 1978) :
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genomen op grand van de eerstgenoemde wet, krachtens art. 73, c, in
stand blijven tot het van kracht worden van een bijzonder plan van aanleg
(1).
3' De bevoegdheid van de gemeenten uit

art. 15, in de wet op de Wegenpolitie
1 feb. 1844, ingevoegd bij de wet van
28 mei 1914, is de bevoegdheid geworden om bouwverordeningen uit te
vaardigen, als bedoeld in de artt. 44 en
60 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart 1962, met de beperkingen gesteld in art. 44, § 2, van dezelfde
wet, gew. bij art. 5 wet van 22 dec.
1970, ingevolge welke bepaling de
Koning de lijst kan vaststellen van de
werken en handelingen waarvoor geen
vergunning is vereist (2).

(• PUBLICITE G!LQUIN

>

N.V. T. STAD LEUVEN)

ARREST

(A.R. nr. 3678}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 44, § 2, zoals gewijzigd door artikel 5 van de wet van
22 december 1970, en 60, zoals gewijzigd
door artikel 18 van de wet van 22 december 1970, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw, van artikel 2,
4', van het koninklijk besluit van
16 december 1971 tot bepaling van de
werken en de handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de
architect, ofwel van de bouwvergunning,
ofwel van het eensluidend advies van de
gemachtigde ambtenaar, van artikel 112
van het gemeentelijk reglement « op de
wegenis, de gebouwen en openbare
gezondheid » van 5 augustus 1907 van de
stad Leuven; van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 25 april 1973 houdende opheffing van artikel 2, 4', van het
koninklijk besluit van 16 december 1971,

------------------1
(1) en (2) Cass., 8 jan. 1982 (A.C., 1981-82,

nr. 279).

doordat het arrest bij bevestiging van
het beroepen vonnis eiseres veroordeelt
tot het verwijderen van de in betwisting
staande
publiciteitsinrichtingen,
bij
gebreke waarvan verweerster gemachtigd wordt zelf de werken uit te voeren
en de kosten ervan op eiseres te verhalen op vertoon van kwijting en haar verder tot de kosten veroordeelt, en zulks
op grond : dat « artikel 112 van het reglement der stad Leuven van 5 augustus
1907 op de wegenis, gebouwen en openbare gezondheid het volgende bepaalt :
"De uithangborden, lantaarns, kassen,
wimpels, tenten, rolgordijnen, luifels en
andere voorwerpen mogen langs of over
de openbare weg slechts geplaatst worden met toelating van het College van
Burgemeester en Schepenen en volgens
zijn onderrichtingen ... " >>; dat eiseres ter
zake verzuimd had die toelating te vragen om de in betwisting staande publiciteitsborden te plaatsen; dat, in tegenstelling tot wat eiseres voorgehouden had,
het genoemde artikel 112 van het reglement der stad Leuven niet strijdig is met
artikel 44, § 2, van de wet van 29 maart
1962 op de ruimtelijke ordening en de
stedebouw, en met artikel 2, 4', en 3, 3',
van het koninklijk besluit van 16 december 1971, genomen ter uitvoering van het
genoemd artikel 44; « ... dat artikel 2 van
bedoeld koninklijk besluit van 16 december 1971 voorziet dat geen bouwvergunning en geen bemoeiing van de architect
vereist is voor ... 4' de als een bouwwerk
aangemerkte reclame-inrichtingen die
zullen worden opgericht op de plaatsen
die niet vallen onder de toepassing van
algemene regelen op het aanplakken en
reclame maken, en artikel 3 bepaalt dat
de volgende werken en handelingen zijn
vrijgesteld van het eensluidend advies
van de gemachtigde ambtenaar, maar
blijven onderworpen aan de door
artikel 44 van de wet voorgeschreven
vergunning; ... 3' de handelingen en werken waarvoor een gemeentelijke bouwverordening een vergunning niet eist,
voor zover het geen handelingen of werken zijn, als bedoeld in artikel 2 van dit
besluit; ... dat beide artikelen gewag
mc;tken van "geen bouwvergunning '',
" geen bemoeiing van een architect " en
"vrijstelling van het eensluidend advies
van de gemeentelijke ambtenaar ", wat
vreemd is aan het geschil dat de nietnaleving van artikel 112 van het reglement d.d. 5 augustus 1907 betreft en het
aanbrengen van publiciteitsborden aan
de voorafgaandelijke toelating van het
College van Burgemeester en Schepenen;
dat, ten overvloede, indien de wet van
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wegenis, gebouwen en openbare
gezondheid »;
Overwegende dat de derdelaatste
in het middel aangehaalde considerans van het arrest luidt als volgt :
« ... indien de wet van 1962 op de
stedebouw, ter zake, moest toegepast worden, dan moest vastgesteld
worden dat de door (eiseres) ingeroepen beschikkingen van het
koninklijk besluit van 16 december
1961 (lees 1971) geenszins bepalen
dat geen voorafgaande toelating vereist is om een reclamebord te plaatsen en dat (eiseres) een verkeerde
ontleding heeft gedaan van deze
reglementaire bepalingen ... »;
Overwegende dat het vonnis wegruiming van de publiciteitsborden
beveelt op grond dat (1) zij geplaatst
zijn zonder de in de voormelde verordening van verweerster voorgeschreven toelating, (2) het vereiste
van die toelating niet strijdig is met
de artikelen 2, 4", en 3, 3", van het
koninklijk besluit van 16 december
1971, genomen ter uitvoering van
artikel 44 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedebouw, die andere aangelegenheden
betreft dan het aanbrengen van
reclameborden zonder toelating, en
(3) althans het vereiste van die toelating niet onverenigbaar is met het
niet vereist zijn van een bouwvergunning; dat het arrest niet vermeldt krachtens welke wet de litigieuze verordening van verweerster
is genomen, noch op welke datum
de borden werden opgericht;
Overwegende
dat
de
reeds
genoemde wet van 29 maart 1962,
onder opheffing, bij artikel 72, van
de vroegere wetgeving op het stuk,
de krachtens de opgeheven wetten
uitgevaardigde verordeningen, bij
artikel 73, c, in stand houdt tot
Overwegende dat het middel niet de goedkeuring van een bijzonder
opkomt tegen de beslissing dat de plan van aanleg; dat zij bij de artilitigieuze publiciteitsborden aan te kelen 59 en 60 bevoegdheid verleent
merken zijn als « uithangborden ... aan de gemeenten om verordeninen andere voorwerpen » in de zin gen uit te vaardigen ten einde te

1962 op de stedebouw, ter zake, moest
toegepast worden, dan moest vastgesteld
worden dat de door (eiseres) een verkeerde ontleding heeft gedaan van deze
reglementaire bepalingen, zoals (verweerster) terecht doet opmerken; dat dus
geen onverenigbaarheid bestaat tussen
het gemeentelijk reglement artikel 112 - d.d. 5 augustus 1907 en de
algemene bepalingen van de wet op stedebouw ));
terwijl het genoemde artikel 112 van
het reglement der stad Leuven niet meer
kon worden toegepast; artikel 60 van de
wet van 29 maart 1962 aan de gemeenten de bevoegdheid, verleent bouwvergunningen uit te vaardigen conform
onder meer met wat in artikel 44 van
dezelfde wet bepaald is; met andere
woorden, de gemeenten het plaatsen van
publiciteitsinrichtingen
niet
kunnen
onderwerpen aan enige toelating, indien
de wetgever voor de plaatsing ervan
geen
bouwvergunning
heeft
nodig
gemaakt; het arrest in dat opzicht ten
onrechte poogt een onderscheid aan te
wijzen tussen de eigenlijke " bouwvergunning » zoals bedoeld door artikel 2
van het koninklijk besluit van 16 december 1971 en anderzijds de « toelating »
waarvan artikel 112 van het reglement
van de stad Leuven van 5 augustus 1907
spreekt; genoemd artikel 44, § 2, de
Koning de mogelijkheid biedt lijsten uit
te vaardigen van werken waarvoor geen
vergunning vereist is en deze lijst werd
uitgevaardigd bij koninklijk besluit van
16 december 1971; artikel 2, 4", van dit
laatste koninklijk besluit een dergelijke
vrijstelling verleent voor publiciteitsinrichtingen en dit tot en met de afschaffing van deze bepaling met ingang van
30 juni 1973, zodat de bestreden beslissing niet kon beslissen zonder schending
van de artikelen 44 en 60 van de wet van
29 maart 1962 en van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 16 december 1971,
zoals hiervoren nader is bepaald, dat de
betwiste publiciteitsinrichtingen niet
mochten geplaatst worden zonder de toelating voorgeschreven in artikel 112 van
het reglement van de stad Leuven van
5 augustus 1907, en om die red en de verwijdering ervan bevelen (schending van
aile in het middel aangehaalde bepalingen):
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gezondheid, de veiligheid, de bruik- van de publiciteitsborden toelating
baarheid en de schoonheid der vereist was overeenkomstig het
wegen, hun toegangen en hu.n omge- gemeentereglement van verweerster
ving, en tevens om vergunnmgen te van 5 augustus 1907;
verlenen voor het oprichten van
Dat het middel gegrond is;
onder meer vaste inrichtingen in de
zin van artikel 44, § 1 en § 2, van de
wet, zoals publiciteitsborden;
Dat aldus de bevoegdheid van de
gemeenten om bouwverordeningen
Om die redenen, vernietigt het
uit te vaardigen de bevoegdheid is bestreden arrest, behalve in zoverre
geworden bedoeld in de artikelen 44 het beslist dat de litigieuze publicien 60, van de wet van 29 maart teitsborden onder de omschrijving
1962, met de beperkingen gesteld in van « reclameborden ... en andere
artikel 44, § 2, van dezelfde wet, voorwerpen » vallen in de zin van
gewijzigd bij artikel 5 van de wet het gemeentereglement van vervan 22 december 1970, ingevolge weerster van 5 augustus 1907;
welke bepaling de Koning de lijst beveelt dat van dit arrest melding
kan vaststellen van de werken en zal worden gemaakt op de kant van
handelingen waarvoor geen vergun- het gedeeltelijk vernietigde arrest;
ning vereist is; dat de Koning, bij houdt de kosten aan en zegt dat de
artikel 2, 4", van het besluit van feitenrechter daarover zal beslissen;
16 december 1971, voor publiciteits- verwijst de aldus beperkte zaak
borden vrijstelling van bouwvergun- naar het Hof van Beroep te Antwerning heeft verleend, althans op pen.
plaatsen die niet vallen onder de
29 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
algemene regelen op het aanplakken en reclame maken, ten gevolge de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever
: de h. Soetaert - Gelijkwaarvan de litigieuze gemeenteverJuidende conclusie van de h. Declercq,
ordening van 5 augustus 1907, wat advocaat-generaal
- Advocaat : mr. De
betreft de toelating tot het plaatsen Bruyn.
van publiciteitsborden, wegens strijdigheid met het evengenoemd
koninklijk besluit, vanaf de inwerkingtreding hiervan op 29 januari
1972, niet meer wettig kon worden
toegepast; dat het evengenoemde
koninklijk besluit pas bij het Nr. 477
koninklijk besluit van 25 april 1973
in die zin is gewijzigd dat voor het
1' KAMER - 29 april 1983
oprichten van publiciteitsborden
opnieuw een bouwvergunning vereist was, maar dat deze wijziging RECHTERLIJK GEWIJSDE - BURGEReerst op 30 juni 1973 is ingegaan en
LIJKE ZAKEN
GEZAG VAN GEW!JSDE wei zonder terugwerking, zodat zij
OMVANG.
ten aanzien van de litigieuze plaatsing, voor zover die binnen de tijd De motieven van een beslissing waarbij
een rechtbank zich onbevoegd vertussen de inwerkingtreding van de
klaart ratione loci hebben geen gezag
koninklijke besluiten van 16 decemvan gewijsde voor de rechter die later
ber 1971 en 25 april 1973 vie!, zonuitspraak doet over het bodemgeschil
der invloed bleef;
(1). (Artt. 23 en 660 Ger.W.)
Overwegende derhalve, dat het
arrest op de enkele gronden die het
(1) Zie Cass.,
vermeldt, niet wettig heeft kunnen nr. 594}.

22 mei 1980 (A.C., 1979-80,
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(eiseres) (en) dat (verweerster) ook recht
heeft op schadevergoeding wegens deze
tekortkomingen ... , en doordat eiseres
uiteindelijk door het arrest van 17 maart
1982 wordt veroordeeld om aan verweerster te betalen een som van 1.036.500
frank tot slot van aile rekeningen, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten op 1.636.500 frank vanaf 3 juni 1976,

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 januari 1982 en
terwijl, eerste onderdeel, eiseres uit17 maart 1982 door het Hof van
drukkelijk in haar conclusie in hoger
Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1142, 1146,
1147, 1184, 1604, 1609, 1654 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat eiseres door het arrest van
6 januari 1982 wordt veroordeeld om aan
verweerster een provisionele som te
betalen van 600.000 frank, onder meer op
grond : « dat (eiseres) niet akkoord gaat
met het vonnis van de eerste rechter
omdat ze van oordeel is dat ze geen
enkele fout heeft begaan door de
bestelde goederen niet af te nemen,
maar dat het veeleer (verweerster) is die
in gebreke is gebleven de bestelling tijdig af te leveren; ( ... ) dat er volgens de
bestelbons nrs. 7238 en 7239 op 25 april
1975
3.575
kledingstukken
werden
besteld door (eiseres) en dat de levering
half autustus en half september 1975
diende gedaan te worden; dat (verweerster) op 13 augustus 1975 aan (eiseres)
meldde dat er reeds drie modellen klaar
waren voor verzending voor een globaal
bedrag van 1.538.069 frank en dat ze aandrong op een spoedige betaling, maar
dat (eiseres) op 1 september 1975 antwoordde dat de firma "in grate moeilijkheden verkeerde "; ( ... ) dat (verweerster)
op 22 augustus, 29 augustus, 26 september, 21 oktober, 29 oktober, 30 december
1975 en op 8 en 26 januari 1976 bij aangetekende brieven aanmaande om te
betalen, maar dat (eiseres) op a! deze
brieven niet gereageerd heeft en naliet
enige betaling te verrichten; dat (verweerster) dan ook op 29 oktober 1975
aan (eiseres) heeft Iaten weten dat ze
verplicht was de bestelde goederen te
verkopen aan andere klanten indien
(eiseres) de goederen niet afhaalde tegen
contante betaling, maar dat ook hierop
geen reactie kwam van (eiseres); ( ... ) dat
het gepast voorkomt, gezien de grove
tekortkomingen van (eiseres), de overeenkomst tussen partijen afgesloten op
25 april 1975 te ontbinden ten nadele van

beroep had aangevoerd, onder meer met
verwijzing naar het vonnis van de
drieentwintigste kamer - zaal C van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel
van 15 december 1978 : dat de contractuele verhoudingen tussen partijen
bepaald werden door de algemene aankoopvoorwaarden van eiseres - die oak
de leverings- en betalingsvoorwaarden
vermelden - die van toepassing waren
tussen partijen; dat daarenboven de partijen reeds gedurende lange jaren een
vaststaande zakenrelatie hadden met
elkaar, die erin bestond dat eerst de
bestelbons door concluante met de erop
aangegeven leveringstermijnen werden
opgesteld, waarna de goederen werden
geleverd door het expeditiebedrijf Ziegler, terwijl pas daarna de verzendingsnota samen met de facturen werd overgemaakt; dat dan ook de brieven van
verweerster, waarbij a an eiseres onder
meer de modaliteiten van levering werden gevraagd en eiseres in gebreke werd
gesteld tot afname en contante betaling,
in feite totaal zinloos was; dat verweerster, toen zij vernam dat eiseres in
zekere moeilijkheden verkeerde gepoogd heeft op !outer eenzijdige wijze
de betalingsvoorwaarden tussen partijen
te gaan wijzigen, door een contante betaling te eisen bij de levering, om
zodoende haar eigen problemen met
haar leveranciers te kunnen oplossen,
om reden dat deze laatsten verweerster
de wissels hadden teruggezonden die
eiseres haar had overhandigd, gezien de
verwijderde termijn waarop zij vervielen, dat verweerster, nadat bleek dat
eiseres niet aan haar eisen toegaf, op
7 november 1975 uiteindelijk tach - zij
het slechts een beperkte hoeveelheid heeft geleverd, die eiseres, zoals gebruikelijk, enkele dagen later ook betaald
heeft, doch dat ook deze bijkomende
fondsen verweerster niet in staat gesteld
hebben eiseres voor de totaliteit van
haar bestelling te leveren en dat verweerster ten onrechte iedere verdere
levering heeft geweigerd, waaruit volgt
dat eiseres ter zake geen enkele fout
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iedere grondslag mist; zodat de bestreden arresten, inzonderheid het arrest
van 6 januari 1982, er zich niet konden
toe beperken uit de enkele omstandigheid dat eiseres op de brieven van verweerster, waarbij zij werd aangemaand
de goederen af te halen tegen contante
betaling, niet gereageerd heeft, af te leiden dat eiseres grove tekortkomingen
heeft begaan en op grand hiervan de
overeenkomst van 25 april 1975 te ontbinden ten nadele van eiseres en deze
tot schadevergoeding te veroordelen
jegens verweerster, zonder te antwoorden op voormelde regelmatig aangevoerde verweermiddelen (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, luidens punt F :
« Betalingen >>, voorkomend onder de

algemene aankoopvoorwaarden van eiseres op de bestelbons, die op 25 april 1975
zonder voorbehoud door verweerster
werden aanvaard, << de betalingstermijn
... negentig dagen (bedraagt) met een
korting van 3 pet.; de levering van goederen ... op risico van de leverancier
(gebeurt, en) aile kosten van taks, port,
enz ... begrepen zijn in de aankoopprijs »,
en luidens punt G : « Levering », eveneens dee! uitmakend van deze algemene
aankoopvoorwaarden, eiseres zich het
recht voorbehield « elke levering van
goederen die gebeurt na de vastgestelde
datum op de bestelbon te weigeren »,
zodat de bestreden arresten, inzonderheid het arrest van 6 januari 1982, niet
wettig, zonder vast te stellen dat verweerster haar leveringsverplichting binnen de contractueel overeengekomen termijnen was nagekomen en eiseres de
bedongen betalingstermijn zou hebben
overschreden, hebben kunnen overwegen
dat eiseres, door niet te reageren op de
aanmaningen tot afhaling van de goederen tegen contante betaling, zich schuldig heeft gemaakt aan grove tekortkomingen, dat het gepast voorkomt om die
reden de overeenkomst te ontbinden ten
nadele van eiseres en deze tot schadevergoeding te veroordelen jegens verweerster (schending van de artikelen
1142, 1146, 1147, 1184, 1604, 1609 en 1654
van het Burgerlijk Wetboek) en daarenboven aldus aan voormelde clausules van
de tussen partijen gesloten overeenkomst niet de gevolgen toekennen die zij
wettig tussen partijen hebben, hetgeen
een miskenning van de verbindende
kracht van bedoelde overeenkomst van
25 april 1975 uitmaakt (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, zoals eiseres bij conclusie aanvoerde de drieentwintigste
kamer - zaal C van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel, waar het geschil
tussen dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheden oorspronkelijk aanhangig
was gemaakt, bij vonnis van 15 december 1978 onder meer overwoog : « Eiseres heeft geen enkel voorbehoud
gemaakt bij
de aanvaarding van
bedoelde bestelbons, zodat de litigieuze
overeenkomsten wei degelijk onderworpen zijn aan de op de bestelbons
gedrukte algemene aankoopvoorwaarden
van (eiseres), ... ; de algemene verkoopvoorwaarden gedrukt op de facturen die
(verweerster) opstelde na de voltrekking
van de litigieuze overeenkomsten zijn
ter zake niet relevant », zodat in de veronderstelling dat de bestreden arresten
er zouden van uitgegaan zijn dat niet
voormelde algemene aankoopvoorwaarden van eiseres, maar integendeel de
algemene verkoopvoorwaarden van verweerster ter zake toepasselijk waren, zij
het gezag van het rechterlijk gewijsde
van voormeld vonnis van 15 december
1978 miskennen (schending van de artikelen 23, 24 en 26 van het Gerechtelijk
Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres zich
weliswaar beriep op het bestaan en
de toepasselijkheid van haar eigen
l~verings- en betalingsvoorwaarden,
maar in haar conclusie die voorwaarden niet nader omschreef en
uit de inhoud daarvan geen rechtsgevolg afleidde, zodat de rechters
niet gehouden waren op dit punt
van haar verweer nader te antwoorden;
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie een zakengebruik omschreef, dat tussen haar en verweerster zou hebben bestaan; dat de
rechters daarop impliciet maar
zeker antwoorden met de vaststelling dat de levering was vastgesteld
op half augustus - half september en
dat verweerster op 13 augustus
meldde klaar te zlJn voor een
gedeeltelijke levering, maar dat
eiseres daarop aileen antwoordde
dat zij in grote moeilijkheden verkeerde, waarmee de rechters te kennen geven dat eiseres zich toen niet
op enig zakengebruik beriep;
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Overwegende dat, ingevolge artivoorts, door erop te wijzen dat eise- kel 660 van het Gerechtelijk Wetres van augustus tot januari in hoek, iedere beslissing betreffende
gebreke bleef levering te nemen, te de bevoegdheid, waarbij de za,ak
betalen en zelfs te antwoorden op naar de bevoegde rechter wordt vereen reeks aangetekende brieven van wezen, deze rechter bindt, met dien
verweerster, en dat zulks een grove verstande dat zijn recht om over de
fout uitmaakte, impliciet maar zeker « rechtsgrond van de zaak », dit wil
oordelen dat de brieven waarbij ver- zeggen de zaak zelf te oordelen,
weerster op betaling aandrong niet onverkort blijft; dat de redenen van
<< zinloos » waren; dat zij ten slotte de verwijzende beslissing derhalve
met de overweging dat verweerster geen gezag van gewijsde hebben
op 29 oktober 1975 aan eiseres heeft voor de laatstbedoelde rechter wat
Iaten weten dat zij verplicht zou zijn het bodemgeschil betreft;
de bestelde klederen aan anderen te
Dat het onderdeel faalt naar
verkopen, oordelen dat verweerster recht;
wei in staat was te leveren en niet
zij aan haar leveringsplicht, maar
eiseres aan haar afhalingsplicht is
te kort gekomen;
Dat ten slotte eiseres in haar conOm die redenen, verwerpt de
clusie aan de bewering dat de door voorziening; veroordeelt eiseres in
haar overhandigde wissels waren de kosten.
teruggezonden, gelet op de verwij29 april 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
derde vervaldag, geen enkel rechtsgevolg verbond, zodat de rechters de h. Janssens, afdelingsvoorzitter niet gehouden waren daarop nader Verslaggever : de h. Soetaert - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
te antwoorden;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dat het onderdeel niet kan wor- Btitzler en Simont.
den aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres zich in Nr. 478
haar conclusie weliswaar op het
bestaan en de toepasselijkheid van
1" KAMER - 29 april 1983
haar leverings- en betalingvoorwaarden beriep, maar die voorwaarden
niet aanwees noch vermeldde en
derhalve het niet blijkt dat de GENEESKUNST - ORDE VAN GENEESHEREN - CODE VAN GENEESKUNDIGE PLICHinhoud daarvan aan de feitenrechTENLEER - GEEN VERBINDENDE KRACHT
ters is voorgelegd;
AAN DIE CODE VERLEEND DOOR EEN IN
Dat het onderzoek van het onderMINISTERRAAD
OVERLEGD
KONINKLIJK
dee! niet mogelijk is zonder een
BESLUIT TOEPASSING VAN DIE CODE
onderzoek naar feiten waarvoor het
MAAKT SCHENDING UIT VAN ART. 15, § 1, K.B.
NR. 79 VAN 10 NOV. 1976.
Hof niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvanke- Aangezien de Koning geen verbindende
lijk is;
kracht heeft verleend aan de code van
Wat het derde onderdeel betreft :
geneeskundige plichtenleer door een
Overwegende dat, bij het vonnis
in ministerraad overlegd K.B., maakt
van 15 december 1978 bedoeld in het
de beslissing die de bepalingen van die
code als dusdanig toepast, een schenonderdeel, de Rechtbank van Koopding uit van art. 15, § 1, K.B. nr 79
handel te Brussel zich onbevoegd
van 10 nov. 1967 (1).
verklaarde ratione loci en de zaak 1----------------naar de Rechtbank van Koophandel
(1) Zie Cass., 25 sept. 1981 (A.C., 1981 82,
nr 53).
te Hasselt verwees·
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RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 juni 1982 door
de nederlandstalige raad van beroep
van de Orde der Geneesheren gewezen;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 2", 13,
15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren, 38, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de
uitoefening van de daaraan verbonden
beroepen en de geneeskundige commissies, 97 en 107 van de Grondwet, en van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat de bestreden beslissing voor
recht zegt dat eiser zijn raadplegingen
tot nader order moet beperken tot twee
plaatsen, verstaat dat hij kan kiezen op
welke plaatsen hij deze raadplegingen
zal houden en van welke hij zal afzien
en beveelt dat eiser zijn keus zal bekendmaken aan de raad van beroep binnen
de maand van huidige beslissing en dat
eiser zijn activiteit op de aldus aangewezen plaats zal beeindigen uiterlijk op
31 augustus 1982, op deze gronden : artikel 6, 2', van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 geeft de raden
van de Orde bevoegdheid om te waken
over het naleven van de regelen van de
medische plichtenleer en belast hen biertoe, bovendien, tuchtmaatregelen te treffen wegens fouten door de !eden van de
Orde gepleegd. Het artikel 38, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 is vreemd aan onderhavig geval en beoogt wei bepaalde
andere
aspecten van
het beroep.
Artikel 6, 2", van het koninklijk besluit
nr. 79 is ter zake wei toepasselijk, dat
het treffen van individuele maatregelen
voorziet inzake het niet naleven van de
regelen van de medische plichtenleer,
gepaard met de mogelijkheid van
sancties voor het overtreden ervan. Tot
heden werd door de Koning bij een in de
ministerraad overlegd besluit geen verbindende kracht verleend aan een Code
van Geenskundige Plichtenleer; zulks
belet geenszins dat zou vcrwezen worden
naar de erin vervatte richtlijnen en

grondprincipes en dat zou geconstateerd
worden dat de geneesheer een deontologische regel heeft .overtreden of e~aan te
kart is gekomen, m welk geval d1ent te
worden onderzocht of een dergelijke
gedraging onder toepassing valt van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967· het houden van raadplegingen
te Afsne~. te Gent en te Zelzate niet van
die aard is het belang van de patienten
van eiser te dienen; het veeleer van aard
is deze te schaden, wanneer de geneesheer op drie verschillende plaatsen zijn
medische activiteit spreidt en hierdoor
moeilijk of niet door zijn patienten te
bereiken is; ter zake niet dienend is, het
argument naar hetwelk een voldoende
gespreide vestiging der kabinetten voor
een geneesheer-specialist vereist is en
dat in de huidige omstandigheden deze
spreiding in de streek van Zelzate zeker
onvoldoende zou verzekerd zijn, zonder
de aanwezigheid van eiser; bij ontstentenis te Zelzate op te treden, de door eiser
gepresteerde praktijk aldaar door een
andere geneesheer-specialist evenwel
kan overgenomen worden; nu artikel 22
van de code van de geneeskundige plichtenleer de provinciale raad en derhalve
de raad van beroep bevoegdheid geeft
om inbreuken op de bepalingen van de
geneeskundige plichtenleer te voorkomen of er een einde aan te stel!en en, nu
gebleken is dat in onderhavig geval de
spreiding van bedrijvigheid, van eiser
over verscheidene kabinetten niet verenigbaar is met de kwaliteit en de continui:teit van de verzorging zoals hager
aangeduid en in strijd is met de regelen
van de geneeskundige plichtenleer zoals
meer bepaald in artikel 22 en in
artikel 35 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer vervat, de aangeklaagde toestand onder toepassing valt
van artikel 6, 2", van het koninklijk
besluit nr. 79 die de provinciale raden en
derhalve de raden van beroep bevoegd
maken om te waken over het naleven
van de medische plichtenleer en dientengevolge om maatregelen van individuele
aard te nemen die geen tuchtsancties
zijn en die ertoe strekken inbreuken op
de deontologie te voorkomen· of te doen
eindigen,

terwijl, eerste onderdeel, het niet toekomt aan de raad van beroep uitvoering

te verlenen aan de artikelen 22 en 35
van de Code van de Geneeskundige
Plichtenleer, opgesteld in 1975 door de
nationale raad van de Orde der Geneesheren, nu aan deze code door de Koning
bij een in de ministerraad overgelegd
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zaak naar de nederlandstalige raad
van beroep van de Orde der Geneesheren, anders samengesteld.

besluit geen bindende kracht is gegeven;
de bestreden beslissing, door van deze
artikelen toepassing te maken, zijn
bevoegdheid heeft overschreden; het feit
dat de bindende kracht dezer bepalingen
in artikel 6, 2', van het koninklijk besluit
nr. 79 wordt gezocht, aan deze machtsoverschrijding geen afbreuk doet (schending van de artikelen 6, 2', 13, 15, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 en 107 van de Grandwet);

tweede onderdeel, ...

Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat artikel 22 van
de Code van Geneeskundige Plichtenleer niet werd goedgekeurd bij
koninklijk besluit en derhalve niet
van kracht is;
Overwegende dat de raad van
beroep onder de rubriek « A. Wat de
procedure betreft >> aanneemt dat de
raad geen toepassing mag maken
van die Code, wat hem niet belet
erop te wijzen dat de regel van de
plichtenleer die de raad aanhoudt
inderdaad ook voorkomt in de Code;
Dat echter onder de rubriek
« B. Ten grande >> de raad van
beroep oordeelt dat « artikel 22 van
de Code van Geneeskundige Plichtenleer de provinciale raden, en derhalve de raden van beroep, bevoegdheid geeft om maatregelen te treffen »; dat de raad verder overweegt
dat ten deze de spreiding « in strijd
is met de regelen van de geneeskundige
plichtenleer,
zoals
meer
bepaald in artikel 22 en artikel 35
van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer vervat >>; dat de bestreden beslissing aldus de niet van
kracht zijnde Codex toch toepast en
artikel 15, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

29 april 1983 - 1' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en De
Gryse.

Nr 479
3'

KAMER -

2 mei 1983

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

HAN·
DELSVERTEGENWOORDIGER - ALLEENVERTEGENWOORDIGING - SCHORSING VAN DE
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST TIJDENS DE JAARLIJKSE VAKANTIE - GEVOLG
OP HET REDING INZAKE ALLEENVERKOOP.

2° OVEREENKOMST

VOOROVEREENKOMST WAARVAN DE GELDIGHEIDSVEREISTEN WORDEN GEREGELD BIJ DE WET VAN
9 JULI 1971 TOT REGELING VAN DE WONINGBOUW EN DE VERKOOP VAN TE BOUWEN OF
IN AANBOUW ZJJNDE WONINGEN - GEVOLG.

3° HUISVESTING -

VOOROVEREENKOMST
WAARVAN DE GELDIGHEIDSVEREISTEN WORDEN GEREGELD BIJ DE WET VAN 9 JULJ 1971
TOT REGELING VAN DE WONJNGBOUW EN DE
VERKOOP VAN TE BOUWEN OF IN AANBOUW
ZIJNDE WONINGEN - GEVOLG.

4° ARBEIDSOVEREENKOMST DELSVERTEGENWOORDIGER
VAN CLIENTEEL- BEGRIP.

-

HANAANBRENG

1' Schorsing 'van de uitvoering van de

Om die redenen, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernie-

arbeidsovereenkomst tijdens de jaarIijkse vakantie is, behoudens andersluidend beding, zonder invloed op de
verplichting van de werkgever om tijdens die vakantie de rechten in acht te
nemen, die voortvloeien uit de alleenvertegenwoordiging welke de arbeidsovereenkomst aan de handelsvertegen-

- 1076woordiger toekent (1). (Art. 12quin- 10 december 1962 en 21 november 1969,
quies, eerste lid, Arbeidsovereenkom- en 7 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsverstenwet Bedienden.) (2).
tegenwoordigers,
2° en 3° De voorovereenkomsten waardoordat het arrest van 18 september
van de geldigheidsvereisten geregeld 1980, na te hebben vastgesteld dat verworden bij art. 7 wet van 9 juli 1971 weerder bij een overeenkomst van
tot regeling van de woningbouw en de. 2 januari 1968 bij Sodibat als bediende
verkoop van te bouwen of in aanbouw in dienst is getreden om als handelsverzijnde woningen brengen aJJe moge- tegenwoordiger te werken, dat hij op
lijke gevolgen voort, als degenen die 19 juni 1978 werd ontslagen met een
zich op de nietigheid van de voorover- opzeggingstermijn van dertig maanden
eenkomst kunnen beroepen zulks niet die liep van 1 juli 1978 tot 30 december
doen met inachtneming van de wette- 1980 en dat de raadsman van verweerder
Jijke voorschriften.
op 28 juli 1978 aan Sodibat schreef dat
verweerder kennis had genomen van een
4' De rechter beslist wettig dat de han- geschrift waaruit bleek dat Sodibat eendelsvertegenwoordiger van een be- zijdig het essentieel bestanddeel van de
drijf voor geprefabriceerde woningen overeenkomst, namelijk het alleenrecht,
clienteel heeft aangebracht wanneer had gewijzigd en bijgevolg de overeenhij te kennen geeft dat de oorspronke- komst onrechtmatig had beeindigd, het
Iijke koper, in verschiiJende gevaJJen, beroepen vonnis bevestigt in zoverre het
een tweede bestelling heeft gedaan, verklaart dat de arbeidsovereenkomst
hetzij voor vergrotingen, hetzjj voor voor bedienden door Sodibat is beemeen andere waning, of nog, door z1jn digd, op grond dat « vanaf 10 juli 1977
familierelaties, aan de basis schijnt te Simoyens contact heeft opgenomen met
hebben gelegen van een ander con- verschillende klanten in de sector
tract (3). (Art. 15 wet houdende het waarin verweerder werkzaam was, aanstatuut van de handelsvertegenwoor- bood hen te bezoeken, hun een documendigers 30 juli 1963.)
tatie over de produkten Sodibat verschafte en zegde dat hij aileen als agent
voor Henegouwen optrad; dat Sodibat
(MR. CAVENAILE P. ·CURATOR IN HET FAILLIS·
tevergeefs het optreden van Simoyens
SEMENT o SODIBAT ' N.V. T. GU!DARD)
tracht te rechtvaardigen door de omstandigheid dat het tijdens de jaarlijkse
ARREST ( vertafing )
vakantieperiode van verweerder heeft
plaatsgehad, wat aanleiding zou hebben
(A.R. nr. 6472)
gegeven tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst, dit is, volgens de werkgeHET HOF; - Gelet op de bestre- ver, tot de schorsing van zijn verplichden arresten, op 18 september 1980 ting om zijn vertegenwoordiger aileen de
in Henegouwen te
en op 15 januari 1981 door het vertegenwoordiging
Iaten verrichten; dat dit argument berust
Arbeidshof te Bergen gewezen;
op een volledige miskenning van het
Over het eerste middel, gericht tegen mecanisme van de schorsing in geval
van
vakantie die uitsluitend betrekking
het arrest van 18 september 1980 en
afgeleid uit de schending van de artike- heeft op de ui tvoering van de prestaties
len 12quinquies van de wetten betref- doch de andere rechten en verplichtinfende het bediendencontract, gecoordi- gen van de partijen onverlet laat; dat de
neerd bij koninklijk besluit van 20 juli overeenkomst door Sodibat is beeindigd,
1955, gewijzigd bij de wetten van daar zij het initiatief heeft genomen of
althans met kennis van zaken heeft aanvaard dat een essentieel bestanddeel van
(1) I.v.m. schorsing van de uitvoering van de de tussen haar en verweerder bestaande
overeenkomst na een oproeping onder de overeenkomst werd gewijzigd, zonder
wapens, zie Cass., 29 maart 1963 (Bull. en Pas., het akkoord en in afwezigheid van ver1963, I, 829), na een arbeidsongeval, zie Cass.,
weerder >),
25 nov. 1970 (A.C., 1971, 284).
terwijl de uitvoering van de arbeids(2) De materie is thans geregeld bij art. 28, overeenkomst voor bedienden wordt
1°, wet van 3 juli 1978.
geschorst de dagen waarop de onderne{3) De materie 1s !hans geregeld bij art. 101 ming wegens jaarlijkse vakantie is gesloten alsook de dagen waarop de werknewet van 3 juli 1978.
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rende de schorsing van de uitvoering
van de
arbe1dsovereenkomst voor
bedienden elke partij, behoudens de wettelijke uitzonderingen, ontslagen is van
haar verplichtingen jegens de andere
partij en de rechten die zij aan de overeenkomst ontleent, niet kan doen gelden;
bij gebrek a~n een wettelijke ~fwi~king
van d1e begmselen, aile verphchtmgen
van de werkgever en van de werknemer
geschorst zijn tijdens de jaarlijkse
vakantie; zulks met name het geval is
met het alleenrecht van de werknemer;
daaruit volgt dat het arrest, door zijn
beslissing hierop te doen steunen dat de
schorsing in geval van vakantie uitsluitend betrekking he eft op de ui tvoering
van de prestaties doch de andere rechten
en verplichtingen van de partijen onverlet laat, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt :
Overwegende dat, naar luid van
het ten deze toepasselijke artikel 12quinquies, eerste lid, van de
op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij de wet van
21 november 1969, de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst wordt·
geschorst de dagen waarop de
onderneming
wegens
jaarlijkse
vakantie is gesloten alsook de dagen
waarop de werknemer buiten die
periode jaarlijkse vakantie neemt;
Dat de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
tijdens
de
jaarlijkse vakantie,
behoudens bijzonder beding, zonder
invloed is op de verplichting van de
werkgever om tijdens die vakantie
de rechten in acht te nemen die
voortvloeien uit de alleenvertegenwoordiging welke de arbeidsovereenkomst aan de handelsvertegenwoordiger toekent;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder de alleenvertegenwoordiging van de vennootschap
Sodibat in Henegouwen had en dat
deze vennootschap tijdens zijn jaarlijkse vakantie een beroep heeft
gedaan op de diensten van een
andere vertegenwoordiger die, dank
zij de door de vennootschap verstrekte stukken, in die provincie
werkelijk klanten probeerde te wer-

ven en zich aan de klanten voorstelde als de alleenvertegenwoordiger voor die sector.
'
Dat het arbe1dshof op grond van
die vaststellingen naar recht heeft
kunnen beslissen dat de vennootschap aldus eenzijdig een wijziging
heeft aangebracht in een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenk
t d'
.. b"
1 h ft b ...
?IDS
le ZlJ lJgevo g ee
eemdlgd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gericht tegen
het arrest van 15 januari 1981 en afgeleid uit de schending van de artikelen 4
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers, 7, 13, inzonderheid tweede
lid, van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop
van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen en 97 van de Grondwet,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
verweerder, volgens artikel 2 van zijn
arbeidsovereenkomst voor bedienden
van 2 januari 1968, « ermee belast was a!
het nodige te doen voor het sluiten van
aannemingsovereenkomsten inzake het
bouwen van woningen Polyvilla, onder
meer de bouwvergunningen, geldleningen, enz., trachten te verkrijgen; dat artikel 5 van dezelfde overeenkomst op het
einde bepaalt dat de werkgever aan zijn
bediende een brutocommissieloon van
2.000 frank verschuldigd is op elk door
de koper ondertekend en verbroken contract, op voorwaarde dat er een voorschot is betaald en dat de niet-uitvoering
niet te wijten is aan de schuld van de
bediende; dat, in de praktijk, het contract in twee fasen tot stand kwam :
(1) Sodibat deed de klant eerst een
" voorovereenkomst " met de vaststelling
van de kostprijs van het bouwwerk
ondertekenen en de klant betaalde bij de
ondertekening een geldsom, meestal een
bedrag van 25.000 frank dat, volgens artikel 1 van de voorovereenkomst, aan de
vennootschap toekwam als de bouwvergunning werd geweigerd; als een eventuele weigering verband hield met de
bouwwijze of met de gebruikte materialen verbond Sodibat zich ertoe het door
de klant betaalde bedrag volledig terug
te betalen; werd de bouwvergunning verleend, dan waren de partijen verplicht
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tekst gevoegd was bij de tekst van de
"voorovereenkomst "; (2) binnen de vastgestelde termijn, dit wil zeggen binnen
de maand na de uitgifte van de bouwvergunning, ondertekenden de partijen de
aannemingsovereenkomst; als de klant
niet binnen die termijn ondertekende,
kwam het volledige bedrag van het door
hem gestorte voorschot definitief toe aan
Sodibat », het arrest van 15 januari 1981,
met bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, zegt dat verweerder recht
heeft op het commissieloon inzake de
« voorovereenkomsten >>, op grand « dat
de " voorovereenkomst " door Sodibat en
de klant was ondertekend onder de
opschortende
voorwaarde
dat
het
bestuur van stedebouw de bouwvergunning zou verlenen; dat de weigering van
dlt bestuur om de bouwvergunning te
verlenen de ondertekening van de " aannemlngsovereenkomst" verhinderde en
het voortaan onmogelijk maakte dat de
verbintenis zou worden uitgevoerd door
de schuldenaar die, door dit geval van
overmacht en zonder dat hij enige fout
heeft begaan, niet in staat was datgene
te doen waartoe hij zich had verbonden,
daar
het
contract
overeenkomstig
artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek
van rechtswege was ontbonden; dat de
arbeidsovereenkomst (voor bedienden)
van 2 januari 1968 geenszins bepaalt dat
de aanvaarding door de werkgever van
de order die hem door de vertegenwoordiger is doorgegeven, slechts plaatsheeft
door de levering, ja zelfs de betaling van
het verkochte goed; dat niet kan worden
betwist dat de voorovereenkomst de in
artikel 4, eerste lid, van de wet van
30 juli 1963 bedoelde order is; dat diverse
stukken van Sodibat de voorovereenkomst trouwens " bestelling " noemen;
dat Sodibat vruchteloos betoogt dat de
order pas bestaat bij de ondertekening
van de aannemingsovereenkomst, daar
de voorovereenkomst alleen betrekking
heeft op hetgeen noodzakelijk moet worden gedaan om de bouwvergunning te
verkrijgen; dat uit de bewoordingen zelf
van de voorovereenkomst blijkt dat de
klanten hun voornemen hebben "te kennen gegeven " om op een grond te ... een
gelndustrialiseerde villa van het type
Polyvilla te Iaten bouwen waarvan de
bouwprij s reeds is vastgesteld, en de
klant trouwens (artikel 5) "koper" wordt
genoemd >>,

voerde dat verweerder « als vastgoedmakelaar de bepalingen van openbare orde
en de wet Breyne kende '' (de in het
middel genoemde wet van 9 juli 1971) en
dat de « voorovereenkomsten trouwens
niet de bij artikel 7 voorgeschreven vermeldingen bevatten, daar die voorovereenkomst immers precies het in 7, b, van
de wet bepaalde wil verkrijgen » (welk
artikel 7 bepaalt dat de overeenkomsten
bedoeld in artikel 1 van die wet « alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten ... b) vermelden de
datum van uitgifte van de bouwvergunning en de voonvaarden van die vergunning »); de vermeldingen van artikel 7
van die wet zijn voorgeschreven op
straffe van nietigheid van de overeenkomst of van de belofte van overeenkomst en Sodibat dus betoogde dat de
<< voorovereenkomst geen enkele definitieve draagwijdte voor de medecontractanten heeft » in verband met de « mogelijkheid om niet te ondertekenen (wet
Breyne) »; het arrest noch met bovenvermelde gronden, noch met enige andere
grand antwoordt op het middel dat Sodibat aldus heeft afgeleid uit het feit dat
de voorovereenkomst niet de vermeldingen bevatte die op straffe van nietigheid
zijn voorgeschreven bij artikel 7 van de
wet Breyne, waaruit volgt dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, als het arrest aldus
moet worden uitgelegd dat, niettegenstaande het feit dat de « voorovereenkomsten » niet alle bij artikel 7 van die
wet van 9 juli 1971 voorgeschreven vermeldingen bevatte, die " voorovereenkomsten " niettemin orders zijn waarvan
de aanvaarding door Sodibat verweerder,
krachtens artikel 4 van die wet van
30 juli 1963, recht gaf op zijn commissieloon, het dit artikel 4 en de artikelen 7
en 13, inzonderheid tweede lid, van die
wet van 9 juli 1971 schendt; bij ontstentenis van alle bij artikel 7 van die wet
van 9 juli 1971 voorgeschreven vermeldingen, de overeenkomst of belofte van
overeenkomst immers krachtens artikel 13, tweede lid, van die wet nietig is;
bovendien er slechts sprake kan zijn van
order van de klant, in de zin van
artikel 4 van de wet van 30 juli 1963, als
er een geldige verbintenis aanwezig is
terwijl, eerste onderdeel, Sodibat in waarvan de aanvaarding door de werkhaar conclusie voor het arbeidshof aan- gever een geldig contract kan opleveren
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wezen bepalingen, met uitzondering van authentieke akte of, indien het een
artikel 97 van de Grondwet) :
aannemingsovereenkomst
betreft,

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de vennootschap
Sodibat in haar conclusie betoogde
dat de « voorovereenkomsten >> geen
orders, in de zin van artikel 4 van
de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers, zijn om verschillende redenen die zij opgeeft en
onder meer dat « die voorovereenkomsten trouwens niet de bij
artikel 7 voorgeschreven vermeldingen bevatten, daar die voorovereenkomsten immers precies het in '/, b,
van de wet bepaalde willen verkrijgen »;
Dat die conclusie niet aanvoerde
dat, bij ontstentenis van die vermeldingen, de voorovereenkomsten met
toepassing van de wet van 9 juli
1971 nietig waren;
Overwegende dat het arrest de
bepalingen van de voorovereenkomsten ontleedt en, om de in het middel weergegeven redenen, beslist
dat die voorovereenkomsten orders
zijn in de zin van artikel 4 van de
wet van 30 juli 1963; dat het arrest
niet nader moest antwoorden op de
conclusie waarin werd aangevoerd
dat de voorovereenkomsten niet de
« bij artikel 7 >> voorgeschreven vermeldingen bevatten, omdat die conclusie vaag was;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 7, b, van
de wet van 9 juli 1971 bepaalt dat de
overeenkomsten bedoeld in artikel 1
alsmede de beloften voor zodanige
overeenkomsten de datum van uitgifte van de bouwvergunning en de
voorwaarden van die vergunning
moeten vermelden en dat, volgens
artikel 13, tweede lid, de niet-nakoming van een bepaling van artikel 7
de nietigheid van de overeenkomst
tot gevolg heeft; dat echter uit het
derde lid van artikel 13 volgt dat die
nietigheid betrekkelijk is, daar ze
aileen door de verkrijger of door de
opdrachtgcver kan worden aange-

v66r
de
voorlopige
oplevering
bedoeld in artikel 9;
Dat de beloften van overeenkomst
volledig effect sorteren als de enige
personen die de nietigheid ervan
kunnen aanvoeren zulks niet doen
onder voormelde voorwaarden;
Overwegende dat het arbeidshof
derhalve naar recht heeft kunnen
beslissen dat de door de klant
ondertekende voorovereenkomst de
in artikel 4, eerste lid, van de wet
van 30 juli 1963 bedoelde order is;
Dat beide onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Over het derde middel, gericht tegen
het arrest van 15 januari 1981 en afgeleid uit de schending van de artikelen 15
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 15 januari 1981
voor recht verklaart dat verweerder ten
laste van Sodibat recht heeft op een uitwinningsvergoeding gelijk aan de bezoldiging van vijf maand, op grand dat
« volgens artikel 15 van de wet van
30 juli 1963, wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt, hetzij
door de werkgever zonder dringende
reden, hetzij door de handelsvertegenwoordiger om een dringende reden, een
vergoeding wegens uitwinning verschuldigd is aan de vertegenwoordiger die een
clii:\nteel heeft aangebracht, tenzij de
werkgever bewijs dat uit de beeindiging
van de overeenkomst geen enkel nadeel
voortspruit voor de vertegenwoordiger;
dat die vergoeding slechts verschuldigd
is na een tewerkstelling van een jaar;
dat ten deze vaststaat dat de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden is
beeindigd door de naamloze vennootschap Sodibat; dat verweerder bij de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
tien en een half jaar bij dezelfde werkgever tewerkgesteld was; dat het op
2 januari 1968 tussen partijen gesloten
contract van handelsvertegenwoordiging
in artikel 3 een concurrentiebeding
bevat; dat, krachtens artikel 19 van voormelde wet van 30 juli 1963, een concurrentiebeding ten gunste van de handelsvertegenwoordiger
een
vermoeden
schept dat hij een clienteel heeft aangebracht; dat de werkgever het tegenbewijs
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handelsvertegenwoordiger geen clienteel
zou hebben aangebracht omdat zijn
optreden, wegens de aard zelf van het
produkt, slechts kon leiden tot een
enkele verkoop die normaal niet kon
worden hernieuwd, aan de wet een voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt;
dat de wetgever immers geenszins vereist dat de aangebrachte clienteel vaste ..
klanten van de werkgevers zijn gebleven, en het evenmin is vereist dat elke
klant achteraf nag meer aankopen doet;
dat de omstandigheid dat de door de vertegenwoordiger tot stand gebrachte contracten niet kunnen worden hernieuwd
niet aantoont dat er geen nadeel is; dat,
hoewel de koper van een geindustrialiseerde waning normaal geen andere
bestellingen meer zal doen bij de bouwonderneming, hij immers niettemin voor
de handelsvertegenwoordiger een potenti8le bran van nieuwe contracten is
als het geleverde produkt voldoening
schenkt; dat door hem andere contracten
kunnen tot stand komen die weliswaar
worden gesloten met andere koper, doch
die hun motivering vinden in het contract dat hij zelf oorspronkelijk door
bemiddeling van de handelsvertegenwoordiger heeft gesloten; dat aldus de
vertegenwo~rdiger door een clienteel, die
echter op z1ehzelf niet hernieuwbaar is,
als markt te verliezen, nadeel lijdt in
zoverre hij een potentieel clienteel verliest die des te grater is omdat hij een
uitgebr~id clienteel had opgebouwd; dat
bovendten ten deze blijkt dat in verschillende gevallen (Desoer, Dubois, Jaspaert
en Goethuys, Jaspars en Robert, J. Glorieux, J.P. Glorieux en Dubuisson, M. en
R. Beuten, Bajoit, Peers, Jacobs, Laube)
een oorspronkelijke koper een tweede
bestelling heeft gedaan, hetzij voor een
verbouwing, het~ij voor een andere
woning, of door zijn familiebetrekkingen
aan de basis schijnt te hebben gelegen
van een ander contract; dat aldus zou
bewezen zijn dat het produkt zo niet
voor hernieuwing dan tach voor vermeerdering vatbaar was en dat de clienteel in
elk geval op basis van een eerste kern
kan worden hernieuwd »,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 15 van die wet van 30 juli 1963,
aan de handelsvertegenwoordiger slechts
een vergoeding wegens uitwinning verschuldigd is als hij de werkgever een
clienteel heeft aangebracht; zulks niet
het geval is wanneer de bestellingen van
de door de handelsvertegenwoordiger
aangebrachte klanten, wegens de aard

van het produkt, normaal niet door
dezelfde personen kunnen worden hernieuwd; in een dergelijk geval die personen niet een clienteel zijn waarmee de
vertegenwoordiger had kunnen blijven
zaken doen indien hij niet was ontslagen; daaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen dat verweerder om bovenvermelde redenen een clienteel had aangebracht, artikel 15 van de wet van 30 juli
1963 en inzonderheid het begrip aanbreng van clienteel in de zin van die
bepaling schendt;

tweede onderdeel, de naamloze vennootschap Sodibat in haar appelconclusie
het geval van alle door het arrest vermelde klanten uiteenzette en opmerkte :
(1) dat in bijna alle gevallen de tweede
aankoop niet door dezelfde persoon was
gedaan; (2) dat het in het geval Jacobs
ging om de verbouwing van de reeds
bestaande waning; (3) dat het voor Bajoit
ging om een gelijktijdige aankoop van
een dubbele villa; (4) dat het voor de
klanten Jacobs en Laube ging om een
tweede bouwwerk op dezelfde grand en
(5) dat Peers, na onteigening, de waning
enkele meters verder herbouwde en dat
dit bijzonder geval niets afdoet aan het
feit dat het produkt niet van die aard is
dat het opnieuw wordt besteld; als het
arrest, dat die verschillende punten niet
weerlegt, aldus moest worden uitgelegd
dat het impliciet heeft geoordeeld dat
ten deze de bestellingen van woningen
konden worden hernieuwd, omdat een
oorspronkelijke koper in verschillende
gevallen een tweede bestelling heeft
gedaan, het niet regelmatig met redenen
zou zijn omkleed daar het niet antwoordt op het uitvoerig middel van de
naamloze vennootschap Sodibat volgens
hetwelk die gevallen uitzonderlijk zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

.<?verwegende dat het arrest erop
WIJst dat de oorspronkelijke koper
in verschillende gevallen een tweede
bestelling heeft gedaan, hetzij voor
een verbouwing, hetzij voor een
andere woning, of door zijn familierelaties aan de basis schijnt te hebben gelegen van een ander contract;
Dat het arbeidshof op grond van
die vaststellingen naar recht heeft
kunnen beslissen dat er een clienteel is aangebracht;
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door verweerder aangevoerde gevallen van een tweede bestelling uitzonderlijk waren;
Dat geen enkel onderdeel kan
worden aangenomen;

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

opschortellde voorwaarde dat het drillgelld karakter vall de redell door de
arbeidsrechtballk zal wardell aallgellomell ell dat die werkllemer, bijgevolg,
lliet defillitief is olltslagell, beslist hij
wettig dat het verzoek vall de werkgever tot de arbeidsrechtballk om de
drillgellde redell aall te llemell, olltvallkelijk is. (Art. 1bis, § 2, wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemer,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gew. bij K.B.
nr. 4 van 11 okt. 1978.)
(GYSEN T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.)

ARREST ( vertalillg)
2 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver(A.R. nr. 6841)
slaggever : de h. Mahillon - Alldersluidellde collclusie (4) van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocatell :
HET HOF; - Gelet op het bestremrs. Kirkpatrick en Van Ryn.
den arrest, op 2 juni 1982 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Nr. 480
3'

KAMER -

2 mei 1983

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - AFGEVAARDIGDE VAN
HET PERSONEEL EN NIET VERKOZEN KANDIDAAT - Ol\'TSLAG WEGENS EEN DRINGENDE
REDEN - KENNISGEV!NG DOOR DE WERKGEVER VAN HET ONTSLAG - ONTSLAG ONDER
DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE DAT DE
ARBE!DSRECHTER AANNEEMT DAT DE AANGEVOERDE REDEN DR!NGEND IS - GEVOLG.

Walllleer de rechter vaststelt dat eell
beschermde werkllemer, lid vall het
velligheidscomite of lliet verkozell kalldidaat, door de werkgever wegells eell
drillgellde redell is Olltslagell, Ollder de
(4) Het O.M. had ertoe geconcludeerd dat
het eerste middel diende te worden aangenomen op grand dat tijdens de schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst iedere
partij, behoudens de uitzonderingen van de·
wet, van haar verbintenissen jegens de wederpartij bevrijd is en onmogelijk de rechten kan
doen gelden die zij uit de arbeidsovereenkomst put; Cass., 29 maart 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 829); 25 nov. 1970 (A.C., 1971, 284).

Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 1bis, § 2, inzonderheid
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, en, voor zoveel
nodig, van artikel 35, tweede lid, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof de vordering
van verweerster tot erkenning van een
dringende reden ten laste van eiser ontvankelijk heeft verklaard op grond dat
« het voorbehoud in de brief van
26 februari 1982, waarbij tegen ge1ntimeerde een dringende reden wordt aangevoerd, in de context van die brief een
opschortende voorwaarde is voor de
beslissing van appellante om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, nl. dat de
dringende reden door de rechtbank zou
worden aangenomen; dat appel!ante
zodoende voormeld artikel 1 bis, § 2, correct naar de geest en de letter heeft toegepast : als de rechtbank de dringende
reden aanneemt, sorteert het ontslag
effect op de datum van de beslissing
onder opschortende voorwaarde van de
vennootschap, d.i. op 26 februari 1982;
als de rechtbank de dringende reden
niet aanneemt, vervalt de beslissing van
de vennootschap en moet de overeenkomst verder, zoals voorheen, worden
uitgevoerd, behalve indien aan ge1nti-
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gen, nl. dat de dringende reden door
terwijl krachtens artikel 1bis, § 2, van de rechtbank zou worden aangenode wet van 10 juni 1952, het arbeidsge- men; dat appellante zodoende voorrecht noodzakelijk v66r het ontslag moet meld artikel 1bis, § 2, correct naar
erkennen dat er een dringende reden de geest en de letter heeft
bestaat ter rechtvaardiging van het antslag van de beschermde werknemer; de toegepast »;
Overwegende dat het arrest, zonwerkgever derhalve aan de beschermde
werknemer geen kennis mag geven van der dienaangaande te worden bekrihet ontslag op staande voet en van de tiseerd, aldus te kennen geeft dat
dringende reden die, volgens hem, het het ontslag op 26 februari 1982
ontslag rechivaardigt, voordat het slechts is gegeven onder de opschorarbeidsgerecht heeft erkend dat die dringende reden bestaat; artikel 1bis, § 2, tende voorwaarde dat de arbeidsvan de wet van 10 juni 1952 van open- rechtbank de dringende reden zou
bare orde is en tot het formele recht aannemen, en dat eiser dus niet
behoort en geen enkele afwijking van definitief is ontslagen voordat het
die regel bevat, zodat de verzending van verzoek tot erkenning van de drineen aangetekende brief door de werkge- gende reden werd ingediend;
ver om aan de bediende kennis te geven
Dat het arrest, derhalve, dat verzowel van het ontslag zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, als van zoek ontvankelijk heeft kunnen verde hem verweten dringende reden, leidt klaren zonder schending van de
tot nietigheid, althans tot niet-ontvanke- aangewezen wettelijke bepalingen;
lijkheid van elke vordering tot erkenning
Dat het middel faalt naar recht;
van die reden; waaruit volgt dat het
Overwegende dat de oproeping tot
arbeidshof, doordat het een verzoek tot
erkenning van een dringende reden, dat bindendverklaring van het arrest,
is ingediend na kennisgeving aan de wegens de verwerping van het casbeschermde werknemer van het ontslag satieberoep, geen belang meer heeft;
en van de dringende reden, ontvankelijk
verklaart, de vooraan in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben herinnerd aan de bewoordingen van de brief van 26 februari
1982 van verweerster aan eiser, en
met name de woorden : " deze brief
geldt als een onmiddellijke beeindiging van uw overeenkomst wegens
dringende reden. Zij wordt u echter
ter kennis gebracht onder het volgende voorbehoud : wegens uw hoedanigheid van kandidaat ... en overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 4 ... , maken
wij de zaak aanhangig bij de
arbeidsrechtbank voor een beslissing over de erkenning van die dringende reden », zegt : " dat het voorbehoud in de brief van 26 februari
1982, waarbij tegen gelntimeerde
(thans eiser) een dringende reden
wordt aangevoerd, in de context van
die brief een opschortende voorwaarde is voor de beslissing van
appellante (thans verweerster) om

Om die redenen, verwerpt het cassatieberoep en de oproeping tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
2 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duchatelet, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Bayart.

Nr. 481
3'

KAMER -

2 mei 1983

1° REGELING VAN
-

RECHTSGEBIED

BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSING VAN

TWEE OF MEER RECHTERS OVER DEZELFDE
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Bedienden Centrale tegen verzoek2° REGELING VAN RECHTSGEBIED ster zijn ingeleid bij de ArbeidsBURGERLIJKE ZAKEN BESL!SSING rechtbank te Antwerpen, te Brussel,
GEWEZEN DOOR EEN RECf!TER EN NOG TE te Leuven, te Hasselt, te DenderWIJZEN BESL!SSINGEN OVER SAMENHAN-. monde, afdeling Aalst, te Brugge, te
GENDE VORDERINGEN DIE VOOR ANDERE Gent en te Kortrijk;
RECHTERS Z!JN INGELE!D.
a) In zoverre het verzoekschrift
1' Er bestaat slechts grand tot regeling betrekking heeft op de strijdigheid
van rechtsgebied in burgerlijke zaken tussen, enerzijds, het vonnis dat op
als het gaat om beslissingen die door 26 januari 1983 door de 7de kamer
verschillende rechtscolleges en niet van de Arbeidsrechtbank te Brussel
door kamers van een zelfde rechtscol- is gewezen en, anderzijds, het vonlege zijn gewezen (1}. (Art. 645 Ger.W.) nis dat op 21 februari 1983 door de
22ste kamer van die rechtbank is'
2' Wanneer een partij gewaagt van strijdigheid tussen de beslissing van een gewezen, alsmede twee nieuwe prorechter en de beslissingen die nog cedures die bij deze rechtbank zijn
door andere rechters moeten worden ingeleid :
gewezen over daarmee samenhanOverwegende dat er slechts grond
gende vorderingen, bestaat er geen bestaat tot regeling van rechtsgegrand tot regeling van rechtsgebied, bied als het gaat om beslissingen
indien de beslissing over het geschil
zelf uitspraak heeft gedaan (2). die door verschillende rechtscolleges
en niet, zoals ten deze, door kamers
(Art. 645 Ger.W.)
van een zelfde rechtscollege zijn
gewezen;
(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V.)
b ) In zoverre het verzoekschrift
betrekking heeft op de strijdigheid
ARREST
tussen, enerzijds, het vonnis dat op
26 januari 1983 door de 7de kamer
(A.R. nr. 6914)
van de Arbeidsrechtbank te Brussel
is gewezen en, anderzijds, de proceHET HOF; - Gelet op het ver- dures die bij zeven andere arbeidszoekschrift tot regeling van rechts- rechtbanken zijn ingeleid;
gebied dat voor eiseres is onderteOverwegende dat uit voormeld
kend door mr. Van Ryn, advocaat
vonnis blijkt dat de Arbeidsrechtbij het Hof;
bank te Brussel uitspraak heeft
Overwegende dat eiseres aanvoert gedaan over het aangebrachte
dat er strijdigheid is tussen, ener- geschil zelf en haar rechtsmacht
zijds, het vonnis dat op 26 januari over dit geschil geheel heeft uitgeoe1983 door de 7de kamer van de fend;
Arbeidsrechtbank te Brussel in het
Dat er derhalve geen grond
Frans over sociale verkiezingen is
gewezen in zake verzoekster en bestaat tot regeling van rechtsgeMartin Teunis en, anderzijds, het bied;
vonnis dat op 21 februari 1983 door
de 22ste kamer van dezelfde rechtbank in het Nederlands over sociale
verkiezingen is gewezen in zake
verzoekster
en
de
Landelijke
Om die redenen, zegt dat er geen
grond bestaat tot regeling van
(1) Cass., 14 maart 1983 (A. C., 1982-83, rechtsgebied; veroordeelt eiseres in
de kosten.
nr. 387).
VORDER!NG OF OVER SAMENHANGENDE VORDER!NGEN.

(2) Zie Cass., 8 jan. 1982 (A. C., 1981-82,
nr. 282).

2 mei 1983- 3' kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Meeus, afdelings-

-1084voorzitter
Gelijkluidende conclusie
Over het middel, afgeleid uit de scherrvan de h. Duchatelet, eerste advocaat- ding van de artikelen 8 van het Wetboek
generaal - Advocaat: mr. Van Ryn.
van de Inkomstenbelastingen, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,

Nr. 482
2" KAMER -

3 mei 1983

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING VENNOOTSCHAPSBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOE·
DEREN - VRIJSTELLING - WETBOEK VAN
INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 8 - GEEN
WINSTOOGMERK - BEGRIP.

Het nastreven van winstoogmerk volgt
niet noodzakelijk uit de omstandigheid
dat een belastingplichtige die, zoals i.e.
zijn onroerend goed aan onderwijsdoeleinden besteedt, een voordeel
geniet in de vorm van een forfaitair
bepaalde gebruiksvergoeding, zelfs
wanneer die gebruiksvergoeding voor
het jaar waarin zij werd ontvangen,
niet slechts een « kostendekkende vergoeding » is - d. w.z. een vergoeding
die meer bedraagt dan de kosten die
tijdens datzelfde jaar gedaan werden,
mits het bewijs wordt geleverd dat die
gebruiksvergoeding uitsluitend het
instandhouden en uitbreiden van dat
onderwijs tot doe] heeft en geen verdaken winst uitmaakt (1).
(Eerste zaak)

(• HET BISDOM BRUGGE > V.Z.W. T. BELGISCHE
STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1032 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1981 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

doordat het arrest het beroep tegen de
beslissing van de gewestelijke directeur
der directe belastingen te Brugge van
24 september 1979 ontvankelijk doch
ongegrond verklaart, op grond : « dat
(eiseres) een gebruiksvergoeding ontvangen heeft als tegenprestatie van de terbeschikkingstelling van de gebouwen
met een door artikel 8 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen bedoelde
bestemming; dat er dus in verband met
die terbeschikkingstelling onbetwistbaar
een inkomen genoten werd; dat de eigenaar, die onder zulke voorwaarden een
inkomen geniet en die desniettegenstaande de bij het artikel 8 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen voorziene vrijdom meent te kunnen genieten,
de bewijslast draagt inzake de bij dit
artikel gestelde voorwaarden, meer
bepaalt dat hij hierbij, dit is in het concreet
geval,
geen
winstoogmerken
nastreefde; dat onmogelijk kan aangenomen worden dat voor .een vereniging
zonder winstoogmerk, aileen maar uit
reden van haar statuut en principiele
doelstelling, de bewij slast zou omgekeerd worden zodat de belastingvrijdom
voor het kadastraal inkomen de regel
zou worden en de belastbaarheid de uitzondering, vast te stellen ingevolge
bewijs door de administratie dat het
genoten inkomen een winst vertegenwoordigt of laat ontstaan; dat (eiseres) in
haar bewijslast faalt; dat ze, ingevolge
de stelling die ze verdedigt inzake de
bewijslast, niet eens poogt aan te tonen
dat de gebruiksvergoeding door specifieke onkosten is opgeslorpt; dat ten
andere blijkt uit haar bij het administratief dossier gevoegde " rekening 1976 "
dat dit helemaal het geval niet was,
zodat in casu niet kan aangenomen worden dat het inkomen, waarvan sprake,
slechts een " kostendekkende vergoeding" zou zijn; dat om de zoeven aangehaalde reden het subsidiair aanbod van
bewijs door onderzoek van de boekhouding van (eiseres) door een expert niet
dienend voorkomt "•
terwijl, eerste onderdeel, het

« niet
een winstoogmerk » een
doch voldoende voorwaarde is opdat de eigenaar die een
goed aanwendt voor een van de doelein-

nastreven van
------------------1 noodzakelijke

(1) Zie Cass., 27 sept. 1949 (Bull. en Pas.,
1950, I, 36); 13 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 350).
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de Inkomstenbelastingen worden vermeld, van de daarin voorziene vrijstellingen zou kunnen genieten; uit het bekomen van een voordeel of vergoeding niet
noodzakelijk volgt dat de eigenaar een
winstoogmerk in de zin van voormeld
artikel 8 nastreeft; een vereniging zonder
winstoogmerk per de£initie « geen winstoogmerk » in de zin van voormeld
artikel 8 nastreeft; eiseres in haar conclusie op uitvoerige wijze betoogde, zonder daarin door vetweerder noch door
het arrest te worden tegengesproken, dat
zij een zuivere vereniging zonder winst~
oogmerk was, die zowel in rechte als in
feite geen winst nastreefde en geen
daden van koophandel stelde; het arrest
derhalve, door de hierboven aangehaalde
omstandigheden dat eiseres voor het
geheel van haar activiteiten geen winstoogmerk nastreefde, niet voldoende te
achten om de in artikel 8 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
bepaalde vrijstelling te kunnen genieten,
doch daarenboven het bewijs te eisen
van het feit dat in « het concreet geval "
geen winstoogmerk nagestreefd wordt,
dit is, volgens het arrest, dat de ontvangen gebruiksvergoeding slechts een
« kostdekkende vergoeding
is, op
onwettige wijze de in artikel 8 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
voorziene vrijstelling aan een bijkomende voorwaarde onderwerpt, derhalve
een schending inhoudt van genoemd
artikel 8,

tweede onderdeel, artikel 8 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
de daarin bepaalde vrijstelling van
onroerende voorheffing niet afhankelijk
maakt van het bewijs dat de eventueel
ontvangen vergoedingen specifieke kosten dekken, en het ontvangen van een
gebruiksvergoeding, zelfs zo deze niet
!outer kostendekkend zou zijn, niet
inhoudt dat een winstoogmerk wordt
nagestreefd, te meer daar eiseres in
haar « verzoekschrift » houdende beroep
tegen de beslissing van de gewestelijke
directeur der directe belastingen (biz. 3)
en in haar conclusie (biz. 4) aanvoerde
dat « zij inderdaad alleen gedreven (was)
door haar betrachting met het onderwijs
het algemeen welzijn te dienen en dat
zij
a!
haar
ontvangsten
daaraan
(besteedde), zoals het uit de voorgelegde
boekhoudkundige en andere gegeven
(bleek) », en « in haar conclusie (blz. 4)
voor het hof van beroep stelde dat a! de
gelden die ter beschikking van (eiseres)

komen mochten, door deze laatste op
integrale wijze worden aangewend tot
verwezenlijking van haar hierboven
beschreven voorwerp ))' en dat eiseres
derhalve deed gelden dat de eventueel
ontvangen vergoedingen !outer tot uitbreiding en instandhouding van haar
beoogde doelstellingen moesten dienen;
het arrest derhalve, door te oordelen dat
eiseres niet de in artikel 8 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
bepaalde vrijstelling kon genieten, nu zij
niet eens poogde aan te tonen dat . ,<:le
gebruiksvergoeding door specifieke kosten werd opgeslorpt en overigens vaststand dat dit in het jaar 1976 niet het
geval was, en door om die reden het
door eiseres gevorderde deskundigenonderzoek als niet meer dienend af te wijzen, schending inhoudt van artikel 8 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat deze voorwaarden niet bevat en
derhalve niet wettelijk verantwoord is
en, door niet te antwoorden op het in h~t
onderdeel aangehaalde middel uit h~t
verzoekschrift en de conclusie van eiseres, niet regelmatig gemotiveerd is en
derhalve een schending inhoudt van artlkel 97 van de Grondwet;

derde onderdeel, eiseres in haar conclusie voor het hof van beroep stelde dat
« uit de overgelegde afrekeningen (bleek)
dat de gebruiksvergoeding die voor de
betrokken onroerende goederen betaald
(werd), verre van voor (eiseres) enige
opbrengst op te leveren of enige baat bij
te brengen, overtroffen (werd) door de
kosten van verbouwing, onderhoud en
dergelijke die (eiseres) met betrekking
tot de bedoelde onroerende goederen te
haren laste (nam) »; het arrest derhalve,
door te besluiten dat ten deze vaststond
dat het inkomen geen kostendekkende
vergoeding was, aileen op grond van de
« rekening 1976 » : 1' geen antwoord geeft
op de conclusie waarin verwezen werd
naar de overgelegde « afrekeningen » en
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet), 2' in zoverre het arrest zou geoordeeld hebben dat eiseres in haar conclusie alleen verwees naar de « rekening
1976 "• een schending inhoudt van de
bewijskracht toekomende aan de conclusie waarin verwezen werd naar « de
overgelegde afrekeningen " (schendiug
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en 3' in zoverre
dat het arrest zou beslist hebben dat
aileen de rekening 1976 in aanmerkmg
genomen mocht worden, een schending
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het geval niet was, zodat in casu
niet kan aangenomen worden dat
het inkomen, waarvan sprake,
Wat het tweede en het derde slechts een "kostendekkende veronderdeel betreft :
goeding" zou zijn »;
Overwegende dat, luidens <;\rtiOverwegende dat het hof van
kel 8 van het Wetboek van de beroep uit die vaststellingen alleen,
Inkomstenbelastingen, belastingvrij- en zonder verder te onderzoeken of
dom geniet het kadastraal inkomen die gebruiksvergoeding, zoals eisevan onroerende goederen of delen res bij conclusie aanvoerde, uitsluivan onroerende goederen welke een tend het instandhouden en uitbreibelastingplichtige die geen winstoog- den van die onderwijsdoeleinden
merken
nastreeft,
zal
hebben beoogt, niet heeft kunnen afleiden
besteed, onder meer aan onderwijs- dat eiseres winstoogmerken nadoeleinden;
streeft die de toepassing van
Overwegende dat het nastreven artikel 8 van het Wetboek van de
van winstoogmerken niet noodzake- Inkomstenbelastingen uitsluiten, en
lijk volgt uit de omstandigheid dat derhalve zijn beslissing niet wetteeen belastingplichtige die, zoals ten lijk verantwoordt;
deze, zijn onroerend goed besteedt
Dat het middel in zoverre gegrond
aan onderwijsdoeleinden, een voor- is;
dee! geniet in de vorm van een forfaitair bepaalde gebruiksvergoeding,
zelfs wanneer die gebruiksvergoe··
ding voor het jaar waarin zij werd
Om die redenen, zonder acht te
verworven, ni.et slechts een « kosten- slaan op het eerste onderdeel van
dekkende vergoeding " is - dit wil het middel, vernietigt het bestreden
zeggen een vergoeding die meer arrest; beveelt dat van het thans
bedraagt dan de kosten die tijdens gewezen arrest melding zal worden
dat zelfde jaar gedaan werden gemaakt op de kant van het verniemits het bewijs wordt geleverd dat tigde arrest; houdt de kosten aan en
die gebruiksvergoeding uitsluitend zegt dat de feitenrechter erover zal
het instandhouden en uitbreiden beslissen; verwijst de zaak naar het
van dit onderwijs tot doel heeft en Hof van Beroep te Antwerpen.
geen verdoken winst uitmaakt;
1983 - 2" kamer - Voorzitter :
Overwegende dat het arrest de de3 h.mei
Chatel, afdelingsvoorzitter - Verbelastingvrijdom van het kadastraal .o!aggever : de h. D'Haenens - Gelijkluiinkomen van het onroerende eigen- dende conclusie van de h. Krings, procudom, die eiseres besteedt aan onder- reur-generaal - Advocaten : mrs. De
wijsdoeleinden, verwerpt op grand Gryse en Claeys Bouuaert.
dat : « de requirante een gebruiksvergoeding ontvangen heeft als
(Tweede zaak)
tegenprestatie van de terbeschikkingstelling van de gebouwen met (« BISSCHOPPELIJKE ONDERWIJSINRICHTIN~
een der door artikel 8 van het Wet- GEN » V.Z.W. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
hoek van de Inkomstenbelastingen
bedoelde bestemming; er dus in verARREST
band met die terbeschikkingstelling
onbetwistbaar een inkomen genoten
(A.R. nr. F 1033 N)
werd; zij niet eens poogt aan te
tonen dat de gebruiksvergoeding
HET HOF; - Gelet op net bestredoor specifieke onkosten is opge- den arrest, op 18 februari 1981 door
slorpt; ten andere blij kt ui t haar bij het Hof van Beroep te Gent gewehet administratief dossier gevoegde zen;
inhoudt van artikel 8 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen dat dergelijke beperking niet inhoudt:

-1087Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 8 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en 97 van
de Grondwet,

oak, die verbonden zijn aan het Sint
Leocollege, door dit laatste worden afgedragen en alle onderscheid tussen de
boekingen ten name van eigenaar of
gebruiker der onroerende goederen
slechts pro forma is om in de lijn te blijven van de schoolpaktwetgeving ... »; dat,
om de zoeven aangehaalde reden, het
subsidiair aanbod van bewijs door onderzoek van de boekhouding van de requirante door een expert niet dienend voorkomt,
terwijl, eerste onderdeel, het « niet
nastreven van een winstoogmerk » een
noodzakelijke doch voldoende voorwaarde is opdat de eigenaar, die een
goed aanwendt voor een van de doeleinden die in artikel 8 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen worden vermeld, van de daarin voorziene vrijstellingen zou kunnen genieten; uit het bekomen van een verbruiksvergoeding of
voordeel niet noodzakelijk volgt dat de
eigenaar een winstoogmerk in de zin van
voormeld artikel 8 nastreeft; een vereniging zonder winstoo?merk per definitie
geen winstoogmerk 1n de z 1n van voormeld artikel 8 nastreeft; eiseres in haar
conclusie op uitvoerige wijze betoogde,
zonder daarin door verweerder noch
door het arrest tegengesproken te worden, dat zij een zuivere vereniging zonder winstoogmerk was die zowel in
rechte als in feite geen winstoogmerk
nastreefde en geen daden van koophandel stelde; het arrest derhalve, door de
hierboven vermelde omstandigheid dat
eiseres voor het geheel van haar activiteiten geen winstoogmerk nastreefde,
niet voldoende te achlen om de m
artikel a van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde vrijstelling te
kunnen crenieten, doch daarenboven het
bewijs t.;" eisen van het feit dat in " het
concreet geval , geen winstoogmerk
nagestreefd wordt - dit is, volgens het
arrest, dat de ontvangen gebruiksvergoeding slechts een kostendekkende vergoeding is -, op onvvettige wijze de in artikel 8 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorziene vrijstelling,
aan een bijkomende voorwaarde onderwerpt en derhalve een schending
inhoudt van voormeld artikel 8;

doordat het arrest het beroep tegen de
beslissing van de gewestelijke directeur
der directe belastingen te Brugge van
30 mei 1979 ontvankelijk doch ongegrond
ver klaart, op grand : dat eiseres een
gebruiksvergoeding ontvangen heeft als
tegenprestatie van de terbesch1kkmgste!ling van de gebouwen met een der door
artikel 8 van het Wet.boek van de Inkomstenbelastingen bedoelde bestemming;
dat er dus in verband met die ierbeschikkingstelling
onbetwistbaar
een
inkomen genoten werd; dat de eigenaar
die onder zulke voorwaarden een inkomen geniet en die desniettegenstaande
de bij het artikel 8 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen voorziene vrijdam meent te kunnen genieten, de
bewijs!ast draagt inzake de bij dit artikel gestelde voorwaarde, meer bepaald
dat hij hierbij, dit is in het concreet
geval 1 gecn winstoogmerken nastreefde;
dat onmogelijk kan aangenomen worden
dat voor een vereniging zonder winstoogmerken, aileen maar uit reden van haar
statuut en principie!e doelstelling, de
bewijslast zou omgekeerd worden zodat
belastingvrijdom voor het kadastraal
inkomen de regel zou worden en de
belastbaarheid de uitzondering, vast te
stellen ingevolge bewijs door de administratie dat het genoien inkomen een
winst vertegenwoordigt of laat ontstaan;
dat eiseres in haar bewijslast faalt; dat
ze, ingevolge de stelling die ze verdedigt
inzake de bewijslast, niet eens poogt aan
te tonen dat de gebruiksvergoeding door
specifieke onkosten is opgeslorpt; dat ten
andere dient opgemerkt : dat, zoals de
directeur het terecht aangemerkt heeft,
artikel 4 van de overeenkomst die voor
1976 geldt (st. 16, adm. dossier), bepaalt
dat « aile onder houd, aanpassing van de
gebouwen, aile _vernie~wingen, zowel
inwendige als mtwend1ge, vallen ten
laste van het college » en dat enkel " aile
verbouwingen en nieuwbouw » (art. 6}
die natuurlijk geen onkosten zijn, « vallen ten laste van de eigenaarster »; dat
gelijkaardige bedi.ngen werden opgenomen in de overeenkomst dw voor 1977
tweede onderdeel, artikel 8 van net
(st. 51} geldt; dat uit de stukken blijkt Wetboek van de Inkomstenbelastingen
dat de overeenkomsten in felle op die de daarin bepaalde vrijstelling van
punten een stipte uitvoering hebben onroerende voorheffing niet afhankelijk
gekregen zodat in hot verslag van de maakt van het bewijs dat de eventueel
mspectiediensten (st. 61); terecht moest ontvangen gelden specifieke kosten dekvastgesteld worden : « In de praktiJk 1s ken en het ontvangen van een gebrmkshet zo dat aile lasten, van welke aard 1 vergoeding, zelfs zo deze niet !outer kos-

- 1088tendekkend zou zijn, niet inhoudt dat aan onderwijsdoeleinden, een vooreen winstoogmerk wordt nagestreefd, te deel geniet in de vorm van een formeer daar eiseres in haar « ver- faitair bepaalde gebruiksvergoeding,
zoekschrift » houdende beroep tegen de zelfs wanneer die gebruiksvergoebeslissing van de gewestelijke directeur ding voor de jaren waarin zij werd
der directe belastingen aanvoerde (biz. 3)
« dat zij inderdaad aileen gedreven (was) verworven, niet slechts een « kostendoor haar betrachting met het onderwijs dekkende vergoeding » is - dit wil
het algemeen welzijn te dienen en dat zeggen een vergoeding die meer .
zij a! haar ontvangsten daaraan bedraagt dan de kosten die tijdens
(besteedde) zoals het uit de voorgelegde diezelfde jaren gedaan werden boekhoudkundige en andere gegevens mits het bewijs wordt geleverd dat
(bleek) » en in haar conclusie (biz. 4) die gebruiksvergoeding uitsluitend
voor het hof van beroep stelde « dat a! het instandhouden en uitbreiden
de gelden die ter beschikking van (eiseres) komen mochten, door deze laatste van dit onderwijs tot doel heeft en
op integrale wijze worden aangewend tot geen verdoken winst uitmaakt;
verwezenlijking van haar hierboven
beschreven voorwerp », en eiseres derOverwegende dat het arrest de
halve deed gelden dat de eventueel ont- belastingvrijdom van het kadastraal
vangen vergoedingen !outer tot uitbrei- inkomen van het onroerende eigending en instandhouding van haar dom, dat eiseres besteedt aan onderbeoogde doe! - het onderwijs - moesten dienen; het arrest derhalve, door te wijsdoeleinden, verwerpt op grond
oordelen dat eiseres niet de in artikel 8 dat : « de requirante een gebruiksvan het Wetboek van de Inkomstenbelas- vergoeding ontvangen heeft als
tingen bepaalde vrij stelling kon genie- tegenprestatie van de terbeschikten, nu zij niet eens poogde aan te tonen kingstelling van de gebouwen met.
dat de gebruiksvergoeding door speci- een der door artikel 8 van het Wetfieke kosten werd opgeslorpt en dat in boek van de Inkomstenbelastingen
casu « niet (kon) aangenomen worden
dat het inkomen, waarvan sprake, bedoelde bestemming; er dus in verslechts een kostendekkende vergoeding band met die terbeschikkingstelling
(was) en, door om die reden het door onbetwistbaar een inkomen genoten
eiseres gevorderde deskundigenonder- werd; ze niet eens poogt aan te
zoek als niet meer dienend af te wijzen, tonen dat de gebruiksvergoeding
een schending inhoudt van artikel 8 van door specifieke onkosten is opgehet Wetboek van de Inkomstenbelastin- slorpt »; dat het arrest voorts constagen en, door niet te antwoorden op het teert dat : « niet kan aangenomen
in het onderdeel aangehaalde middel uit worden dat het inkomen, waarvan
het verzoekschrift van eiseres, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van sprake, slechts een " kostendekkende vergoeding " zou zijn »;
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 8 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, belastingvrijdom geniet het kadastraal inkomen
van onroerende goederen of delen
van onroerende goederen welke een
belastingplichtige die geen winstoogmerken
nastreeft,
zal
hebben
besteed, onder meer aan onderwijsdoeleinden;

Overwegende dat het hof van
beroep uit die vaststellingen alleen,
en zondE'r verder te onderzoeken of
die gebruiksvergoeding, zoals eiseres bij conclusie aanvoerde, uitsluitend het instandhouden en uitbreiden van die onderwijsdoeleinden
beoogt, niet heeft kunnen afleiden
dat eiseres winstoogmerken nastreeft die de toepassing van
artikel 8 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen uitsluiten, en
Overwegende dat het nastreven derhalve zijn beslissing niet wettevan winstoogmerken niet noodzake- lijk verantwoordt;
lijk volgt uit de omstandigheid dat
een belastingplichtige die, zoals ten
Dat het middel in zoverre gegrond
deze, zijn onroerend goed besteedt is;

-1089Om die redenen, zonder acht te de Bestendige Deputatie van de Proslaan op het eerste onderdeel van vincieraad van West-Vlaanderen gehet middel, vernietigt het bestreden wezen;
arrest; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
Over het middel, afgeleid uit de scherrgemaakt op de kant van het vernie- ding van de artikelen 10bis van de wet
tigd arrest; houdt de kosten aan en van 29 maart 1962 houdende organisatie
zegt dat de feitenrechter erover zal van de ruimtelijke ordening en de stedebeslissen; verwijst de zaak naar het bouw, gewijzigd bij de wetten van
22 april en van 22 december 1970, 1 en 6
Hof van Beroep te Antwerpen.
3 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal Advocaat : mr. De
Gryse.

Nr. 483
2' KAMER - 3 mei 1983

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP NIET
GEBOUWDE PERCELEN - VOOR WOONRUIMTE
BESTEMD GEBOUW - BEGRIP.

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP NIET
GEBOUWDE PERCELEN
- BEGRIP.

1"

GEBOUWD PERCEEL

en 2° Het begrip " voor waning
bestemd gebouw », zoals die bewoordingen voorkomen in art. 6 van het
belastingreglement van de gemeente
Zuienkerke, betekent niet noodzakelijk
het gebouw of een gedeelte van het
gebouw dat, door de bewoners ervan,
als woonruimte wordt gebruikt; een
gebouw of een gedeelte ervan dat niet
als eigenlijke woonruimte wordt
gebruikt, kan een onafscheidelijk
geheel vormen met een ander gebouw
dat als leefruimte dient (1).
(CORNILLIE T. GEMEENTE ZUIENKERKE)
ARREST

(A.R. nr. F 1088 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 1 april 1982 door
(1) Zie Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79,
600); 19 maar\ 1980 (A.C., 1979-80, nr 455).

van het gemeentereglement van de
gemeente Zuienkerke van 10 maart 1980
inzake de belasting op niet bebouwde
percelen gelegen in een niet vervallen
verkaveling en 97 van de Grondwet,

doordat de beslissing het bezwaarschrift ongegrond verklaart, omdat uit de
formele gegevens van het dossier blijkt
dat op het belaste stuk grond gedeeltelijk een garage werd opgetrokken met
3,50 meter gevellengte, dat derhalve op
het perceel geen constructies voorkomen
die aan het perceel een bebouwd karakter verlenen in de zin van de fiscale verordening, dat verder de omstandigheid
dat de garage (bergruimte bij de woning)
onmiddellijk paalt aan de woning al&
dusdanig geen afbreuk doet aan het
onbebouwd karakter van het perceel, dat
uit de formele gegevens van het gemeentelijk advies blijkt dat geen enkel bewijsstuk werd voorgelegd waaruit blijkt dat
de samenvoeging van de percelen gerealiseerd werd overeenkomstig de wet op
de stedebouw, dat verder de kadastrale
vereniging van percelen ter zake niet
dienend is, dat onderwerpelijke percelen
afzonderlijke entiteiten blijven ten overstaan van de gemeentelijke belasting op
de niet bebouwde percelen begrepen in
een niet vervallen verkaveling, ook
indien de bedoelde grond werd toegevoegd aan en als een geheel werd aangelegd met een hoofdperceel dat het wonen
als hoofdbestemming heeft,
terwijl, eerste onderdeel, in zijn bezwaarschrift, aangevuld bij de conclusie
van 1 oktober 1981, regelmatig neergelegd in het dossier van de rechtspleging
voor de bestendige deputatie, eiser had
aangevoerd : dat zijn woning die oorspronkelijk aileen op het eerste perceel
was bebouwd, uitgebreid werd zodanig
dat dit gebouw nu over een lengte van
zes meter met een gevelbreedte van
3,50 meter op het tweede perceel, thans
samengevoegd, staat; dat aldus een dee!
van zijn woning staat op het belaste perceel; dat deze feitelijkheden aangevoerd
door eiser niet weerlegd worden in de
bestreden beslissing maar dat de bestre-
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gedeelte van de woning dat op het
belaste stuk grond staat op zichzelf
beschouwt en oordeelt dat het slechts als
garage en bergruimte bij woning
dienstig is en niet dienstig voor bewoning zelf, aldus het begrip « voor woning
bestemd gebouw » verkeerd interpreterend als zijnde beperkt tot een gebouw
of gedeelten van een gebouw waarin zich
gebruikelijk personen ophouden om er te
wonen, met uitsluiting van deze gedeelten van een gebouw of deze gebouwen
die in functie staan van een ander
gedeelte van hetzelfde gebouw of een
ander gebouw, waarin zich gebruikelijk
personen kunnen bevinden om er te
wonen en zonder dewelke deze laatste
gedeelten van hetzelfde gebouw of een
ander gebouw in het geheel niet dezelfde
mogelijkheden van bewoning en hetzelfde comfort zouden bieden; dat de verkeerde interpretatie van het begrip
<< voor bewoning bestemd gebouw '' in
casu ook de aanleiding is geweest tot
verkeerde interpretatie van het begrip
« niet bebouwd perceel »;
tweede onderdeel, de term « perceel ''•
waar deze voorkomt in de in het middel
ingeroepen teksten, wei degelijk als
« kadastraal perceel >> dient te worden
verstaan; derhalve, aangezien eiser aangevoerd had dat zijn eigendom thans een
kadastraal perceel was en derhalve
bebouwd was, de bestreden beslissing
niet wettig he eft kunnen oordelen da t er
kadastraal nog steeds twee percelen aanwezig waren, aangezien de kadastrale
toestand op het belastbaar tijdstip nergens uit het dossier met zekerheid bleek,
en deze kadastrale toestand een objectief
gegeven is dat door de bestendige deputatie als rechtscollege zelf had moeten
nagegaan worden; dit rechtscollege om
de wettigheid van de aanslag te kunnen
beoordelen met zekerheid had moeten
vaststellen of het belaste perceel nog
steeds kadastraal als een afzonderlijk
perceel beschouwd werd; het voor de
bestendige deputatie niet volstond aan te
voeren dat de vereniging van beide percelen niet door eiser bewezen werd,
aldus de mogelijkheid niet uitsluitend
dat er in werkelijkheid wei een vereniging geweest was;

derde onderdeel, eiser had aangevoerd
dat een dee! van zijn woning op het
belaste stuk grond stond en dat, indien
beide percelen gescheiden zouden worden, hij een gedeelte van zljn woning
zou moeten afbreken, aldus impllciet
maar zeker aanvoerend dat bij scheiding

de voorwaarden van bewoning, in de
staat waarin het zich bevond op het
belastbaar tijdstip, grondig zouden worden gewijzigd omdat beide percelen als
een harmonisch geheel in functie van
elkaar waren aangelegd; de bestreden
beslissing de aangevoerde feiten niet
weerlegt doch oordeelt dat zelfs dan het
tweede perceel een afzonderlijke entiteit
blijft ten overstaan van de gemeentelijke
belasting op de niet bebouwde percelen
in een niet vervallen verkaveling, en als
onbebouwd beschouwt

Over het eerste en het derde
onderdeel :
Overwegende dat, luidens artikel 1 van het belastingreglement
van 10 april 1980 van de gemeente
Zuienkerke, voor het jaar 1980 een
jaarlijkse rechtstreekse belasting
wordt geheven op de niet bebauwde
percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling; dat, luidens artikel 6 van hetzelfde belastingreglement, als bebauwde percelen worden beschauwd percelen waarap,
ingevolge een verleende bauwvergunning, de oprichting van een voar
waning bestemd gebauw is aangevat
ap 1 januari van het dienstjaar
waarap die belasting slaat;
Overwegende dat eiser vaar de
bestendige deputatie het in het eerste en het derde anderdeel weergegeven verweer voerde, ten betoge
dat het belaste perceel, waarap,
ingevalge de verleende bauwvergunning, de garage, gedeeltelijk, is
opgericht die een anafscheidelijk
geheel varmt met de vraeger
gebauwde waning waarvan zij een
uitbreidlng is, te beschauwen is als
een bebauwd perceel in de zin van
artikel 6 van het belastingreglement, dit is een perceel waarap een
vaor waning bestemd gebouw is
apgericht;
Overwegende dat de beslissing, na
te hebben geconstateerd dat het perceel waarap de garage werd opgericht, begrepen is in een niet vervallen verkaveling, het verweer van
eiser verwerpt ap grand dat : << als
bebauwde percelen worden beschauwd de percelen waarap, ingevolge een verleende bauwvergun
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woning bestemd gebouw is aangevat kan betekenen een gebouw of delen
op 1 januari van het dienstjaar van een gebouw die als eigenlijke
waarop de belasting slaat » en leefruimte worden gebruikt;
voorts « uit de formele gegevens van
Dat hieruit volgt dat de bestenhet dossier blijkt dat op het belaste dige deputatie, op grond van voorstuk grond gedeeltelijk een garage melde beweegredenen, niet wettig
werd opgetrokken (ten belope van heeft kunnen beslissen dat het per3,5 meter gevellengte); derhalve op ceel waarop eiser een garage heeft
het perceel geen constructies voor- opgericht geen bebouwd perceel is
komen die aan het perceel een in de zin van artikel 6 van het
bebouwd karakter verlenen in de belastingreglement;
zin van de fiscale verordening; de
Dat de onderdelen gegrond zijn;
omstandigheid dat de garage (bergruimte bij woning) onmiddellijk
paalt aan de waning als dusdanig
geen afbreuk doet aan het onbebouwd karakter van het perceel >>;
Om die redenen, zonder acht te
Overwegende dat het begrip slaan op het tweede onderdeel dat
« voor woning bestemd gebouw >>, geen voorwerp meer heeft, verniezoals die bewoordingen voorkomen tigt de bestreden beslissing; beveelt
in artikel 6 van het belastingregle- dat van dlt arrest melding zal worment, niet noodzakelijk aileen bete- den gemaakt op de kant van de verkent het gebouw of de delen van het nietigde beslissing; veroordeelt vergebouw die, door de bewoners weerster in de kosten; verwijst de
ervan,
als
leefruimte
worden zaak naar de Bestendige Deputatie
gebruikt; dat een gebouw of delen van de Provincieraad van Oostervan die niet als eigenlijke leef- Vlaanderen.
ruimte worden gebruikt een onaf3 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
scheidelijk geheel kunnen vormen
met een ander gebouw of met de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever
: de h. D'Haenens - Gelijkluiandere delen van een gebouw die dende conclusie
van de h. Krings, procuals leefruimte dienen; dat de beide reur-generaal - Advocaat : mr. Dhoest,
gebouwen of delen van een gebouw Brugge.
zodanig in functie van elkaar kunnen zijn opgevat en van elkaar kunnen afhangen dat, mochten zij van
elkaar gescheiden worden, de voorwaarden van bewoning van het
gebouw of van delen ervan, in de
staat waarin ze werden opgevat en
gebouwd, grondig zouden worden Nr. 484
gewijzigd; dat in dit geval het
gebouw of delen ervan als een
2' KAMER - 4 mei 1983
« voor woning bestemd gebouw >>
moeten worden aangezien, zodat het
perceel waarop dat gebouw of delen 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN - PROCES·VERBAAL VAN DE
ervan zijn opgericht als een
TERECHTZITIING NIET GOEDGEKEURDE
bebouwd perceel te beschouwen is;
OVERSCHRIJVING - OVERSCHRIJVING ALS
Dat de rechter over de zaak zelf
NIET BESTAANDE BESCHOUWD.
deze feitelijke toestand dient na te
gaan;
2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKENOverwegende dat de bestendige
N!ET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE
deputatie dit niet nagaat, nu zij in
BEKLAAGDE - CASSATIE VAN DE BESLIS·
rechte oordeelt dat het begrip « voor
SING OP DE STRAFVORDER!NG - D!ENTEN

-10922' Vernietiging, op bet niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvordering brengt
vernietiging mede van de definitieve
en niet definitieve beslissingen op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, die bet gevolg zijn
van de eerste beslissing, hoewel bet
cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankeiljk is (2).

GEVOLGE VERNIETIGING VAN DE DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN
OF DE TEGEN BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN, DIE RET
GEVOLG ZIJN VAN DE EERSTE BESLISSING.

3° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBESCHIKKEND GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN T.A.V. DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING
CASSATIEBEROEF
VAN
DE
BEKLAAGDE- CASSATIE VAN DE VEROORDELENDE BESLISSING OF DE TEGEN HEM
INGESTELDE STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN
DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE, WAARBIJ HET GEMEENSCHAFFELIJK MOTORWAARBORGFONDS BUITEN VERVOLGING WORDT GESTELD, DAT
GEGROND IS OF DEZELFDE ONWETTIGE
REDEN EN WAARTEGEN GEEN ENKELE VAN
DE VOOR DE FEITENRECHTER IN DE ZAAK
BETROKKEN FARTIJEN EEN ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEF KON INSTELLEN.

3' Wanneer, op bet cassatieberoep van
de beklaagde, de beslissingen op de
tegen hem ingestelde strafvordering
en burgerlijke rechtsvorderingen vernietigd worden, strekt die cassatie zich
uit tot bet beschikkende gedeelte van
bet vonnis dat op dezelfde onwettigheid is gegrond en waarbij bet
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten de zaak wordt gesteld,
tegen welk beschikkende gedeelte
geen enkele van de voor de feitenrechter bij bet geding betrokken partijen
een ontvankelijk cassatieberoep kon
instellen en dat dus niet afscheidbaar
is wat de omvang van de vernietiging
betreft (3).

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING
CASSATIEBEROEF VAN DE BEKLAAGDE- CASSATIE
VAN
DE
BESLISSING
WAARBIJ
DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE OF
DEZELFDE ONWETTIGHEID GEGRONDE EINDBESLISSING, WAARBIJ DE TOT TUSSENKOMT
OFGEROEFEN FARTIJ, DIE ZICH REGELMATIG
IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN, SAMEN MET
DE BEKLAAGDE IN SOLIDUM WORDT VEROORDEELD,

5° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLI.JKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEF VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE
VAN
DE
BESLISSING
WAARBI.J
DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - DIEN-

TENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING, WAARBIJ DE TOT
TUSSENKOMST OFGEROEFEN FARTIJ WORDT
VEROORDEELD, NIETTEGENSTAANDE HAAR
AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEF, ALS
DEZE NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN GEINTERFRETEERD.

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

1' Een wijziging door overschrijving, o.a.

door een volledig blad te plakken op
een proces-verbaal van de terechtzit-·
ting,
wordt als niet bestaande
beschouwd indien zij niet regelmatig
is goedgekeurd (1). (Art. 78 Sv.)

-------------,.------1
(1) Cass.,
nr. 458).

20

april

1983

(A.C.,

1982-83,

4' Wanneer, op bet cassatieberoep van
de beklaagde, de beslissing waarbij hij
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld,
vernietigd wordt, strekt die cassatie
zich uit tot de op dezelfde onwettigheid gegronde eindbeslissing waarbij
de tot tussenkomst opgeroepen partij
samen met de beklaagde in solidum
wordt veroordeeld, als de tot tussenkomst opgeroepen partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien (4); zulks
geldt oak als de vernietiging van de
(2) Cass,, 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 578).

(3) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 993).
(4) Zie i.v.m. de uitbreiding van de cassatie
tot de beslissing t.a.v. de burgerrechtelijk aansprakelijke partij : Cass., 8 okt. 1973 en 22 jan.
1974 (A.C., 1974, 146 en 565), 9 dec. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 237).

Raadpl. oak de arresten van 8 sept. en 7 okt.
1981 (A.C., 1981-82, nrs. 16 en 94) : in verband
met de tegengestelde hypothese, nl. het geval
waarin cassatie, op het cassatieberoep van de
tussengekomen partij, van de op haar toepasselijke veroordeling, tot vernietiging leidt van
de veroordeling van de beklaagde wanneer de
beklaagde zich regelmatig in cassatie heeft
voorzien en beide beschikkende gedeelten op
dezelfde onwettigheid zijn gegrond.
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is van de cassatie van de beslissing
waarbij de beklaagde op de strafvordering is veroordeeld en al wordt die cassa tie uitgesproken op een middel van
ambtswege (5).
5' Wanneer, op het cassatieberoep van
de beklaagde, de beslissing waarbij hij
op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld,
vernietigd wordt, strekt die cassatie
zich uit tot de niet definitieve beslissing waarbij de tot tussenkomst opgeroepen partij samen met de beklaagde
in solidum wordt veroordeeld, niettegenstaande afstand van het cassatieberoep, als deze niet als een berusting
kan worden geYnterpreteerd (6).

(• A.G. VAN 1830 > N.V., JAMOYE T. GEMEEN·
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, BAJOT,
NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN, BELGISCHE STAAT - MIN. V.
LANDSVERDEDIGING; BAJOT· T. JAMOYE, ' A.G.
VAN 1830 ' N.V.)
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 2752)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1982
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
I. Op de voorziening van Jamoye,
beklaagde

de tegen eiser wegens de telastleggingen B en E ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;

B. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt op de
tegen hem ingestelde strafvordering;
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 78 van
het Wetboek van Strafvordering, 101,
derde lid, en 779, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat het proces-verbaal van de op 20 oktober 1982 door
het hof van beroep gehouden
terechtzitting, waarop de zaak is
behandeld en voor uitspraak van
het arrest is verdaagd tot 17 november 1982, de samenstelling van het
rechtscollege vermeldt op een blad
dat bovenop dat stuk is gekleefd
zonder dat die toevoeging is goedgekeurd;
Overwegende dat krachtens artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op
alle authentieke akten van de strafrechtspleging, een niet goedgekeurde toevoeging als niet bestaande wordt beschouwd;
Dat de bestreden beslissing nietig
is;

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarC. In zoverre de voorziening
bij het verval wordt vastgesteld van gericht is tegen de beslissingen op
de tegen eiser ingestelde burgerlijke
(5) Zie in verband met de burgerrechtelijk rechtsvorderingen :
aansprakelijke partij, Cass., 26 juni 1973 (A.C.,
Overwegende dat de op de voor1973, 1056).
ziening van eiser, beklaagde, uitge(6) Zie Cass., 13 okt. 1981 (A.C:, 1981-82, sproken vernietiging van de beslisnr. 106) : wat de burgerrechtelijk aansprake· sing, waarbij hij op de tegen hem
lijke partij betreft, neemt het Hof aan dat casstrafvordering veroorsatie van de veroordeling van de beklaagde ingestelde
leidt tot vernietiging van de veroordeling van deeld wordt, de vernietiging tot
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij gevolg heeft van de uit de eerstgeindien deze zich regelmatig in cassatie heeft
beslissing voortvloeiende
voorzien {zie voetnoot 4). Heeft de burgerrech- noemde
telijk aansprakelijke partij zich niet in cassa- definitieve en niet definitieve beslistie voorzien of is haar cassatieberoep onregel- singen die op de tegen eiser ingematig ingesteld, dan wordt aangenomen dat
stelde burgerlijke rechtsvorderingen
haar veroordeling geen reden van bestaan
zijn gewezen;
meer heeft.
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gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke
rechtsvordering
van
Bajot tegen eiseres :
Overwegende dat de vernietiging,
op de voorziening van de eiser
Jamoye, beklaagde, van de beslissing op de door Bajot tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging ten gevolge
heeft van de beslissing die op de
burgerlijke
rechtsvordering
van
dezelfde partij tegen eiseres is
gewezen, ondanks de door eiseres
gedane afstand die niet als een
berusting kan worden uitgelegd;

D. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing ten
aanzien van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat tussen eiser en
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen geding is aangegaan
voor de feitenrechter en dat het
arrest tegen eiser geen enkele veroordeling uitspreekt die de verweerder ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de op
de voorziening van eiser, beklaagde,
uitgesproken vernietiging van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen van Bajot, het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten en de Belgische Staat
tegen eiser oak geldt voor het om
dezelfde reden onwettig beschikkende gedeelte van het arrest, waarbij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding
wordt gesteld, en waartegen geen
van de voor het hof van beroep in
de zaak betrokken partijen een
rechtsgeldige voorziening kon instellen;

II. Op de voorziening van Bajot,
burgerlijke partij :
Overw'egende dat eiser afstand
heeft gedaan van zijn voorziening;
III. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap « A.G. van
1830
»,
rechtstreeks
gedaagde
partij :

A. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing ten
aanzien van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat tussen eiseres
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat
het arrest tegen eiseres geen enkele
veroordeling uitspreekt die verweerder ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

C. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en de Belgische Staat tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres verklaart afstand te doen van haar
voorziening, op de enkele grand dat
die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
en onder het voorbehoud dat ze
opnieuw cassatieberoep zal instellen
wanneer einduitspraak zal zijn
gedaan over die rechtsvorderingen;
Overwegende dat het arrest eiseres
veroordeelt
om
aan
de
genoemde twee verweerders de door
hem gevorderde provisionele vergoedingen te betalen, verhoogd met de
wettelijke interesten, met ingang
van de datum van de uitgaven, en
de kosten;
Dat aldus, nu de rechter zijn
beslissing niet aanhoudt over iets
waarover later nag uitspraak moet
worden gedaan, hij zijn rechtsmacht
volledig heeft uitgeoefend; dat het
hier gaat om eindbeslissingen in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van
Strafvordering
waartegen
onmiddellijk cassatieberoep openstaat, zodat er geen grand bestaat
om akte te verlenen van de afstand,
nu ze blijkbaar op een dwaling
berust en niet als een berusting kan
worden uitgelegd;
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op de voorziening van eiser Jamoye,
beklaagde, van de beslissingen op
de door het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten en de
Belgische Staat tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
de vernietiging tot gevolg heeft van
de beslissingen waarbij eiseres in
solidum met Jamoye veroordeeld
wordt tot betaling van de vergoedingen aan de verweerders;

aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
4 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Kirkpatrick.
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Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
middel van de naamloze vennootschap « A.G. van 1830 >> dat ni.et kan 1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF·
leiden tot ruimere cassatie, verleent
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - NIET
akte van de afstand van de voorzieONTVANKELIJK VERZOEK TOT VERWIJZINGning van Bajot en van de voorzieBEGRIP.
ning van de naamloze vennootschap
« A.G. van 1830 >>, in zoverre ze
gericht is tegen de beslissing op de 2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAF·
burgerlijke
rechtsvordering
van
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - AAN·
Bajot; vernietigt het bestreden
GEVOERDE REDENEN- BESLISSING VAN HET
arrest, in zoverre daarbij uitspraak
HOF.
wordt gedaan over de tegen Jamoye
ingestelde strafvordering en burger- 1' Niet ontvankelijk is bet verzoek tot
verwijzing van een correctionele recbtlijke rechtsvorderingen, over de
bank naar een andere wegens gewetdoor Bajot, het Nationaal Verbond
tigde verdenking, wanneer die vordevan Socialistische Mutualiteiten en
ring gegrond is op grieven die niet zijn
de Belgische Staat tegen de naamaangevoerd tegen bet recbtscollege
loze vennootschap « A.G. van 1830 >>
waarbij de vervolgingen aanbangig
ingestelde burgerlijke rechtsvordezijn, maar wei tegen personen die met
ringen alsook over de burgerlljke
dat recbtscollege niets te maken bebrechtsvorderingen van Bajot en het
ben (1). (Art. 542 Sv.)
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen het 2' Wijziging door de appelrecbter van
een vroeger vonnis van een recbtbank
Gemeenschappelijk Motorwaarborgis op zicl1zelf geen reden tot gewetfonds; verwerpt voor het overige de
tigde verdenking t.a.v. die recbtbank;
voorzieningen van J amoye en de
wanneer bovendien de door de eiser
naamloze vennootschap « A.G. van
aangevoerde omstandigbeden niet van
1830 >>; beveelt dat van dit arrest
die aard zijn dat ze bij de openbare
melding zal worden gemaakt op de
opinie de mening zouden wekken dat
de recbtbank waarbij de zaak aanbankant van de gedeeltelijk vernietigde
gig is, zicb bij baar uitspraak zou
beslissing; veroordeelt Bajot in de
Jaten
leiden door andere overwegingen
kosten van zijn voorziening; veroordan van recbtvaardigbeid, verwerpt
deelt Jamoye en de naamloze venbet Hoi bet verzoek (2). (Art. 542 Sv.)
nootschap « A.G. van 1830 >>,heiden,
in een vierde van de kosten van hun 1----------------voorziening; laat de overige kosten
(1) en {2) Zie Cass., 20 nei 1980 {A.C.,
ten laste van de Staat; verwijst de 1979-80, nr. 592).

-1096opnieuw voor dezelfde rechtbank
terecht moet staan, dat reeds bij de
aanvang van het onderzoek in de
ARREST ( vertafing )
zaak
met
parketnotitienummer
(A.R. nr. 2837)
75.50.2593/80 het gebrek aan sereniteit gebleken is bij de magistraten
HET HOF; - Gelet op het met van de Rechtbank van Eerste Aanredenen omklede en ondertekende leg te Nijvel ten aanzien van verzoeverzoekschrift dat Emile Sablan op ker;
25 februari 1983 op de griffie van
Overwegende dat het verzoek, in
het Hof heeft neergelegd en waarin zoverre het gegrond is op feiten die
verzoeker vraagt dat de tegen hem de Rechtbank van Koophandel te
ingeleide zaak met parketnotitie- Nijvel, de rechter-commissaris en de
nummer 75.50.2593/80, die aanhan- door die rechtbank aangewezen
gig is bij de tweede kamer van de curatoren aangewreven worden, niet
Rechtbank van Eerste Aanleg te ontvankelijk is, nu het geen betrekNijvel, aan die rechtbank zou wor- king heeft op de rechtbank die kenden onttrokken op grond van gewet- nis moet nemen van de nieuwe vertigde verdenking en dat de zaak in volgingen;
haar geheel opnieuw zou worden
Overwegende overigens dat de
onderzocht;
hervorming van een vonnis door het
Overwegende
dat
het
ver- appelgerecht op zich geen grond van
zoekschrift hierop is gegrond dat gewettigde verdenking oplevert; dat
verzoeker op 28 juli 1982 bij de dienaangaande uit de stukken
minister van Justitie wegens vals- waarop het Hof vermag acht te
heid en gebruik van valse stukken slaan, blijkt dat het Hof van Beroep
klacht heeft ingediend tegen de te Bergen, rechtdoende als verwijRechtbank van Koophandel te Nij- zingsrechter na de vernietiging van
vel wegens het door die rechtbank een arrest van het Hof van Beroep
op 14 september 1971 tegen eiser te Brussel, in zijn arrest van 19 juni
gewezen vonnis waarin gewag wordt 1978 niet beslist dat de feiten die de
gemaakt van een ter zitting van die Correctionele Rechtbank te Nijvel in
rechtbank voorgelegde cheque zon- haar vonnis van 25 november 1976
der dekking ten bedrage van vier ten laste van verzoeker in aanmermiljoen frank, alsook tegen de rech- king heeft genomen, niet bewezen
ter-commissaris en de bij dat vonnis waren doch vaststelt dat de strafvoraangewezen curatoren, dat die dering verjaard was;
Overwegende bovendien dat de
klacht wel eens tot gevolg zou kunnen hebben dat geen van de magis- door eiser aangevoerde omstandigtraten van de Rechtbank van Eerste heden niet van die aard zijn dat ze
·Aanleg te Nijvel zich met de nodige bij de openbare opinie de mening
objectiviteit en sereniteit zou kun- zouden wekken dat de Correctionele
nen uitspreken over verzoekers Rechtbank te Nijvel waarbij de zaak
gedragingen, dat eiser bij het op aanhangig is, zich bij haar uit25 november 1976 gewezen vonnis spraak zou laten leiden door andere
van de Correctionele Rechtbank te overwegingen dan die van rechtNijvel is veroordeeld onder meer vaardigheid;
wegens uitgifte, zonder voorafgaand,
toereikend en beschikbaar fonds,
van genoemde cheque van vier miljoen frank, dat die veroordelende
beslissing is hervormd bij een op
Om die redenen, en gelet op de
19 juni 1978 gewezen arrest van het artikelen 542 tot 552 van het WetHof van Beroep te Bergen en dat boek van Strafvordering, verwerpt
eiser niet kan aanvaarden dat hij het verzoekschrift.
(SABLON)

-10974 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Legros, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Michel Graindorge, Brussel.
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DOUANE EN ACCIJNZEN -

PROCES·
VERBAAL VAN EEN BEAMBTE BIJ HET
BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJNZEN WETTELIJKE BEWIJSWAARDE.

Inzake douane en accijnzen heeft het
door de bevoegde beambte opgemaakte
proces-verbaal
wettelijke
bewijswaarde totdat de valsheid ervan
bewezen is (1). (Art. 272 K.B. van
18 juli 1977 houdende coordinatie van
de bepalingen inzake douane en
accijnzen, bekrachtigd bij wet van
6 juli 1978.)
(BELGISCHE

STAAT MIN.
T. YESIL)

V.

FINANCiiiN

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2725)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1982
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

opgemaakte proces-verbaal van 15 juli
1980, op 4 januari 1980 bij het douanekantoor te Eynatten was tegengehouden
met drie tapijten in zijn voertuig; dat hij
zich in het aangifteformulier nr. 155
ertoe had verbonden om binnen een termijn van tien dagen aan de douane het
bewijs voor te leggen van de herkomst
van de tapijten, doch die verplichting
niet was nagekomen, zodat hij moest
worden geacht zonder aangifte goederen
van buitenlandse herkomst in Belgie te
hebben ingevoerd (artikelen 220 en 221
van de algemene wet inzake douane en
accijnzen); dat het arrest daarna verweerder van dit ten taste gelegde feit
vrijspreekt op grond « dat er nog twijfel
bestaat over de vraag of de tapijten zijn
ingevoerd, daar de herkomst ervan
ondanks de duidelijke verklaringen van
verdachte niet werd geverifieerd »,
terwijl, eerste onderdeel, uit de artikelen 2, 56, 57 en 58 van de algemene wet
inzake douane en accijnzen volgt dat hij
die goederen in een land invoert, ze aan
het douanekantoor moet vertonen en
aangifte ervan moet doen onder opgave
van « de oorsprong en herkomt ervan »
(artikel 58); beklaagde dus de herkomst
van de tapijten diende te bewijzen; het
hem ten taste gelegde misdrijf bewezen
was vermits hij blijkens voormeld proces-verbaal de herkomst van de door
hem ingevoerde tapijten niet kon of
wilde bewijzen; het arrest bijgevolg, door
verweerder wegens twijfel vrij te spreken op grond dat eiser de buitenlandse
herkomst van de tapijten niet heeft
bewezen, de voormelde wettelijke bepalingen schendt, daar het bestaan van het
misdrijf ten taste van verweerder door
het arrest afhankelij k wordt gesteld van
het bewijs van een voorwaarde die reeds
bewezen werd geacht door het loutere
feit van de invoer van niet aangegeven
goederen;

tweede onderdeel, zodra, zoals ten
deze, douaneambtenaren de materiele
bestanddelen van het misdrijf in een
regelmatig proces-verbaal hebben vastgesteld, de vrijspraak van beklaagde aileen
dan verantwoord kan zijn wanneer de
vaststellingen van het proces-verbaal
geheel of ten dele worden ontkracht door
een wettelijk bewijs; artikel 272 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen immers bepaalt dat de processenverbaal van de ambtenaren, wegens hun
handelingen en ambtsverrichtingen, volle
geloof in rechten verdienen totdat de
(1) Cass., 25 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, valsheid daarvan bewezen wordt; de
265).
ambtenaren van het douanekantoor te

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 56, 57, 58, 220,
221, 267, 272 van het koninklijk besluit
van 18 juli 1977 houdende coordinatie
van de algemene bepalingen inzake
douane en accijnzen, bekrachtigd bij
artikel 1 van de wet van 6 juli 1978, de
zogenaamde « algemene wet inzake
douane en accijnzen >>, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eraan herinnert dat
verweerder, blijkens het regelmatig
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van 15 juli 1980 uitdrukkelijk hebben bepalingen schendt;
vastgesteld dat verweerder tapijten had
Dat het middel gegrond is;
ingevoerd zonder daarvan aangifte te
doen, en de omstandigheid dat bet
bewijs van de herkomst van de tapijten
niet was geleverd binnen een termijn
van tien dagen, gelijkstond met niet-aangifte; bet arrest derhalve, nu bet de door
Om die redenen, vernietigt het
de douaneambtenaren vastgestelde feiten, namelijk de tapijteninvoer over de bestreden arrest; beveelt dat van dit
Belgisch-Duitse grens en de verbintenis arrest melding zal worden gemaakt
van verweerder om binnen een termijn op de kant van de vernietigde
van tien dagen het bewijs te leveren van beslissing; veroordeelt verweerder in
de Belgische oorsprong van de inge- de kosten; verwijst de zaak naar het
voerde tapijten, niet betwist, verweerder
niet op grand van twijfel kon vrijspreken Hof van Beroep te Bergen.
zonder de door de verbalisanten gedane
4 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
vaststellingen en, derhalve, de bewijs- de h. Legros, eerste voorzitter - Verkracht van hun proces-verbaal te mis- slaggever : de h. Screvens - Gelijkluikennen (schending van de artike- dende conclusie van de h. Piret, advolen 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk caat-generaal - Advocaat : mr. De
Wetboek) en zonder artikel 272 van de Bruyn.
algemene wet inzake douane en accijnzen te schenden :
Overwegende dat krachtens de
artikelen 56, 57 en 221 van de algemene wet inzake douane en accijnzen een ieder die in Belgie goederen
invoert, aangifte daarvan moet doen
en de daarop verschuldigde rechten
moet betalen op straffe van geldboeten; dat artikel 58 van genoemde
wet de verplichting oplegt om in de
aangifte de oorsprong en de herkomst van die goederen op te geven;
Overwegende
dat
verweerder
werd vervolgd ter zake dat hij bij
het binnenkomen in Belgie tapijten
heeft vervoerd zonder daarvan aangifte te doen en zonder invoerrechten te betalen;
Dat die feiten door de bevoegde
beambte zijn vastgesteld in het
regelmatig opgemaakte proces-verbaal van 15 juli 1980 dat, naar luid
van artikel 272 van voormelde wet,
bewijskracht heeft totdat de va]Sheid ervan bewezen WOrdt;
Overigens dat het arrest, nu het
verweerder vrijspreekt op grand
« dat er nog twijfel bestaat over de
vraag of de tapijten zijn ingevoerd,
daar de herkomst ervan, ondanks de
duidelijke verklaringen van verdachte niet werd geverifieerd », de
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AUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN,
AUTOCARS, TAXI'S - WEGVERVOER
- VERPLICHTING TOE TE ZIEN OP DE GOEDE
WERKING VAN HET CONTROLEAPPARAAT.
De bemanning van een voertuig voor
wegvervoer van reizigers of goederen,
als bepaald in art. 3 E.E.G.-verordening nr. 1463/70 van 20 juli 1970, moet
toezien op de goede werking van het
in die verordening omschreven controleapparaat, af([ezien van voorgeschreven geregelde~ onderbrekingen van de
rijtijd.

(ARBEIDSAUDITEUR TE BERGEN T. LEBON,
, TRANSPORTS BEIJERS , P.V.B.A.)
ARREST ( vertaling )
(A.R. nr. 2781)

HET HOF; - Gelet op het bestreop 21 december 1982 in

I den vonnis,

-1099hoger beroep gewezen door de Cor-~ zen te verklaren, had vermeld :
rectionele Rechtbank te Bergen·
« beklaagde, die toegeeft de rijtijd niet te
'
hebben onderbroken als opgelegd in de
verordening op de wijze bepaald in die
verordening,
hoefde derhalve de schakelI. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waar- organen met behulp waarvan zodanige
onderbrekingen kunnen ' orden geregisbij verweerder Lebon veroordeeld is treerd,
niet in werking te stellen >>,
wegens de hem sub I en III ten
terwijl de artikelen 15 en 17.2 van de
laste gelegde feiten en waarbij ver- E.E.G.-verordening
nr. 1463/70 ieder
weerster, de personenvennootschap bemanningslid de verplichting opleggen
met
beperkte
aansprakelijkheid toe te zien op de juiste werking van het
Transports Beijers, burgerrechtelijk apparaat en alle dienstige maatregelen
aansprakelijk is verklaard voor de te nemen om het apparaat doorlopend in
betaling van de geldboeten en in bedrijf te houden, alsmede zich te belassolidum veroordeeld is tot betaling ten met het bedienen van de schakelorvan de aan de strafvordering in eer- ganen op grond, enerzijds, dat die verplichting op zichzelf reeds dwingend is
ste aanleg verbonden kosten :
en los staat van de nakoming van alle
Overwegende dat de substantiele andere voorschriften en, anderzijds, dat
of op straffe van nietigheid voorge- door de bediening de vier in de gemeenschreven rechtsvormen in acht zijn schapsverordening aangegeven tijdgroegenomen en de beslissing overeen- pen kunnen worden onderscheiden :
komstig de wet is gewezen;
Overwegende dat de omstandigheid, dat de door de verordening
II. W at het overige van de voorzie- voorgeschreven onderbrekingen van
de rijtijd niet zijn geschied op de
ning betreft :
wijze als bepaald in de verordening,
Over het middel, afgeleid uit de scherr- de bemanningsleden niet ontslaat
ding van de artikelen 8, 14.2 en 14.3 van van de verplichting om aile maatrede E.E.G.-verordening nr. 543/69 van
25 maart 1969 tot harmonisatie van gelen te nemen om het controleapbepaalde voorschriften van sociale aard paraat doorlopend in bedrijf te houvoor het wegvervoer, de artikelen 15 den, vanaf het tijdstip waarop zij
en 17.2 van de E.E.G.-verordening het voertuig overnemen tot op het
nr. 1463/70 van 20 juli 1970 betreffende tijdstip waarop zij van de verantde invoering van een controleapparaat woording ontlast zijn, en inzonderbij het wegvervoer, gewijzigd met name heid om de schakelorganen te bediebij artikel 9.1 van de E.E.G.-verordening
nr. 2828/77 van 12 december 1977, alsook nen met behulp waarvan de te
schending van artikel 2, § 1, van de wet registreren tijden kunnen worden
van 18 februari 1969 betreffende de onderscheiden, namelijk de rijtijmaatregelen ter uitvoering van de inter- den, andere werktijden en tijden
nationale verdragen en akten inzake ver- van aanwezigheid op het werk, alsvoer over de weg, de spoorweg of de mede de arbeidsonderbrekingen en
waterweg, artikel 3 van het koninklijk de rusttijden;
besluit van 23 maart 1970 houdende uitDat de correctionele rechtbank
voering van de E.E.G.-verordening
nr. 543/69, en artikel 16, eerste lid, van met de in het middel weergegeven
het koninklijk besluit van 23 april 1971 considerans haar beslissing niet
houdende uitvoering van E.E.G.-verorde- naar recht verantwoordt;
ning nr. 1463170, welke besluiten genoDat het middel gegrond is;
men zijn ter uitvoering van artikel 1 van
voormelde wet,
doordat de correctionele rechtbank
Alain Lebon van overtreding van de artikelen 15 en 17 van de E.E.G.-verordening
nr. 1463/70 van 20 juli 1970 vrijspreekt,
Om die redenen, vernietigt het
met overneming van de grond waarin de bestreden vonnis in zoverre het uiteerste rechter, om de telastlegging III in spraak doet over de door het openplaats van de telastlegging II niet bewe- baar ministerie tegen de verweer-

I
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ders uit hoofde van de telastlegging II ingestelde rechtsvordering, en laat de kosten van de
ARREST ( verta]ing)
strafvordering voor de correctionele
(A.R. nr. 2906)
rechtbank ten taste van de Staat;
verwerpt de voorziening voor het
HET HOF; - Gelet op het bestreoverige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de den arrest, op 10 maart 1983 gewekant van de gedeeltelijk vernietigde zen door het Hof van Beroep te
beslissing; veroordeelt de verweer- Luik, kamer van inbeschuldigingders in de kosten; verwijst de aldus stelling :
beperkte zaak naar de Correctionele
het eerste middel, afgeleid uit
Rechtbank te Charleroi, zitting hou- deOver
niet-inachtneming van substantiele
dende in hager beroep.
rechtsvormen en met name schending
4 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter : van artikel 97 van het Wetboek van
de h. Legros, eerste voorzitter - Ver- Strafvordering,
doordat het arrest de handhaving van
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene- het bevel tot aanhouding gelast,
raal.
terwijl het aan eiseres afgegeven
afschrift van het bevel tot aanhouding
niet is ondertekend en de dagtekening
van het bevel tot uitvoering ervan een
bovengeschreven woord inhoudt :

Nr. 488
2'

KAMER -

4 mei 1983

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEvEL
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING - INZAGE
VAN HET DOSSIER DOOR DE VERDACHTE OF
ZIJN ADVOCAAT VERBODEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EURQPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6.3 - BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP DE PROCEDURE INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS.

1' Inzage van het dossier door de ver-

dachte of zijn advocaat in de tijd tussen het aanhoudingsbevel en de beves-,
tiging daarvan is bij de wet verboden
(1). (Artt. 4 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis 20 april 1874.)
2' Art. 6.3 Europees Verdrag Rechten
van de Mens is niet toepasselijk op de
procedure inzake voorlopige hechtenis
(2).
(1) en (2) Cass., 24 maart 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 424); z1e Cass., 4 mei 1983 (ibid., 1982-83,
nr. 489).

Overwegende dat, enerzijds, uit
het aanhoudingsbevel blijkt dat het
is ondertekend door de onderzoeksrechter te Verviers die de aanhouding van eiseres heeft bevolen;
Overwegende dat, anderzijds, de
door artikel 97 van het Wetboek van
Strafvordering voor de betekening
van het aanhoudingsbevel vereiste
rechtsvormen niet substantieel zijn
of op straffe van nietigheid zijn
voorgeschreven; dat de niet-naleving
ervan enkel dan de nietigheid van
de betekening en derhalve van de
door de rechter bevolen aanhouding
tot gevolg heeft wanneer daardoor
de verdediging in haar recht is
geschaad of de aanhouding onrechtmatig is geworden;
Overwegende dat uit de beschikking van de onderzoeksrechter
blijkt dat eiseres die op 18 februari
1983 om 10 uur 25 is aangehouden,
is ondervraagd door deze magistraat
die op 18 februari 1983 haar aanhouding heeft bevolen; dat uit de stukken betreffende de uitvoering van
het aanhoudingsbevel blijkt dat een
officier van de gerechtelijke politie
ten verzoeke van de procureur des
Konings dat bevel « op dezelfde
dag » aan eiseres heeft betekend en

-1101haar vervolgens naar het huis van
arrest heeft gebracht alwaar ze
werd opgesloten;
Dat bijgevolg het recht van verdediging niet is miskend en dat het
beginsel van de door de Grondwet
gewaarborgde persoonlijke vrijheid
in acht is genomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
het gebrek aan motivering van de op
22 februari 1983 door de raadkamer
gewezen beschikking waarbij het aanhoudingsbevel is bevestigd :

blijkt dat zodanige mededeling met
de wet onverenigbaar is; dat de
rechter derhalve geen schending
van het recht van verdediging kon
afleiden uit de niet-mededeling van
het dossier;
Dat in dat opzicht het middel faalt
naar recht;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6.2 (lees 6.3) van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

Overwegende dat het middel de
doordat de verdachte geen inzage
bestreden beslissing niet bekriti- heeft kunnen nemen van haar dossier en
seert en mitsdien niet ontvankelijk dus niet onverwijld en in bijzonderheden
op de hoogte werd gesteld van de aard
is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
vaagheid van de redengeving van het
bestreden arrest,
doordat het arrest verwijst naar het
proces-verbaal nr. 318 van de gerechtelijke politie te Verviers zonder dat eiseres daarvan inzage heeft gekregen :

en de reden van de tegen haar ingebrachte beschuldiging :

Overwegende dat artikel 6.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden toepasselijk is op
de uitoefening van het recht van
Overwegende dat het arrest, om verdediging voor de vonnisgerechten
de beschikking van de raadkamer te en niet op de procedure inzake voorbevestigen, vermeldt dat het de lopige hechtenis;
motivering overneemt van de vordering van de procureur-generaal alsDat het middel faalt naar recht;
ook « de redenen van het aanhoudingsbevel, die immers nog steeds
En overwegende dat de subgeldig zijn en met name gegrond
zijn op de deelneming van ver- stantiele of op straffe van nietigheid
dachte aan de feiten in deze zaak voorgeschreven rechtsvormen in
zoals ze omschreven wordt in haar acht zijn genomen en de beslissing
eigen verklaringen die zijn opgeno- overeenkomstig de wet is gewezen;
men in het proces-verbaal nr. 318
van de gerechtelijke politie te Verviers alsook in dit van de ondervraging door de onderzoeksrechter op
18 februari 1983 >>;
Dat die motivering niet vaag is;
Om die redenen, verwerpt de
dat het middel in dat opzicht feitevoorziening; veroordeelt eiseres in
lijke grondslag mist;
de kosten.
Overwegende dat, in zoverre het
middel kritiek oefent op het feit dat
4 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
het dossier in die fase van de
h. Legros, eerste voorzitter - Verrechtspleging niet aan eiseres of de
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
haar raadsman is medegedeeld, uit conclusie van de h. Piret, advocaat-geneartikel 4 en artikel 5, laatste lid, van raal - Advocaat: mr. Jacques de Suray,
de wet op de voorlopige hechtenis Brussel.

-1102van het aanhoudingsbevel vereiste
rechtsvormen niet substantieel zijn
of op straffe van nietigheid zijn
2" KAMER - 4 mei l!J83
voorgeschreven; dat de niet-naleving
ervan enkel dan de nietigheid van
VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL de betekening en derhalve van de
TOT AANHODDING - BEVESTIGING - REDEN- door de rechter bevolen aanhouding
GEVING.
tot gevolg heeft wanneer daardoor
de verdediging in haar recht is
Overeenkomstig de artt. 2 en 4 Wet
Voorlopige Hechtenis 20 april 1874 is geschaad of de aanhouding onrechtregelmatig met redenen omkleed het matig is geworden;
Nr. 489

arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het bestaan van ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die de openbare veiligheid raken
en eigen z1jn aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, afleidt
uit de bekentenissen van de verdac.hte
in verband met de onregelmatige verrichtingen, de uiterst belangnjke
geldsommen die ennee gemoeid z1jn

1

de noodwendigheden van het onderzoek en het gevaar dat de verdachte
zich aan het gerecht zou onttrekken
{1).
(LAMY)

ARREST

(A.R. nr. 2907)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1983 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de niet-inachtneming van substantiiHe
rechtsvormen en met name schending
van artikel 97 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest de handhaving van
het bevel tot aanhouding van 18 februari
1983 gelast,
terwijl het aan eiser afgegeven
afschrift van het aanhoudingsbevel niet
is ondertekend en het bevel tot uitvoering ervan de dagtekening draagt van
18 maart 1983 :

Overwegende dat het arrest vermeldt « dat in het aan de verdachte
afgegeven afschrift van het aanhoudingsbevel staat dat op het origineel
de handtekening voorkomt van de
onderzoeksrechter alsook de vermelding van diens identiteit en dat het
afschrift in dat opzicht regelmatig
is; dat - inzonderheid gezien het
proces-verbaal 335 van de gerechtelijke politie te Verviers dat is opgemaakt naar aanleiding van de betekening van het litigieuze aanhoudingsbevel aan verdachte en gelet
op het feit dat in de tekst van de
betekenlng staat dat ze
op
dezelfde dag , is geschied als die
waarop het bevel is verleend - het
niet ernstig in twijfel kan worden
getrokken dat het !outer aan een
verschrijving die geen gevolgen kon
hebben, te wijten is dat op het
aan verdachte afgegeven afschrift
18 maart 1983 vermeld stond in
plaats van 18 februari 1983; dat men
zich tevergeefs afvraagt waarom
door deze twee omstandigheden, die
toch de aanhouding niet onrechtmatig maken, verdachte in zijn recht
van verdedlging zou zijn geschaad,
wat hlj, overigens, niet eens poogt
op te werpen daar hij enkel de nietovereenstemming met het origineel
aanvoert;

Dat uit die consideransen blljkt
dat het recht van verdedlging niet is
miskend en dat het beginsel van de
Overwegende dat de door arti- door de Grondwet gewaarborgde
kel 97 van het Wetboek van Straf- persoonlijke vrijheid in acht is genavordering
voor
de
betekening men;

(1) l:ass., 9 feb 1982 (A.C., 1981-82, nr. 350).
Zie (.a,, 4 me1 l983 (A.C., 1982-83, nr. 488).

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

- l.lO:=!Over bet tweede middel, afgeleid uit gen afleidt dat het hier gaat om ernde vaagheid en de tegenstrijdigheid van stige en uitzonderlijke omstandighede redengeving van het arrest,
den die de openbare veiligheid
doordat het arrest het aanhoudingsbe- raken;
vel op de twee hierna weergegeven
Dat het arrest aldus de beslissing
gronden bevestigt : 1' « dat (de) bekentenissen (van verdachte) betreffende de regelmatig en naar het vereiste van
onregelmatige verrichtingen waarvan de artikelen 2 en 4 van de wet op de
gewag is gemaakt in het proces-verbaal voorlopige hechtenis met redenen
317 van de gerechtelijke politie te Ver- omkleedt;
viers en bij de ondervraging door de
Dat het middel niet kan worden
onderzoeksrechter op 18 februari 1983, in
aanmerking dienen te worden genomen, aangenomen;
te meer nu ze bevestigd worden door de
in het proces-verbaal 292 van dezelfde
Over bet derde middel, afgeleid uit de
gerechtelijke politie opgetekende beken- schending van de artikelen 6.1 en 3 van
tenissen van de medeverdachte Jung- het Verdre.g tot Bescherming van de
bluth, ook a! loochent hij thans de strek- Rechten van de Mens en de Fundamenking ervan »; 2' « dat hij, uit het feit dat tele Vrijheden,
hij de hem ten laste gelegde feiten
doordat het hof van beroep de bevestibetwist en kritiek heeft op de wijze
waarop het onderzoek wordt geleid, ten ging van het bevel tot aanhouding
onrechte besluit dat het aanhoudingsbe- grondt op de processen-verbaal 317 en
vel in deze fase van de rechtspleging 292 van de gerechtelijke politie te Verviers ofschoon die stukken niet aan eiser
dient te worden opgeheven »,
terwijl de eerste grond vaag en onbe- zijn medegedeeld
grijpelijk is en de tweede geen grand
oplevert voor de bevestiging van het aanOverwegende dat, enerzijds, artihoudingsbevel
en,
wanneer
beide kel 6 van het Verdrag tot Beschergronden naast elkaar worden gesteld, ming van de Rechten van de Mens
onmogelijk kan worden opgemaakt of
de Fundamentele Vrijheden
het hof van beroep de bevestiging van en
het aanhoudingsbevel heeft gegrond op betrekking heeft op de uitoefening
de processen-verbaal 317 en 292 waarvan van het recht van verdediging voor
eiser geen inzage heeft gekregen dan de vonnisgerechten en niet van toewei op de verklaring van de beklaagde passing is op de procedure inzake
dat hij onschuldig is en op zijn kritiek voorlopige hechtenis;
op het onderzoek; er bier een tegenstrijdigheid schuilt in de redengeving van
Overwegende dat, anderzijds, in
het arrest :

zoverre het middel kritiek oefent op
het feit dat het dossier in die fase
van de rechtspleging niet is medegedeeld aan eiser of zijn raadsman,
uit artikel 4 en artikel 5, laatste lid,
van de wet op de voorlopige hechteOverwegende dat, anderzijds, het nis blijkt dat zodanige mededeling
arrest de verdere handhaving van met de wet onverenigbaar is;
de aanhouding niet alleen grondt op
Dat de rechter derhalve geen
de bekentenissen van eiser in ver- schendlng van het recht van verdeband met de onregelmatige verrich- dlging heeft kunnen afleiden uit de
tingen
waarvan
gewag
wordt niet-mededellng van het dossier;
gemaakt in de in het middel aangewezen processen-verbaal, doch ook
Dat het middel faalt naar recht;
op « de enorm hoge geldsommen die
ermee gemoeid zijn "• de behoeften
En overwegende dat de subvan het onderzoek en het gevaar dat stantiele of op straffe van nietigheid
eiser zich aan de opsporingen van voorgeschreven rechtsvormen in
het gerecht zal pogen te onttrekken, acht zijn genomen en de besllssing
en uit het gehed van die overwegin- overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat, enerzijds, de
hierboven weergegeven consideransen van het arrest niet vaag of
tegenstrijdig zijn;

-1104klaard omdat de beklaagde door het
militair gerecht moest worden berecht,
beide beslissingen in kracht van
gewijsde zijn gegaan en uit hun onderlinge
tegenstrijdigheid een geschil van
4 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
rechtsmacht is ontstaan waardoor de
de h. Legros, eerste voorzitter - Vergang van !Jet gerecht wordt belemslaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende
merd, regelt het Hof het rechtsgebied,
conclusie van de h. Piret, advocaat-genevernietigt het de beschikking van de
raal - Advocaat: mr. Jacques de Suray,
raadkamer en verwijst het de zaak
Brussel.
naar de krijgsauditeur (3).

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

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL
IN ZAKE WATON)
Nr. 490

ARREST ( vertaling)
2" KAMER - 4 mei 1983

1° MILITAIR - DIENST IN DE BELGISCHE
STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND - MILITAIR
DIE DEEL U!TMAAKT VAN EEN TROEP TE
VELDE.
2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - WEGVER·
KEER - BEKLAAGDE DIE ALS MILITAIR DEEL
UITMAAKT VAN DE BELGISCHE STRIJD·
KRACHTEN IN DUITSLAND - BEVOEGDHEID
VAN HET MILITAIR GERECHT.
3° REGELING VAN RECHTSGEBIED-

STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
- VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE
BEKLAAGDE DOOR HET MILITAIR GERECHT
~~:s~E ~~~~~~K~~~c.='Tv;R;~~~~~T;;~;
DE KRIJGSAUDITEUR.
1' De militair die dienst doet bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland
maakt dee! uit van een troep te velde
(1).
2' Aileen het militair gerecht is bevoegd

voor de berechting van een militair,
die dee! uitmaakt van de Belgische
strijdkrachten in Duitsland en die vervolgd wordt wegens overtreding van
de wetten en reglementen inzake wegverkeer (2). (Art. 23 wet van 15 juni
1899.)
3' Wanneer

een beschikking van de
raadkamer een beklaagde naar de politierechtbank heeft verwezen en die
rechtbank zich onbevoegd heeft ver-

(A.R. nr. 2909)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 24 maart 1983 door de
procureur des Konings te Nijvel
ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, bij beschikking van
3 mei 1982 na aanneming van verzachtende omstandigheden voor de
eerste
telastlegging,
Emmanuel
Charles Gaston Waton, beroepsmilitair, geboren te Elsene op 10 september 1961, wonende te Kraainem,
Denayerstraat 49, naar de politierechtbank heeft verwezen ter zake
dat hij op 28 augustus 1981 te
Waterloo, kanton Nijvel, door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg doch zonder het oogmerk om
..i.e persoon van een ander aan te
randen, onopzettelijk slagen of verwondingen heeft toegebracht aan
De Naeyer Alain en, in samenhang,
artikel 12.4 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer heeft
overtreden, nu hij bij de uitvoering
van een maneuver geen voorrang
heeft verleend aan andere weggebruikers;
Dat bij een en hetzelfde exploot
Emmanuel Charles Gaston Waton
(1) (2) en (3) Cass., 16 sept. 1974 (A.C., 1975,
60) en 26 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr 315)

-1105en zijn vader en moeder, Louis genoemde wet de krijgsrechtmacht
Waton en Margarete Bohling, zijn eveneens uitsluitend bevoegd is
gedagvaard om voor de Politierecht- kennis te nemen van misdrijven
bank te Nijvel te verschijnen, eerst- tegen de wetten van gemeen recht;
genoemde wegens de voormelde
telastleggingen, de tweede en de
derde in hun hoedanigheid van voor
hun minderjarige zoon burgerrechOm die redenen, beslissende tot
telijk aansprakelijke partijen; dat
het echtpaar De Nayer-Vandenbalck regeling van rechtsgebied; vernietigt
en Frangois Coenraets zich ter zit- de op 3 mei 1982 gewezen beschikting van die rechtbank burgerlijke king van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
partij hebben gesteld;
Overwegende dat de politierecht- Nijvel, in zoverre de beklaagde
bank zich bij op 19 november 1982 Emmanuel Charles Gaston Waton
op tegenspraak gewezen vonnis verwezen wordt naar de politieonbevoegd heeft verklaard om uit- rechtbank; beveelt dat van dit arrest
spraak te doen over de strafvorde- melding zal worden gemaakt op de
ring en de burgerlijke rechtsvorde- kant van de vernietigde beslissing;
ringen, op grond dat beklaagde, die · verwijst de zaak naar de krijgsaudidienst deed bij de Belgische troepen teur te Brussel.
in Duitsland, ingedeeld was bij een
4 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
krijgsmacht te velde en dat krach- de h. Legros, eerste voorzitter - Vertens de artikelen 21 en 23, laatste slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
lid, van de wet van 15 juni 1899 de conclusie van de h. Piret, advocaat-genehem ten laste gelegde misdrijven tot raal.
de bevoegdheid van de krijgsrechtsmacht behoorden; dat de correctionele rechtbank bij het op 3 februari
1983 op tegenspraak gewezen vonnis
in hoger beroep alle beschikkingen
van de beslissing van de eerste
Nr. 491
rechter heeft bevestigd;
Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer en het vonnis
1' KAMER - 5 mei 1983
van de correctionele rechtbank in
kracht van gewijsde zijn gegaan en
dat uit hun strijdigheid een geschil 1° GENEESKUNST - ORDE VAN APOTHE·
over rechtsmacht is ontstaan dat de
KERS- RAAD VAN BEROEP- BESLISSINGloop van het gerecht belemmert;
REDENEN - BEGRIP.
Overwegende dat de stukken van
de rechtspleging erop wijzen dat 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- TUCHTZAKEN- ORDE VAN
Emmanuel Charles Gaston Waton
APOTHEKERS RAAD VAN BEROEP
ten tijde van de feiten behoorde tot
BESLISSING - REDENEN - BEGRJP.
een in aantocht of te velde zijnde
krijgsmacht; dat krachtens artikel 23, laatste lid, van de wet van 3° GERECHTSKOSTEN - TUCHTZAKEN
- ORDE VAN APOTHEKERS- VERNIETIGING,
15 juni 1899 alleen de krijgsrechtOP HET CASSATIEBEROEP VAN DE BETROKmacht bevoegd is om kennis te
KEN APOTHEKER, VAN DE BESLISSING VAN
nemen van de misdrijven die door
DE RAAD VAN BEROEP - KOSTEN VAN HET
een m1litair, die deel uitmaakt van
CASSATIEGEDING.
een in aantocht of te velde zijnde
krijgsmacht, gepleegd zijn tegen de 1' en 2' Niet regelmatig met redenen
wetten en verordeningen op het veromkleed is de beslissing van een raad
van beroep van de Orde van Apothevoer; dat krachtens artikel 21 van

-1106kers waarin, als antwoord op een conclusie tot betwisting van de wettigheid
van een vergadering van apothekers,
tijdens welke dezen een overeenkomst
hadden aangenomen, enkel wordt vastgesteld dat de stemming over die overeenkomst regelmatig is geschied.
(Art. 97 Gw.)
3" Wanneer het Hot, op het cassatiebe-

roep van de betrokken apotheker, de
beslissing van de raad van beroep van
de Orde van Apothekers vernietigt,
beslist het Hoi zelf over de kosten van
het cassatiegeding en veroordeelt het
de Orde, als in het ongelijk gestelde
verweerder, in de kosten van dat
geding (1). (Art. 1111, vierde lid
Ger.W.)
(DE D .. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

aan te nemen, waarin inzonderheid
een periode van achttien werkdagen
voor de jaarlijkse sluiting van de
officina's wordt opgelegd; dat die
overeenkomst, welke met een meerderheid van stemmen is genomen,
aile apothekers van Braine-le-Comte
verbindt en dat de apotheker, eiser,
zich daaraan moest houden;
Dat de beslissing noch door die
reden, noch door enige andere
reden, eisers verweer beantwoordt,
dat in het middel is weergegeven,
en waarin niet de regelmatigheid
van de stemming van de overeenkomst tijdens de vergadering van de
apothekers wordt betwist, maar de
legitimiteit van de vergadering zelf;
Dat het middel gegrond is;

ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 6733)

RET HOF; - Gelet op de bestreOm die redenen, vernietigt de
den beslissing, op 23 april door de
franstalige raad van beroep van de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
Orde der Apothekers gewezen;
gemaakt op de kant van de vernieOver het middel, afgeleid uit de scherr- tigde beslissing; veroordeelt verding van artikel 97 van de Grondwet,
weerder in de kosten; verwij st de
doordat in de beslissing wordt gezegd zaak naar de anders samengestelde
dat de overeenkomst die op 19 mei 1980 franstalige raad van beroep van de
na stemming door een meerderheid van
zes apothekers is aangenomen, « alle Orde van Apothekers.
apothekers van Braine-le-Comte verbindt "• zonder te antwoorden op het
middel waardoor eiser in zijn conclusie
van boger beroep aanvoerde, « in hoofdorde, dat men niet kan aannemen dat
enkele apothekers van een bepaalde
~treek samenkomen om met een meerderheid van stemmen te beslissen over
private overeenkomsten, die verbindend
zouden zijn voor alle apothekers van de
streek "; daaruit volgt dat de bestreden
beslissing niet regelmatig met redenen is
omkleed en deswege artikel 97 van de
Grondwet schendt :

5 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : mevr. Raymond-Decharneux
- Gelijkluidende con'Clusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Bayart.

Nr. 492

Overwegende dat in de beslissing
1' KAMER - 6 mei 1983
wordt gezegd dat zes apothekers tijdens een verzoeningsvergadering op
19 mei 1980 bij geheime stemming
hebben beslist een overeenkomst 1° HUUR VAN GOEDEREN (1) Zie Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 933),
en de noten waarvan sprake is op blz. 934.

HUUR·
OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN WET VAN 27 DECEMBER 1977 TOT REGELING
VOOR l97B VAN DE HUUR- EN DE ANDERE

OVEREENJ{QM;;TEN DIE HE'J;' GF;NQT VAN EEN

-1107ONROEREND GOED VERLENEN, ART. 7 VOORAFGAANDE OPROEPING TOT VERZOE·
NING - DRAAGWIJDTE VAN DE VOORMELDE
BEPALING.

(COEN, LEUNCKENS T. VAN DER STEEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3439)
2' TUSSENKOMST -

BURGERLIJKE ZAKEN CASSATIEGEDING VORDERING
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST,
DOOR DE ElSER INGESTELD - VERWERPING
VAN DE VOORZIENING - VORDERING ZON.DER BELANG.

1' Wanneer de vordering van de ver-

buurder ertoe strekt de buurder te
boren veroordelen tot bet betalen van
acbterstallige buurgelden op grand van
een indexclausule in een onder de wet
van 2 december 1977 vallende buurovereenkomst en derbalve uitsluitend
op bet gemeen recbt steunt, beeft de
enkele mogelijkbeid dat er in de loop
van de procedure een gescbil zou kunnen ontstaan, over de toepassing van
voormelde wet, niet tot gevolg dat een
voorafgaande oproeping tot verzoening
vereist is (1) (2). (Art. 7 wet 27 dec.
1977.)
2' De verwerping van de voorziening
ontneemt alle belang aan eisers vordering tot bindendverklaring van bet
arrest (3).
(1) Zie

: Pari.

Besch.,

Senaa~

zitting

1977·1978, 234, nr. 2, Verslag namens de commissie voor de Justitie, biz. 7; Pari. Besch.,
Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting
1977-1978, 223, nr. 3, Verslag namens de commissie voor de Justitie, blz. 7, art. 7. Zie oak :
CoECKELBERGHS, « Baux en general », in Res et
jura immobilia, 1978, blz. 11 tot 26, inzonderheid blz. 24 en 25; VANKERCKHOVE, « Layers et
revenus immobiliers en 1978 », in Journal des
Tribunaux, 1978, biz. 115 tot 152 en 165 tot 170,
inzonderheid nr. 44, en « Layers et revenus
immobiliers en 1979 », in Journal des Tribunaux, 1979, blz. 152 tot 162, inzonderheid
nr. 33; VAN OEVELEN, « De wet van 13 november
1978 tot tijdelijke regeling van de huurovereenkomsten », in Rechtsk. Weekblad, 1979,
kol. 2193 tot 2224, inzonderheid nr. 52.

(2) Volledigheidshalve wordt aangestipt dat
- zo de wet van 13 november 1978 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend
goed verlenen en de artikelen 4 tot 6 van de
wet van 24 december 1979, houdende dringende maatregelen van budgettair beheer, het
vereiste van de voorafgaande oproeping tot
verzoening hebben in stand gehouden - de
wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed verlenen, m werking getreden op 1 januari 1981,

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 april 1981 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de verweerders :
Over bet middel, afgeleid uit de schending van artikel 7 van de wet van
27 december 1977 tot regeling voor 1978
van de huur- en de andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen,
doordat het bestreden vonnis - na te
hebben vastgesteld dat de gevorderde
bedragen verschuldigd zijn uit hoofde
van indexaanpassingen van de huur de bij dagvaarding van 14 december 1978
ingestelde vordering tot betaling daarvan
ontvankelijk verklaart, hoewel geen
voorafgaande oproeping tot verzoening
had plaatsgevonden, zulks op grand dat
de eerste rechter terecht van oordeel
was dat de vordering ingesteld was op
grand van het gemeen recht en niet
geheel of ten dele op grand van de wet
van 27 december 1977 en dat de thans
voor de eerste maal in hager beroep
opgeworpen betwisting betreffende de
juiste toepassing van die wetgeving geen
afbreuk doet aan het feit dat de vordering toelaatbaar was op het ogenblik dat
ze voor de eerste rechter ingediend
werd,
terwijl de vordering tot betaling van
huurgelden verschuldigd op grand van
een indexclausule in een onder de wet
van 27 december 1977 vallende huurovereenkomst moet worden voorafgegaan
door een oproeping in verzoening aangezien de mogelijkheid bestaat dat moet
nagegaan worden of de gevorderde
bedragen a! dan niet de wettelijke
maxima overschrijden :
Overwegende dat, wanneer zeals
ten deze de dagvaarding uitsluitend

l-----------------dat vereiste heeft opgeheven en onder meer de
wetten van 27 december 1977 en 13 november
1978, alsook de artikelen 4 tot 6 van de wet
van 24 december 1979, heeft opgeheven.
(3)

Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr 411).

-1108op gemeen recht steunt, de enkele
LIJK AKKOORD - RECHTSPLEGINGS·
mogelijkheid dat er in de loop van
VERGOEDING - KONINKLIJK BESLUIT VAN
30
NOVEMBER 1970 TOT VASTSTELLING VAN
de procedure een geschil zou kunDE INVORDERBARE KOSTEN BEDOELD IN
nen ontstaan omtrent de toepassing
ARTIKEL 1022 VAN HET GERECHTELIJK WETvan de wet van 27 december 1977,
BOEK. ARTIKEL I, TWEEDE LID - PARTIJ DIE
niet tot gevolg heeft dat een voorafDOOR EEN ADVOCAAT WORDT BIJGESTAAN gaande oproeping tot verzoening
ADVOCAAT OPTREDENDE ALS CURATOR VAN
vereist is;
EEN FAILL!SSEMENT - GEEN RECHTSPLEGINGSVERGOED!NG VERSCHULDIGD AAN HET
Dat het middel faalt naar recht;
FAILLISSEMENT.

II. In zoverre de voorziening 1' en 2' Wanneer een advocaat uitsluigericht is tegen de tot bindendvertend optreedt als curator van een failklaring opgeroepen partijen . ·
lissement, d.i. als gerechtelijk mandataris die de hem bij de wet toeverOverwegende dat, wegens de
trouwde gemeenschappelijke rechten
hierna uit te spreken verwerping
van het geheel van de schuldeisers uitvan de voorziening tegen de veroefent
(1), treedt hij niet op als advoweerders, de vordering tot bindendcaat die een partij bijstaat in de zin
verklaring van het arrest, bij gemis
van artikel 1, tweede lid, van het
van belang, eveneens moet worden
koninklijk besluit van 30 november
verworpen;
1970, zodat aan het geheel van de
schuldeisers geen rechtsplegingsvergoeding toekomt (2).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 mei 1983 - 1" kamer - Voorzitter :
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van
Heeke.

(MR. VANDERLEENEN - GEWEZEN CURATOR IN
HET FAILLISSEMENT ' AJAX-TOTAL ' N.V.
T. ' AJAX-TOTAL ' N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3729)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1981 door
het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1, meer bepaald tweede
lid, van het koninklijk besluit van
30 november 1970 tot vasts telling van het

Nr. 493
1"
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1° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 NOVEMBER 1970
TOT VASTSTELLING VAN DE INVORDERBARE
KOSTEN BEDOELD IN ARTIKEL 1022 VAN HET
GERECHTELIJK
WETBOEK.
ARTIKEL
I,
TWEEDE LID - PARTIJ DIE DOOR EEN ADVOCAAT WORDT BIJGESTAAN - BEGRIP.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTE-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1976 (A.C 1977, 253).

(2) De rechtspraak van de feitenrechters is
desaangaande verdeeld. De rechtsleer houdt,
in het algemeen, er een tegenovergestelde
zienswijze op na; alzo : CLOQUET, « Overzicht
van de rechtspraak der Rechtbank van Koophandel te Sint-Niklaas », in Rechtsk. Weekblad, 1972-1973, kol. 1730, nr 84; DE WILDE en
GALAUDE,
«
Overzicht van
rechtspraak
(1969-1974) - Faillissement en gerechtelijk
akkoord », in Tijdschr. Privaatrecht, 1974,
blz. 839 tot 841, nr 50; Les Novelles, Dr
comm., deel IV, druk 1975, « Les concordats et
la faillite », nr. 2149; VEROUGSTRAETE, ll·lanueJ
du curatew· de faillite, druk 1979, nr. 414 en de
noot 5 op blz. 201.

-1109tarie£ van de invorderbare kosten werd verklaard; dat het verzet tegen
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechte- dit vonnis door het beroepen vonnis
lijk Wetboek,
als niet gegrond werd afgewezen;
doordat het arrest oordeelt dat « de dat het arrest het beroepen vonnis
rechtsplegingsvergoeding (echter) niet teniet doet en opnieuw wijzende het
kan toegekend worden aan de curator
het vonnis van
als dusdanig, daar deze vergoeding verzet tegen
bestemd is voor elke partij die door een 9 december 1980 gegrond verklaart,
advocaat wordt bijgestaan en een eigen het bij dit vonnis uitgesproken failbelang heeft en de curator niet aan deze lissement opheft, verweerster in het
voorwaarden voldoet (... ) "• en eiser der- geheel van de kosten veroordeelt en
halve het recht op een rechtsplegingsver- de toekenning van de rechtsplegoeding voor de onderscheiden schuld- gingsvergoeding aan eiser, in zijn
eisers ontzegt,
hoedanigheid van gewezen curator
terwijl de sommen die in de zin van van het faillissement, weigert op
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wet- grond van de door het middel aanhoek invorderbare kosten zijn wegens
het verrichten van bepaalde materiele gevochten considerans;
handelingen, een rechtsplegingsvergoeOverwegende dat eiser in de
ding en een uitgavenvergoeding omvatten, waarvan het tarie£ in voormeld onderwerpelijke procedure uitsluikoninklijk besluit van 30 november 1970 tend is opgetreden als curator,
is vastgesteld; deze vergoedingen, waar- gerechtelijk mandataris die de hem
onder
de
rechtsplegingsvergoeding, bij de wet toevertrouwde gemeenkrachtens het genoemde koninklijk
besluit begroot worden voor elke aanleg schappelijke rechten van het geheel
en ten aanzien van elke partij die door van de schuldeisers uitoefent, en
een advocaat wordt bijgestaan en een niet als advocaat die een partij bijeigen belang heeft; indien een zelfde staat in de zin van artikel 1 van het
advocaat verscheidene partijen bijstaat ter uitvoering van artikel 1022 van
die een gemeenschappelijke vordering het Gerechtelijk Wetboek genomen
instellen of concluderen in dezelfde zin, koninklijk besluit van 30 november
de vergoeding tussen hen verdeeld 1970;
wordt; de curator-advocaat als dusdanig
geen partij is, doch, als vertegenwoordiDat, bij strijdigheid van belangen
ger van de onderscheiden chirografaire
schuldeisers, verscheidene partijen bij- tussen de gezamenlijke schuldeisers
staat in een gemeenschappelijke verde- en de gefailleerde, zeals ten deze, de
ring, en voor wie geconcludeerd wordt in curator voor de rechtbank de gezadezelfde zin; de onderscheiden chirogra- menlijke schuldeisers vertegenwoorfaire schuldeisers, vertegenwoordigd digt; dat een dergelijk optreden van
door de curator-advocaat, een eigen de curator in rechte behoort tot de
belang vertonen; de curator-advocaat hem bij de wet opgedragen taak;
derhalve als vertegenwoordiger van de
chirografaire schuldeisers gerechtigd is
op een rechtsplegingsvergoeding voor
Dat het middel faalt naar recht;
hen; zodat, nu het arrest eiser het recht
op een rechtsplegingsvergoeding ontzegt,
op de grond dat de curator als dusdanig
niet voldoet aan de voorwaarden op deze
vergoeding die bestemd is voor elke partij die door een advocaat wordt bijgestaan en een eigen belang heeft, het de
Om die redenen, verwerpt de
in het middel aangehaalde wetsbepaling
voorziening; veroordeelt eiser in de
schendt :
kosten.
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt : dat verweerster, na te zijn opgeroepen
doch niet verschenen, bij vonnis van
D december 1980 ambtshalve fallliet

6 mei 1983 - 1' kamer- Voorzitter en
verslaggever: de h. Janssens, afdelingsGelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Biitzler.

-1110de niet-vermelding van de dienstleidingen op het afgeleverde plan niet als een
nalatigheid kan worden bestempeld;
1' KAMER - 6 mei 1983
tweede onderdeel, eiseres bij conclusie
had gesteld dat de plannen een waarschuwing dragen dat de dienstleidingen
CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE niet op de plannen voorkomen en moeZAKEN
GERECHTELIJK
WETBOEK, ten opgezocht worden, zodat het vonnis
ART. 1080 - VERPLICHTING VOOR ELK MID- niet mocht beslissen dat het verstrekken
de nodige gegevens niet was
DEL AFZONDERLIJK DE WETTELIJKE BEPA- van
L!NGEN TE VERMELDEN WAARVAN SCHEN- gebeurd, zonder te onderzoeken of de
vermelde waarschuwing op de plannen
DING WORDT AANGEVOERD.
voorkwam en of verweerster de nodige
Ter voldoening aan het voorschrift van peilingen had uitgevoerd om de dienstleiart. lOBO Ger. W. moet bet cassatiever- dingen weer te vinden :
zoekschrift voor elk middel afzonderOverwegende dat eiseres globaal
lijk de wettelijke bepalingen vermelden waarvan schending wordt aange- in een enkel middel de bepalingen
voerd (1).
vermeldt waarvan zij de schending
aanvoert, en twee grieven uit die,
zoals aileen reeds uit hun formulering blijkt, onderscheiden zijn en
(• INTERCOM , N.V. T. ' GROMO , P.V.B.A.}
geen juridisch verband vertonen,
zodat elke grief een afzonderlijk
ARREST
middel uitmaakt;
(A.R. nr. 3828)
Dat eiseres nalaat voor elk van
die afzonderlijke middelen de wetteHET HOF; - Gelet op het bestre- lijke bepalingen te vermelden waarden vonnis, op 13 mei 1982 in laatste van de schending wordt aangevoerd;
aanleg gewezen door de VrederechDat derhalve niet aan het voorter van het eerste kanton te leper; schrift van artikel 1080 van het
Over het middel, afgeleid uit de scherr- Gerechtelijk Wetboek is voldaan;
ding van de artikelen 42, inzonderDat het middel niet ontvankelijk
heid d, van het koninklijk besluit van is;
28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en
bij de exploitatie van installaties voor
gasdistributie door middel van leidingen,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
Om die redenen, verwerpt de
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, nadat tussen par- voorziening; veroordeelt eiseres in
tijen was komen vast te staan dat de de kosten.
beschadigde Ieiding een dienstleiding is,
6 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
de vordering van eiseres ongegrond ver- de h. Janssens, afdelingsvoorzitter klaart om de reden dat de gegevens
omtrent de beschadigde kabel niet voor- Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluikomen op het afgeleverde plan hetgeen dende conclusie van de h. Tillekaerts,
een nalatigheid « daarstelt » vanwege advocaat-generaal - Advocaat : mr. van
Heeke.
eiseres,
Nr. 494

terw1}1, eerste onderdeel, de verplichtingen van eiseres met betrekking tot
dienstleidingen niet zijn ze op de plans
te vermelden, maar enkel de gegevens Nr. 495
op te stellen die nodig zijn om de dienstleidingen te kunnen weervinden, zodat
{1) Cass., 24 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 310),
11 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 223) en 18 dec.
1981 (ibid., 1981-82, nr. 260}

1'
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UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - GER.W., ART. 1592 - ZWARIGHEDEN
TEGEN VERKOOPSVOORWAARDEN

-1111OPGEMAAKT DOOR DE OVEREENKOMSTIG
ART. 1580 GER.W. BENOEMDE NOTARIS TAAK VAN DE BESLAGRECHTER - BEGRIP.

In geval van uitvoerend beslag op onroerende goederen kan de schuldenaar,
overeenkomstig artikel 1565, tweede
lid, Ger. W:, na de overschrijving van
het in artikel 1564 van dat wetboek
bedoelde bevel en, indien de waarde
van de in die overschrijving aangewezen onroerende goederen meer dan
toereikend is om de schuld te voldoen,
weliswaar vragen dat de gevolgen van
die overschrijving niet voor alle onroerende goederen zullen gelden, maar
zodanige beperking kan niet meer
worden gevraagd wanneer de schuldenaar, door de notaris die de verkoopsvoorwaarden heeft opgemaakt,
overeenkomstig artikel 1582 Ger. W:, is
aangemaand om de geschillen over de
verkoopsvoorwaarden bij hem aan te
brengen; zodanig verzoek van de schuldenaar is geen zwarigheid die, in de
stand van de procedure, nag aan het
oordeel van de beslagrechter kan worden onderworpen. (Art. 1582 Ger.W.)

(ROTTIERS, VAN DOORSLAER T. ' ANTWERPSE
HYPOTHEEKKAS , N.V.. ' GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ , N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3829)

proces-verbaal van zwarigheden dienen
afgewezen te worden; dat de houding
van (de eisers) erop neerkomt thans (de
verweersters) ten grieve te duiden dat zij
hen zoveel respijt verleend hebben »,
terwijl, krachtens artikel 1565 van het
Gerechtelijk Wetboek, de schuldenaar,
indien de waarde van de in de overschrijving aangewezen onroerende goederen meer dan toereikend is om de
schuld te voldoen, kan vragen dat de
gevolgen van de overschrijving van het
bevel niet voor alle onroerende goederen
zullen gelden; krachtens de artikelen 1395, 1498 en 1582 van het Gerechtelijk Wetboek, de beslagrechter bevoegd
is om kennis te nemen van alle zwarigheden met betrekking tot de verkoopsvoorwaarden, zoals onder meer die
met betrekking tot de datum van de
openbare verkoping; derhalve de verdering tot het voorlopige opschorten van de
verkoop met betrekking tot een onroerend goed geen geschil is over de opportuniteit van de tenuitvoerlegging, en de
beslagrechter derhalve ten grande
diende te onderzoeken of aan het vereiste van toereikendheid van een dee!
van de onroerende goederen overeenkomstig artikel 1565 van het Gerechtelijk Wetboek voldaan was, zodat het
bestreden vonnis de artikelen 1395, 1498,
1565 en 1582 van het Gerechtelijk Wethoek schendt door te beslissen dat de
vordering tot opschorting van de verkoop
van het woonhuis te Willebroek ongegrond was op grand van de overweging
« dat de beslagrechter niet bevoegd is
om de opportuniteit na te gaan van het
ten uitvoer leggen van uitvoerbare
titels » :

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 29 juni 1982 in
laatste aanleg gegeven door de
beslagrechter in de Rechtbank van
Overwegende dat de eisers, tegen
Eerste Aanleg te Brussel;
de voorwaarden van openbare verkoping van vier percelen grand en
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1395, 1498, 1565 en een woonhuis waarop eerste verweerster uitvoerend beslag had
1582 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis van 29 juni 1982 de gelegd, vier zwarigheden aanvoerbezwaren van de eisers tegen de ver- den; dat de eerste twee zwarigheden
koopsvoorwaarden, inzonderheid het be- de vraag tot opschorting van de verzwaar volgens hetwelk de openbare ver- koping betroffen; dat daarin opgekoping van de gronden gelegen te worpen werd dat de openbare verkoKapelle-op-den-Bos de gehele opeisbare ping vermeden had moeten worden
schuld zou kunnen dekken, en derhalve door een verkoop in der minne van
de openbare verkoping van het woonhuis de gronden en dat de eisers wensten
gelegen te Willebroek voorlopig diende te
worden stopgezet, afwij st op grand « dat dat de openbare verkoping beperkt
de beslagrechter niet bevoegd is om de zou blijven tot de vier gronden, daar
opportuniteit na te gaan van het ten uit- zij er overtuigd van waren dat de
voer leggen van uitvoerbare titels, zodat verkoping van die gronden aile
de eerste twee punten vermeld in het schulden zou dekken; dat de geschil-

-1112len overeenkomstig artikel 1582 van eenkomstig artikel 1582 van het
het Gerechtelijk Wetboek bij de Gerechtelijk Wetboek een geschil is
beslagrechter aanhangig werden aangebracht, slechts tot taak heeft
gemaakt; dat de beschikking de eer- over de in die bepaling bedoelde
ste twee zwarigheden afwijst op zwarigheden te oordelen en dat het
grond : « dat de beslagrechter niet door de eisers aangebrachte geschil
bevoegd is om de opportuniteit na te niet een zwarigheid is die in de
gaan van het ten uitvoer leggen van stand van de procedure aan zijn coruitvoerbare titels zodat de eerste dee! kan worden onderworpen; dat
twee punten in het proces-verbaal de beslagrechter, door aldus te oorvan zwarigheden dienen afgewezen delen, de in het middel vermelde
te worden; dat de houding van (de wettelijke bepa!ingen niet schendt;
eisers) erop neerkomt thans (de verDat het middel niet kan worden
weersters) ten grieve te duiden dat aangenomen;
zij hen zo vee! respijt verleend hebben »;
Overwegende dat artikel 1582,
laatste lid, van het Gerechtelijk WetOm die redenen, verwerpt de
hoek de beslagrechter opdracht
geeft te beslissen over de tegen de voorziening; veroordeelt de eisers in
verkoopsvoorwaarden gerezen zwa- de kosten.
righeden;
6 mei 1983 - 1" kamer - Voorzitter:
Overwegende dat artikel 1565 van de h. Janssens, afdelingsvoorzitter hetzelfde wetboek de schuldenaar Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkde mogelijkheid biedt om, indien de Juidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
waarde van de in de overschrijving De Gryse en De Bruyn.
aangewezen goederen meer dan toereikend is om de schuld te voldoen,
te vragen dat de gevolgen van de
overschrijving van het aan het uitvoerend beslag voorafgaande bevel Nr. 496
niet voor aile onroerende goederen
3" KAMER - 9 mei 1983
zullen gelden; dat die beperking van
de gevolgen van de overschrijving
niet meer kan worden gevraagd
IN CASSATIE - DIENSTwanneer de schuldenaar, door de VOORZIENING
PLICHT - BESLISSING WAARTEGEN CASSAnotaris die de verkoopsvoorwaarden
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD heeft opgemaakt, overeenkomstig
BESL!SSING VAN DE HERKEURINGSRAAD artikel 1582 van het Gerechtelijk
AANVRAAG OM VR!JSTELLING INGEWILLIGD.
Wetboek is aangemaand om de
geschillen over de verkoopsvoor- Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een dienstplichtige ingesteld tegen
waarden bij de notaris aan te breneen beslissing van de herkeuringsraad,
gen;

Overwegende derhalve dat, in de
stand van de procedure, de beslagrechter niet diende te onderzoeken
of er grond was tot toepassing van
artikel 1565, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat ten deze de
beslagrechter, door in de bestreden
beschikking te zeggen « dat de
beslagrechter niet bevoegd is ... », te
kennen geeft dat hij, wanneer over-

waarbij zijn aanvraag om vrijstelling
van dienstplicht op lichamelijke grand
wordt ingewilligd en hij « voorgoed
ongeschikt » wordt verklaard.
(B ... )
ARREST

(A.R. nr. M 500 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 april 1983 door

-1113(LUYTS)
de Herkeuringsraad van de provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
ARREST
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet over eisers aanvraag
(A.R. nr. M 498 N)
om vrijstelling van militaire dienst
op lichamelijke grond;
RET HOF; - Gelet op de bestreDat de herkeuringsraad de ge- den beslissing, op 24 februari 1983
vraagde vrijstelling verleent en gewezen door de Raad van Beroep
eiser « voor goed ongeschikt » ver- voor Gewetensbezwaarden;
klaart;
Overwegende dat de bestreden
Dat eiser geen belang heeft om de beslissing op 9 maart 1983 aan
vernietiging te vragen van een
beslissing waarbij zijn aanvraag betrokkene betekend werd;
Overwegende dat de aangetewordt ingewilligd;
Dat de voorziening niet ontvanke- kende brief, waarbij het cassatieberoep werd ingesteld, weliswaar ter
lijk is;
post werd afgegeven op 16 maart
1983, dit is binnen de termijn
bepaald in artikel 10, derde lid, van
de wetten houdende het statuut van
Om_ ~ie redenen, verwerpt de de gewetensbezwaarden, gecoordineerd op 20 februari 1980; dat die
voorz1enmg.
brief evenwel werd gezonden aan
9 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter : het Ministerie van Binnenlandse
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende Zaken en niet ter griffie van het
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat- Hof, zoals deze bepaling voorschrijft; dat de brief ter griffie werd
generaal.
ontvangen op 31 maart 1983, dit is
buiten de termijn van vijftien dagen
bepaald in het eerste lid van voormeld artikel 10;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Nr. 497

3'
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Om_ ~ie redenen, verwerpt de
voorz1emng.

VOORZIENING IN CASSATIE -

DIENSTPLICHT - TERMIJN - BESLISSING VAN DE
RAAD VAN BEROEP VAN GEWETENSBEZWAARDEN - AANGETEKENDE BRIEF NIET AAN DE
GRIFFIE VAN RET HOF GEZONDEN.

9 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Delva - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een beslissing van de Raad van
Beroep voor Gewetensbezwaarden die
niet aan de griffie van het Hof is
gezonden en meer dan vijftien dagen Nr. 498
na de betekening van de beslissing
aan de betrokkene ter griffie is ant3'
vangen (1). (Art. 10 gee. wetten 20 feb.
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1980.)

-----------------1 WERKLOOSHEID
- GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING - ARBEIDSDA(1) Cass.,
nr. 468).

25

april

1983

(A.C.,

1982-83,

GEN BEREKENING
REGELEN.

-

TOEPASSELIJKE

-1114Om te bepalen of een werknemer
gerechtigd is op werkloosheidsuitkering worden de in aanmerking te
nemen arbeidsdagen niet berekend
overeenkomstig art. 24, eerste lid, K.B.
van 28 nov. 1969, dat betrekking heeft
op de berekening van de sociale·zekerheidsbijdragen, maar volgens de regelen die ter uitvoering van art. 121, § 1,
tweede lid, 1', Werkloosheidsbesluit
zijn vastgesteld door het ministerieel
besluit van 4 juni 1964, inzonderheid
art. 4.

gen tijdens de referentieperiode om op
werkloosheidsuitkeringen gerechtigd te
zijn en daartoe steunt op de volgende
overwegingen : dat uit gegevens meegedeeld door de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid gebleken was dat
verweerster in de referentieperiode
420 arbeidsdagen en 50 daarmee gelijkgestelde dagen bewees en dat bij die
berekening het aantal in aanmerking te
nemen bezoldigde dagen werd bekomen
door het aantal uren werkelijke arbeid,
geleverd tijdens het kwartaal te delen
door 8, zulks overeenkomstig artikel 24,
eerste lid, 1', a, van het koninklijk
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
besluit van 28 november 1969; dat door
T. DE CLERCQ)
artikel 4 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 geen afbreuk wordt gedaan
aan
het beginsel van artikel 121, § 1, van
ARREST
het koninklijk besluit van 20 december
1963, volgens hetwelk als arbeidsdagen
(A.R. nr. 3841)
voor de toepassing van artikel 118 in
aanmerking komen de dagen waarvoor
HET HOF; - Gelet op het bestre- de inhoudingen voor sociale zekerheid
den arrest, op 5 maart 1981 door het op de uitbetaalde lonen werden gedaan;
A.rbeidshof te Brussel gewezen (1); dat, wanneer die inhoudingen zijn verricht voor dagen waarop de werknemer
Over het middel, afgeleid uit de schen- wordt geacht ten minste 7 uren werkding van de artikelen 118, eerste lid, en zaam te zijn geweest, zoals in onderha121, inzonderheid § 1, van het koninklijk vig geval, ook voldaan is aan vermeld
besluit van 20 december 1963 betreffende artikel 4,
·
arbeidsvoorziening
en
werkloosheid,
terwijl volgens artikel 121, § 1, eerste
gewijzigd, wat artikel 118 betreft, door
de koninklijke besluiten van 14 maart lid, van het koninklijk besluit van
1975, 22 november 1976 en 1 juni 1978, 20 december 1963, als arbeidsdagen
en wat artikel 121 betreft, door het enkel in aanmerking komen die waarkoninklijk besluit van 4 april 1966, 4, in- voor de afhoudingen voor sociale zekerzonderheid eerste en tweede lid, van het heid op de uitbetaalde lonen werden
ministerieel besluit van 4 juni 1964. gedaan, en het tweede lid van hetzelfde
inzake werkloosheid, gewijzigd door het artikel uitdrukkelijk bepaalt dat de
ministerieel besluit van 25 oktober 1967, minister, na advies van het beheerscomivan de wijzigende bepalingen, en van de. te, bepaalt volgens welke regelen de
artikelen 24, eerste lid, 1', a, van het arbeidsdagen worden berekend; volgens
koninklijk besluit van 28 november 1969 het ter uitvoering van deze bepalingen
tot uitvoering van de wet van 27 juni uitgevaardigde artikel 4 van het ministe1969 tot herziening van de besluitwet rieel besluit van 4 juni 1964, wat betreft
van 28 december 1944 betreffende de de werknemers met volle werktijd, als
maatschappelijke zekerheid der arbei- arbeidsdag wordt beschouwd de dag tijdens welke de werknemer gedurende ten
ders, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vast- minste zeven uren werkzaam is geweest;
gesteld dat verweerster van november uit deze voor de werkloosheidsregeling
1976 tot juli 1978 gearbeid had als nacht- specifieke berekening van het aantal
waakster in een rusthuis, met een arbeidsdagen volgt dat verweerster tijarbefdsstelsel van 7 nachten van 11 of dens de voor haar geldende referentiepe11,5 uren over een periode van 14 dagen, riode slechts een aantal arbeidsdagen of
beslist dat verweerster voldoet aan het daarmee gelijkgestelde dagen kon bewijdoor artikel 118 van het koninklijk zen dat lager lag dan de door genoemd
besluit van 20 december 1963 in haar artikel 118 van het koninklijk besluit van
geval vereiste aantal van 450 arbeidsda- 20 december 1963 vereiste 450 arbeidsdagen; het arrest, voor de berekening van
het aantal arbeidsdagen, ten onrechte
(1) De voorziening werd ingediend op steunt op artikel 24, eerste lid, 1', a, van
26 oktober 1982.
het koninklijk besluit van 28 november

-11151969 (schending van de artikelen 24, eerste lid, 1', a, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 en 121, § 1, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963) en aan artikel 4 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 een onwettige interpretatie geeft door te stellen
dat aan de bepalingen ervan is voldaan
wanneer de inhoudingen zijn verricht
voor dagen waarop de werknemer geacht
wordt ten minste zeven uren werkzaam
te zijn geweest (schending van artikel 4
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964) en het arrest derhalve niet op wettelijk verantwoorde wijze tot het besluit
komt dat verweerster op werkloosheidsuitkering gerechtigd is (schending van
artikel 118, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 en van de
andere in het middel genoemde bepalingen) en niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat artikel 121, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid
niet bepaalt dat voor de toepassing .
van de werkloosheidsregeling, inzonderheid van artikel 118, eerste
lid, van dit besluit, het aantal in
aanmerking te nemen arbeidsdagen
het aantal is dat in aanmerking
komt voor het berekenen van de bijdragen voor sociale zekerheid, maar
alleen dat voor de toepassing van de
werkloosheidsregeling geen arbeidsdagen in aanmerking mogen worden
genomen waarvoor geen inhoudingen voor sociale zekerheid werden
gedaan;
Overwegende dat de bijzondere
berekeningswijze van het aantal
arbeidsdagen waarin, met betrekking tot de bijdragen voor sociale
zekerheid, is voorzien in artikel 24,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke
zekerheid der
arbeiders, voor het geval waarin de
wekelijkse arbeid van de werknemer in de loop van het kwartaal
over minder dan vijf dagen ten
belope van meer dan acht uren per

dag is verdeeld, en welke bestaat in
een deling door acht van het gezamenlijk aantal uren werkelijke
arbeid over het kwartaal, niets te
maken heeft met de vaststelling van
het aantal arbeidsdagen voor de toepassing van de werkloosheidsregeling;
Dat voor de toepassing van
laatstbedoelde regeling het aantal in
aanmerking te nemen arbeidsdagen
wordt vastgesteld volgens de regelen bepaald door het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, genomen ter uitvoering
van artikel 121, § 1, tweede lid, van
voornoemd koninklijk besluit van
20 december 1963, onder meer door
artikel 4 van het ministerieel besluit
volgens hetwelk de dag tijdens
welke de werknemer met volle
werktijd gedurende zeven uren of
meer werkzaam is geweest als een
arbeidsdag wordt beschouwd;
Overwegende dat derhalve het
arrest, dat beslist dat verweerster
recht heeft op werkloosheidsuitkering op de enkele grond dat het vereiste aantal arbeidsdagen wordt
bereikt met toepassing van de berekeningswijze bepaald in artikel 24,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 en niet
nagaat of verweerster het vereiste
aantal arbeidsdagen bewijst volgens
de regelen bepaald in het ministerieel besluit van 4 juni 1964, inzonderheid artikel 4, die wettelijke
bepalingen alsmede de artikelen 118, eerste lid, en 121, § 1, van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk

-1116Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.

bestaanszekerheid ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de bijdrageplichtige werkgevers (2).

9 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

(C EN A BELGIE COMM. V. T. SOCIAAL FONDS
VOOR GROTE KLEINHANDELSZAKEN)

ARREST

(A.R. nr. 3838)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1982 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Nr. 499
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1° FONDS
HEID -
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9 mei 1983

BESTAANSZEKER-

STATUTEN - VORM - VERSCHEIDEi\OE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKO~I
STEN

2° GERECHTSKOSTEN -

SOCIALE ZAKEN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID - VORDERINGEN INGESTELD DOOR OF
TEGEN DE BIJDRAGEPLICHTIGE WERKGEVERS - ARTIKEL 1017, TWEEDE LID, GER.W.
NIET TOEPASSELIJK.

1' De personen die de door een fonds
voor
bestaanszekerheid
verleende
voordelen kunnen genieten, de aard
van deze voordelen en de voorwaarden
van toekenning en uitbetaling dienen
niet te worden vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomsten waarbij het fonds wordt opgericht, maar
mogen het onderwerp van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst vormen (1). (Artt. 1, 2 en 4, 3',
wet 7 jan. 1958.)
2' Art. 1017, tweede lid, Ger. W., gew. bij
de wetten van 24 juni 1970 en 30 juni
1971, luidens hetwelk, behalve wanneer het geding roekeloos en tergend
is, de overheid of de instelling, belast
met het toepassen van de wetten en
verordeningen bedoeld in de artt. 580,
581 en 582, 1' en 2', van hetzelfde wetboek, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de gerechtigden,
steeds in de kosten wordt verwezen, is
niet toepasselijk op de fondsen voor
{1) Raadpl. R.S. 18 feb. 1982, nr. 22041.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, 4, inzonderheid 3', van de wet van 7 januari 1958
betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid en 107 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist : « met
betrekking tot de vraag nopens de ja of
neen conformiteit van de statutaire bepalingen (van verweerder) met de bepalingen van de wet van 7 januari 1958, zijn
slechts die bepalingen te onderzoeken
welke als dusdanig de statuten van
bedoeld fonds uitmaken' zeals ze zijn
vastgesteld in de organieke C.A.O. d.d.
19 december 1977, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. d.d. 9 maart 1978 »;
het arrest vervolgens de geldigheid van
de bij koninklijk besluit van 9 maart
1978 algemeen verbindend verklaarde
collectieve
arbeidsovereenkomst van
19 december 1977 erkent en bijgevolg
eiseres veroordeelt tot betaling van de
door de uitvoeringsmaatregelen van die
collectieve arbeidsovereenkomst opgelegde bijdragen,
terwijl de vermelding in artikel 3 van
de bij koninklijk besluit van 9 maart
1978 algemeen verbindend verklaarde
collectieve
arbeidsovereenkomst van
19 december 1977 van de taak van het
fonds en de vermelding in artikel 5 van
het toepassingsgebied van de statuten
niet beantwoorden aan het vereiste
gesteld in artikel 4, 3', van de wet dat de
statuten van de fondsen moeten vermelden de personen die de door het fonds
verleende voordelen kunnen genieten en
de modaliteiten van toekenning en uitkering daarvan; zodat de Koning de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1977 niet mocht verbindend
(2) Raadpl. Cass., 26 sept. 1973 (A.C., 1974,
95) en 16 jan. 1978 {ibid., 1978, 590).

-1117verklaren door het koninklijk besluit van is voldaan wanneer de genoemde
9 maart 1978 en derhalve verweerster punten worden vastgesteld en verwegens onvolledigheid van haar statuten bindend verklaard in de bij artikel 1
geen rechtspersoonlijkheid geniet en bepaalde vormen;
derhalve de uitvoeringsbesluiten van
11 april 1978, 28 februari 1979 en
Overwegende dat hieruit meteen
21 februari 1980 rechtsgrond ontberen :

Overwegende dat artikel 1 van de
wet van 7 januari 1958 betreffende
de fondsen voor bestaanszekerheid,
gewijzigd bij de wet van 18 december 1968 en het koninklijk besluit
van 1 maart 1971, in het eerste lid
bepaalt dat de Koning, in de vormen
bepaald bij de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend kan verklaren waarbij deze
comites fondsen voor bestaanszekerheid oprichten met het oog, inzonderheid, op het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen en, in
het tweede lid, dat de aard, de
omvang en de toekenningsvoorwaarden van deze voordelen in dezelfde
vormen
worden
bepaald;
dat
artikel 2 van die wet bepaalt dat de
fondsen voor bestaanszekerheid
rechtspersoonlijkheid genieten en
hun statuten door de paritaire comites worden vastgesteld en verbindend verklaard in de bij artikel 1
bepaalde vormen; dat artikel 4 van
dezelfde wet de vermeldingen aangeeft die in de statuten moeten
voorkomen, onder meer, de aanwijzing van de personen die de door
het fonds verleende voordelen kunnen genieten, de aard van deze
voordelen en de modaliteiten van
toekenning en van uitkering;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen niet kan worden afgeleid
dat over de aard, de omvang en de
toekenningsvoorwaarden van de
voordelen en over de concrete aanwijzing van de bepaalde personen
die ze kunnen genieten, moet worden beslist in de collectieve arbeidsovereenkomst zelf waarin tot de
oprichting van het fonds wordt
besloten dat aan die wetsbepalingen

volgt dat de enkele omstandigheid
dat de genoemde punten het voorwerp van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst uitmaken, de Koning niet verhindert, met
toepassing van artikel 1, eerste lid,
van de wet, de collectieve arbeidsovereenkomst waarbij een fonds
voor bestaanszekerheid wordt opgericht, algemeen verbindend te verklaren;
Overwegende dat het arrest vaststelt en trouwens uit de bijlage van
het koninklijk besluit van 11 april
1978 waarbij de tweede collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 december 1977, gesloten in het paritair
comite voor de grate kleinhandelszaken, algemeen verbindend wordt
verklaard, blijkt dat over de aard
van het voordeel, waarover het ten
deze gaat, over de modaliteiten van
toekenning en van uitkering en over
de concrete aanwijzing van de
bepaalde personen die dit voordeel
kunnen genieten, in de bij artikel 1
van de wet bepaalde vormen
een collectieve arbeidsovereenkomst
werd gesloten door dezelfde organisaties die in hetzelfde paritair
comite op dezelfde dag het fonds
hadden opgericht;
Overwegende dat derhalve, al was
het juist, zoals in het middel is aangevoerd, dat, in strijd met wat het
arrest aanneemt, de eerste collectieve arbeidsovereenkomst van
19 december 1977 geen volledige
aanwijzing over deze punten bevat,
het arrest niettemin wettig aan ·
neemt dat verweerster rechtspersoonlijkheid geniet en, zonder
schending van de in het middel vermelde wettelijke bepalingen, van de
genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten toepassing maakt;
Dat hct nnddel faalt naar recht;

-1118Om die redenen, verwerpt de koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
voorziening; veroordeelt eiseres in uitoefende, laat steunen op de overweging dat « niet het bedrag van de genade kosten.
9 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter:
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. van Heeke
en Bayart.
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ZELFSTANDIBEROEPSBE-

ten inkomsten een criterium (is) voor het
a! of niet onderworpen zijn aan het
sociaal statuut der zelfstandigen », doch
« aileen het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, zelfs gebeurlijk verlieslatend, van belang (is) »,
terwijl de « beroepsbezigheid » in de
zin van die wetsbepaling een minimum
aan inkomen veronderstelt en een verlieslatende bezigheid, of een sporadische
activiteit die slechts aanleiding geeft tot
vergoedingen die, zoals door eiser werd
gesteld in zijn conclusie, hoofdzakelijk
de onkosten van de betrokken persoon
dekken, geen « beroepsbezigheid » in de
zin van artikel 3, § 1, van het koninklijk
besluit van 27 juli 1967 kan uitmaken,
zodat het arrest het wettelijk begrip
«
beroepsbezigheid » miskent en
artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 schendt :

Overwegende dat, luidens artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, dit besluit
onder zelfstandige verstaat ieder
natuurlijk persoon die in Belgie een
(DENEULIN T.
RIJKSINSTITUUT VOOR
DE
beroepsbezigheid
uitoefent
uit
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIhoofde waarvan hij niet door een
GEN)
arbeidsovereenkomst of door een
statuut verbonden is;
ARREST
Overwegende dat het begrip
(A.R. nr. 3832)
beroepsbezigheid
niet wordt
bepaald door de hoogte van het
HET HOF; - Gelet op het bestre- inkomen dat de activiteit oplevert;
den arrest, op 5 oktober 1981 door dat een activiteit een beroepsbezighet Arbeidshof te Brussel gewezen; :,eid kan zijn, ook wanneer de
gemaakte kosten de inkomsten
benaderen of zelfs overtreffen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
Dat het middel faalt naar recht;
Het begrip bemepsbezigheid in de zin
van art. 3, § 1, eerste lid, K.B. nr. 38
van 27 juli 1967 wordt niet bepaald
door de hoogte van het inkomen dat
de activiteit oplevert (1).

de schending van artikel 3, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen,
doordat het arrest de veroordeling van
Om die redenen, verwerpt de
eiser tot het betalen van achterstallige
bijdragen en het verwerpen van het ver- voorziening; veroordeelt eiser in de
weer van eiser die in zijn conclusie liet kosten.
gelden dat hij, bij gebrek aan voldoende
« beroepsinkomsten , geen beroepsbezig9 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
heid in de zin van artikel 3, § 1, van het de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver-----------------1 slaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat(1) Raadpl. Cass., 23 april 1975 (A.C., 1975, generaal - Advocaten · mrs. De Gryse
933) en 2 juni 1980 (A.C, 1979-80, nr 619).
en Bayart.

-1119Nr. 501
3" KAMER - 9 mei 1983

REGELING VAN RECHTSGEBIED BURGERLIJKE ZAKEN IN HET NEDERLANDS GESTELD VERZOEK TOT REGELING
VAN RECHTSGEBIED BIJ HET HOF AANHANGIG GEMAAKT - VROEGERE BESLISSING VAN
HET HOF OVER EEN IN HET FRANS GESTELD
VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED VAN DEZELFDE ElSER- GEVOLG.

ring van de goederen, hebben gegeven
en dat deze Jaatsten {de eisers) diegenen zijn die de goederen feitelijk hebben ingevoerd en tot betaling van de
verschuldigde ontdoken rechten kunnen worden aangesproken (1). (Artt. 4,
118 en 232 Algemene Wet van 26 aug.
1822, thans K.B. 18 ju!i 1977 tot coordinering van de bepalingen betreffende
de douane en accijnzen; artt. 2, 138 en
266, § 1, bevestigd door de wet van
6 juli 1978.)
(VANDERTAELEN, MAES T. BELGISCHE STAATMIN. V. FINANCIEN)

Nadat flet Hof van Cassatie beslist heeft
over een in het Frans gesteld verzoek
(A.R. nr. 7823)
tot regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken heeft hetzelfde ve.rzoek
van dezelfde eiser, maar dan in het
10 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
Nederlands gesteld, geen reden van de h. Chatel, afde!ingsvoorzitter - Verbestaan mee.r.
slaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V.)
ten : mrs. Claeys-Bouuaert, R. Senelle en
De Sutter.
(A.R. nr. 3969)
9 mei 1983 - 3" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Meeus, afde!ingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Duchatelet, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ryn.

Nr. 503
2" KAMER - 10 mei 1983

VERKIEZINGEN -

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - NIET GEWETTIGDE ONTHOUDING VAN DE KIEZER - VEROORDELING MET
UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN
DE STRAF - ONWETTIGE VEROORDELING.

Nr. 502
2" KAMER - 10 mei 1983

DOUANE EN ACCIJNZEN -

STRAFZAKEN- AANGIFTE VAN INVOER EN BETALING
VAN DE DOUANERECHTEN - PERSONEN DIE
GEHOUDEN ZIJN DE AANGIFTE TE DOEN EN
DE RECHTEN TE BETALEN - BEGRIP.

Onwettig is de veroordeling met uitstel
van de tenuitvoerlegging van de straf,
uitgesproken tegen de kiezer, die bij
de gemeenteraadsverkiezingen zonder
wettige reden niet heeft gestemd.
(Art. 210 Kieswetboek; art. 62 Gemeen
tekieswet.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE

De aangifte van invoer en de betaling
T BAUDE)
van de invoerrechten moeten worden
gedaan door de persoon die de goedeARREST
ren in feite invoert, ongeacht de hoedanigheid waarin hij optreedt; wette(A.R.
nr. 7970)
lijk verantwoord is de beslissing op de
rechtsvordering tot betaling van ontdoHET HOF; - Gelet op het bestreken douanerechten die vaststelt dat de den vonnis, op 15 februari 1983 in
douane-expediteur slechts de materiele
uitvoerder vr.ras van de onderrichtingen
(1) Cass., G nov. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 153).
die de eisers, met het oog op de inkla-

-1120laatste aanleg gewezen door de Poli- Nr. 504
tierechtbank te Dendermonde;
·
Over het enig middel, gesteld als
2" KAMER - 10 mei 1983
volgt : « De procureur des Konings bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde steunt zijn voorziening in cas- VOORZIENING IN CASSATIE - BESLISsatie op de volgende rechtsmiddelen,
SINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEPonverminderd alle andere die ambtsVERKIEZINGSZAKEN
CASSATIEBEROEP IS
halve op te werpen zijn, namelijk de
MAAR EEN KEER TOEGELATEN.
schending van artikel 210, aL 6, van het
Kieswetboek (wet van 26 april 1929, In verkiezingszaken is, buiten het toegewijzigd door art. 1, § 1, 42, wet 26 juni
passingsgeval van art. 40, vierde lid,
1970), omdat het bestreden vonnis op
Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935,
tegenspraak geveld in eerste en laatste
na verwerping van een eerste cassatieaanleg, aan Baude Michael, voor de uitberoep, geen ander cassatieberoep
gesproken geldboete, een uitstel van een
tegen een en dezelfde beslissing meer
jaar voor de tenuitvoerlegging van de
mogelijk (1).
straf verleend heeft, daar wanneer,
enig middel : in de gevallen van
artikel 210 van het Kieswetboek, geen
(SERRE)
uitstel voor de tenuitvoerlegging van de
straf kan worden verleend » :

Overwegende dat artikel 210,
zesde lid, van het Kieswetboek, toepasselijk op gemeenteraadsverkiezingen ingevolge artikel 62 van de
Gemeentekieswet, bepaalt dat, in de
gevallen die het aanwijst, geen uitstel van tenuitvoerlegging van de
straf wordt verleend;
Overwegende dat het vonnis, dat
verweerder veroordeelt wegens feiten die onder toepassing vallen van
voormelde wetsbepalingen, beslist
dat de tenuitvoerlegging van de opgelegde geldboete uitgesteld wordt
gedurende een jaar te rekenen
vanaf de dag van de uitspraak;
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 het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de zaak naar
de Politierechtbank te Aalst.

ARREST

(A.R. nr · M 495 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1982
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op de artikelen 3 van de
Gemeentekieswet en 39 tot 42 van
het Kieswetboek;
Overwegende dat eiser tegen het
bestreden arrest reeds op 11 januari
1983 een voorziening heeft ingesteld,
die bij arrest van het Hof van
1 maart 1983 is verworpen;
Overwegende dat, na de uitspraak
op een voorziening in cassatie tegen
een beslissing in verkiezingszaken,
tegen dezelfde beslissing geen voorziening meer openstaat voor de partij die ze heeft ingesteld, behalve in
het ten deze niet toepasselijke geval
van artikel 40, vierde lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

10 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - V e r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - slaggever : de h. De Peuter - Gelijklui(1) Zie, in burg. zaken, Cass., 16 mer 1980
dende conclusie van de h. Janssens de (A.C., 1979-80, nr. 586); in strafzaken, Cass
9 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr- 579).
Bisthoven, advocaat-generaaL

-1121Om die redenen, verwerpt de 2" Op voorziening van de procureurgeneraal, ingesteld overeenkomstig
voorziening; veroordeelt eiser in de
art. 442 Sv., vernietigt het Hot in het
kosten.
belang van de wet en, derhalve, zonder
10 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggeve.r : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

verwijzing een in laatste aanleg gewezen arrest waarin een onwettigheid
voorkomt en waartegen geen partij
zich binnen de wettelijke termijnen in
cassatie heeft voorzien (1). (Art. 442
Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE REGNIER, REQUIER)

Nr. 505

ARREST ( vertaling)

2" KAMER - 11 mei

1983

1° ARBEID -

GELIJKHEID TUSSEN MANNEN
EN VROUWEN VOOR DE TOEGANG TOT EEN
BETREKKING - TOEGANG TOT DE BETREKKING VAN EEN WERKNEMER BELEMMERD OM
EXPLICIETE
OF
IMPLICIETE
REDENEN,
GEGROND OP HET GESLACHT VAN DE WERKNEMER - BEGRIP.

2° CASSATIE -

STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETHOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 442 GEVOLGEN VAN DE CASSATIE.

(A.R. nr. 2894)
HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal in het Hof :
« Aan de heren Eerste Voorzitter,
Voorzitter, de heren en mevrouw de
raadsheren in het Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij in het
belang van de wet en overeenkomstig artikel 442 van het W etboek
van Strafvordering bij het Hof aangifte te doen van het in kracht van
gewijsde gegane arrest dat op
17 november 1981 door het Hof van
Beroep te Luik is gewezen in de
zaak van het openbaar ministerie en
Houbeau Josiane, burgerlijke partij,
tegen Regnier Paul en Requier
Henri, beklaagden;
Paul Regnier en Henri Requier
zijn voor de Correctionele Rechtbank te Verviers gedagvaard ter
zake dat ze in de loop van de
periode van juli 1980 tot oktober 1980 Houbeau Josiane de
toegang tot de betrekking van
onderwijzer of onderwijzeres in de
lagere school te Olne hebben ontzegd of belemmerd om expliciete of
impliciete redenen die rechtstreeks
of indirect op het geslacht van de
werknemer steunen, welk misdrijf
is omschreven in artikel 141, 1', van

1" Niet naar recht verantwoord is het
arrest waarbij de telastlegging ter
zake dat een lid van het college van
burgermeester en schepenen, dat
moest deelnemen aan de stemming
over de benoeming van een gemeenteonderwijzer, de toegang tot de betrekking van een werknemer heeft ontzegd
om expliciete of impliciete redenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks op het
geslacht van de werknemer steunen,
niet bewezen wordt verklaard op
grand alleen dat het ontzeggen van
vrije meningsuiting bij het stemmen
aan een burger die moet deelnemen
aan een geheime stemming in een vertegenwoordigend lichaam, zoals het
college van burgemeester en schepenen, neerkomt op een schending van
het door art. 14 Gw. gewaarbol"gde
recht om op elk gebied zijn mening te
uiten, alsook van het recht van een
ieder op vrijheid van meningsuiting,
dat gewaarborgd is door art. 10, lid 1,
Europees Verdrag Rechten van de
Mens. (Artt. 121, tweede lid, 3", en 141,
(1) Cass., 16 maart 1925 (Bull. en Pas., 192o,
1", wet tot economische herorientering I, 177), Cass., 8 april 1935 (ibid., 1935, I, 218) en
4 aug. 1978.)
Cass., 23 nov. 1959 (ibid., 1960, I, 357).

- 1122de wet van 4 augustus 1978 tot eco- het bij de wet van 13 mei 1955 goednomische herorientering;
gekeurde V erdrag betreffende de
Ret arrest van 17 november 1981 rechten van de mens;
dat op het hager beroep van de burRet arrest stelt echter vast dat
gerlijke partij Roubeau en het openbaar ministerie is gewezen, beves- door de verdachten niet wordt onttigt het op 19 mei 1981 gewezen kend dat zij tijdens de besprekingen
vonnis van de Correctionele Recht- v66r de beslissing van 28 augusbank te Verviers waarbij
de tus 1980 de redenen aanvoerden
waarom naar hun gevoelen de aanbeklaagden werden vrijgesproken;
wijzing van een mannelijk element·
Artikel 121, tweede lid, 3', van de wenselijk was en dat beklaagde
wet van 4 augustus 1978 tot econo- Regnier zelfs zo ver ging dat hij
mische herorientering waarnaar degene die erop stond dat de openartikel 141 van de in de dagvaarding gevallen betrekking aan mevr. Rouvermelde wet verwijst, bepaalt dat
beau zou worden toegewezen, bij
het onder meer verboden is de toegang tot het arbeidsproces of de brief van 28 juli 1980 mededeelde
gelegenheid tot de promotiekansen dat hij zelf voorstander was van de
te ontzeggen of te belemmeren om benoeming van een onderwijzer en
expliciete of impliciete redenen die de burgerlijke partij in een op
rechtstreeks of indirect op het 25 augustus 1980 aan haar gerichte
geslacht van de werknemer steunen; brief op haar positie wees waarbij
hij evenwel eraan toevoegde dat hij
Ret arrest stelt vast dat de bur- zich niet systematisch zou verzetten
gerlijke partij Roubeau op 28 juli tegen
haar kandidatuur;
1980 solliciteerde naar de ten
gevolge van het overlijden van de.
Bovendien vermeldt artikel 14 van
titularis opengevallen betrekking de Grondwet onder meer dat de vrijvan gemeenteonderwijzeres te Olne; heid om zijn mening te uiten op elk
dat negentien personen, onder wie gebied is gewaarborgd, doch het
vijftien vrouwen, zich kandidaat voegt eraan toe " behoudens bestrafhebben gesteld voor die betrekking; fing van de misdrijven die ter geledat het college van burgemeester en genheid van het gebruikmaken van
schepenen van de gemeente Olne (die) vrijheid worden gepleegd »;
waarvan de beklaagden lid zijn, op
28 augustus 1980 met eenparigheid
In dezelfde zin bepaalt artikel 10
van stemmen een van de manne- van het Verdrag betreffende de
lijke kandidaten heeft aangewezen; rechten van de mens dat een ieder
het spreekt de beklaagden vrij op recht heeft op vrijheid van meningsgrond dat het wenselijk moet wor- uiting, onder meer op de vrijheid
den geacht dat de !eden van het om denkbeelden door te geven, doch
schepencollege van gedachten wisse- het tweede lid van dat artikel
len om elkaars mening over de kan- bepaalt dat de uitoefening van (die
dldaten te leren kennen, alvorens de vrijheid) kan worden onderworpen
geheime stemming plaatsvindt, en aan
bepaalde
beperkingen
of
dat, zo aan ieder burger, zelfs aan sancties welke bij de wet worden
een lid van een beraadslagende ver- voorzien, en die in een democragadering de vrije meningsuiting tische samenleving nodig zijn in het
v66r de stemming zou worden ont- belang van de bescherming van de
zegd, het door artikel 14 van de rechten van anderen;
Grondwet gewaarborgde recht om
op elk gebied zijn mening te uiten,
Daaruit volgt dat het arrest door
zou worden miskend alsook het artikel 141 van de wet van 4 augusrecht van een ieder op vrijheid van tus 1978 tot economische herorientemeningsuiting, welk recht gewaar- ring niet toe te passen, die wetsbeborgd wordt door artlkel 10, 1', van paling heeft geschonden;

-1123Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het het Hof behage het voormeld
arrest van het Hof van Beroep te
Luik in het belang van de wet te
vernietigen, in zoverre het de
beklaagden vrijspreekt en te bevelen dat van het te wijzen arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing.
Brussel, 21 maart 1983.
Voor de procureur-generaal,
De eerste advocaat-generaal,
(get.) Duchatelet. >>
Met aanneming van de motivering
van de voorgaande vordering, vernietigt, doch enkel in het belang van
de wet, het aangegeven arrest van
17 november 1981 van het Hof van
Beroep te Luik, in zoverre het de
beklaagden vrijspreekt; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
11 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal.

Nr. 506
2'

KAMER -

11 mei 1983

OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS TE
BESCHERMEN IN DE NABIJHEID VAN EEN
KRUISPUNT - DWARSWEG MET EEN VERKEERSBORD B 5 - VOORRANG.

4° WEGVERKEER HINDERNIS -

NIET TE VOORZIENE

BEGRIP.

1' Regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing waarin de bij conclusie
aangevoerde
argumenten
worden
tegengesproken en de redenen worden
opgegeven waarom die conclusie wordt
verworpen (1). (Art. 97 Gw.)
2' Niet ontvankelijk is het middel dat
berust op feitelijke gegevens die in de
bestreden beslissing niet zijn vastgesteld en tot opsporing en beoordeling
waarvan het Hof niet bevoegd is (2).
3° Wanneer op een voorrangsweg ver-

keerslichten zijn aangebracht om een
oversteekplaats voor voetgangers te
beschermen in de nabijheid van een
kruispunt kunnen de verkeerslichter;
op de dwarswegen in uitzonderlijke
gevallen worden vervangen door het
verkeersbord B 5; de twee verschillende op dat kruispunt geplaatste verkeerstekens behoeven niet afzonderlijk en los van elkaar te worden
beschouwd, doch zij scheppen met
elkaar in verband staande verplichtingen, zodanig dat de op de dwarsweg
rijdende bestuurder die kan vaststellen dat het verkeer op de hoofdweg
voor een rood licht stilstaat, in
dezelfde toestand verkeert als wanneer
rechts van hem een Iicht op groen
staat, behoudens de verplichting om te
stoppen. (Art. 12.3.1, tweede lid, en
61.3.2, tweede lid en verkeersbord B 5,
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU- 4' De aanwezigheid op een kruispunt
SIE - BESLISS!NG MET OPGAVE VAN DE
van een voertuig dat zich op dat kruisREDENEN WAAROM DIE CONCLUSIE WORDT
punt enkel bevindt doordat de bestuurVERWORPEN - REGELMATIG MET REDENEN
der door een rood licht is gereden, dat
OMKLEDE BESLISSING.
er geplaatst werd om een oversteekplaats voor voetgangers te bescher2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
men, vormt een niet te voorziene hin- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN
dernis voor een op de dwarsweg rijTOT EEN ONDERZOEK NAAR FElTEN WAARdende bestuurder die heeft kunnen
VOOR HET NIET BEVOEGD IS- N!ET ONTVANvaststellen dat het verkeer op de
KELIJK MIDDEL.
hoofdweg voor een rood Iicht stilstond
3° WEGVERKEER

WEGVERKEERSRE·
GLEMENT, ART 61.3.2, TWEEDE LID - VERKEERSLICHTEN OP EEN HOOFDWEG OM EEN

(1} Zie Cass., 8 april 1974 (A.C., 1974, 869).
(2) Cass., 2 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr 567).

- 1124en die het kruispunt mocht oprijden
doordat het bestreden vonnis enkel
nadat hij had stilgestaan. (Art. 10.1, 3", vermeldt : « Het verkeer wordt geregeld
door een verkeerslicht en door verkeersWegverkeersreglement 1 dec. 1975.)
borden. Op het tijdstip van het ongeval
stand het Iicht op rood voor Scheyvaerts
(SCHEYVAERTS, LLOYD BELGE N.V. T. LE- en Leclercq, die gestopt was, kon regleCLERCQ,
LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE mentair het kruispunt oversteken nadat
MUTUALITEITEN, STAD LUIK, COLLARD)
hij de v66r Scheyvaerts rijdende
bestuurder had zien stoppen, en hij
mocht terecht ervan uitgaan dat de op
ARREST ( verta/ing )
de hoofdweg rijdende bestuurders moesten stoppen. Hij hoefde niet te voorzien
(A.R. nr. 2768)
dat een bestuurder de zware fout zou
begaan door het rode Iicht te rijden en
HET HOF; - Gelet op het bestre- hij hoefde aan die bestuurder geen voorden vonnis, op 25 november 1982 in rang te verlenen »; de appelrechter
hager beroep gewezen door de Cor- voor het overige in zijn vonnis verwijst
rectionele Rechtbank te Luik;
naar de redengeving van de beslissing
van de politierechtbank, zonder daarbij
A. Op de voorzieningen van de evenwel te antwoorden op de conclusie
eiseressen tegen de beslissing op de waarbij de eiseressen met name betoogtegen verweerder Leclercq, beklaag- den dat : 1" artikel 12.3.1, tweede lid, van
het Wegverkeersreglement de voor een
de, ingestelde strafvordering :
verkeersbord B 5 gestopte bestuurders
Overwegende dat eiseres Schey- de verplichting oplegt « om voorrang te
vaerts, medebeklaagde, en de eise- verlenen aan iedere bestuurder die rijdt
ressen, die als burgerlijke partijen op de openbare weg of de rijbaan die hij
niet zijn veroordeeld in de kosten oprijdt »; de aldus aan de voorrangschulbestuurders opgelegde verplichting
van de strafvordering, niet bevoegd dige
onvoorwaardelijk geldt en met name niet
zijn om zich tegen die beslissing in afhankelijk is van het rijgedrag van de
cassatie te voorzien;
voorranghebbende weggebruiker; 2" het
Dat de voorzieningen niet ontvan- enkele feit dat een weggebruiker op de
voorrangsweg gestopt is in geen geval de
kelijk zijn;
voorrangschuldige bestuurder kan ontslaan van de hem bij artikel 12.3.1,
B. Op de voorziening van eiseres tweede
lid, van het reglement onvoorScheyvaerts, beklaagde, tegen de waardelijk opgelegde verplichtingen;
beslissingen op de civielrechtelij ke 3" artikel 61.3.1 van het Wegverkeersrevorderingen, tegen haar ingesteld glement, waarop de politierechtbank zich
door
de
verweerders
Leclercq, baseert, geenszins de wijziging tot doe!
Landsbond der Christelijke Mutuali- heeft van de in artikel 12 neergelegde
grondregels betreffende de voorrangsverteiten en Collard :
plichting; 4" de politierechtbank toegeeft
Overwegende dat het vonnis eise- dat beklaagde Leclercq het verkeerslicht
res veroordeelt tot betaling van pro- niet kon zien dat bestemd was voor de
visionele vergoedingen; dat die voertuigen die de autoweg volgen, dat
beslissingen geen eindbeslissingen wil zeggen de door eiseres Scheyvaerts
zijn in de zin van artikel 416 van gevolgde hoofdweg : dat de politierechthet W etboek van Strafvordering en bank dus ten onrechte vermeld heeft dat
geen uitspraak doen over een « Leclercq terecht uit hetgeen hij kon
zien, mocht afleiden ... dat geen enkel
bevoegdheidsgeschil;
voertuig van links kon komen en het
Dat de voorziening niet ontvanke- kruispunt kon oprijden »; 5" de politielijk is;
rechtbank ten onrechte verklaart dat het
voertuig van Scheyvaerts een niet te
hindernis
vormde
voor
C. Op het overige van de voorzie- voorziene
Leclercq : beklaagde Leclercq immers
ningen :
niet wist of een rood Iicht de weggebruiOver het eerste middel, afgeleid uit de kers op de voorrangsweg verbood om het
schending van artikel 97 van de Grand- kruispunt op te rijden en trouwens niet
de moeite gedaan heeft om dat na te
wet,

-1125gaan; de fout die voortvloeit uit het feit tingen en rechten scheppen; dat,
door een rood Iicht te zijn gereden op wanneer de bestuurder op de dwarszich in geen geval een niet te voorziene weg kan vaststellen dat het verkeer
hindernis oplevert wanneer de bestuur- op de hoofdweg voor een verkeersder de weggebruiker die op het punt licht stilstaat, hij in dezelfde toestaat deze fout te begaan, gemakkelijk
kan zien· zulks ten deze het geval was stand verkeert als wanneer rechts
vermits de getuige Nicolay ter terechtzit- van hem een licht op groen staat,
ting van 16 juni 1982 van de politierecht- behoudens de verplichting om te
bank heeft verklaard dat hij de door stoppen; dat zulks voortvloeit uit de
Scheyvaerts bestuurde wagen had zien woorden "vervangen worden "; dat
naderen; dat Leclercq dus eveneens het elke andersluidende uitlegging elk
voertuig had kunnen zien :
nut zou ontnemen aan de uitzonderingsbepaling van artikel 61.3.1,
Overwegende dat het bestreden tweede lid; dat Leclercq weliswaar
vonnis, benevens de in het middel niet het verkeerslicht kon zien dat
aangegeven gronden, de redenge- bestemd was voor de voertuigen op
ving overneemt van het vonnis van de autoweg, doch wel het groen licht
de politierechtbank waarin staat voor de voetgangers, ook al zegt hij
« dat gelet op de verklaringen van er niet naar te hebben gekeken; dat
(de) onpartijdige getuigen moet wor- de getuige Nicolay die naast hem
den vastgelegd dat Scheyvaerts op stand het immers wel heeft opgezijn minst door een rood licht is merkt; dat bovendien een voertuig
gereden; dat moet worden onder- stilstond voor de oversteekplaats
zocht of Leclercq wegens de aanwe- voor voetgangers; dat groen licht
zigheid van het verkeersbord B 5 voor de voetgangers overeenkomstig
nog steeds verplicht was om voor- artikel 63.1 van het Wegverkeersrerang te verlenen aan Scheyvaerts, glement uiteraard impliceert dat het
ofschoon laatstgenoemde zich enkel licht rood is voor de voertuigen; dat
wegens het feit dat ze door een rood derhalve Leclercq uit hetgeen hij
licht was gereden, op het kruispunt kon zien, niet enkel in feite doch op
bevond; dat artikel 61.3.2, tweede lid, grand van de wettelijke bepalingen,
(van het Wegverkeersreglement) mocht afleiden dat geen voertuig
bepaalt dat "wanneer op een open- van links kon komen en het kruisbare weg voorzien van een verkeers- punt kon oprijden; dat hij dus het
bord B 9 of B 15 verkeerslichten kruispunt mocht oversteken; dat ten
geplaatst zijn om een oversteek- slotte, gelet op het in artikel 10.1, 3',
plaats voor voetgangers te bescher- van het Wegverkeersreglement vermen die in de nabijheid van een vatte voorschrift, het voertuig van
kruispunt ligt, de verkeerslichten op Scheyvaerts voor Leclerq een niet
de dwarswegen evenwel in uitzon- te voorziene hindernis vormde, daar
derlijke gevallen mogen vervangen het verbod om door een rood licht te
worden door het verkeersbord B 5 rijden een voor de verkeersveilig(Stop)"; dat dit ten deze precies het heid dwingende en essentiele regel
geval is vermits er zich op de auto- is >>;
weg een verkeersbord B 15 bevindt
Dat het vonnis aldus de redenen
(zie situatietekening), een door ver- aangeeft waarom het de conclusie
keerslichten beschermde oversteek- van de eiseressen van de hand wijst
plaats voor voetgangers, en een ver- en de beslissing regelmatig met
keersbord B 5 op de dwarsweg; dat redenen omkleedt;
bijgevolg, en in strijd met wat
Dat het middel niet kan worden
Scheyvaerts stelt, de twee soorten
op dat kruispunt geplaatste ver- aangenomen;
keerstekens niet afzonderlijk en los
Over het tweede middel, afgeleid uit
van elkaar mogen worden be- de schending van de artikelen 10.1, 1',
schouwd doch daarentegen met 10.1, 3', 12.3.1, tweede lid, a, en 12.5 van
elkaar in verband staande vcrplich- het Wegverkeersreglement,

- 1126En overwegende dat, wat de strafvordering tegen eiseres Scheyvaerts
betreft, de substantiele of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

doordat het bestreden vonnis vermeldt
dat « Leclercq, die gestopt was, reglementair het kruispunt kon oversteken
nadat hij de v66r Scheyvaerts rijdende
bestuurder had zien stoppen, en hij
terecht ervan mocht uitgaan dat de op
de hoofdweg rijdende bestuurders moesten stoppen •,

terwijl uit het strafdossier en het op
de zittingen van de politierechtbank
gedane onderzoek blijkt dat Leclercq
niet wist of een rood Iicht de weggebruikers op de voorrangsweg verbood het
kruispunt op te rijden en niet de moeite
gedaan heeft om dat na te gaan en dat
Leclercq heel goed de wagen van eiseres
Scheyvaerts die de voorrangsweg volgde,
kon zien vermits getuige Nicolay, die
naast hem stilstond, het voertuig zag
naderen; de aanwezigheid van een
stilstaand voertuig op de voorrangsweg
een voorrangschuldig bestuurder geenszins ontslaat van de verplichting om
voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers die op de voorrangsweg rijden; overigens de fout van een voorranghe bbend bestuurder niet te stop pen
voor een rood Iicht, niet tot gevolg heeft
dat die weggebruiker zijn voorrang verliest ten opzichte van bestuurders die uit
een voorrangsplichtige rijbaan komen :

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere
eiseres in de kosten van haar voorziening.
11 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Louis Aendekerk, Luik, en Dassesse.
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Overwegende dat, enerzijds, het
middel berust op feitelijke gegevens
die niet zijn vastgesteld in de
E.E.G.-VERORDENING
bestreden beslissing en tot opspo- 1° MISDRIJF
NR. 1463170 VAN 20 JUL! 1970 VAN DE RAAD
ring en beoordeling waarvan het
EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
VAN
DE
Hof niet bevoegd is; dat het niet ontBETREFFENDE DE INVOERING VAN EEN CONvankelijk is;
TROLEAPPARAAT BIJ HET WEGVERVOER,
Overwegende dat, anderzijds, het
ART. 18.1 - OVERTREDING - BESTANDDELEN.
bestreden vonnis met overneming
van de redengeving van de eerste 2° AUTOMOBIELEN,
AUTOBUSSEN,
rechter erop wijst dat verweerder
AUTOCARS, TAXI'S - WEGVERVOER Leclercq kon weten dat het rood
VERPLICHTING OM GEBREKKIG WERKENDE
verkeerslicht de bestuurders op de
AUTOMATISCHE CONTROLEAPPARATEN TE
voorrangsweg verbood het kruispunt
LATEN HERSTELLEN DOOR EEN ERKENDE
INSTALLATEUR OF EEN ERKENDE WERKop te rijden, daar hij kon vaststellen
PLAATS, U!TERL!JK WANNEER HET VOERTUIG
dat het Iicht groen was voor de voetTERUG IS OP DE VESTIGINGSPLAATS VAN DE
gangers;
ONDERNEMING - OVERTRED!NG - BESTANDOverwegende dat ten slotte het
DELEN.
vonnis erop wijst dat het voertuig
van eiseres, die door een rood Iicht 1' en 2' Het feit gebrekkig werkende
automatiscbe controleapparaten niet te
was gereden, voor verweerder een
bebben laten berstellen door een
niet te voorziene hindernis opleerkende installateur of een erkende
verde;
werkplaats, en wei uiterlijk wanneer
Dat het middel, in zoverre het
bet voertuig terug is op de vestigingsontvankelijk is, niet kan worden
plaats van de onderneming, is strafaangenomen;
baar, zelfs indien bet verzuim niet

-1127(E.E.G.-verordening wanneer het verzuim typisch genoeg
nr. 1463/70 van 20 juli 1970 van de is, aan de wet een daarin niet verRaad van de Europese Gemeenschap- vatte voorwaarde heeft toegevoegd;
pen, art. 18.1; art. 2, § 1, wet van
18 feb. 1969 en art. 16, eerste lid, K.B.
23 april 1971.)
«

typisch

»

is.

En overwegende dat, wat de
telastleggingen 1, 8, 9, 11, 13, 15 en
17 betreft waarvan verweerder is
vrijgesproken, de substantiiHe of op
ARREST ( vertaJing )
straffe van nietigheid voorgeschre(A.R. nr. 2791)
ven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenHET HOF; - Gelet op het bestre- komstig de wet is gewezen;
den vonnis, op 21 december 1982, in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
(ARBEIDSAUDITEUR TE BERGEN T. BE!JERS)

Over het ambtshalve aangevoerde mid-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre verweerder vrijgesproken is van overtreding van artikel 18, § 1, van de
E.E.G.-verordening nr. 1463/70 van
20 juli 1970 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in een
derde van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
nr. 1463/70 :
de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hager
Overwegende dat het vonnis vast- beroep.
stelt dat niet is bewezen dat ver11 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
weerder, toen hij ingelicht was over
de gebrekkige werking van de con·· de h. Screvens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijktroleapparaten, blijk heeft gegeven Juidende conclusie van de h. Ballet, advovan een verzuim dat typisch genoeg caat-generaal.
was om een overtreding te zijn van
artikel 18.1 van de E.E.G.-verordening nr. 1463/70 betreffende het
laten herstellen van die apparaten;

del, afgeleid uit de schending van de
artikelen 18, § 1, van de E.E.G.-verordening nr. 1463/70 van 20 juli 1970 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen
betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegvervoer, 2, § 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969
betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en
akten inzake vervoer over de weg, de
spoorweg of de waterweg, en 16, eerste
lid, van het ter uitvoering van artikel 1
van voormelde wet genomen koninklijk
besluit van 23 april 1971 houdende uitvoering van de E.E.G.-verordening

Overwegende dat de appelrechter,
door te beslissen dat het feit gebrek- Nr. 508
kig werkende automatische controleapparaten niet te h.ebben laten her2" KAMER - 11 mei 1983
stellen door een erkende installateur of een erkende werkplaats, en
wel uiterlijk wanneer het voertuig 1° HOF VAN ASS IS EN - ONDERVRAGING
terug is op de vestigingsplaats van
~!ENINGSU!TING
DOOR DE VOORZ!TTER de onderneming, enkel strafbaar is
OVER DE SCHULD VAN DE BESCHULD!GDE.

- 1128I. Op de voorziening tegen het
VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN arrest, op 4 februari 1983 gewezen
VERKLARING WAARIN HET MOTIEF VOOR DE op de tegen eiser ingestelde strafAAN DE BESCHULDIGDE VERWETEN DAAD
vordering :
WORDT AANGEGEVEN EN WAARUIT DE OVER-

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TUIGING VAN DIENS SCHULD BLIJKT SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6. LID I EN 2 - HOF VAN ASSISEN VOORZITTER - VERKLARING WAARIN HET
MOTIEF VOOR DE AAN DE BESCHULDIGDE
VERWETEN DAAD WORDT AANGEGEVEN EN
WAARUIT DE OVERTU!GING VAN DIENS
SCHULD BLIJKT - SCHENDING VAN ART. 6,
LID I EN 2, VAN HET EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS.

1o AI stelt de voorzitter van het hof van
assisen op grond van de hem door de
artt. 267 en 268 Sv. toegekende
bevoegdheden een systematisch onderzoek in naar de feiten waarover de
juryleden zich dienen uit te spreken,
toch moet dat onderzoek vrij zijn van
elk persoonlijk oordeel dat kan worden
beschouwd
als
een
vaststaande
mening waarbij de jury zich zou moeten aansluiten (1).
2°

en 3° De verklaring van een voorzitter
van het hof van assisen, bij het
verhoor van een getuige a charge,
waarin hij zich uitlaat over het motief
voor de aan de beschuldigde verweten
daad en waaruit zijn overtuiging van
diens schuld blijkt, is niet verenigbaar
met het vermoeden van onschuld dat
elke beschuldigde, overeenkomstig
art. 6, lid 2, Europees Verdrag Rechten
van de Mens, geniet totdat zijn schuld
wettig bewezen is.
(KURAJ)
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 2841)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 4 februari 1983 en
14 februari 1983 gewezen door het
Hof van Assisen van de provincie
Brabant;

------------------1
(1) Zie Cass., 15 maar! 1921 (Bull. en
Pas., 1921, I, 293); FAUSTIN HELIE, Trait€ de
l'instruction criminelle, bd. III, nr. 4789).

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 267 van het Wethoek van Strafvordering, 6, lid 1 en 2,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheiden, op 4 november 1950
ondertekend te Rome en goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, alsook van
de algemene beginselen van het recht
van verdediging en de onpartijdigheid
van de rechter,
doordat, nadat de jury met zeven
stemmen tegen vijf bevestigend had
geantwoord op de vraag of eiser schuldig
was aan het op 9 september 1981 te
Schaarbeek, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, gepleegde misdrijf
opzettelijk en met het oogmerk om te
doden, Zef Balaj te hebben gedood, en
nadat het hof van assisen, overeenkomstig artikel 351 van het Wetboek van
Strafvordering had beraadslaagd over
het hoofdfeit waarop die vraag betrekking had, en verklaard had zich met de
meerderheid van de jury te verenigen,
het arrest van 4 februari 1983 eiser
wegens de feiten waaraan hij door de
jury schuldig is verklaard, veroordeelt
tot negen j aar opsluiting; die veroordelende beslissing is gevolgd op debatten
in de loop waarvan de voorzitter van het
hof van assisen, bij het stellen van een
vraag aan de getuige Duraki, heeft verklaard : « Karaj (thans eiser) heeft
gedood om de eer van zijn familie te
wreken »; de voorzitter, op het protest van de verdediging, eraan heeft toegevoegd : « Zo heb ik het dossier begrepen. Herlees de eerste verklaringen »,
terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
met een dergelijke uitlating een persoonlijk oordeel te kennen heeft gegeven
waaruit een duidelijke en reeds vaststaande mening naar voren kwam over
de motieven voor de aan eiser verweten
daad, hij die mening uitsluitend baseert
op bepaalde verklaringen van eiser tijdens het opsporingsonderzoek en daardoor impliciet diens latere verklaringen
als ongeloofwaardig van de hand wijst;
uit de gebruikte woorden bleek dat de
voorzitter bevooroordeeld was aangaande de verwijtbaarheid van het misdrijf aan eiser en, bijgevolg, aangaande
diens schuld; de voorzitter van het hof
van assisen nochtans, in de uitoefening
van de hem door artikel 267 van het
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bevoegdheid om de debatten te leiden,
blijk moet geven van de meest strikte
onpartijdigheid en zich betreffende de
schuld van de beschuldigde dient te onthouden van elke persoonlijke opinie die
de overtuiging van de juryleden zou kunnen be'invloeden, waaruit volgt dat de
voorzitter, door de in het middel weergegeven mening te kennen te geven, zijn
bevoegdheid te buiten is gegaan en artikel 267 van het Wetboek van Strafvordering heeft miskend, dat hij hierdoor
tevens het beginsel van de gelijkwaardigheid van de beschuldiging en de verdediging heeft miskend en aldus het
algemeen beginsel van het recht van verdediging alsmede artikel 6, lid 1, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden heeft geschonden;
tweede onderdeel, artikel 351 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
« indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit
schuldig wordt verklaard, de rechters
onder elkaar beraadslagen over hetzelfde
punt. Hij wordt vrijgesproken indien de
meerderheid van het hof zich niet met
de meerderheid van de jury verenigt »;
uit die bepaling blijkt dat de voorzitter
van het hof van assisen eventueel zelf zoals trouwens ten deze het geval was mede moet beslissen over de schuld van
de beschuldigde; de voorzitter derhalve
zijn onpartijdigheid, waartoe hij verplicht blijft tot de sluiting van de debatten, verliest wanneer hij vooraf een
mening te kennen geeft over de schuld
of over de waarde van de door de
beschuldigde gevolgde verdedigingstactiek, waaruit volgt dat de voorzitter van
het hof van assisen, door de hierboven
aangehaalde mening uit te spreken over
de motieven voor de aan eiser verweten
daad, het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de onpartijdigheid van de
rechter miskent, alsook artikel 6, lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950,
waarin het recht op een eerlijk proces is
vastgelegd, en artikel 6, lid 2, van dat
verdrag waarin het beginsel van het vermoeden van onschuld is vervat :
Overwegende dat de voorzitter
van het hof van assisen weliswaar
op grand van de hem door de artikelen 267 en 268 van het Wetboek van
Strafvordering toegekende bevoegdheden een systematisch onderzoek

instelt naar de feiten waarover de
juryleden zich dienen uit te spreken, doch dat dit onderzoek vrij
moet zijn van elk persoonlijk oardee! dat kan worden aangezien als
een vaststaande mening waarbij de
jury zich zou moeten aansluiten;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de debatten en het op
2 februari 1983 gewezen arrest blijkt
dat de voorzitter in de loop van de
debatten voor het hof van assisen
heeft verklaard : « Kuraj heeft
gedood om de eer van zijn familie te
wreken » en dat hij, op het protest
van de verdediging, eraan heeft toegevoegd : « Zo heb ik het dossier
begrepen. Herlees de eerste verklaringen »;
Overwegende dat de voorzitter
van het hof van assisen, door zich
reeds bij het verhoor van een
getuige a charge in die zin uit te
Iaten, het motief voor de aan eiser
verweten daad heeft aangegeven en
heeft doen blijken van zijn overtuiging omtrent diens schuld;
Overwegende dat zodanige verklaring de door de juryleden in vrijheid
te nemen beslissing kan belnvloeden en derhalve onverenigbaar is
met het vermoeden van onschuld
dat elke beschuldigde, overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheiden, geniet « totdat zijn
schuld wettig bewezen is »;
Dat het middel in dat opzicht
gegrond is;
II. Op de voorziening tegen het
arrest van 14 februari 1983 op de
door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de op de voorziening van eiser, beschuldigde, uitgesproken vernietiging van de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster, die voortvloeit
uit de eerstgenoemde beslissing;

-1130Om die redenen, vernietigt de
bestreden arresten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Assisen van
de provincie Henegouwen.
11 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Poupart -~
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : mr. I
Kirkpatrick.

lijke · gemeenschap volgens de regels
inzake de huwelijksvermogensstelsels
die toepasselijk waren ten tijde van de
vordering, a. a., art. 1463 (oud} B. W.
voor de gevailen · waarin wordt
beschouwd dat de vrouw van de
gemeenschap a/stand heeft gedaan (1).
(LEGRAND T. BEYENS)
ARREST

(A.R. nr. 3632)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1981
door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 6, 1463 (oud) van
het Burgerlijk Wetboek, van de nieuwe
artikelen 212, 213, 215, 217, 218, 224, 1387,
1388, 1427, 1430, 1432, 1439, 1440, 1445,
1" KAMER - 13 mei 1983
1450 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
gewijzigd door de wet van 14 juli 1976, 1,
2", van de overgangsbepalingen vervat in
1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN artikel III van de wet van 14 juli 1976
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP betreffende de wederzijdse rechten en
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - VORDE· verplichtingen van de echtgenoten en de
RING TOT ECHTSCHEIDING INGESTELD V66R huwelijksvermogensstelsels, en van 1278,
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN !eden 1 en 2, van het Gerechtelijk Wet14 JULI 1976 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE hoek,
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
doordat het arrest voor recht zegt dat
ECHTGENOTEN EN DE HUWELLJKSVERMO·
eiseres moet geacht worden afstand te
GENSSTELSELS - VEREFFENING EN VERDE- hebben gedaan van de gemeenschap, op
LING VAN DE GEMEENSCHAP - TOEPASSEdeze gronden : het twistpunt betreft de
LLJKE REGELS.
vraag of het oud artikel 1463 van het
Burgerlijk Wetboek nag van toepassing
2° HUWELIJKSCONTRACT
WETTE- was; ... Het is juist dat het hier niet gaat
LIJK STELSEL ONTBINDING VAN HET om de toepassing van de overgangsbepaHUWELIJK - VORDERING TOT ECHTSCHEI- ling van artikel 47, § 1, van de wet van
DING INGESTELD V66R DE INWERKINGTRE- 14 juli 1976, maar dat artikel 1463 van
Nr. 509

DING VAN DE WET VAN 14 JULI 1976 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN EN DE
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - TOEPASSELIJKE REGELS.

1" en 2" Het vonnis of het arrest, waarbij

de echtscheiding wordt toegestaan,
werkt ten aanzien van de echtgenoten,
wat hun goederen betreft, terug tot op
de dag van de vordering (art. 1278
Ger. W.); wanneer die vordering is
ingesteld v66r de inwerkingtreding
van de wet van 14 juli 1978 betreffende
de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huweJijksvermogensstelsels, geschiedt de
vereffening en verdeling van de wette-

(1) Zie Cass., 21 sept. 1979 (A.C, 1979-80,
nr. 48). J.L. RENCHON, « Droit transitoire », in
Cinq annees d'application de la n!?fol'Ine des

regimes matrimoniaux, Brussel, 1982, blz. 158,
nr. 66; id., « Dispositions transitoires et modifi~
catives », in La n!forme des droits et devoirs
respectifs des epoux et des regimes matrimoniaux (Joi du 14 juillet 1976}, uitg. Editions du
Jeune Barreaux, 1977, blz. 369-370; A. HEY
VAERT, « Het overgangsrecht ... », R. W.,
1976-1977, kol. 961 tot 994, inz. 989 tot 992;
H. CASMAN, noot onder Cass., 21 sept. 1979,
R. W:, 1979-1980, kol. 2648 tot 2651; id., noot
onder Kortrijk, 10 okt. 1980, R. W:, 1980-1981,
kol. 1678-1679; JEAN DE VRoE, « Aanvaarding en
verwerping van de oude gemeenschap »,
Tijdschr. v. Not., 1981, blz. 198 tot 200; CHRIS,
TINE SCHURMANS, Opmerkingen onder Kortrijk,
10 okt. 1980, J.T., 1982, blz. 483.

-1131het Burgerlijk Wetboek geen bepaling
zou zijn aangaande de goederen van de
echtgenoten is zienlijk in strijd met
de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 1463 dat we! gemotiveerd was door
de rechtsonbekwaamheid van de vrouw
maar we! en aileen betrekking had op de
goederen. De mogelijkheid tot contraverse vindt haar ontstaan in de omstandigheid dat enerzijds de gemeenschap
moet geacht worden ontbonden te zijn
op 26 februari 1976, dus onder de oude
wet, maar dat slechts na 28 april 1978,
dus onder de nieuwe wet, een daad van
aanvaarding kon gesteld worden. Bij de
oplossing moet men echter rekening
houden met het feit dat het recht tot verwerping van de gemeenschap in hoofde
van eiseres ontstaan op 26 februari 1976
haar verworven bleef om uitgeoefend te
worden zodra dit mogelijk was, dit wil
zeggen na de overschrijving van de echtscheiding. Dit is ook in overeenstemming met wat artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek heeft willen bewerkstelligen : de beveiliging van de belangen
van de vrouw voor willekeurige en voor
haar nadelige daden van de man als uitsluitende beheerder van de goederen van
de gemeenschap; vermits in onderhavig
geval de man tot de ontbinding van de
gemeenschap op 26 februari 1976 het
alleenbeheer had gehad, moest voor de
vrouw de mogelijkheid open blijven de
gemeenschap te verwerpen na de overschrijving van de echtscheiding, met
daarbij echter de verplichting daarvoor
te handelen volgens de voorschriften van
artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek,
wat ze in onderhavig geval niet heeft
gedaan,
terwijl, eerste onderdeel, de echtscheiding tussen de partijen in de registers
van de burgerlijke stand overgeschreven
is geworden op 28 april 1978, zodat de
wet van 14 juli 1976, bij gebrek aan verklaring van partijen dat zij hun wettelijk
stelsel ongewijzigd wilden behouden,
sinds 28 september 1977 hun wettelijk
huwelijksstelsel regelde en de vroegere
wetgeving afgeschaft was; deze wet van
14 juli 1976 eiseres geen mogelijkheid
van verzaking aan de ontbonden
gemeenschap voorziet (schending van de
artikelen 1, 2", van de overgangsbepalingen van artikel III van de wet van 14 juli
1976, 1427, 1430, 1432, 1440, 1445 en 1450
(nieuwe) van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat het vonnis, waarbij de echtscheiding werd toegestaan, ten opzichte van de echtgenoten,
wat hun goederen betreft, terugwerkt tot

op de dag van de vordering, ten deze
26 februari 1976, geenszins tot de toepassing van artikel 1463 (oud) van het Burgerlijk Wetboek kan leiden; immers door
de afstand, die gebeurt na het van
kracht worden van de wet van 14 juli
1976, de gelijkheid tussen de echtgenoten
in het wettelijk stelsel, die tot de openbare orde behoort, en in aile geval dwingend is, miskend wordt (schending van
de artikelen 212, 213, 215, 217, 218, 224,
1387, 1388 (nieuwe) van het Burgerlijk
Wetboek, 1278, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek en 1, 2", van de overgangsbepalingen van artikel III van de wet
van 14 juli 1976);
derde onderdeel, de ratio legis van
artikel 1463 (oud) van het Burgerlijk
Wetboek er in bestond aan de echtgenote
het recht van verzaking toe te kennen
opdat zij, ten gevolge van het slechte
beheer van de man, niet door de schulden, die de gemeenschap bezwaren ten
opzichte van derden zou gehouden zijn;
nu ten deze het huwelijk ontbonden
werd op 28 april 1978, eiseres in aile
geval gehouden is, tegenover derden, tot
die schulden zonder enige mogelijkheid
de afstand tegen hen in te roepen; dientengevolge artikel 1463 (oud) van het
Burgerlijk Wetboek zijn betekenis verloren heeft en ten onrechte nog toegepast
werd (schending van de artikelen 1463
(oud), 1427, 1430, 1439, 1440 (nieuwe) van
het Burgerlijk Wetboek, 1278, !eden 1 en
2, van het Gerechtelijk Wetboek en 2, 1",
(lees 1, 2") van de overgangsbepaling van
artikel III van de wet van 14 juli 1976) :

Overwegende dat eiseres bij verzoekschrift van 26 februari 1976 de
procedure tot echtscheiding heeft
ingeleid en op 11 januari 1977 dagvaardde tot echtscheiding op grand
van bepaalde feiten;
Dat de wet van 14 juli 1976,
betreffende de w<Jderzijdse rechten
en verplichtingen van echtgenoten
en de huwelijksvermogensstelsels,
in werking is getreden op 28 september 1976;
Dat het vonnis, dat de echtscheiding toestaat, op 24 februari 1978
werd uitgesproken en op 28 april
1978 werd overgeschreven;
Overwegende dat artikel 1278 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat de
regel van artikel 266bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de
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wordt toegestaan, heeft ten aanzien
Overwegende dat het arrest dervan derden zijn gevolgen vanaf de halve, nu het vaststelt dat eiseres de
dag van de overschrijving. Tel). aan- huwelijksgemeenschap niet tijdig
zien van de echtgenoten, wat hun heeft aanvaard, zonder wetsschengoederen betreft, werkt het terug tot ding heeft kunnen beslissen, overop de dag van de vordering »;
eenkomstig het oude artikel 1463
van het Burgerlijk Wetboek, dat zij
Overweging dat uit die wetsbepa- van de gemeenschap afstand heeft
ling volgt dat, tussen echtgenoten gedaan;
ten aanzien van hun goederen, de
Dat het middel niet kan worden
ontbinding van de huwelijksgemeen- aangenomen;
schap ten gevolge van een echtscheiding, die zoals ten deze is ingeleid v66r de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976 betreffende
de wederzijdse rechten en verplichOm die redenen, verwerpt de
tingen van de echtgenoten en de voorziening; veroordeelt eiseres in
huwelijksvermogensstelsels, wordt de kosten.
geacht voltrokken te zijn op de dag
13 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter
van de vordering, hetgeen insluit
dat, na voltrokken echtscheiding, en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclugeen enkel huwelijksvermogensstel- sie van de h. Declercq, advocaat-generaal
sel nog kan worden geacht te heb- - Advocaat : mr. Houtekier.
ben bestaan gedurende de echtscheidingsprocedure, zodat er in die
periode geen plaats is, in dat
opzicht, voor de toepassing van enig
overgangsrecht;
Dat uit het voorafgaande volgt Nr. 510
dat alle regels van materieel recht
in verband met het huwelijksgoede1' KAMER - 13 mei 1983
renrecht, die bij de vereffening en
verdeling van een huwelijksgemeenschap als hiervoren bedoeld, moeten 1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT worden toegepast, gevonden moeten
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERworden in het recht zoals het
LIJKE ZAKEN MISKENNING VAN DE
bestond op het tijdstip van de vordeBEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BEGRIP.
ring, onder meer die betreffende het
eigendomsrecht op de goederen die 2° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VENtot de huwelijksgemeenschap hebNOOTSCHAP - NAAM.
ben behoord;
1" Wanneer het proces-verbaal van de

Dat, in zoverre het eigendomsterechtzitting vaststelt dat de partijen
recht op die goederen afhankelijk is
door hun advocaten zijn verschenen,
wordt
de bewijskracht van die akte
van de aanvaarding of de afstand
niet miskend door het arrest waarin
van die gemeenschap door de echtwordt gezegd dat « aan partijen vragen
genote - overigens tot bescherming
werden gesteld », wanneer uit niets
tegen het exclusief bestuur van de
kan worden afgeleid dat aan partijen
gemeenschap door de echtgenoot persoonlijk vragen werden gesteld.
ook de regels desaangaande moeten
worden gevonden in het recht dat 2" Noch art. 28 Vennootschappenwet,
van kracht was op het tijdstip van
noch art. 20 wet van U juli 1971
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wordt beslist dat, ondanks het gebruik
van een zelfde geslachtsnaam, de
naam van een naamloze vennootschap
niet dezelfde is als die van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dat die namen voldoende verschillen, dat het gebruik
ervan geen aanleiding kan geven tot
dwaling of verwarring en niet strijdig
is met eerlijk handelsgebruik (1).

dezelfde potentii!le klanten; dat desbetreffend uitdrukkelijk door het hof van
beroep aan partijen vragen werden
gesteld ter zitting van 4 januari 1982 en
dat zij zeer expliciet akkoord waren om
te bevestigen dat gedurende menigvuldige jaren de twee handelszaken, enerzijds de « Personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Gebroeders
Vanschoonbeek » en anderzijds de eenmanszaak << Edgard Vanschoonbeek »,
naast elkaar hebben bestaan en
geexploiteerd werden,
terwijl, eerste onderdeel, noch uit het
(" VANSCHOONBEEK GEBROEDERS " P.V.B.A
proces-verbaal van de terechtzitting van
T. « V.H. EDGARD VANSCHOONBEEK-LIMBU- 4 januari 1982 van de vijfde kamer van
TERM, N.V.)
het hof van beroep, noch uit het procesverbaal van de andere terechtzittingen
van deze kamer, waarop onderhavige
ARREST
zaak behandeld werd (stuk 13 van het
dossier der rechtspleging), blijkt dat de
(A.R. nr. 3713)
partijen ter zake verschenen zijn en ze
enige verklaring zouden afgelegd hebHET HOF; - Gelet op het bestre- ben; het proces-verbaal van de terechtzitden arrest, op 2 februari 1982 door ting van 4 januari 1982 alleen de aanwehet Hof van Beroep te Antwerpen zigheid van de raadslieden der partijen
vermeldt, zodat de bewijskracht van dit
gewezen;
stuk werd miskend (schending van de
Over het tweede middel, afgeleid uit artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burde schending van de artikelen 1319, 1320, gerlijk Wetboek);
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 440,
tweede onderdeel, van de verschijning
728, eerste lid, 948, 992, 993, 994, 1004 van van partijen ter terechtzitting van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 4 januari 1982 van de vijfde kamer van
Grondwet,
het hof van beroep, en van de verklarindoordat het arrest de door eiseres gen die ze er zouden afleggen, en
ingestelde vordering, ten einde te horen waarop het arrest steunt, proces-verbaal
verbieden dat verweerster nog verder de had moeten opgesteld worden, hetgeen
naam « Vanschoonbeek >> zou gebruiken, ter zake niet is gebeurd, zodat het niet
afzonderlijk of met andere woorden, mogelijk is de regelmatigheid van de
onder betaling van een dwangsom, onge- rechtspleging na te gaan; het immers
grond verklaart op grand : dat niet onmogelijk is uit te maken of nagelaten
betwist wordt dat eiseres als « Personen- werd een proces-verbaal op te stellen, of
vennootschap met beperkte aansprake- de verschijning gebeurde buiten de prolijkheid Gebroeders Vanschoonbeek » cedureregelen om, of er geen verschijbestaat sinds 19 april 1962; dat ook niet ning heeft plaatsgehad en door welk orbetwist wordt dat een andere broer Van- gaan de partijen, die rechtspersonen zijn,
schoonbeek onder de handelsnaam gebeurlijk zijn verschenen, ofwel of het
arrest de raadslieden als partijen heeft
« Edgard Vanschoonbeek » gelijktijdig en
alleszins ook vanaf 1962 een gelijkaar- beschouwd (schending van de artidige handel (verkoop en levering van kelen 440, 728, eerste lid, 94.8, 992,
petroleumprodukten en aanverwante) 993, 994 en 1004 van het Gerechtelijk
dreef in dezelfde streek (Hasselt en Wetboek);
omstreken) en dus ten aanzien van
derde onderdeel, de motivering van
het arrest, volgens welke op de voormelde terechtzitting van 4 j anuari 1982
(1) Zle J. VAN RYN, Principes de droit com- uitdrukkelijk vragen werden gesteld aan
mercial, I, 1954, nrs. 462 en 464; Les Novelles, partijen die er expliciet op antwoordden,
Droit commercial, bd. III, 1934, nrs. 497 tot 515
en 756-757; CH. RESTEAU, Trait€ des societes tegenstrijdig, duister en dubbe!zinnig is;
anonymes I, 198f\ nrs. 14 tot 20bis, biz. 51 tot het immers niet uit te maken is, gezien
de vermeldingen van het proces-verbaal
58; J. VANRYN en P. VAN 0M::VIESLAGHE, « Examen de jurisprudence 1966-1971 », Rev. crit. dezer terechtzitting, of het aileen de
jur. beige, 1973, blz. 343, nr. 13.
raadslieden waren die verschenen en
1
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de artikelen 97 van de Grondwet, 440,
728, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek) :

Overwegende dat het arrest op
authentieke wijze en zonder desaangaande wegens valsheid te worden aangevochten, vaststelt dat de
partijen zijn verschenen door hun
advocaten; dat uit niets kan worden
afgeleid dat de rechters, waar zij
vaststellen dat « aan partijen vragen
werden gesteld », niet de advocaten
maar de partijen persoonlijk bedoelen;
Dat de redengeving van het arrest
desaangaande niet tegenstrijdig,
duister of dubbelzinnig is; dat het
arrest, dat niet van een persoonlijke
verschijning gewaagt, de bewijskracht van een proces-verbaal van
de zitting, waarin daarvan evenmin
sprake is, niet miskent;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Ovez· het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 27, 28, 117
van de door het koninklijk besluit van
30 november 1935 gecoi:irdineerde wetten
op de handelsvennootschappen, vormend
titel IX, boek I, van het Wetboek van
Koophandel, 20 en 54 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
doordat het arrest de door eiseres
ingestelde vordering, ten einde te horen
verbieden dat verweerster nog verder de
naam « Vanschoonbeek » zou gebruiken,
afzonderlijk of met andere woorden,
onder betaling ener dwangsom, verwerpt
op grond : dat het onderscheid tussen de
« Personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Gebroeders
Vanschoonbeek » en « Edgard Vanschoonbeek » voldoende duidelijk was; dat door
de omvorming van de zaak « Egard Vanschoonbeek )) in « Personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid v/h
Edgard Vanschoonbeek » voormeld
onderscheid voldoende duidelijk is gebleven zodat eiseres ten onrechte voorhoudt
dat de stichters van voormelde « Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid v/h Edgard Vanschoonbeek »
artikel 117, tweede lid, van de V ennootschappenwet geschonden hebben, zeker
rekening houdend met het onbetwist feit

dat de beide handelszaken (« Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebroeders Vanschoonbeek » en
« Edgard Vanschoonbeek ») gedurende
jaren naast elkander hebben bestaan en
geb:ploiteerd werden in dezelfde commerciele streek; dat wanneer de « Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid v/h Edgard Vanschoonbeek »
op 24 december 1977 een handelszaak
met haar handelsnaam verkocht aan de
" Naamloze vennootschap Limbuterm »
en wanneer deze - mogelijk met de
bedoeling de waarde van de handelsnaam Vanschoonbeek te behouden haar maatschappelijke benaming op
rechtsgeldige wijze verandert in« Naamloze vennootschap v/h Edgard Vanschoonbeek-Limbuterm
het onderscheid in voormelde alinea aangehaald
voldoende duidelijk is gebleven zodat,
om dezelfde reden als in voorgaande alinea aangehaald, eiseres ten onrechte
aan verweerster verwijt artikel 28,
tweede lid, van de Vennootschappenwet
te hebben geschonden; dat uit het voorgaande blijkt dat het decisief is dat de
naam « Vanschoonbeek » een duidelijk
handelswaarde heeft gehad voor twee
onderscheiden handelszaken; dat geen
rechtsgrond gevonden wordt om te
beslissen dat een van deze zaken de handelswaarde van de naam zou moeten
prijsgeven ook al is de eigendom van de
ene en/of de andere zaak overgegaan
naar een of meer andere eigenaars; dat
het hierbij zonder belang is dat verweerster als vennootschap eerder de naam
Vanschoonbeek in haar maatschappelijke benaming voerde dan eiseres en dat
het ook zonder belang is dat geen enkele
deelhebber van verweerster de familienaam Vanschoonbeek draagt, vermits die
hestand geen invloed heeft op de handelswaarde van de naam; dat uit het
voorgaande blijkt dat eiseres ten
onrechte vordert dat aan verweerster
verbod zou opgelegd worden om in haar
handel, onder welke vorm ook, de naam
« Vanschoonbeek » te gebruiken,

terw.ijl, eerste onderdeel, verweerster,
die een naamloze vennootschap is, geen
firma heeft, noch de naam van een van
de vennoten draagt, maar integendeel
aangewezen wordt door een bijzondere
benaming of door de opgave van het
voorwerp van haar handelsonderneming,
die verschillend moeten zijn van die van
elke andere vennootschap; de naam
« Vanschoonbeek », ook al heeft hij een
handelswaarde, dezelfde is als de firmanaam van eiseres en geen bijzondere
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werp van verweerster is, zodat deze ten koninklijk besluit van 10 november
onrechte zich deze firmanaam toe- 1935) :
geeigend heeft en haar maatschappelijke
Overwegende dat het middel niet
benaming niet op rechtsgeldige wijze
veranderd heeft (schending van de arti- aangeeft waardoor artikel 117 van
kelen 27, 28 en 117 van het koninklijk de
Vennootschapswet zou
zijn
besluit van 30 november 1935);
geschonden; dat het in zoverre niet
ontvankelijk is;
tweede onderdeel, bet feit dat de « PerOverwegende dat het arrest vastsonenvennootschap met beperkte aan- stelt dat de vordering steunt op de
sprakelijkheid v/h Edgard Vanschoon- artikelen 20 en 54 van de wet van
beek » de naam Vanschoonbeek regelmatig zou gevoerd hebben en haar 14 juli 1971 betreffende de handelshandelszaak met de kwestieuze han- praktijken; dat het arrest geen uitdelsnaam aa:a verweerster heeft ver- spraak doet over de toepassing van
kocht, niet tot gevolg heeft dat verweer·· artikel 27 van de V ennootschapswet
ster alzo wettelijk gerechtigd is de naam en eiseres om de toepassing van dat
te dragen die de regelmatige firmanaam artikel niet heeft verzocht; dat het
van eiseres is, ook al zou deze naam een middel in zoverre het schending van
handelswaarde hehben; immers een dat artikel aanvoert, gericht is tegen
naamloze vennootschap geen firmanaam een beslissing die het arrest niet
mag voeren en dient aangewezen door
een bijzondere benaming of opgave van inhoudt;
het voorwerp barer handelsonderneming,
Overwegende dat artikel 28 van
die moeten verschillen van die van elke
andere vennootschap; het feit dat ver- dezelfde wet bepaalt : « De naamloze
weerster de firmanaam Vanschoonbeek vennootschap wordt aangeduid met
van de « personenvennootschap met een bijzondere naam of door ver·
beperkte aansprakelijkheid v/h Edgard melding van het doe! van de onderVanschoonbeek » gekocht heeft haar niet neming. Deze aanduiding moet verwettelijk toelaat aan dit verbod afbreuk schillen van die van elke andere
te doen, gezien haar statuut van naam- vennootschap. Indien zij volkomen
loze vennootschap, dat zij vrijwillig heeft gelijk is aan een andere of er zozeer
gekozen en dat zij eerlijk moet toepas- op gelijkt dat er verwarring kan ontsen (schending van de artikelen 27, 28 en
staan, kan elke belanghebbende ze
117 van het koninklijk besluit van
doen wijzigen en schadevergoeding
30 november 1935);
eisen, indien daartoe grand bestaat »; dat artikel 20 van de wet
derde onderdeel, het feit dat de han- van 14 juli 1971 betreffende de handelsnaam « Vanschoonbeek " door de delspraktijken elke handelspublicivroegere eigenaars, namelijk Gerard teit verbledt die gegevens bevat
Vanschoonbeek en de « Personenvennootschap met beperkte aansprakelijk- waardoor verwarring kan ontstaan
heid v/h Edgard Vanschoonbeek
met een andere handelaar of
terecht gebruikt werd, rekening houdend ambachtsman, zijn produkten of
met het feit dat de beide handelszaken, zijn werkzaamheid, en artikel 54
namelijk de << Personenvennootschap van dezelfde wet elke met de eermet beperkte aansprakelijkheid Gebroe- lijke
handelsgebruiken
strijdige
ders Vanschoonbeek » en « Edgard Van- daad verbiedt waarbij een handeschoonbeek », jarenlang naast elkaar laar of een ambachtsman de
bestaan hebben en uitgebaat werden in
dezelfde commerciiHe streek, niet tot beroepsbelangen van een of meer
gevolg heeft dat verweerster gerechtigd andere handelaars of ambachtslui
was van deze naam, die dezelfde is als schendt of tracht te schenden;
de firmanaam van eiseres, gebruik te
O
d d t h t
t · d
maken, nu zij onwettelijk deze in haar .
verwe_gen e a
e arres m_ e
maatschappelijke benaming heeft opge- m het m1ddel ~angehaalde consl~e
nomen, zodat het arrest ten onrechte de ransen alsook m andere overweginvordering van eiseres verwerpt (schen- gen een reeks feiten vermeldt waarding van de artikelen 20, 54 van de wet uit het aileidt dat er vanaf 1962 in

I
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een zelfde clienteel altijd twee han1' KAMER - 13 mei 1983
delszaken in dezelfde produkten
hebben bestaan die de geslachts- 1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDEnaam Vanschoonbeek voerden, te
RING - STRAFVORDERING EN BURGERweten de « Gebroeders VanschoonLIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK
beek » en << Edgard VanschoonVERVOLGD - SCHORSING VAN DE BURGERbeek >>; voorts dat het onderscheid
LIJKE RECHTSVORDERING GRONDSLAG
VAN DE REGEL.
tussen die beide, alsook tussen hun
rechtsopvolgers, te weten eiseres enerzijds en achtereenvolgens 2° BURGERLIJKE
RECHTSVORDEde
Personenvennootschap met
RING - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERL!JK
beperkte
aansprakelijkheid
v/h
VERVOLGD - SCHORSING VAN DE BURGEREdgard Vanschoonbeek
en de
LIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP.
<<
Naamloze vennootschap v/h Edgard Vanschoonbeek-Limburterm », 1" De regel krachtens welke de burgerverweerster,
anderzijds
volJijke rechtsvordering, die niet terzelfdoende duidelijk was , en << volder tijd en voor dezelfde rechter verdoende duidelijk is gebleven », alsvolgd wordt als de strafvordering,
geschorst is zolang niet definitief is
ook dat verweerster de naam
beslist over de strafvordering, vindt
<< Edgard Vanschoonbeek » als overzijn verantwoording hierin dat het
neemster van de zaak gebruikte
strafvonnis, ten opzichte van de afzonwegens zijn handelswaarde;
derlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft

Overwegende dat het arrest aldus
m.b.t. de punten die aan de strafvordete kennen geeft dat de naam van
ring en aan de burgerlijke rechtsvorverweerster niet dezelfde is als die
dering gemeen zijn (1). (Art. 4 wet van
17 april 1878.)
van eiseres en daarvan, ondanks het
gebruik van een zelfde geslachtsnaam, voldoende verschilt, zodat het 2" Wordt de burgerlijke rechtsvordering
niet terzelfder tijd en voor dezelfde
gebruik ervan geen aanleiding geeft
rechter vervolgd als de strafvordering,
tot dwaling of verwarring en niet
dan is zij geschorst als een geschilpunt
strijdig is met het eerlijk handelsgeeen element kan opleveren voor de
bruik;
beslissing op de strafvordering en er
Dat het arrest aldus de beslissing
wettelijk verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

kan worden gevreesd voor een tegenstrijdigheid tussen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, enerzijds,
en de beslissing op de strafvordering,
anderzijds (2). (Art. 4 wet van 17 april
1878.)
(BORRA, DEBRUYNE, • BORVAN • P.V.B.A.
T. NATIONAAL INSTITUL"!T VOOR LANDBOUWKREDIET)
ARREST

(A.R. nr. 3728)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
HET HOF; - Gelet op het bestrede kosten
den vonnis, op 18 februari 1982 in
13 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
(1) Cass., 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 701).
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui(2) Zie Cass., 22 mei 1975 (A.C., 1975, 1006)
dende conclusie van de h. Declercq, en 19 okt. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 127); J
advocaat-generaal Advocaat : mr. D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, 1980, I
Houtekier
bd. A, blz. 153, 154 en 162 tot 164.

-1137hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste aanleg te
Veurne;

gen niet konden voldoen, dat geen
andere bewijzen zouden dienen te worden voorgelegd om het onvermogen van
de eisers vast te stellen en dat de toepassing van de rechtsregel « le criminel
tient le civil en etat » ten deze een !outer
dilatoir karakter zou hebben, en, om de
hoger vermelde redenen, het vonnis van
de eerste rechter bevestigt voor zover dit
tussen de echtgenoten Barra-Debruyne
en
de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid « Borvan »
gesloten pachtovereenkomst nietig en
onbestaande verklaart en verweerder
toelaat de aan de echtgenoten BarraDebruyne toebehorende onroerende goederen als vrij van pacht te verkopen en
op incidenteel hoger beroep van verweerder dit vonnis vernietigt voor zover het
de eisers solidair veroordeelde tot het
betalen van een schadevergoeding van
250.000 frank aan verweerder en deze
aan verweerder toegekende schadevergoeding verhoogt tot 500.000 frank,

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het vonnis, zonder te betwisten dat, zoals het door de eisers in hun conclusie in hoger beroep werd voorgehouden, er tegen deze laatsten een strafprocedure aanhangig was, omdat de echtgenoten Barra-Debruyne ervan verdacht
werden ten nadele van verweerder hun
onvermogen te hebben georganiseerd
door met de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijk « Borvan » een
pachtovereenkomst af te sluiten met als
voorwerp de hen toebehorende landerijen, waarop zij, tot zekerheid van de
door hen bij verweerder aangegane
leningen, ten voordele van deze laatste
hypotheken hadden toegestaan, en zonterwijl de regel voorzien door artikel 4
der te betwisten dat deze strafzaak op van de wet van 17 april 1878 houdende
het Parket te Brugge bekend was onder de voorafgaande titel van het Wetboek
het nr. C-1657/81 en in handen was van van Strafvordering, volgens welke de
de onderzoeksrechter als zaak nr. 289/81, burgerlijke vordering, indien zij afzonen na te hebben gesteld dat hoger ver- derlijk vervolgd wordt, geschorst is
noemde
pachtovereenkomst
volledig zolang niet definitief uitspraak gedaan is
geveinsd was, nu de echtgenoten Barra- over de strafvordering die v66r of geduDebruyne wisten dat zij onmogelijk hun rende de burgerlijke vordering is ingeverplichtingen ten opzichte van verweer- steld, een gevolg is van het feit dat de
der zouden kunnen voldoen en deze laat- beslissingen van de strafrechter gezag
ste de door hen in waarborg gegeven van gewijsde hebben erga omnes, de uitonroerende goederen zou in beslag spraak van de strafrechter derhalve ten
nemen en doen verkopen en zij om die opzichte van de burgerlijke rechtsvordereden een personenvennootschap met ring gezag van gewijsde heeft wat
beperkte
aansprakelijkheid
hadden betreft de punten die gemeen zijn aan de
gesticht en de met hypotheek bezwaarde strafvordering en de burgerlijke rechtsgoederen aan deze laatste in pacht had- vordering en de wetgever door het invoeden gegeven met het enkele doe!, na de ren van hoger vernoemde regel tegengedwongen verkoop van hun landerijen, strijdigheid tussen de beslissing over de
deze verder te kunnen exploiteren en burgerlijke rechtsvordering en deze over
verweerder te benadelen, vermits een de strafvordering heeft willen voorkogoed dat vrij is van pacht en onmiddel- men en terwijl, wanneer zowel de burlijk beschikbaar natuurlijk meer op- gerlijke rechtbank als de strafrechter brengt dan een goed bezwaard door een en deze laatste in het kader van een
negenjarige pacht, het middel dat de strafvordering die v66r of gedurende de
eisers in hun conclusie hadden aange- betrokken burgerlijke rechtsvordering
voerd en waarin zij lieten gelden dat de werd ingesteld - uitspraak moet doen
hen door verweerder verweten feiten het over het a! dan niet bestaan van dezelfde
voorwerp uitmaakten van een strafproce- feitelijke gegevens, de burgerlijke rechtdure en krachtens de regel « le criminel bank dienvolgens, om tegenstrijdigheid
tient le civiel en etat " de uitspraak in het tussen de beslissingen te voorkomen,
geschil voor de burgerlijke rechtbank haar uitspraak moet uitstellen tot op het
diende uitgesteld te worden totdat defini- ogenblik dat definitief werd beslist over
tief zou zijn beslist over de strafvorde- de strafvordering; zodat het vonnis door,
ring, afwijst, omdat het van oordeel is zonder te betwisten dat er v66r of tijdat uit de stukken van het beslag zou dens de burgerlijke rechtsvordering een
blijken dat de eisers aan hun verplichtin- strafvordering was ingesteld tegen de
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Barra-Debruyne,
omdat
dezen ervan werden verdacht door hun,
tot zekerheid van de door hen bij verweerder aangegane leningen gehypothekeerde, landerijen in pacht te geven aan
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Borvan " hun onvermogen ten nadele van verweerder te
hebben georganiseerd, niettemin te stellen dat de echtgenoten Barra-Debruyne,
toen zij tot het besluit kwamen dat zij
nooit aan hun verplichtingen ten
opzichte van verweerder zouden kunnen
voldoen en wisten dat verweerder hun
onroerende goederen zou in beslag
nemen en te koop stellen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Borvan " hadden gesticht en
hun onroerende goederen aan deze vennootschap hadden in pacht gegeven met
als doe! de betrokken goederen te kunnen blijven exploiteren oak na de verkoop ervan en verweerder te benadelen,
nu een goed vrij van pacht bij verkoop
meer opbrengt dan een goed dat met een
negenjarige pacht is bezwaard, - wat
erop neerkomt dat het aangevochten
vonnis te kennen geeft dat de hele operatie door de echtgenoten BarraDebruyne werd opgezet om hun onroerend patrimonium ten minste gedeeltelijk te onttrekken aan de gevolgen van
de middelen die de wet aan hun schuldeiser toekende om de uitvoering te
bekomen van de verbintenissen die zij
tegenover hem hadden aangegaan - en
het middel waarin de eisers stelden dat
krachtens de rechtsregel « le criminel
tient le civil en etat » de uitspraak over
de zaak door de burger!ijke rechtbank
moest worden uitgesteld totdat definitief
zou zijn beslist over de ingestelde strafvordering, van de hand te wijzen, om
reden dat uit de stukken van het bes!ag
zou blijken dat de echtgenoten BarraDebruyne aan hun verplichtingen niet
konden voldoen, dat er geen andere
bewijzen meer zou moeten worden aangebracht om het onvermogen van de
eisers vast te stellen en de toepassing
van de regel « le criminel tient le civil en
etat " ten deze een !outer dilatoir karakter zou hebben, en op grond van deze
overwegingen het vonnis van de eerste
rechter te bevestigen voor zover dit de
pachtovereenkomst tussen de echtgenoten Barra-Debruyne en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Borvan " nietig en onbestaande
verklaarde en verweerder de toelating
gaf deze goederen vrij van aile pacht te
verkopen en, voor het overige, ingaand
op het incidenteel hager beroep van ver-

weerder, de eisers solidair te veroordelen
tot het betalen van een schadevergoeding van 500.000 frank aan verweerder,
de in het middel aangehaalde wetsbepaling schendt (schending van artikel 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel tegen een overtollig motief van het vonnis opkomt,
nu het vonnis eensdeels de pachtovereenkomst vernietigt wegens het
geveinsd karakter ervan, afgeleid
uit gegevens waarin de eventuele
reeds bestaande of door de pachtovereenkomst bewerkstelligde insolvabiliteit van de eisers geen rol
speelt, anderdeels de schadevergoeding doet steunen op de waardevermindering in openbare verkoop van
de hofstede in 1981, vergeleken met
de prijs die zij in 1980 zou behaald
hebben, gans onafhankelijk van de
andere beschouwingen van het vonnis, volgens welke een hofstede met
landerijen vrij van pacht merkelijk
hoger gaat in openbare veiling dan
landerijen bezwaard met een pacht
van negen jaar :
Overwegende dat, zelfs indien een
zelfstandig motief van het vonnis de
beslissing zou verantwoorden, onafhankelijk van de motieven nopens
het bewerken door de schuldenaars
van hun onvermogen, zulks niet
wegneemt dat de vraag openblijft of
ten deze het geveinsd karakter van
de pachtovereenkomst een element
zou kunnen uitmaken van de beslissing op de strafvordering;
Dat de exceptie derhalve de
.gegrondheid van het middel raakt
en mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 4 van de
voorafgaande titel van het W etboek
van Strafvordering bepaalt : « De
burgerlijke rechtsvordering kan terzelfder tijd en voor dezelfde rechter
vervolgd worden als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden; in dat geval is zij
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beslist over de strafvordering die deze laatsten insgelijks als pachters
v66r of gedurende de burgerlijke opgetreden zijn. Een dergelijke
rechtsvordering is ingesteld »;
pacht is niet tegenstelbaar aan (verOverwegende dat de regel betref- weerder). Dat de personenvennootfende de daarin bedoelde schorsing schap met beperkte aansprakelijkwordt gesteld omdat het strafvonnis, heid Borvan nooit daadwerkelijk het
ten opzichte van de afzonderlijk goed zou uitbaten, blijkt voldoende
ingestelde burgerlijke rechtsvorde- uit het cultuurcontract afgesloten
ring, gezag van gewijsde heeft aan- tussen eerste (eiser} en Darras
gaande de punten welke aan de Adrien. (De eisers) werpen op dat N.
strafvordering en aan de burgerlijke Borra vergat de titel van zaakvoerder van de personenvennootschap
rechtsvordering gemeen zijn;
Overwegende dat het voorwerp met beperkte aansprakelijkheid Borvan de door het vonnis beslechte van op dit cultuurcontract te vermelbetwisting de nietigverklaring we- den en dat hij zou gehandeld hebgens simulatie betreft van de door ben in naam van de personenvende eisers toegestane pacht, met nootschap met beperkte aansprakelijkheid Borvan. Zij bieden aan hun
schadevergoeding;
boekhouding voor te leggen ten
Overwegende dat het vonnis in einde na te gaan in welke boeken
dat verband oordeelt : « Door het de prijs werd ingeschreven. De hoeaangetekend schrijven van 19 juni ken van de personenvennootschap
1979 van (verweerder) waren de met beperkte aansprakelijkheid Bar(eisers sub 1 en 2) er op de hoogte van, zoals de boekhouding van
van dat er zou overgegaan worden Borra Noel, werden ingevuld en bijtot de inbeslagname en verkoping gehouden door dezelfde persoon
van hun goederen die in waarborg zodat een dergelijk aanbod niet kan
gegeven waren voor de hen toege- ingewiligd worden. ... Het is zeker
stane lening. Zij wisten reeds voor- dat een hofstede met landerijen die
dien dat zij onmogelijk aan hun ver- vrij van pacht verkocht worden,
plichtingen konden voldoen en heb- merkelijk hoger gaan in openbare
ben derhalve een personenvennoot- veiling dan landerijen bezwaard met
schap met beperkte aansprakelijk een pacht van negen jaar. Ter zake
gesticht en de goederen bezwaard betreft het een hofstede met landedoor hypotheek in pacht gegeven rijen die een oppervlakte hebben van
aan deze personenvennootschap met 10 ha 34 a 97 ca. De waardeverminbeperkte aansprakelijkheid. De han- dering in openbare verkoop van een
delingen hadden tot doe!
(de dergelijke hofstede in 1981 vergeleeisers) verder bij verkoop van de ken met de prijs die deze hofstede
onroerende goederen toe te laten de in 1980 zou gehaald hebben, mag
gronden uit te baten en de lening- zeker op 500.000 frank geraamd wormaatschapij te benadelen : Een goed den});
vrij van pacht en onmiddellijk
beschikbaar brengt meer op dan een
Overwegende dat in het licht van
goed bezwaard door een negenjarige deze motieven dient aangenomen te
pacht. De pacht werd dan ook met worden dat ook het al of niet
bedrieglijk inzicht afgesloten in geveinsde karakter van de pachtstrijd met de voorwaarde gesteld overeenkomst een element van de
door artikel 45 van de Hypotheek- beslissing op de strafvordering zou
wet : namelijk de goede trouw. Er kunnen uitmaken en dat enige
dient aangenomen te worden dat tegenstrijdigheid tussen die beslisde pachtovereenkomst volledig ge- sing en de bestreden beslissing niet
veinsd was en dat, gezien de zaak- uitgesloten is; dat de redenen van
voerders van de personenvennoot- het vonnis de beslissing niet wetteschap met beperkte aansprakelijk- lijk verantwoorden;
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(Eerste zaak)
(STURBOIS T. • LA SECURITE AUTOMOBILE •
P.V.B.A.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en zegt dat de feitenrechter erover
uitspraak zal doen; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te leper, zitting houdende in
hoger beroep.
13 mei 1983 - 1" kamer - Voorzitter :
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Bayart.

Nr. 512
3" KAMER - 16 mei 1983

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- BESCHERMING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN EN VAN DE
NIET GEKOZEN KANDIDATEN - WEIGERING
VAN DE WERKGEVER OM EEN ONREGELMATIG ONTSLAGEN WERKNEMER IN DE ONDERNEMING TE HERPLAATSEN - WERKNEMER,
NIET GEKOZEN KANDIDAAT - VERGOEDING
VERSCHULDIGD.

De werknemer, die als kandidaat niet is
gekozen bij de verkiezingen van de
personeelsafgevaardigden in het veiligheidscomite en die door zijn werkgever onregelmatig was ontslagen, heeft,
ingeval de werkgever weigert hem in
de onderneming te herplaatsen, geen
recht op de vergoeding bedoeld in
art. 1bis, § 7, eerste lid, 1", Gezondheids- en Veiligheidswet 10 juni 1952,
gew. bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 6682}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1981 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 1bis, inzonderheid § 7,
eerste lid, 1°, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij artikel 10, § 7, van
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat het arrest vaststelt dat eiser,
die sedert 1 februari 1977 bij verweerster
in dienst was, regelmatig was voorgedragen als kandidaat bij de verkiezingen
van 4 mei 1979 van de personeelsafgevaardigden in het comite voor de veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, maar niet werd gekozen,
dat hij op 9 juli 1979 wegens dringende
reden op staande voet zonder vergoeding
is ontslagen, zonder dat bij de arbeidsrechtbank een vordering tot erkenning
van de aangevoerde redenen aanhangig
is gemaakt, dat zijn vakorganisatie op
19 juli 1979 zijn herplaatsing had
gevraagd, die door verweerster in haar
brief van 31 juli 1979 was geweigerd, en
dat
de
herplaatsingstermijn
sedert
19 augustus 1979 was verstreken, en
beslist dat eiser wegens zijn onregelmatig ontslag enkel recht heeft op de vergoeding bepaald in artikel 1bis, § 7, 2°,
van de wet van 10 juni 1952, zijnde een
vergoeding overeenstemmende met twee
jaar loon, waarbij derhalve eisers rechtsvordering wordt afgewezen, in zoverre
zij strekte tot veroordeling van verweerster om hem de vergoeding te betalen
bepaald bij artikel 1 bis, § 7, eerste lid, 1o,
van de in het middel aangewezen wet
van 10 juni 1952, dit wil zeggen het
bedrag van 2.348.806 frank, « gelijk aan
het loon voor de periode die nog te !open
blijft tot het verstrijken van het mandaat "• op grond, hoofdzakelijk : 1o « dat
men, wat betreft de zin van de term
mandaat, enkel rekening mag houden
met het mandaat van de gekozen werknemer, hetgeen de niet gekozen kandi-
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niet de niet gekozen kandidaten die
geen mandaat hebben;
Overwegende dat het arbeidshof,
door te beslissen dat eiser, die zoals
het arrest vaststelt, kandidaat was
bij de verkiezingen voor genoemd
comite maar niet werd gekozen,
geen aanspraak kon maken op de
vergoeding bedoeld bij voornoemd
artikel 1 his, § 7, eerste lid, 1o, die
bepaling niet heeft geschonden;
Dat het middel naar recht faalt;

daat uitsluit, aangezien hij geen titularis
van een mandaat is », 2° dat (de wetgever), wanneer hij in geval van ontslag de
niet gekozen kandidaten dezelfde bescherming heeft willen bieden als de
!eden die het personeel vertegenwoordigen, zulks uitdrukkelijk heeft gezegd;
dat hij, met betrekking tot de Vermeerdering van de bewuste basisvergoeding,
hen helemaal niet vermeldt »; 3o " dat
hij strenger heeft willen optreden tegen
de werkgever die de goede werking van
de sociale overlegorganen in het gedrang
brengt, door ten onrechte de herplaatsing te weigeren van degene die werk
verkozen en derhalve een mandaat uitoefenende »,
terwijl artikel 1his, § 7, eerste lid, 1o,
van de in het middel bedoelde wet van
10 juni 1952, de werkgever, die met
schending van de bepalingen van §§ 2, 3
en 4 de werknemer (en dus ook de kandidaat) niet herplaatst in de onderneming, ertoe verplicht een vergoeding te
betalen die gelijk is aan het loon voor de
periode die nog te !open blijft tot het
verstrijken van het mandaat; die bepaling niet vereist dat de werknemer op
het ogenblik van zijn ontslag titularis
van een mandaat is; zij de vaststelling
beoogt, voor de berekening van de vergoeding, van de einddatum van de referteperiode, zijnde de datum van de installatie van de kandidaten die bij de
volgende verkiezingen zijn verkozen; het
arrest der halve artikel 1 his, § 7, eerste
lid, 1°, schendt, dat in het middel is aangewezen:

I

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 mei 1983 - 3" kamer - Voorzitter :
de h. Meeu.s - Verslaggever : de h.
Mahillon - Andersluidende conclusie (1)
van de h. Duchatelet, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en
Simont.

( Tweede zaak)
(FERGUSON MACHINE COMPANY N.V. T. AMICO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6849)

Overwegende dat ingevolge artikel 1bis, § 7, eerste lid, 1o, van de
HET HOF; - Gelet op het bestrewet van 10 juni 19 52 , gewijzigd bij den arrest, op 17 mei 1982 door het
het koninklijk besluit nr. 4 van _A_r_b_e_id_s_h_o_f_te_B_ru_s_s_e_I_g_ew_e_z_e_n_;_ _
11 oktober 1978, de werkgever 1
(1) Het O.M. had geconcludeerd tot vernietibedoeld in § 5, die de ontslagen
ging in de eerstvermelde zaak (Sturbois) en
werknemer in de onderneming niet tot
verwerping van het cassatieberoep in de
herplaatst binnen dertig dagen na tweede zaak (Ferguson). Het was immers van
de aanvraag tot herplaatsing, aan de oordeel dat het K.B. nr. 4 van 1 okt. 1978 o.m.
ontslagen werknemer moet betalen tot doel had om yoor de werkgever de gevolte verzwaren van zijn weigering om in de
een vergoeding gelijk aan het loon gen
onderneming een werknemer te herplaatsen
voor de periode die nog te !open die was ontslagen met schending van de wet
blijft tot het verstrijken van het van 10 juni 1952, en dat uit de opzet van dat
koninklijk besluit bleek dat de wetgever niet
mandaat;
de bedoeling heeft gehad een grotere vergoeOverwegende dat uit de bewoordingen van die bepalingen volgt dat
de wetgever enkel de effectieve en
plaatsvervangende personeelsafgevaardigden in het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van

1

ding toe te kennen aan de afgevaardigde dan
die welke in geval van onregelmatig ontslag is
verschuldigd aan de niet gekozen kandidaat;
zulks zou betekend hebben dat geen rekening
werd gehouden met de toen vigerende
beschermingsregeling, waarbij de afgevaardigde evenveel vergoeding kreeg als bij de eerste verkiezingen niet gekozen kandidaat.
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eerste lid, io, van de wet van 10 juni i952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij artikel iO, § 7, van
het koninklijk besluit nr. 4 van ii oktober i978,
doordat het arrest vaststelt dat eiseres
verweerder op 4 april i977 als bankwerker in dienst heeft genomen, dat de
vakorganisatie op 13 februari i977 aim
eiseres een lijst heeft gestuurd met de
namen van de arbeiders, die bij de
sociale verkiezingen haar kandidaten
waren voor het comite voor veiligheid en
gezondheid, en waarop verweerder de
vijfde plaats bekleedde; dat eiseres op
2 maart i979 aan verweerder kennis
heeft gegeven van zijn ontslag, met
opzegging van vier weken vanaf 5 maart
i979 tot i april i979; dat zij verweerder
tijdens de opzeggingstermijn van arbeid
heeft vrijgesteld en dat zij hem een compensatoire opzeggingsvergoeding heeft
betaald; dat verweerder in zijn brief van
5 maart i979 zijn herplaatsing heeft
gevraagd; dat eiseres hem zulks in haar
brief van 8 maart 1979 heeft geweigerd;
dat eiseres niet betwist dat zij verweerder heeft ontslagen met schending van
aritkel ibis, §§ 2 en 4, van de genoemde
wet van iO juni i952 en hem derhalve de
vergoeding bestaande uit het loon van
twee jaar heeft betaald, waarop verweerder met toepassing van artikel ibis, § 7,
eerste lid, 2 , van de genoemde wet van
iO juni i952 recht had, en zonder te ontkennen dat verweerder bij de sociale
verkiezingen waarbij hij kandidaat was,
niet werd gekozen, en met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerder een vergoeding
van 1.910.183 frank in hoofdsom te betalen ingevolge artikel ibis, § 7, eerste lid,
1°, van de genoemde wet van 10 juni
i952, op grand « dat de wetsbepaling
zowel betrekking heeft op de gekozen
werknemers als op de kandidaten; dat
§ 7 in een sanctie voorziet voor de werkgever die de werknemer niet herplaatst,
door hem te verplichten een vergoeding
te betalen gelijk aan de bedragen sub 1"
en 2o; dat uit die tekst duidelijk blijkt dat
i o en 2o de onafscheidelijke bestanddelen
zijn van de beschermingsvergoeding die
aan de ontslagen werknemer is verschuldigd »,

terwijl, naar luid van artikel 1 bis, § 7,
eerste lid, van de genoernde wet van

10 juni 1952, gewijzigd bij artikel 10, § 7,
van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, " de werkgever bedoeld
in § 5 (dat wil zeggen de werkgever
waarbij een aanvraag tot herplaatsing is
ingediend door een lid dat het personeel
vertegenwoordigt of door een kandidaat,
die in overtreding van § 2 is ontslagen),
die de ontslagen werknemer in de onderneming niet herplaatst binnen dertig
dagen na de aanvraag tot herplaatsing,
aan de ontslagen werknemer moet betalen een vergoeding gelijk aan : i o het
loon voor de periode die nag te !open
blijft tot het verstrijken van het mandaat; 2° het lopende loon overeenstemmende met de duur van twee jaar zo hij
minder dan tien dienstjaren telt, drie
jaar zo hij tien doch minder dan twintig
dienstj aren telt, vier j aar zo hij twintig
of meer dienstjaren in de onderneming
telt »; de woorden « van het mandaat »
en het " loon " uit bovenvermelde § i,
betrekking hebben op het mandaat, het
loon van de ontslagen werknemer waarvan herplaatsing is gevraagd; overigens,
telkens de uitdrukking « mandaat " zonder verdere verduidelijking in artikel ibis van de genoemde wet van
10 juni 1952 wordt gebruikt, het steeds
gaat om het mandaat van een welbepaalde vertegenwoordiger van het personeel (artikel ibis, § i, 5° : « intrekking
van het mandaat "; 6° : « behoud van het
mandaat "); de ontslagen werknemer,
wanneer hij een niet gekozen kandidaat
is, die derhalve geen enkel mandaat
heeft gekregen om het personeel te vertegenwoordigen, ingevolge de bewoordingen zelf van de wet, geen aanspraak kan
0
maken op de vergoeding sub i , maar
enkel op het gedeelte van de vergoeding
sub 2°; de uitlegging van eiseres, die door
de tekst van de wet wordt opgelegd, in
het Verslag aan de Koning bij het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978,
wordt
bevestigd
aangaande
artikel 5, § 4, van dat besluit, waarin met
betrekking tot de ondernemingsraden
een bepaling wordt ingevoegd, die identiek is aan die welke bij artikel iO, § 7,
in artikel ibis, § 7, van de genoemde wet
van 1952 is ingevoegd : « Artikel 5, § 4,
heeft tot doe! elk onregelmatig ontslag te
voorkomen dat zou kunnen leiden tot de
ontmanteling van de syndicale afvaardiging "; het ontslag van een niet gekozen
kandidaat, v66r of na de verkiezing, niet
kan « leiden tot de ontmanteling van de
syndicale afvaardiging », die enkel uit
gekozen kandidaten bestaat; daaruit
volgt dat het arrest, door aan verweer-

-1143der, een niet gekozen kandidaat, de ver- conclusie (2) van de h. Duchatelet, eerste
goeding toe te kennen bepaald bij advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
artikel 1 his, § 7, eerste lid, 1o, van de Kirkpatrick en Butzler.
genoemde wet van 10 juni 1952, de in het
middel aangewezen bepaling schendt :
Overwegende dat ingevolge artikel 1bis, § 7, eerste lid, 1°, van de
wet van 10 juni 1952, gewijzigd bij
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de werkgever bedoeld in
§ 5, die de ontslagen werknemer in
de onderneming niet herplaatst binnen dertig dagen na de aanvraag tot
herplaatsing, aan de ontslagen
werknemer moet betalen een vergoeding gelijk aan het loon voor de
periode die nog te lopen blijft tot
het verstrijken van het mandaat;
Overwegende dat uit de bewoordingen van die bepaling volgt dat de
wetgever enkel de effectieve plaatsvervangende personeelsafgevaardigden in het comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen heeft bedoeld, en niet
de niet gekozen kandidaten die geen
mandaat hebben;
Overwegende dat het arbeidshof,
door te beslissen dat verweerder,
die, zoals het arrest vaststelt, kandidaat was bij de verkiezingen voor
genoemd comite maar niet werd
gekozen, kon aanspraak maken op
de vergoeding bedoeld bij voormeld
artikel 1bis, § 7, eerste lid, 1o, die
bepaling heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 513
2" KAMER - 17 mei 1983

1° STRAF -

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
- EENDAADSE SAMENLOOP - TWEE OPEENVOLGENDE GELIJKAARDIGE MISDRIJVEN EEN ENKELE STRAFBARE GEDRAGJNG NIEUWE WET, DIE EEN ZWAARDERE STRAF
BEPAALT, IN WERKING NA HET EERSTE MISDRIJF EN V66R HET TWEEDE STRAF
BEPAALD BIJ DE NIEUWE WET TOEPASSELIJK.

2° GRONDWET -

ARTIKEL 9 -

DRAAG-

WIJDTE.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ART. 7, LID I, LAATSTE ZJN - DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° Wanneer twee opeenvolgende
gelijkaardige misdrijven een enkele
strafbare gedraging opleveren en derhalve . tot een enkele straf aanleiding
geven, maar in de tijd tussen het plegen van de twee misdrijven de wet die
de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet
de bij de nieuwe wet gestelde straf
worden toegepast, ook al was de ten
tijde van het eerste misdrijf geldende
straf minder zwaar dan die gesteld ten
tijde van het tweede (1). (Art. 2 Sw. en

Om die redenen, vernietigt het
de regel neergelegd in art. 65 Sw.);
bestreden arrest, beveelt dat van dit
daardoor wordt noch art. 9 Gw. noch
arrest melding zal worden gemaakt
art. 7, lid 1, Jaatste zin, Verdrag Rechop de kant van het vernietigde
ten van de Mens geschonden.
arrest; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de - - - - - - - - - - - - - - - " - Nota arrest nr. 512 :
feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
(2) Zie tekst nota 1.
16 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Verslaggever :de h. Kreit - Andersluidende

Nota arrest nr. 513 :
{1) Cass., 27
32).

jan.

1943 (BuJJ.

en Pas.,

1943, I,

-1144met dezelfde gevangenisstraf maar
met een geldboete van duizend tot
tienduizend frank, of met een van
ARREST
die straffen alleen; dat artikel 91 ter,
(A.R. nr. 7915)
ingevoegd bij artikel 14 van het
koninklijk besluit nr. 39 van
HET HOF; - Gelet op het bestre- 31 maart 1982, krachtens artikel 1
den arrest, op 14 januari 1983 door van het koninklijk besluit van
het Hof van Beroep te Gent gewe- 19 april 1982 - gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 24 april
zen;
1982 - in werking is getreden op
Overwegende dat het arrest eiser 1 april 1982;
veroordeelt tot een enkele straf, met
name een geldboete van duizend
Overwegende dat het arrest het
frank, met uitstel van tenuitvoerlegberoepen vonnis geheel bevestigd,
ging voor vijfhonderd frank gedumet uitzondering van het bedrag
rende drie jaar, wegens het verhinderen, respectievelijk op 12 maart van de opgelegde geldboete, dat van
1982 en 4 juni 1982, van het toezicht honderd op duizend frank wordt
georganiseerd krachtens de Arbeids- gebracht; dat de rechters mitsdien
vaststellen dat beide feiten een
ongevallenwet van 10 april 1971;
enkele strafbare gedraging opleveOver het middel, afgeleid uit de scherr- ren;
ding van artikel 2, eerste lid, van het
Strafwetboek, van het legaliteitsbeginsel,
Dat het arrest, nu het vaststelt
van de artikelen 9 van de Grondwet, en dat een van de bewezen verklaarde
7, lid 1, van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fun- feiten gepleegd werd op 4 juni 1982,
damentele Vrijheden, op 4 november dit is na het in werking treden van
1950 te Rome gesloten en bij wet van artikel 14 van het koninklijk besluit
nr. 39 van 31 maart 1982, noch de in
13 mei 1955 bekrachtigd,
doordat het arrest, na de feiten ten het middel vermelde bepalingen,
laste van eiser bewezen te hebben ver- noch het legaliteitsbeginsel schendt
klaard, namelijk deze van 12 maart 1982 door eiser, we gens de op 12 maart
en deze van 4 juni 1982, de feiten van 1982 en op 4 juni 1982 gepleegde fei12 maart 1982 bestraft met toepassing ten, te veroordelen tot een enkele
van artikel 91ter, 2', van de Arbeidsonge- geldboete van duizend frank;
vallenwet, ingevoegd bij artikel 14 van
het koninklijk besluit nr. 39 van
En overwegende dat de sub31 maart 1982 en toepasselijk vanaf
stantii:ile of op straffe van nietigheid
13 april 1982,
rechtsvormen in
terwijl artikel 14 van het koninklijk voorgeschreven
besluit nr. 39 van 31 maart 1982 een acht zijn genomen en de beslissing
strafrechtelijke bepaling is die geen overeenkomstig de wet is gewezen;
terugwerkende kracht kan hebben, en de
daarin gestelde strafverzwaring niet
retroactief kan worden toegepast :
(VANDAMME)

Overwegende dat het oorspronkelijk artikel 91, 2', van de Arbeidsongevallenwet het verhinderen van het
krachtens die wet georganiseerde
toezicht strafbaar stelde met een
gevangenisstraf van acht dagen tot
een maand en met een geldboete
van zesentwintig tot vijfhonderd
frank, of met een van die straffen
alleen; dat het huidige artikel 91 ter,
2', bedoeld misdrijf strafbaar stelt

1

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 mei 1983 _ 2" kamer _ Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Daenen, Kortrijk.

-1145Nr. 515

Nr. 514
2'

KAMER -

17 mei 1983

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VONNIS
VAN DE POLITIERECHTBANK DAT DE STRAFVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE VERVALLEN VERKLAART DOOR VERJARING EN, NA TE
HEBBEN VASTGESTELD DAT DE BEKLAAGDE
GEEN FOUT HEEFT BEGAAN, DE VORDERING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE
BEKLAAGDE EN DE VOOR HEM CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKEL!JKE PARTIJ AFWIJST
- ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN - WIJZIGING
EN TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING
- EENSTEMMIGHEID VEREIST.

2'

KAMER-

17 mei 1983

1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DEC. 1975, ARTT. 45, 51.3 DRAAGWIJDTE.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN DE
SCHADE - BEGRIP.

1' De rechter die, na de veroordeling van

de beklaagde tot een straf om, met
overtreding van artikel 45.1, 4 ', van het
Wegverkeersreglement, een deel van
de Jading van zijn voertuig op de openbare weg te hebben Jaten vallen, op
burgerrechtelijk gebied heeft vastgesteld dat de gevallen Jading de veiligheid van het verkeer in gevaar bracht,
heeft uit de voorschriften van de voormelde bepaling en van de artikelen
51.3 en 52.1 van het voormelde reglement wettig kunnen afleiden dat op de
beklaagde de verplichting rustte de
gevallen lading op te ruimen.

Het vonnis van de correctionele rechtbank dat, op het ontvankelijk hager
beroep van de burgerlijke partij alleen
tegen een vonnis van de politierechtbank, waarbij de strafvordering tegen
de beklaagde vervallen is verklaard
door verjaring en, na vaststelling dat
de beklaagde geen !out heeft begaan,
de vordering van de burgerlijke partij
tegen de beklaagde en de voor hem
civielrechtelijk aansprakelijke partij is
afgewezen, aan de burgerlijke partij
schadevergoeding toekent, moet vast- 2' De rechter die, na de veroordeling van
stellen dat het met eenstemmigheid is
de beklaagde tot een straf om, met
gewezen, in zoverre het misdrijf,
overtreding van artikel 45.1, 4 ', van het
grondslag van de burgerlijke rechtsWegverkeersreglement, een deel van
vordering, bewezen wordt verklaard
de lading van zijn voertuig op de open(1). (Art. 211bis Sv.)
bare weg te hebben laten vallen, op
burgerrechtelijk gebied heeft vastgesteld dat op de beklaagde de verplichting rustte de gevallen Jading op te ruimen en dat de benadeelde slechts
(NAGEL, < B.P. BELGIUM , N.V. T. CARTUYVELS
kosten
heeft gemaakt om, wegens zijn
E.A.)
subsidiaire verplichting mtot opruiming, de schuldige tekortkoming van
de beklaagde te verhelpen, heeft daaruit wettig kunnen afleiden dat de
(A.R. nr. 7838)
beklaagde een !out heeft gepleegd die
de ·· oorzaak is van de kosten die de
benadeelde
heeft
gemaakt
(1).
17 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
(Artt.
1382 en 1383 B.W .)
de h. Chatel - Verslaggever: de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de 1-----------------h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Nota arrest nr. 515 :
Advocaten : mrs. Dassese en De Bruyn.
Nota arrest nr. 514 :

(1) Zie Cass., 1 dec. 1981 (A.C., 1981-82,
nr. 217).

(1) Zie Cass., 1 feb. 1973 (A.C., 1973, 551),
motieven, en 28 april 1978 (A.C., 1978, 1004) en
de conclusie van de h. proc.-gen. Duman, toen
eerste adv .-gen., voorafgaand aan laatstver~
meld arrest, inzonderheid blz. 1010, tweede
kolom.

-1146(NOEL, • MULTITRANS • P.V.B.A. T. INTERCOMMUNALE VERENIG!NG VOOR DE AUTOWEG E3)
ARREST

(A.R. Nr. 7799)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 december 1982 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele rechtbank te Kortrijk;
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet op burgerrechtelijk
gebied;

I. Op de voorziening van eiser
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 45, 51.3, 53 van het
Wegverkeersreglement, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat verweerster een wettelijke
verplichting had het glas op te ruimen,
oordeelt dat eiser in de eerste plaats
zelf, krachtens de wet, ertoe gehouden
was te zorgen voor de opruiming van de
verspreide glasstukken waardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar werd
gebracht, en hieruit afleidt dat de verdering van verweerster ingevolge artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek
gegrond is, op grond dat : « (Eiser) was
echter in de eerste plaats zelf ertoe
gehouden ervoor te zorgen dat hij de veiligheid van het verkeer op de autoweg
niet belemmerde. Dit volgt uit de bepaling van artikel 45, waarvoor hij werd
veroordeeld, alsook uit de bepaling van
artikel 53 (lees : 52) van hetzelfde verkeersreglement dat hem oplegt, na het
ongeval, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van het ver keer te
verzekeren. Hieruit volgt dat hijzelf in
hoofdorde verantwoordelijk is voor de
opruiming van de verspreide glasstukken
waardoor de veiligheid van het verkeer
in gevaar werd gebracht. Ook uit de
bepaling van artikel 51.3 van het Wegverkeersreglement spruit voort dat, wanneer een lading geheel of gedeeltelijk op
de openbare weg valt, de bestuurder
ervoor moet zorgen dat er wordt opgeruimd en, indien dit niet onmiddellijk
kan geschieden, dat de bestuurder
bovendien ook zelf de nodige maatregelen moet treffen om de veiligheid van
het verkeer te verzekeren. Daaruit volgt
dat de verplichting om een op de weg
terecht gekomen lading op te ruimen in

de eerste plaats rust op de bestuurder
van het voertuig met de gebrekkig vastgemaakte lading en dat hij derhalve, met
betrekking tot de opruimingskosten, de
primair aansprakelijke persoon is. Wanneer nu (eiser), als bestuurder van een
voertuig, in gebreke bleef betreffende
zijn eigen, persoonlijke verplichtingen
(namelijk het behoorlijk vastsjorren van
zijn lading zodat ze niet op de weg
terechtkomt en, desgevallend, het treffen
van de nodige veiligheidsmaatregelen in
verband met de op de weg gevallen
Jading) dan heeft (verweerster), door het
opruimen van de gevaarlijke glasstukken, slechts de nalatigheid van de primair verantwoordelijke bestuurder verholpen ... hoewel zij hiertoe slechts als
secundair aansprakelijke in haar hoedanigheid van concessiehouder was gehouden. Derhalve is de vordering van (verweerster) krachtens artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek gegrond en komt de
wettelijke verplichting tot onderhoud
van de E3-autoweg hier niet rechtstreeks
aan de orde vanuit het oogpunt van oorzakelijk verband tussen schade en
onrechtmatige daad »,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
vertrekt van een verkeerde interpretatie
van de artikelen 45, 51.3 en 53 van het
Wegverkeersreglement, vermits het ten
onrechte oordeelt dat, krachtens deze
artikelen, de bestuurder van het voertuig
wiens lading op de openbare weg
terechtkomt een wettelijke verplichting
heeft om die lading op te ruimen (scherrding van de artikelen 45, 51.3 en 53 van
het Wegverkeersreglement);

tweede onderdeel, het vonnis ten
onrechte beslist dat de vordering van
verweerster
gegrond
is
krachtens
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
vermits uit het eerste onderdeel blijkt
dat Noel geen onrechtmatige daad
beging door het niet-opruimen van de
glasscherven; dat hem immers geen
nalatigheid kan worden verweten nu hij
geen verplichting had; dat bij gebrek aan
fout of nalatigheid de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing zijn (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het vonnis ten
onrechte oordeelt dat de wettelijke verplichting tot onderhoud van de autoweg
E3 hier niet rechtstreeks aan de orde
komt wat het oorzakelijk verband tussen
de schade en onrechtmatige daad
betreft, vermits, zo eiser wei een fout

-1147Overwegende dat de rechters uit
hun vaststellingen hebben kunnen
afleiden dat er een oorzakelijk verband, in de zin van de artikelen 1382 en 383 van het Burgerlijk
Wetboek, hestand tussen de fout van
eiser en de schade van verweerster;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

beging door, met overtreding van
artikel 45.1, 4', van het Wegverkeersreglement, de lading van zijn voertuig niet
zodanig geschikt en zo nodig vastgemaakt te hebben dat ze niet op de openbare weg kon slepen of vallen, die fout
niet in oorzakelijk verband staat met de
uitgaven gedaan door verweerster, aangezien die uitgaven hun oorsprong vinden in een wettelijke verplichting van
haar, wat het vonnis ten andere bevestigt (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiser, ten gevolge van het
gebrekkig laden van zijn voertuig,
een dee! van het vervoerde vensterglas op de E3-autoweg verloor, en
dat de stukken glas die over de weg
lagen verspreid, werden opgeruimd
door verweerster die daarvoor 15.737
frank wegens prestaties van haar
personeel en vervoer aanrekende;
Overwegende dat de rechter uit
de voorschriften van de artikelen 45,
52 - in het vonnis bij verschrijving
53 geheten - en 51.3 van het Wegverkeersreglement wettig hebben
kunnen afleiden dat op eiser de verplichting rustte tot opruiming van
de verspreide stukken vensterglas,
nu ze vaststellen dat het glas de veiligheid van het verkeer in gevaar
bracht;
Overwegende dat het vonnis constateert dat verweerster ten deze
ertoe was genoopt zelf het glas op te
ruimen omdat eiser zijn primaire
verplichting de veiligheid van het
verkeer te verzekeren, niet had vervuld; dat het hieruit afleidt dat « de
wettelijke verplichting (van verweerster) tot onderhoud van de E3-autoweg hier niet rechtstreeks aan de
orde (komt) vanuit het oogpunt van
het oorzakelijk verband tussen
schade en onrechtmatige daad »;

II. Op de voorziening van eiseres :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, opgeworpen door verweerster :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, haar
voorziening heeft doen betekenen
aan verweerster;

Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
17 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: de
h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en De Jaegere, Kortrijk.

Nr. 516

2' KAMER - 17 mei 1983
Dat deze vaststelling en gevolgtrekking inhouden dat verweerster,
zo zij secundair de verplichting had
het glas op te ruimen, ten deze CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN
- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE
slechts kosten heeft gemaakt om de
PARTIJ TEGEN EEN ARREST VAN BUITENVERschuldige nalatigheid van eiser te
VOLGINGSTELLING - GEEN MIDDEL AMBTSverhelpen;
HALVE.

-1148Het Hof werpt ambtshalve geen middel 1', 2' en 3' Het arrest van het Europees
op tot staving van het cassatieberoep
Hoi Rechten van de Mens, waarin
van een burgerlijke partij tegen een
wordt beslist dat de zaak van een pararrest van buitenvervolgingstelling (1).
tij, die in Belgie is veroordeeld door
(Impliciet.)
een in kracht van gewijsde gegane
beslissing, niet door een onpartijdige
rechterlijke instantie is behandeld,
(GALL T. FIERS)
verplicht de Belgische Staat het gezag
van het rechterlijk gewijsde van die
uitspraak te erkennen en, zo het natio(A.R. nr. 7795)
nale recht het mogelijk maakt, de
gepaste
uitvoeringsmaatregelen
te
17 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter:
nemen om de gevolgen van de vastgede h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verstelde schending volledig ongedaan te
slaggever : de h. Matthijs - Gelijkluimaken (1).
dende conclusie van de h. Ti!lekaerts,
advocaat-generaal Advocaat : mr. 4' Het cassatieberoep van de procureurZegers de Bey!, Brussel.
generaal, dat overeenkomstig art. 441
Sv. wordt ingesteld tegen een arrest
van het hot van assisen, wanneer
reeds een ander cassatieberoep van de
veroordeelde tegen datzelfde arrest is
verworpen, is ontvankelijk wanneer de
aan het Hoi aangegeven onwettigheid
Nr. 517
voortvloeit uit gegevens die niets te
maken hebben met de procedure
betreiiende het eerste cassatieberoep
2" KAMER - 18 mei 1983
en waarvan het Hoi bij de uitspraak
op dat cassatieberoep ge<m wetenschap
kon hebben (2).
1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARREST VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN
VAN DE MENS- GEZAG VAN GEWIJSDE VAN
DAT ARREST - DRAAGWIJDTE.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARREST VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN
VAN DE MENS- GEZAG VAN GEWIJSDE VAN
DAT ARREST - DRAAGWIJDTE.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. PIERSACK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2985)

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal in het Hof van Cassa3° RECHTEN VAN DE MENS - ARREST tie :
VAN HET EUROPEES HOF RECHTEN VAN DE
« Aan de tweede kamer van het
MENS - MAATREGELEN OM DE GEVOLGEN
VAN DE VASTGESTELDE SCHENDING VOLLE- Hof van Cassatie.
DIG ONGEDAAN TE MAKEN.
De ondergetekende procureurgeneraal heeft. de eer hierbij uiteen
4° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE- te zetten dat de minister van JustiBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL tie hem bij SChrijven Van 27 april
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 4411983,
Bestuur
der
Wetgeving,
CASSATIEBEROEP INGESTELD NA DE VER- nr. 7/4299/41/JN-MAD, bevel heeft
WERPING VAN HET VROEGERE CASSATIEBE- I - - - - - - - - - - - - - - - - - - ROEP VAN DE VEROORDEELDE TEGEN EEN
ARREST VAN HET HOF VAN ASSISEN- ONTVANKELIJKHE!D - VEREISTEN.

Nota arrest nr. 516 :
(1) Cass., 10 de. 1980, voltallige zitting (A.C.,
1980-1981, nr. 219).

Nota's arrest nr, 517 :

(1) Zie de concl. van adv.-gen. Velu, Cass.,
14 april 1983 (AC., 1982-83, nr. 441).

(2) Zie de plecht. openingsrede ' Les pourvois dans l'inten~t de la loi et les dEmonciations
sur ordre du ministre de la Justice », 1 sept.
1964, Bull., 1964, nr. 24, blz. 46 en 47.

-1149gegeven om bij het Hof overeen- dure van de aangifte bij het Hof van
komstig artikel 441 van het Wetboek Cassatie
met
toepassing
van
van Strafvordering aangifte te doen artikel 441 van het Wetboek van
van het op 10 november 1978 gewe- Strafvordering.
zen en in kracht van gewijsde
Het Hof van Cassatie, dat van
gegane arrest van het Hof van Assi- zodanige aangifte kennis heeft genasen van de provincie Brabant dat de men, dient derhalve het gezag van
persoon genaamd Piersack, Chris- gewijsde te erkennen van het arrest
tian
Clement,
wapenhandelaar, van 1 oktober 1982 van het Eurogeboren te Brussel op 12 augustus pees Hof en dient bijgevolg te
1948, wonende te Brussel, Emile beslissen dat, nu Piersack geen
Bockstaellaan 311, thans in hechte- recht heeft gehad op een " onpartijnis, tot achttien jaar dwangarbeid dige rechterlijke instantie " in de zin
heeft veroordeeld ter zake dat hij van artikel 6, lid 1, van het Verdrag,
als dader of mededader opzettelijk de akten van de rechtspleging voor
en met het oogmerk om te doden het hof van assisen a!sook het door
Michel Dulon heeft gedood, hem dit hof gewezen arrest een scherronder lijfsdwang heeft veroordeeld ding inhouden van die bepaling en
in de helft van de kosten van de derhalve in strijd zijn met de wet in
strafvordering en tegen hem de de zin van artikel 441 van het Wetlevenslange ontzetting heeft uitge- hoek van Strafvordering.
sproken van de in artikel 31 van het
De omstandigheid dat het Hof van
Strafwetboek opgesomde rechten
alsook de afzetting van de titels, Cassatie bij arrest van 21 februari
graden, openbare ambten, bedienin- 1979 de door Piersack tegen het aangen en betrekkingen waarmee hij gegeven arrest ingestelde voorziening heeft verworpen, sluit ten deze
bekleed is;
Piersack heeft in maart 1979 bij de toepassing van artikel 441 van
de Europese Commissie voor de het Wetboek van Strafvordering niet
Rechten van de Mens een ver- uit, zelfs a! heeft het Hof van Cassazoekschrift ingediend dat nadien is tie, in voormeld arrest, eisers midvoorgelegd aan het Europees Hof del afgewezen ten betoge dat de
voor de Rechten van de Mens. Bij heer Van de Walle het hof van assiarrest van 1 oktober 1982 heeft het sen had voorgezeten, ofschoon uit
Europees Hof beslist dat de zaak het dossier bleek dat de onderzoeksPiersack niet was behandeld door rechter aan de procureur des
een "onpartijdige rechter!ijke in- Konings een kantschrift had toegestantie " zodat Belgie artikel 6, lid 1, zonden met daarop de vermelding
van het V erdrag tot Bescherming "ter attentie van de heer Van de
van de Rechten van de Mens en de Walle" (op dat ogenblik magistraat
Fundamentele Vrijheden had ge- van het openbaar ministerie). Afgezien van het feit dat de procedure
schonden.
van artikel 441 van het Wetboek van
Dit arrest verplicht de Belgische Strafvordering van toepassing is op
Staat om het gezag van het rechter- de beslissingen die gezag van
lijk gewijsde van de uitspraak van gewijsde hebben en in kracht van
het Europees Hof in deze zaak te gewijsde zijn gegaan en dat
erkennen en om, zo het nationale genoemd artikel, anders dan arrecht het mogelijk maakt, de tikel 442 van hetzelfde wetboek, niet
gepaste uitvoeringsmaatregelen te bepaalt dat geen van de partijen
nemen om de gevolgen van de vast- een voorziening moet hebben ingegestelde schending volledig onge- steld binnen de wettelijke termijn,
daan te maken.
moet er worden vastgesteld dat het
De enige mogelijkheid die het arrest van het Europees Hof waarbij
nationale recht biedt om die gevol- de overtreding van artikel 6, lid 1,
gen ongedaan te maken, is de proce- van het Verdrag wordt geconsta-
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overtreding voortvloeit, gegevens de persoon van Michel Dulon (antzijn die geen verband houden met woord op de vierde aan de jury
de na de voorziening van Piersack gestelde vraag); te bevelen dat van
gevolgde procedure, dat het Hof van dit arrest melding zal worden
Cassatie onmogelijk die gegevens in gemaakt op de kant van de vernieaanmerking heeft kunnen nemen en tigde
beslissing en de aldus
ze niet ten grondslag heeft kunnen beperkte zaak te verwijzen naar een
leggen aan zijn uitspraak. Het Euro- ander hof van assisen.
pees Hof grondt immers zijn beslissing op twee feitelijke omstandigheBrussel, 29 april 1983.
den waarvan het Hof van Cassatie
geen kennis mocht nemen bij de
De procureur-generaal,
behandeling van de voorziening van
Piersack : enerzijds had de heer
(Get.) Krings. "
Van de Walle, voorzitter van het hof
van assisen, tot november 1977 aan
het hoofd gestaan van de afdeling
Met aanneming van de in voorvan het parket te Brussel die met gaande vordering aangegeven grande vervolgingen tegen Piersack was
belast, en was hij, als chef van de den,
substituten aan wie de behandeling
van het dossier Piersack was opgedragen, bevoegd om hun schriftelijke vorderingen na te zien, met
hen de in deze zaak aan te nemen
houding te bespreken en hun rechtskundig advies te verstrekken; anderzijds had de heer Van de Walle, in
die hoedanigheid, werkelijk in de
procedure een bepaalde rol gespeeld.

Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering;
Vernietigt het aangegeven arrest
alsook de akten van de rechtspleging die dagtekenen van na het op
16 juni 1978 gewezen arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
te Brussel waarbij Piersack werd
verwezen naar het Hof van Assisen
van Brabant, met inbegrip van de
verklaring
van
de
jury van
10 november 1978, behalve in
zoverre Piersack hierbij niet schuldig wordt bevonden aan doodslag of
moord op de persoon van Gilles
Gras (antwoorden op de eerste en
d.e tweede aan de jury gestelde vragen) en, wegens het ontbreken van
voorbedachtheid, aan moord op de
per soon van Michel Dulon (antwoord op de vierde aan de jury
gestelde vraag); beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde
beslissing en verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van
Assisen van de provincie Henegouwen.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het den Hove behage het aangegeven arrest alsook de akten van de
rechtspleging die dagtekenen van
na het arrest van 16 juni 1978 van
de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel, waarbij Piersack
naar het Hof van Assisen van Brabant werd verwezen, te vernietigen,
met inbegrip van de verklaring van
de jury van 10 november 1978,
behalve in zoverre Piersack daarbij
niet schuldig is bevonden aan doodslag of moord op de persoon van
18 mei 1983 - 3" kamer - Voorziiter
Gilles Gros (antwoorden op de eer- en verslaggever : de h. Legros, eerste
ste en tweede aan de jury gestelde voorzitter - Gelijkluidende conclusie
vragen) en, wegens het ontbreken van de h. Krings, procureur-generaal.
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2'

KAMER -

18 mei 1983

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE VERDACHTEN
- DADEN VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING TEN AANZIEN VAN EEN VAN HEN STUITING VAN DE VER.JARING TEN AANZIEN
VAN DE ANDERE VERDACHTEN VOORWAARDEN.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STUITING VAN DE VER.JARING
- VERSCHEIDENE VERDACHTEN - EEN EN
HETZELFDE MISDRIJF- VEROORDELING VAN
EEN VAN DE VERDACHTEN - STUITING VAN
DE VER.JARING TEN AANZIEN VAN DE
ANDERE VERDACHTEN.

1" Daden van onderzoek of van vervol-

doordat het arrest vermeldt dat de
strafvordering is gestuit door het op
10 maart 1980 door de Correctionele
Rechtbank te Bergen gewezen vonnis
waarbij de beklaagden Mario Secci en
Pippo Buscemi zijn veroordeeld wegens
een te Binche in de nacht van 25 op 26
november 1977 ten nadele van Jules
Bara gepleegde diefstal, dat dit misdrijf
eveneens aan eiser ten taste wordt
gelegd en bij thans daarvoor wordt vervolgd,
terwijl eiser bij conclusie betoogde dat
de strafvordering verjaard was met
ingang van 1 februari 1983, nu de laatste
dienstige verjaringstuitende daad dagtekent van het proces-verbaal nr. 1221 van
1 februari 1980 van de gerechtelijke politie te Bergen, vermits « de correctionele
rechtbank bij de definitieve beslissing
van 10 maart 1980 de verjaring van de
strafvordering niet propter rem, doch
enkel ten aanzien van Secci en Buscemi
heeft gestuit (en) uitspraak heeft gedaan
in zoverre de zaak bij de rechter aanhangig was gemaakt »;

ging ten aanzien van een van de verdacbten stuiten de verjaring van de
strafvordering ten aanzien van de
anderen, wanneer bet gaat om betOverwegende dat het arrest vastzelfde feit of om feiten die onderling stelt dat de aan eiser verweten misnauw verbonden z1)i1 door intrinsieke
drijven wegens eenheid van opzet
samenbang (1).

een collectief misdrijf opleveren, dat

2" Wanneer een en betzelfde misdrijf ten het laatste feit is gepleegd op
laste wordt gelegd van verscbeidene 15 december 1977 wat de sub Ila en
verdacbten vormt de veroordeling des- I/b ten laste gelegde misdrijven
wege van een der verdacbten een daad betreft, en op 31 december 1978, wat
waardoor de verjaring van de strafvor- de sub II ten laste gelegde misdrijdering ten aanzien van de andere verven betreft;
dacbten wordt gestuit.
(MESSINA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 2931)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1983 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over bet middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 22 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 226 en 227
van het Wetboek van Strafvordering,

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

(1) Cass., 2 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 501)
en 7 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 451).

Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering voor het geheel
van de aan eiser verweten feiten is
gestuit door het op 10 maart 1980
door de Correctionele Rechtbank te
Bergen gewezen vonnis waarbij
Mario Secci en Pippo Buscemi zijn
veroordeeld wegens een te Binche
in de nacht van 25 op 26 november
1977 gepleegde diefstal, dat dit misdrijf eveneens aan eiser wordt verweten en hij daarvoor wordt vervolgd;
Overwegende dat de ten aanzien
van een van de beklaagden verrichte daden van onderzoek of van
vervolging de verjaring stuiten ten
aanzien van de anderen, ook als zij
slechts later als beklaagden in de
zaak worden betrokken, mits het
gaat om hetzelfde feit of om feiten

-1152IN HET BESCHIKBAAR GEDEELTE VAN DIE
die onderling nauw verbonden zijn
VORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE FEIdoor intrinsieke samenhang;
TENRECHTER OM DIE VERSCHRIJVING TE
Overwegende dat het arrest met
VERBETEREN - GEEN ONBEVOEGDHEID.
de vermelding « dat de verjaringstuitende daad op het misdrijf zelf
slaat en niet op de persoon of de 2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
personen die door die daad worden
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
geviseerd >> en dat « elke d,aad waarRAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR
bij de verjaring van het misdrijf
DE CORRECT!ONELE RECHTBANK WORDT
wordt gestuit, eveneens kan worden
VERWEZEN
WEGENS
GECORRECTIONALItegengeworpen aan allen ·die mede
SEERDE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN BESCHIKKING WAARBIJ DE REDENEN VAN DE
worden vervolgd of eventueel later
VORDERING VAN DE
PROCUREUR DES
zullen worden vervolgd "• antwoordt
KONINGS WORDEN OVERGENOMEN - VERop eisers conclusie en de beslissing
SCHRIJVING
IN
HET
BESCHIKKENDE
naar recht verantwoordt;
GEDEELTE VAN DIE VORDERING VERDat het middel niet kan worden
SCHRIJVING DIE DOOR DE PEITENRECHTER
aangenomen;
KAN WORDEN VERBETERD HOF VAN
BEROEP DAT DE EERSTE RECHTER VOOR DE
En overwegende dat de subHELE ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART stantii~le of op straffe van nietigheid
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE
voorgeschreven rechtsvormen zijn
GEGAAN - BESLISSING VAN ONBEVOEGDin acht genomen en de beslissing
VERKLARING NIET NAAR RECHT VERANTovereenkomstig de wet is gewezen;
WOORD NIETIGVERKLARING VAN HET
ARREST VAN HET HOP VAN BEROEP- VERWIJZING
NAAR
HETZELPDE
HOP
VAN
BEROEP, ANDERS SAMENGESTELD.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 1' en 2' Niet naar recht verantwoord is
het arrest waarbij de eerste rechter
kosten.
onbevoegd wordt verklaard om kennis
18 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, waarnemend voorzitter
Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Jans·
sens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 519
2" KAMER - 18 mei 1983

1" BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - CORRECTIONALISERING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN WEGENS GECORRECT!ONALISEERDE
MISDADEN EN WANBEDRIJVEN - BESCHIKKING WAARIN DE REDENEN VAN DE VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS
WORDEN OVERGENOMEN - VERSCHRIJVING

te nemen van de zaak in haar geheel,
op grand dat de beschikking van de
raadkamer, tot verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank
wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wanbedrijven, verwijst naar de
vordering van de procureur des
Konings waarvan het beschikkende
gedeelte, ten gevolge van de verwisseIing van twee kenletters in de opsomming van de telastleggingen, voor een
misdaad geen verzachtende omstandigheden aanneemt, terwijl die beschikking, « met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden »
de redenen overneemt van die vordering, waarin wordt gezegd dat zodanige omstandigheden bestaan voor alle
met criminele straffen strafbare feiten,
en de Jetterverwisseling in het
beschikkende gedeelte te wijten was
aan een verschrijving, die het hof van
beroep kon verbeteren; over dat negatieve rechtsconflict regelt het Hof het
rechtsgebied, vernietigt het arrest van
het hof van beroep en verwijst de zaak
naar hetzelfde hof van beroep, anders
samengesteld.

-1153(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN met de Omstandigheden dat de feiBEROEP TE LUIK IN ZAKE DEMOULIN, GOLLER) ten bij nacht zijn gepleegd, door
twee of meer personen, dat daarbij
ARREST (vertaJing)
wapens of op wapens gelijkende
voorwerpen zijn gebruikt of getoond
(A.R. nr. 2953)
of dat de schuldigen hebben doen
geloven dat ze gewapend waren en
HET HOF; - Gelet op het ver- dat de daders, om de diefstal te verzoekschrift tot regeling van rechts- gemakkelijken of hun vlucht te vergebied, op 15 april 1983 ingediend zekeren, gebruik hebben gemaakt
door de procureur-generaal bij het van een gestolen voertuig (telastlegHof van Beroep te Luik;
ging D), dat ze zich schuldig hebben
gemaakt aan eenvoudige diefstallen
Overwegende dat de raadkamer (telastlegging F30), pogingen tot
van de Rechtbank van Eerste Aan- gewone diefstal (telastleggingen H33
leg te Luik, bij beschikking van en H34) en overtredingen van de
27 oktober 1982, na aanneming van wapenwet van 3 januari 1933 (telastverzachtende omstandigheden voor leggingen !36 tot !38),_ dat eerstgede door de wet als misdaden noemde zich bovend1en schuldtg
omschreven feiten, Guy, Marc, heeft gemaakt aan diefstallen door
Henri, Joseph, Felicien Demoulin, middel van braak, inklimming of
geboren op 18 oktober 1943 te Ver- valse sleutels (telastleggingen B2,
viers wonende te Dison, rue de B6 B12, B13, B17 en B20), een
l'Ind~strie nr. 56 en Patricia, Louise, paging tot diefstal door middel van
Wilhelmine Goller, geboren op braak, inklimming of valse sleutels
15 april 1962 te Verv~ers, wonend~ (telastlegging C27), huisdiefstallen
te Verviers, rue Renkin nr. 21, bei- (telastlegging
E)
en
verboden
den in hechtenis, heeft verwezen wapenbezit (telastlegging 135), en de
naar de correctionele rechtbank ter tweede zich bovendien schuldig
zake dat ze te Oupeye, Heusy, heeft gemaakt aan heling (telastlegDison, Herstal, Verviers-Ensival, gingen G31 en G32);
Verviers,
Eupen,
Theux-Polleur,
Ovetwegende dat het Hof van
Chaudfontaine, Luik-Grivegnee, Luik, Beroep te Luik in zijn arrest van
Pepinster,
Verviers-Petit-Rechain, 28 maart 1983 waarbij de beslissing
Fleron, Aywaille en elders in het van de eerste rechter werd gewijgerechtelijk arrondissement Ver- zigd, erop heeft gewe~en dat . de
viers en Luik zich schuldig heb- telastlegging D van pogmg tot dtefben gemaakt aan een diefstal met stal door middel van geweld of
geweld met de omstandigheden dat bedreiging onder de hierboven verde diefstal is gepleegd door twee of melde omstandigheden, welk mismeer personen, dat de daders drijf krachtens de artikelen 51, 52,
gebruik hebben gemaakt van een 468, 471 en 472 van het Strafwetgestolen voertuig of enig al dan niet hoek met een criminele straf wordt
met een motor aangedreven tuig, gestraft, niet bij beschikking was
dat werd gestolen om de diefstal te gecorrectionaliseerd, dat derhalve
vergemakkelijken of hun vlucht te de eerste rechter niet bevoegd was
verzekeren (telastlegging Al), alsook om van die feiten kennis te nemen
aan diefstallen door middel van en zich onbevoegd had moeten verbraak, inklimming of valse sleutels klaren en dat er wegens de eenheid
(telastleggingen B3, B4, B5, B7, B8, van opzet geen termen aanwezig
B9, BlO, Bll, B14, B15, B16~ B18, waren om de sub D ten laste
B19 en B21), pogingen ~ot _dtef~tal ' elegde feiten te splitsen;
door middel van braak, mkhmmmg g
of valse sleutels (telastleg_gingen C22
Overwegende dat d~ OJ? 27 oktober
tot C26) een paging tot dtefstal door 1982 gewezen beschtkkmg van de
middel 'van geweld of bedreiging, raadkamer van de Rechtbank van

-1154Eerste Aanleg te Verviers en het op
28 maart 1983 gewezen arrest van
het Hof van Beroep te Luik in
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat
uit hun tegenstrijdigheid een geschil
over rechtsmacht is ontstaan dat de
loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat die beschikking
verklaart zich te verenigen met de
gronden van de vordering van de
procureur des Konings « met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden » valgens welke de sub A, B en D ten
laste gelegde feiten krachtens de
wet strafbaar zijn met criminele
straffen, doch dat, wegens het
bestaan van verzachtende omstandigheden ten gevolge van het ontbreken van vroegere veroordelingen
tot criminele straffen, enkel correctionele straffen dienden te worden
uitgesproken; dat de procureur des
Konings weliswaar in die vorderingen de raadkamer vroeg om verzachtende omstandigheden aan te
nemen voor de telastleggingen A, B
en C, doch dat uit die vorderingen
blijkt dat de vervanging van de letter << D » door de letter << C » te wijten was aan een verschrijving; dat
het hof van beroep bevoegd was die
te herstellen;
Dat het hof van beroep, nu het de
eerste rechter onbevoegd acht om
uitspraak te doen over de telastlegging D en nu het de zaak naar de
procureur-generaal .rerwijst om te
handelen als naar recht, derhalve de
beslissing niet naar recht heeft verantwoord;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
het op 28 maart 1983 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissingj verwijst
de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik.

18 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
de h. Srevens, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 520
2'

KAMER -

19 mei 1983

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - VERWIJZING
WEGENS GEWEITIGDE VERDENKING - VERZET TEGEN HET ARREST VAN HET HOF VAN
CASSATIE, WAARBIJ VERWIJZING WORDT
BEVOLEN - VORM.

Met toepassing van de artt. 548 en 549
Sv. is het verzet tegen het arrest,
waarbij het Hot uitspraak doet over
een vordering tot verwijzing van een
rechtbank naar een andere, wegens
gewettigde verdenking, slechts ontvankelijk voor zover het verzet is gedaan
in de vorm die art. 417 Sv. voorschrijft
voor de cassatieberoepen; derhalve
moet het verzet, met toepassing van
Jaatstvermeld artikel, worden gedaan
door een verklaring op de griffie van
het Hoi
(DIERKENS, DIEU T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN)
ARREST ( vertaJing )

(A.R. nr. 2970)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 23 maart 1983
waarbij wordt bevolen dat de zaak
die door de procureur-generaal te
Bergen tegen de verzetdoende partijen wordt vervolgd voor het Hof
van Beroep te Bergen, op grond van
gewettigde verdenking, zou worden
verwezen naar het Hof van Beroep
te Brussel;
Gelet op het verzet dat op 22 april
1983 door de verzetdoende partijen
is gedaan voor de hoofdgriffier van

-1155het Hof van Beroep te Bergen en de iedere verzetdoende partij in de kosdoor hen, met toepassing van ten van haar verzet.
artikel 535 van het Wetboek van
mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter
Strafvordering, gedane keuze van en19verslaggever
: de h. Legros, eerste
woonplaats, op 20 april 1983 bete- voorzitter - Gelijkluidende conclusie
kend aan de procureur-generaal in van de h. Krings, procureur-generaal
het Hof van Cassatie en aan de pro- Advocaat: mr. Simont.
cureurs-generaal bij de Hoven van
Beroep te Brussel en te Bergen;
Na verzetdoende partijen te hebben gehoord in hun middelen uiteengezet door mr. Lucien Simont,
advocaat bij het Hof van Cassatie, Nr. 521
en door mr. Roger Lallemand, advocaat bij de balie te Brussel;
2' KAMER - 19 mei 1983
Gehoord de procureur-generaal
Krings in zijn conclusie;
Gelet op de artikelen 548, 549, 533 VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF·
en 417 van het Wetboek van StrafZAKEN - DOORHALING - GOEDKEURING vordering;
VORM.
Overwegende dat, naar luid van
de bovenvermelde artikelen, het ver- Met de vermeldingen " 1 nietige regel 4 nietige woorden », hoven de bandtezet tegen de arresten waarbij het
kening van de Jeden van bet recbtscolHof uitspraak doet over een aanJege en van de grittier, zegt bet bof
vraag tot verwijzing van een rechtvan beroep welke doorbalingen bet
bank naar een andere slechts ontgoedkeurt, als op de eerste bladzijde
vankelijk is voor zover het is
van het arrest vier woorden, waaivan
gedaan in de vorm die artikel 417
bet eerste met cijfer • 1 » en bet Jaatste met cijfer « 4 » genummerd zijn, en
van het Wetboek van Strafvordering
een regel zijn doorgebaald.
voorschrijft voor de beroepen in cassatie;

Dat het verzet, met toepassing
van genoemd artikel, moet worden
gedaan door een verklaring op de
griffie van het rechtscollege dat de
bestreden beslissing heeft gewezen,
dat is de griffie van het rechtscollege dat de bij wege van verzet
bestreden beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat de partijen geen
verklaring van hun verzet hebben
gedaan op de griffie van het Hof;
dat, door hun verzet waarvan verklaring is gedaan voor de hoofdgriffier van het Hof van Beroep te Bergen, de zaak niet rechtsgeldig aanhangig bij het Hof kon worden
gemaakt;

(VANDERGOTEN T BRONDEAU E.A.)

(A.R. nr. 2771)

19 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Screvens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont en Dassesse.

Nr. 522
1'
KOOP-

Om die redenen, verklaart het
verzet niet ontvankelijk; veroordeelt

KAMER -

19 mei 1983

RECHTSVORDERING VAN DE KOPER
OP GROND VAN EEN KOOPVERNIETIGEND
GEBREK - INSTELLEN BINNEN EEN KORTE
TERMIJN - OF DE TERMIJN KORT IS WORDT
DOOR DE FEITENRECHER BEOORDEELD.

- 1156voorstel dat haar was gedaan om dee! te
nemen aan het deskundigenonderzoek,
waarvan niemand op dat moment het
resultaat kon vermoeden,
terwijl, eerste onderdeel, de koper,
naar luid van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsvordering op
grand van koopvernietigende gebreken
binnen een korte tijd moet instellen; hij
aan dit vereiste niet voldoet als hij aan
de verkoper enkel meedeelt dat hij zich
het recht voorbehoudt zijn waarborg te
(ANSUL INTERNATIONAL N.V. T. BELGISCHE doen gelden of hem enkel in staat stelt
MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERIN- zijn verweer voor te bereiden; het arrest,
GEN A.G. VAN 1830 N.V.)
door te oordelen dat de op 23 april 1978
tegen eiseres ingestelde rechtsvordering
binnen een korte tijd is ingesteld, omdat
ARREST ( vertaJing )
de mededeling die de koper haar op
(A.R. nr. 6768)
1 december 1976 heeft gezonden haar in
staat had gesteld om de nodige maatregelen
te nemen voor de verdediging van
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1981 haar belangen en om eventueel dee! te
nemen aan de expertises, derhalve artidoor het Hof van Beroep te Brussel kel 1648 van het Burgerlijk Wetboek
gewezen;
schendt;
Over bet middel, afgeleid uit de schentweede onderdeel, eiseres in haar conding van de artikelen 1648 van het Bur- clusie heeft aangevoerd dat : « het expergerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
tisebureau Goffin (verweerster) reeds op
doordat het arrest beslist dat de 31 oktober 1977 had inge!icht over de
rechtsvordering van verweerster, ge- aansprakelijkheid van (eiseres), welk
grond op het verborgen gebrek van het standpunt de A.I.B. aileen maar heeft
door eiseres verkocht brandblusapparaat, bevestigd; het dus niet juist is als men,
niet te laat is ingesteld, en zulks op zoals de eerste rechter, zegt dat de daggrand : a) dat de koper reeds op vaarding is betekend drie en een halve
1 december 1976, dit is acht dagen na de maand nadat (verweerster) door een rapfeiten, aan eiseres een aangetekende port zekerheid had gekregen over de
brief had gezonden met de mededeling aansprakelijkheid van (eiseres); ze in
dat hij natuurlijk zou verplicht zijn haar feite tien maanden na het rapport van
aansprakelijk te stellen voor de gevolgen het bureau Goffin is betekend »; het
van het ongeval als kon worden aange- arrest, door er enkel op te wijzen dat de
toond dat het brandblusapparaat dusda- aan de controleintstelling A.I.B. gegeven
nig gebrekkig was dat aileen a! de ver- opdracht op 4 mei 1978 was voltooid en
plaatsing het apparaat in werking had de rechtsvordering op 23 augustus 1978
kunnen doen treden;dat vanaf die mede- was ingesteld, en door op die vaststelling
deling eiseres de nodige maatregelen te steunen om goed te vinden dat verkon nemen voor de verdediging van haar weerster niet in rechte heeft gedagvaard
belangen en in voorkomend geval kon alvorens de besluiten van de deskundideelnemen aan de expertises; b) dat de gen te kennen, niet antwoordt op het
aan de controle-instelling A.I.B. gegeven middel waarin eiseres aanvoerde dat die
opdracht op 4 mei 1978 voltooid was en besluiten reeds sedert 31 oktober 1977
de rechtsvordering op 23 augustus 1978 aan verweerster bekend waren en dat
was ingesteld; dat het vanwege verweer- deze dus over voldoende elementen tot
ster niet verstandig zou zijn geweest in instelling
van
de
rechtsvordering
rechte te dagvaarden alvorens de beslui- beschikte meer dan tien maanden
ten van de deskundigen te kennen; c) dat voordat ze is ingesteld (schending van
haar niet mag worden verweten dat zij artikel 97 van de Grondwet);
getracht heeft tot een minnelijke regederde onderdeel, eiseres in haar conling te komen, ondanks de afwijzing op 5
en 22 augustus 1977 door eiseres van het clusie heeft betoogd dat ten deze de
koper niet voortdurend had gereclameerd en er evenmin onderhandelingen
(1) Cass., 11 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 106).
voor een minnelijke regeling waren

De rechter stelt in feite en derhalve op
onaantastbare wijze vast of de koper
de rechtsvordering op grand van de
koopvernietigende
gebreken
heeft
ingesteld binnen een korte termijn
nadat die gebreken aan het Iicht zijn
gekomen. Hij kan met name aannemen dat de dagvaarding pas na een
deskundigenonderzoek wordt uitgebracht (1). (Art. 1648 B.W.)

-1157ling A.I.B. gegeven opdracht op
vanaf het ogenblik dat zij, negen 4 mei 1978 voltooid was en zegt dat
maanden na het ongeval, bij de zaak het vanwege verweerster niet verwerd betrokken, « de aansprakelijkheid standig zou zijn geweest in rechte te
hadden afgewezen en dat steeds hadden
blijven doen »; het arrest, door enkel te dagvaarden alvorens de besluiten
verklaren dat aan verweerster niet mag van de deskundigen te kennen;
worden verweten dat zij getracht heeft
Dat het arrest aldus oordeelt dat
tot een minnelijke regeling te komen,
ondanks de afwijzing in augustus 1977 verweerster pas zeker was van de
van haar voorstellen, zonder te zeggen aansprakelijkheid van eiseres nadat
waarin die nieuwe paging van verweer- de mening van de eerste deskundige
ster zou hebben bestaan, niet antwoordt door de controle-instelling was
op de conclusie waarin eiseres aan- bevestigd;
voerde dat zij vanaf dat tijdstip had
geweigerd enige aansprakelijkheid voor
Dat het derhalve antwoordt op de
dat ongeval te erkennen (schending van
in het middel overgenomen concluartikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, alleen onderhande- sie van eiseres;
lingen tussen koper en verkoper, die de
W at het derde en vierde onderdeel
hoop kunnen wekken dat er een akkoord
wordt gesloten, de korte tijd kunnen ver- betreft :
lengen waarbinnen de rechtsvordering
Overwegende dat het arrest zijn
op grand van koopvernietigende gebreken moet worden ingesteld; het arrest, beslissing dat de exceptie van laatdoor te oordelen dat, niettegenstaande tijdigheid niet gegrond is, naar
de weigering van eiseres om enige aan- recht verantwoordt door de overwesprakelijkheid voor het ongeval te erken- ging dat het vanwege verweerster
nen, die termijn ten deze niettemin is niet verstandig zou zijn geweest
verlengd door een paging van verweer- eiseres, die acht dagen na de feiten
ster om tot een minnelijke schikking te op de hoogte was gesteld van het
komen, het begrip korte tijd bedoeld in
artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek schadegeval, in rechte te dagvaarmiskent en bijgevolg die wetsbepaling den alvorens de besluiten van de
deskundigen te kennen;
schendt :
geweest, en zij zelf en haar verzekeraar,

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid dat dit
onderdeel nieuw is :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusie het beroepen vonnis niet
had bekritiseerd in zoverre het had
beslist dat, wat artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek betreft, « de
aanvang van de rechtsvordering niet
noodzakelijk samenvalt met de
datum van de dagvaarding »;
Dat, in dit 'onderdeel, het middel,
dat enkel aanvoert dat alleen rekening kan worden gehouden met het
instellen van de rechtsvordering
door de dagvaarding, nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de aan de controle-instel-

Dat de conclusie van eiseres
betreffende de pogingen om tot een
minnelijke regeling te komen derhalve niet meer ter zake dienend
was; dat het arrest hierop niet
behoefde te antwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
ridder de Schaetzen, voorzitter - Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advoAdvocaten
mrs.
caat-generaal
Biitzler en Dassesse.
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FEITELIJKE VERMOEDENS - VAST

TE STELLEN FElT DAT NIET KAN WORDEN

AFGELEID UIT EEN ONZEKER FElT.

Wanneer de rechter toepassing maakt
van het bewijs door feiteh'jke vermoe·
dens kan hij het vast te stellen feit
niet afleiden uit een onzeker feit (1).
(Artt. 1349 en 1355 B.W.)
(D ... T. L... )

verweerster te wijten was, beslist dat de
scheiding tusen de echtgenoten niet aan
verweerster is te wijten, voorts, tot staving van die beslissing, aanvoert dat het
vertrek van verweerster was gerechtvaardigd door de geweldplegingen van
haar man tegen haar en door zijn liaison
met een zekere De Roose, welke feiten
eiser in zijn conclusie voor de rechtbank
uitdrukkelijk had betwist, en, om ze niettemin bewezen te verklaren, enkel zegt :
1' dat in een proces-verbaal, dat was
opgemaakt op een klacht van de echtgenote, te lezen stand dat het algemeen
bekend is dat hij (eiser) de minnaar van
mevr. De Roose is; 2' dat het « zeer
waarschijnlijk » is, zoals gelntimeerde
betoogt, dat haar echtgenoot haar het
Ieven ondraaglijk heeft gemaakt.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6836)

RET HOF; - Gelet
den vonnis, op 5 mei
beroep gewezen door
van Eerste Aanleg te

op het bestre1982 in hager
de rechtbank
Bergen;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank, die, om ten
einde uitspraak te doen over de door verweerster ingestelde vordering tot Ievens·
onderhoud, moest nagaan of de feitelijke
scheiding tussen de partijen aan de
schuld van eiser dan wei aan die van
(1) Wanneer het bewijs door vermoedens is
toegelaten, oordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze of de hem overgelegde gegevens
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens opleveren, waarui t
het bewijs blijkt van de feiten waarop hij zijn
beslissing laat steunen, voor zover hij het
rechtsbegrip « feitelijke vermoedens » niet
miskent noch ctenatureert. (Cass., 25 feb. 1982,
(A.C., 1981-82, nr. 380).
De woorden « het is hoogst waarschijnlij k >>
in de redenen van een rechterlijke beslissing
geven, naar gelang van de context, een
mening weer die twijfel of zekerheid uitdrukt
(Cass., 4 nov. 1975, A.C., 1976, 302). De rechter
moet echter zekerheid hebben over het feit
waaruit hij gevolgen afleidt. Drukt hij daarover enkel een waarschijnlijkheid uit, dan voldoet hij niet aan die wettelijke vereiste. (Cass.,
2 maart 1956, Bull. en Pas., 1956, I, 684).
Een onzeker feit kan niet worden aangemerkt als een bekend feit; daaruit kan derhalve geen gevolgtrekking worden afgeleid
met de bij de wet vereiste graad van zekerheid. (Cass., 23 nov. 1965, Bull. en Pas., 1966, I,
396).

terwijl 1' de loutere vaststelling door
de politie dat een feit « algemeen
bekend » is, zonder enige nadere uitleg,
niet kan worden beschouwd als het wettig bewijs van dat feit, daar het bewijs
door algemene bekendheid enkel kan
worden toegelaten in de uitzonderlijke
gevallen waarin de wet het toelaat; de
rechter, door het niettemin te aanvaarden, eiseres er in feite van ontslaat het
bewijs van het door haar aangevoerde
feit
te
leveren
(schending
van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek),
althans het wettelijk begrip « bewijs
door vermoeden » miskent (schending
van de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek); 2' de loutere verklaring door de rechter dat een door een
partij aangevoerd feit waarschijnlijk is,
erop neerkomt die partij van het bewijs
ervan te ontslaan (schending van
artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat de rechter, wanneer hij toepassing maakt van het
bewijs door feitelijke vermoedens,
het vast te stellen feit niet kan afleiden uit een onzeker feit;
Overwegende
dat
het vonnis
beslist dat de scheiding tussen de
echtgenoten niet te wijten is aan
verweerster en zulks op grond dat
« het zeer waarschijnlijk is dat haar
echtgenoot haar het leven zodanig
ondraaglijk heeft gemaakt dat zij
geen andere uitweg heeft gehad dan
met haar twee dochters bij haar
familie in Frankrijk te gaan »;

-1159Dat het vonnis, door aldus te steu-

3° VOORRECRTEN EN RYPOTREKEN

nen op een onzeker feit, zijn beslis-

- VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN OP ZEESCHEPEN - VOORRECHT OP HET SCHIP, OP
DE VRACHT EN OP HET TOEBEHOREN SLEEPKOSTEN - GEEN VOORRECHT - WETBOEK VAN KOOPHANDEL, BOEK II, TITEL I,
ARTIKEL 23, § I, 1°,

sing niet naar recht venantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond

is;

4° SCRIP, SCREEPVAART -

ZEEVERVOER- SLEEPKOSTEN- GEENVOORRECHT
OP HET SCHIP, OP DE VRACHT EN OP HET
TOEBEHOREN - WETBOEK VAN KOOPHANDEL, BOEK II, TITEL I, ARTIKEL 23, § I, 1".

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis, beveelt dat van
dit

arrest

melding

zal

worden

gemaakt op de kant van het vernietigde

vonnis; houdt de

kosten

aan

en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdende in hager beroep.

19 mei 1983 - 1" kamer - Voorziter
en verslaggever : ridder de Schaetzen,
voorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Van Ryn en Kirkpatrick.

Nr. 524
1•

KAMER -

20 mei 1983

1'

en 2' Overeenkomstig art. 23, § 1, 5',
Zeewet, zijn alleen bevoorrecht op het
schip, op de vracht verdiend gedurende de reis tijdens welke de bevoorrechte schuldvordering is ontstaan, en
op het toebehoren van het schip en
van de vracht, sedert de aanvang van
de reis ontstaan, de schuldvorderingen
voortspruitende uit overeenkomsten of
handelingen, door de kapitein krachtens zijn wettelijke bevoegdheden buiten de thuishaven gesloten of verricht
en noodzakelijk tot het behoud van het
schip of tot de voortzetting van de reis;
bij het beoordelen of de kapitein binnen zijn wettelijke bevoegdheid heeft
gehandeld, dient rekening gehouden te
worden met het voorschrift dat, wanneer de eigenaars of hun gevolmachtigden zich ter plaatse bevinden, de
kapitein, zonder hun bijzondere toestemming, het schip niet Jaten herstelJen, geen zeilen, touwen en andere
voorwerpen voor het schip mag aankopen of het schip vervrachten. (Art. 68
Zeewet.)

3' en 4' Art. 23, § I, 1 ", Zeewet voorziet

1° VOORRECRTEN EN HYPOTREKEN
- VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN OP ZEESCHEPEN - VOORRECHT OP HET SCHIP, OP
DE VRACHT EN OP HET TOEBEHOREN SCHULDVORDERING VOORTSPRUITENDE UIT
OVEREENKOMSTEN OF HANDELINGEN DOOR
DE KAPITEIN GESLOTEN OF VERRICHT
WETBOEK VAN KOOPHANDEL, BOEK II,
TITEL I, ARTIKEL 23, § I, 5°,

niet in een voorrecht voor de sleepkosten; de sleepbootonkosten kunnen niet
met havengelden gelijkgesteld worden
(1).
(KREDIETBANK N.V. T. VOGEL'S SHIPSTORES
NETHERLANDS; KREDIETBANK N.V. T. DERVIEUX P.E.)
TWEE ARRESTEN

(A.R. nrs. 3756

2° SCRIP, SCREEPVAART -

ZEEVER-

VOER SCHULDVORDERING VOORTSPRUITENDE UIT OVEREENKOMSTEN OF HANDELINGEN DOOR DE KAPITEIN GESWTEN OF VERRICHT - VOORRECHT OP HET SCHIP, OP DE
VRACHT EN OP HET TOEBEHOREN - WKl'BOEK VAN KOOPHANDEL, BOEK II, TITEL I,
ARTIKEL 23, § I, 5°,

HET HOF; den

arrest,

(1) Raadpl. C

Op

en

3757)

Gelet op het bestre-

10

SMEESTERS

november

en G.

1981

WINKELMOLEN,

Droit maritime et droit fluvial, blz. 56, nr. 38;

Cass., 8 mei 1886 (Pas., 1886, I, 193): 5 juni
1970 (A.C., 1970, 931); 16 november 1970 (A.C.,
1971, 241).

-1160door het Hof van Beroep te Antwer- gedaan hebben, wat eiseres eveneens betwistte, niet binnen zijn wetpen gewezen;
Overwegende dat de zaken inge- telijke bevoegdheden zou gehandeld
schreven onder de nrs. 3756 en 3757 hebben, omdat hij, wanneer de eigevan de algemene rol gericht zijn naars of hun gevolmachtigden zich
tegen een en hetzelfde arrest en die- ter plaatse bevinden, zulks maar
mocht doen met hun bijzondere toenen samengevoegd te worden;
stemming;
I. Op de voorziening in de zaak
Overwegende dat het arrest noch
nr. 3756 van de algemene rol :
door de in het middel weergegeven
motieven noch door enig ander
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 23, inzon- motief dit specifiek verweer van
derheid § I, 5", 68 van boek II van het eiseres beantwoordt;
Wetboek van Koophandel en artikel 97
Dat het onderdeel gegrond is;
van de Grondwet,
doordat het arrest de vordering van
verweerster wegens leveringen van proviand en scheepsbevoorrading aan de
kapitein buiten de thuishaven bevoorrecht heeft verklaard omdat het gaat om
bestellingen gedaan door de kapi tein in
het raam van zijn wettelijke bevoegdheid en noodzakelijkheid voor het
behoud van het schip,
terwijl, eerste onderdeel, de kapitein
geen wettelijke bevoegdheid heeft om
scheepsbevoorrading te bestellen zonder
bijzondere toestemming van de eigenaars of hun gevolmachtigden wanneer
deze zich ter plaatse bevinden (schending van de artikelen 23, § I, 5", en 68
van de Zeewet);
tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie had betoogd dat de rederij-agenten te Amsterdam een filiaal bezaten
zodat de overweging, dat de kapitein de
bestellingen gedaan heeft binnen zijn
wettelijke bevoegdheid, in het duister
laat of het arrest het bestaan ter plaatse
van gevolmachtigden van de rederij in
feite heeft geloochend of in feite heeft
overwogen dat de kapitein hun bijzondere toestemming had bekomen dan wei
in rechte heeft beslist dat ondanks de
aanwezigheid van gevolmachtigden de
kapitein de wettelijke bevoegdheid had
om scheepsbevoorrading zonder hun bijzondere toestemming te bestellen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

II. Op de voorziening in de zaak
nr. 3757 van de algemene rol :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 23, inzonderheid § I, 1",
van boek II van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest de vordering waarin
verweerder gesubrogeerd werd ten
belope van 4.768,76 Franse frank, wegens
sleepbootonkosten, bevoorrecht verklaart
door de sleepkosten gelijk te stellen met
havengelden, wanneer de schepen, zoals
te La Rochelle, verplicht worden een
beroep te doen op sleepboten,
terwijl sleepkosten geen havengelden
of dergelijke openbare lasten of belastingen zijn:

Overwegende dat het arrest aan
sleepkosten het voorrecht verbindt
van artikel 23 van de Zeewet; dat dit
artikel in geen voorrecht voor de
sleepkosten voorziet; dat deze kosten niet met havengelden kunnen
gelijkgesteld worden; dat onder het
stelsel van de wet van 21 augustus
1879 deze gelijkstelling gold, doch
de wet van 10 februari 1908 blijkens
haar voorbereiding deze gelijkstelling bewust afschafte; dat met de
wet van 28 november 1928 de
bestaande regeling ter zake behouqen bleef;
Dat het middel gegrond is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres bij conclusie in hoger beroep aanvoerde
dat de rederij-agenten te Amsterdam een filiaal bezaten om daaruit
Om die redenen, en ongeacht het
af te leiden dat de kapitein, zelfs eerste onderdeel van het middel in
indien hij de bestellingen zou de zaak 3756 van de algemene rol,

-1161van een strook grand door een ieder
dat niet tot ruimere cassatie kan leivoor het openbaar verkeer, mits dit
den, voegt samen de zaken ingegebruik
geschiedt met de bedoeling de
schreven onder de nrs. 3756 en 3757
strook als zodanig te gebruiken en niet
van de algemene rol; vernietigt het
berust op een eenvoudig gedogen van
bestreden arrest, doch enkel in
de eigenaar van de grand; zulks geldt
zoverre het de opneming in het
ook afgezien van enige formele admibevoorrecht passief van het faillissenistratieve handeling van de gement « Belgian Tanker Transport
meente, zij het dat zodanige handeling
Cy » beveelt van : - de tegende bedoe!ing mede kan bewijzen (1) (2)
(3).
waarde in Belgische munt van
28.058,26 Nederlandse gulden ten
voordele van de vennootschap val(WEYTS, GEERTS T. GEMEENTE MOL)
gens Nederlands rechte « Vogel's
Shipstores Netherlands », - de
ARREST
tegenwaarde in Belgische munt van
een som van 4.768,76 Franse frank
(A.R. nr. 3765)
(begrepen in het bedrag van
22.184,20 Franse frank} ten voordele
RET HOF; - Gelet op het bestrevan Dervieux; verklaart dit arrest
bindend voor de daartoe opgeroepen den vonnis, op 6 april 1982 in hager
partij; beveelt dat van onderhavig beroep gewezen door de Rechtbank
arrest melding zal worden gemaakt van Eerste Aanleg te Turnhout;
op de kant van het gedeeltelijk verOver het eerste middel, afgeleid uit de
nietigde arrest; houdt de kosten aan schending van de artikelen 97 van de
en zegt dat de feitenrechter erover Grondwet, 650, 2219, 2227, 2228, 2229,
uitspraak zal doen; verwijst de aldus 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 10 en
beperkte zaak naar het Hof van 29 van de wet van 10 april 1841 op de
buurtwegen,
Beroep te Brussel.
20 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat : mr. van
Heeke.
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OPENBARE ERFPIENSTBAARHEID
VAN OVERGANG - GEMEENTE - VERKRIJGING DOOR DERTIGJARIGE VERJARING.

Een recht van overgang over een priveeigendom kan als « wettelijke erfdienstbaarheid » tot openbaar nut, ten
behoeve van de inwoners van de
gemeente en van alle belanghebbenden, worden verkregen door een dertigjarig voortdurend en onafgebroken,
openbaar en niet dubbelzinnig gebruik

doordat het bestreden vonnis enerzijds
de eisers veroordeelt om aile hindernissen welke het gebruik van de weg tussen
de Calasanzstraat en het Bruggeske,
gelegen te Mol, onmogelijk maken en
bemoeilijken, te verwijderen en dit pad
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, en anderzijds de eisers ook veroordeelt om aan verweerster een bedrag
van 250 frank schadevergoeding te betalen voor elke dag dat de eisers in de toekomst de weg afgesloten zouden houden
na het definitief worden van dit vonnis,
op grand : dat uit het getuigenverhoor
voldoende duidelijk is gebleken dat het
(1) Cass., 28 juli 1854 (Pas., 1854, I, 421);
19 dec. 1895 (ibid., 1896, I, 48); 27 okt. 1930
(ibid., 1930, I, 336); 20 juni 1938 (A.C., 1938,
136); 21 dec. 1953 (ibid., 1954, 280); 18 maart
1971 (ibid., 1971, 695); 20 feb. 1973 (ibid., 1973,
615); 4 maart 1974 (ibid., 1974, 729); 6 maart
1980, in R. W:, 1980-1981, col. 915; 22 april 1983
(A.C., 1982-83, nr. 463).
(2) Raadpl. : FMNS WASTIELS, Administratief
Lexicon Openbare Wegen, nrs. 148-152; VIcroR
De la voirie publique par terre (1964),
nr. 115.

GENOT,

(3) Zie voor begrip openbare weg : Cass.,
1 okt. 1974 (A.C., 1975, 153); 4 okt. 1974 (ibid,
1975, 165); 14 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 44).

- 1162pad lopend van de Calasanzstraat (kerk) het bestreden vonnis dit publiek gebruik
naar het Bruggeske, gelegen te Mol, niet vastgesteld heeft en de bestreden
derhalve
niet
wettelijk
sinds meer dan 30 jaar voortdurend en beslissing
onafgebroken, ongestoord, openbaar en gerechtvaardigd is (schending van de
ondubbelzinnig voor het publiek open- aritkelen 650, 2219, 2227, 2228, 2229, 2262
staat en als dusdanig ook wordt van bet Burgerlijk Wetboek, 10 en 29
gebruikt; dat in de gegeven omstandighe- van de wet van 10 april 1841);
den dient te worden beslote·n dat verderde onderdeel, het vestigen van een
weerster een openbare erfdienstbaarheid openbare erfdienstbaarheid van overvan overgang heeft verworven over gang, door dertigjarige verjaring, op een
bedoeld pad, wegens het gebruik van dit weg waarvan de zate aan de eisers toetrace gemaakt door de ingezetenen der behoort en die niet ingeschreven is in de
gemeente in de voorwaarden zoals hier- atlas der buurtwegen, niet aileen
boven aangehaald; dat de eisers ten materii:He daden van doorgang van het
onrechte stellen dat de termijn van 30 publiek vereist, maar eveneens de bedoej aar nog niet is bereikt, nu het tegendeel ling deze publieke erfdienstbaarheid te
blijkt uit de verklaring van de getuigen; verwerven en te vestigen ten behoeve van
dat zij ook gans ten onrechte stellen dat verweerster; derhalve bet bestreden vonhet gebruik dat werd gemaakt van nis ten onrechte beslist dat geen acht
bedoeld pad niet zou beantwoorden aan dient geslagen te worden op aanduidinde voorwaarden hierboven reeds geci-l gen in het kadasterplan, opname in de
teerd; er immers geen aanduiding op het atlas der buurtwegen en onderhoud van
kadasterplan, noch opname in de atlas · wegenwerken om tot verkrijging van de
van de buurtwegen dient te bestaan, erfdienstbaarbeid van
overgang te
noch onderhoud van wegenwerken om te besluiten; nu de eisers uitdrukkelijk het
kunnen besluiten tot het bestaan van bestaan van dit intentioneel element bij
een openbare erfdienstbaarheid van verweerster betwistten, het bestreden
overgang ten behoeve van verweerster; vonnis de beslissing niet wettelijk rechtdat verweerster bij conclusie incidenteel vaardigt (schending van de artikelen 650,
beroep instelde, ertoe strekkend de 2219, 2227, 2228, 2229, 2262 van het Bureisers te horen veroordelen tot betaling gerlijk Wetboek, 10 en 29 van de wet van
van een dwangsom voor elke dag die zij 10 april 1841) :
in de toekomst de weg opnieuw zouden
afsluiten, na het definitief worden van
Wat het eerste onderdeel betreft :
het tussen te komen vonnis; dat deze
Overwegende dat het vonnis in
vraag gegrond is,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in feite oordeelt dat uit het getuigenhun
eerste
conclusie
uitdrukkelijk verhoor blijkt dat van het trace
staande hielden : dat aile getuigen, opge- gebruik werd gemaakt door « de
roepen door verweerster, op het Brug- ingezetenen van de gemeente >>; dat
geske of Koekenberg wonen of woonden, het aldus de bewering van de eisers
in de onmiddellijke nabijheid van het « dat slechts een zeer beperkt
Bruggeske, zodat slechts een zeer gedeelte van het publiek de litibeperkt gedeelte van het publiek de liti- gieuze doorgang gebruikte », door
gieuze doorgang gebruikte; dat nochtans
voor het bestaan van een publieke erf- de eisers enkel afgeleid uit hun
dienstbaarheid van overgang de wei'( andere bewering dat aile getuigen
door aile burgers moet gebruikt worden in de onmiddellijke nabijheid van
(zie eerste conclusie, biz. 2, sub A, 1); het het Bruggeske woonden, verwerpt
bestreden vonnis op dit middel niet ant- en aldus de conclusie beantwoordt;
woordt (schending van artikel 97 van de
Dat het onderdeel feitelijke grandGrondwet);
slag mist;
tweede onderdeel, verweerster slechts
Wat het tweede onderdeel beeen openbare erfdienstbaarheid van
overgang over het eigendom van de treft :
eisers door dertigjarige verjaring kon
Overwegende dat het vonnis in
vestigen door het gebruik van deze weg feite vaststelt dat het litigieuze pad
voor het publiek in het algemeen, door « voor het publiek openstaat » en
de gehele volksgemeenschap als dusdanig, en niet door een beperkt gedeelte eveneens vaststelt « het gebruik van
van het publiek, namelijk degenen die dit trace gemaakt door de ingezeterond het Bruggeske wonen of woonden; , nen van de gemeente » en niet door
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publiek », zoals het onderdeel stelt;
Dat het onderdeel berust op een
verkeerde lezing van het vonnis en
derhalve feitelijke grondslag mist;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de aangewezen
wetsartikelen, behalve de artikelen
650 en 2229 van het Burgerlijk Wethoek, de aangevoerde wetsschendingen niet betreffen;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat een recht van
overgang over een prive-eigendom
als « wettelijke erfdienstbaarheid »
tot openbaar nut, ten behoeve van
de inwoners van de gemeente en
van alle belanghebbenden, kan worden verkregen door een dertigjarig
voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet dubbelzinnig gebruik
van een strook grand, door een
ieder, voor het openbaar verkeer,
mits dit gebruik geschiedt met de
bedoeling de strook als zodanig te
gebruiken en niet berust op een
eenvoudig gedogen van de eigenaar
van de grand; dat zulks geldt ook
afgezien van enige formele administratieve handeling van de gemeente,
zij het dat zodanige handeling de
bedoeling mede kan bewijzen;
Overwegende dat het vonnis, in
de consideransen aangehaald in het
middel, vaststelt dat het litigieuze
pad, « lopend van de Calasanzstraat
(kerk) naar het Bruggeske », « sinds
meer dan dertig jaar voortdurend en
onafgebroken, openbaar en ondubbelzinnig voor het publiek openstaat
als zodanig », dit wil zeggen openbaar en ondubbelzinnig als pad van
en naar de kerk,
ook wordt
gebruikt >>;
Dat het aldus de vereiste bedoeling vaststelt en derhalve zonder
schending van de artikelen 650 en
2229 van het Burgerlijk Wetboek
heeft kunnen oordelen dat verdere
bewijzen van een formele handeling
van de gemeente, zoals aanduiding
op het kadasterplan, opname in de
atlas der buurtwegen, onderhouds«

werk aan de weg, niet behoefde te
bestaan om van die bedoeling te
doen blijken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 650, 2219, 2227, 2228, 2229,
2232, 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
10 en 29 van de wet van 10 april 1841 op
de buurtwegen,
doordat het bestreden vonnis enerzijds
de eisers veroordeelt om aile hindernissen welke het gebruik van de weg tussen
de Calasanszstraat en het Bruggeske,
gelegen te Mol, onmogelijk maken en
bemoeilijken, te verwijderen en dit pad
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, en anderzijds de eisers ook veroordeelt om aan verweerster een bedrag
van 250 frank schadevergoeding te betalen voor elke dag dat de eisers in de toekomst de weg · afgesloten zouden houden
na het definitief worden van dit vonnis,
op grond : dat uit het getuigenverhoor
voldoende duidelijk is gebleken dat het
pad lopend van de Calasanzstraat (kerk)
naar het Bruggeske, gelegen te Mol,
sinds meer dan 30 jaar voortdurend en
onafgebroken, ongestoord, openbaar en
ondubbelzinnig voor het publiek openstaat en als dusdanig ook wordt
gebruikt; dat in de gegeven omstandigheden dient te worden besloten dat verweerster een openbare erfdienstbaarheid
van overgang heeft verworven over
bedoeld pad, wegens het gebruik van dit
trace gemaakt door de ingezetenen van
de gemeente in de voorwaarden zoals
hierboven aangehaald; dat de eisers ten
onrechte stellen dat de termijn van dertig jaar nog niet is bereikt, nu het tegendeel blijkt uit de verklaringen van de
getuigen; dat zij ook gans ten onrechte
stellen dat het gebruik, dat werd
gemaakt van bedoeld pad, niet zou
beantwoorden aan de voorwaarden bierhoven reeds geciteerd; er immers geen
aanduiding op het kadasterplan, noch
opname in de atlas van de buurtwegen
dient te bestaan, noch onderhoud van
wegenwerken om te kunnen besluiten
tot het bestaan van een openbare erfdienstbaarheid
van
overgang
ten
behoeve van verweerster; dat verweerster bij conclusie incidenteel beroep
instelde, ertoe strekkend de eisers te
horen veroordelen tot betaling van een
dwangsom voor elke dag die zij in de
toekomst de wegen opnieuw zouden

-1164afsluiten, na het definitief worden van 2229, 2232, 2262 van het Burgerlijk Wetbet tussen te komen vonnis; dat deze hoek, 10 en 29 van de wet van 10 april
vraag gegrond is;
1841) :
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun conclusie in hoger beroep uitdrukke!ijk staande hielden dat, op hun eigendom, het kwestieuze pad tot voor enkele
j aren steeds gelopen had over een te
hunnen laste bestaande private erfdienstbaarheid van doorgang; zodat de
doorgang die zij daarop aan het publiek
verleend hadden een eenvoudig gedogen
was, waaruit ook geen publieke erfdienstbaarheid van doorgang kan ontstaan, het bestreden vonnis op dit middel niet antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

Over de drie onderdelen samen,
waarvan het tweede en het derde op
het eerste berusten :
Overwegende dat de eisers in hun
conclusies niet staande hielden dat
« de doorgang die zij aan " het
publiek " verleend hadden een eenvoudig gedogen was >>, maar enkel
dat « uit het feit dat een gedeelte
van de buurt de litigieuze doorgang
gebruikte, onmogelijk kon worden
afgeleid dat deze zeer beperkte
groep van mensen zich een erfdienstbaarheid wensten te verwerven; er was immers reeds een
conventionele erfdienstbaarheid van
overgang; hoogstens kan worden
gesproken van een !outer gedogen;
deze conventionele erfdienstbaarheid kan niet worden uitgebreid ... >>;
Overwegende dat de rechters, nu
zij in feite vaststelden dat niet een
berperkte
groep,
maar
het
publiek », « de ingezetenen der
gemeente >>, het pad gebruikte, niet
nader behoefden te antwoorden
omtrent het gebruik ervan door een
beperkt gedeelte van de buurt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

tweede onderdeel, het onmoge!ijk is te
weten waarom het door de eisers ingeroepen middel, volgens hetwelk het pad
door het publiek gebruikt over een private erfdienstbaarheid op hun eigendom
!iep, en dus de publieke doorgang op een
eenvoudig gedogen van hunnentwege
berustte en geen verj aring kon vestigen,
verworpen werd, hetzij omdat het
publiek pad niet op de private erfdienstbaarheid liep, of omdat, ook indien het
op de erfdienstbaarheid liep, zulks geen
daad van !outer gedogen zou zijn, of
omdat de private erfdienstbaarheid niet
zou bestaan hebben, of omdat ze reeds
meer dan dertig jaar zou afgeschaft zijn;
het bestreden vonnis gebrekkig gemotiveerd is en de wettigheid ervan niet kan
Over het derde middel, afge!eid uit de
nagegaan worden (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 2232 van schending van de artikelen 1138, 2",
1385bis
van het Gerechtelijk Wetboek,
het Burgerlijk Wetboek);
ingevoegd door de wet van 31 januari
1980, 1.1, van de Bijlage (eenvormige wet
derde onderderdeel, het feit dat het betreffende de dwangsom) bij de Benekwestieuze pad, dat door het publiek lux-Overeenkomst houdende eenvormige
gebruikt werd, over een private erf- wet betreffende de dwangsom, ondertedienstbaarheid van doorgang liep, geves- kend te 's-Gravenhage, op 26 november
tigd op het eigendom van de eisers te 1973 en goedgekeurd door de wet van
hunnen laste, tot gevolg heeft dat de 31 januari 1980,
doorgang, door de eisers aan het publiek
doordat het bestreden vonnis enerzijds
over hun eigendom verleend, een daad de eisers veroordeelt om aile hindernisvan eenvoudig gedogen was, die noch sen welke het gebruik van de weg tussen
verjaring noch bezit kon teweegbrengen, de Calasanzstraat en het Bruggeske,
zodat het bestreden vonnis ten onrechte gelegen te Mol, onmogelijk maken en
oordeelt dat verweerster door dertigja- bemoeilijken, te verwijderen en dit pad
rige verjaring een openbare erfdienst- in zijn oorspronkelijke staat te herstelbaarheid van doorgang over het eigen- len, en anderzij ds de eisers ook veroordom van de eisers verworven heeft en, deelt om aan verweerster een bedrag
ten gevolge van het eerder aangehaald van tweehonderd vijftig frank schadevergebrek aan antwoord, deze beslissing goeding te betalen voor elke dag dat de
niet wettelijk rechtvaardigt (schending eisers in de toekomst de weg afgesloten
van de artikelen 650, 2219, 2227, 2228, zouden houden na het definitief worden
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instelde, ertoe strekkend de eisers te
horen veroordelen tot betaling van een
dwangsom voor elke dag die zij in de
toekomst de wegen zouden afsluiten, na
het definitief worden van het tussen te
komen vonnis; dat deze vraag gegrond
is,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis, oordelend dat de vraag van verweerster tot het bekomen van een
dwangsom gegrond was, ten onrechte de
eisers veroordeelt tot het betalen van
een schadevergoeding; immers dwangsom en schadevergoeding juridisch onafhankelijke rechtsbegrippen zijn, die aan
afzonderlijke regelen onderworpen zijn,
zodat de bestreden beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de
artikelen 1385bis van het Gerechtelijk
Wetboek, 1.1, van de Bijlage bij de Benelux-Overeenkomst van 26 november 1973,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek:
tweede onderdeel, de door verweerster
gedane vraag tot voorwerp had de eisers
te doen veroordelen tot betaling van een
dwangsom, zodat het bestreden vonnis,
door een veroordeling tot schadevergoeding uit te spreken, gestatueerd heeft
over een niet gevraagde zaak (schending
van artikel !138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek);
derde onderdeel, het tegenstrijdig en
duister is de eisers te veroordelen tot het
betalen van schadevergoeding op grond
van het feit dat de vordering van verweerster tot betaling van een dwangsom
gegrond zou zijn (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

20 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal
Advocaat : mr.
Houtekier.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OF BEWAARDER VAN
EEN DIER- FOUT VAN HET SLACHTOFFERAANSPRAKELIJKHEID VAN HET SLACHTOFFER - ART. !385 BURGERLIJK WETBOEK.

Hoewel art. 1385 B. W: een wettelijk en
niet weerlegbaar vermoeden van
schuld aan de door het dier veroorzaakte schade instelt ten Jaste van de
eigenaar of ten laste van degene die
zich van het dier bedient terwijl hij
het in gebruik heeft, sluit dat artikel
niet uit dat de eigenaar of bewaarder
niet aansprakelijk is bij gebrek aan
oorzakelijk verband, onder meer wanneer de schadeleider zelf een fout
heeft begaan die de daad van het dier
heeft veroorzaakt en waardoor niet de
daad van het dier maar elke mogelijke
!out van de eigenaar of bewaarder als
oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld (1).

Overwegende
dat uit geen 1 - - - - - - - - - - - - - - enkele considerans of beschikking
(1) Cass., 16 okt. 1902 (Bull. en Pas., 1902, I,
van het vonnis kan worden afgeleid 350); 23 juni 1932 (ibid., 1932; I, 200); 26 jan.
1968
(A.C., 1968, 710); zie L. CORNELIS, De buidat de rechters met het woord
aansprakelijkheid
voor
« schadevergoeding , iets anders tencontractuele
schade veroorzaakt door zaken, blz. 16 tot 18,
hebben bedoeld dan de gevorderde 120 tot 122, 212 tot 247; H. VANDENBERGHE,
dwangsom, die zij als zodanig in de « Aansprakelijkheid voor dieren », in Onrechtomschrijving van de vordering ver- matige daad, actuele tendensen, biz. 77 tot 79;
M. VAN QmcKENBORNE, De oorzakelijkheid in
melden;
bet recht van de burgei'iijke aansprakelijkDat het middel feitelijke grand- heid, blz. 445 en 446; H. VANDENBERGHE en M.
VAN
QmcKENBORNE, « Aansprakelijkheid uit
slag mist;

Om die redenen, vervl"erpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.

onrechtmatlge daad, overzicht van recht~
spraak 1964-1978 >>, in TiJdschl'Jft voor Privaat~
recht, 1980, biz. 1254 tot 1274; R.O. DALCQ,
« Examen de jurisprudence 1973~1979, La
responsabilite delictuele et quasi-delictuelle »,
blz. 410 tot 412, in Revue critique de jurisprudence beige 1980; A. VANHEUVERzwyN, « Force
majeure et responsabilit'aquilienne », in Bulletin des Assurances, 1968, biz. 59-65.

-1166(DE RAS T. DE GROEVE, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 3775)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1982 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

het dier het a! dan niet bestaan van een
fout van de aangesprokene en van het
slachtoffer irrelevant is, doch de aansprakelijkheid van de aangesprokene
vaststaat zodra de toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 van het Burgerlijk
Wetboek, te weten de hoedanigheid van
bewaker, de daad van het dier, de
schade en het oorzakelijk verband tussen die daad en de schade, verenigd zijn;
zodat het arrest, na te hebben vastgesteld dat niet betwist wordt dat verweerder « bewaker was van het dier », dat
eiser « op zijn rijpaard een hoefslag
heeft gekregen van het voor hem stappende paard, bereden door (verweerder) >>, en dat eiser « daarbij aan het linkerbeen verwond werd », niet wettig tot
de niet-aansprakelijkheid van verweerder heeft kunnen besluiten en derhalve,
door niettemin verweerder niet aansprakelijk te achten niettegenstaande het
vastgesteld vervuld zijn van bovenvermelde toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek,
deze wetsbepaling schendt;
tweede onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek, het slachtoffer van
schade slechts dan alleen kan worden
aansprakelijk verklaard voor de schade
als wordt vastgesteld dat die schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, zich oak
zonder de vastgestelde daad van het dier
waarvan de aangesprokene de bewaking
had, zou hebben voorgedaan; zodat het
arrest, na enerzijds het oorzakelijk verband tussen de daad van het dier en de
schade door eiser geleden, te hebben
vastgesteld en anderzijds te hebben
beslist dat eiser, die geen paardlengte
tussen zijn paard en het voor hem stappende had gelaten, een fout in oorzake';jk verband met de schade had begaan,
het wettelijk begrip « oorzakelijk verband » heeft miskend door te beslisen
dat eiser als « enige » aansprakelijke van
het ongeval diende te worden beschouwd
zonder vast te stellen dat de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, zich oak
zonder de vastgestelde daad van het
dier, waarvan verweerder de bewaking
had, zou hebben voorgedaan en derhalve
miskenning inhoudt van de artikelen
1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk
Wetboek die de bovenvermelde regel
insluiten :

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 en 1385
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat omtrent de feiten gean
betwisting bestaat, dat tijdens een wandeling waarbij vier ruiters, twee aan
twee, op een landweg reden, het paard
bereden door (verweerder) onverwachts
een hoefslag toegebracht heeft aan
(eiser), die daarbij aan het linkerbeen
verwond werd en dat (verweerder) niet
betwist dat hij bewaker was van het
dier, niettemin beslist dat (eiser), die valgens het hof van beroep een fout had
begaan, als « enige aansprakelijke voor
het ongeval » moet beschouwd worden,
op grond dat « niet betwist (wordt) dat
het paard van (verweerder) en dat van
(eiser) niet tot dezelfde stal behoorden »,
dat « ook niet betwist (wordt) dat (eiser)
op minder dan een paardlengte achter
(verweerder) reed "• dat « degenen die de
ruitersport beoefenen, moeten weten dat
paarden die niet tot dezelfde stal behoren tegenover elkaar bijzonder vurig
kunnen optreden en dat, wanneer zij te
dicht bij elkaar zijn, er gevaar bestaat
dat ze onverwachts naar elkaar slaan »,
dat « een normaal zorgzaam ruiter ( ... )
daarmede rekening (moet) houden wanneer hij in groepsverband rijdt », dat
« klaarblijkelijk ( ... ) (eiser), door op minder dan een paardlengte achter (verweerder) te rijden, die elementaire voorzichtigheidsplicht niet in acht (heeft)
genomen »; en dat « in hoofde van (verweerder) ( ... ) geen enkele fout bewezen
(is) »,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artiKel 1385 van het Burgerlijk
Wetboek de eigenaar van een dier of
degene die zich ervan bedient terwijl hij
het in gebruik heeft, aansprakelijk is
voor de schade die door het dier is verOverwegende dat artikel 1385 van
oorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring
stand dan we! verdwaald of ontsnapt het Burgerlijk Wetboek, hoewel het
was; derhalve voor het bestaan van de een wettelijk en niet weerlegbaar
aansprakelijkheid van de bewaarder van vermoeden van schuld aan de
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schade die door het dier is veroorzaakt, instelt ten laste van de eigenaar of, terwijl hij het in gebruik
heeft, van degene die zich van het
dier bedient, niet uitsluit dat de
eigenaar of bewaarder niet aansprakelijk is bij gebrek aan oorzakelijk
verband, onder meer wanneer de
schadelijder zelf een fout heeft begaan die de daad van het dier heeft
veroorzaakt en waardoor niet de
daad van het dier maar elke mogelijke fout van de eigenaar of
bewaarder als oorzaak van de
schade wordt uitgeschakeld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de schade is veroorzaakt
door een hoefslag aan eiser gegeven
door het paard, bereden door verweerder; dat eiser achter verweerder reed op minder dan een paardlengte afstand en dat de bereden
paarden niet tot dezelfde stal behoren; dat het, op grond dat degenen
die de ruitersport beoefenen, moeten weten dat paarden die niet tot
dezelfde stal behoren tegenover
elkaar bijzonder vurig kunnen
optreden en dat, wanneer zij te
dicht bij elkaar zijn, er gevaar
bestaat dat ze onverwachts naar
elkaar slaan, en een normaal zorgzaam ruiter daarmee rekening moet
houden wanneer hij in groepsverband rijdt, oordeelt dat eiser die elementaire voorzichtigheidsplicht niet
in acht heeft genomen; dat het door
te beslissen dat eiser dan ook
wegens de voormelde fout als enige
aansprakelijke voor het ongeval
moet worden beschouwd en geen
enkele fout van verweerder is bewezen, te kennen geeft dat de fout van
eiser zodanig is dat ze de enige oorzaak is van de hoefslag die de
schade tot gevolg heeft gehad en
elke mogelijke fout van verweerder
als oorzaak van de schade uitsluit;
Dat het aldus de beslissing dat
verweerder in het geheel niet en
eiser voor het geheel aansprakelijl·
is, wettelijk verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Soetaert - GelijkJuidende conclusie van van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. De Gryse.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 8, LID I - RECHT VAN EEN lEDER OP
EERBIEDIGING VAN ZIJN PRIVE-LEVEN EN
ZIJN BR!EFWISSELING - BEGR!P_

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 8, LID 2 - INMENG!NG VAN ENIG OPENSAAR GEZAG MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN EEN IEDERS RECHT OP EERBIEDIG!NG VAN ZIJN BRIEFWISSELING
WETTIGHEID - VEREISTEN.

3° BEWIJS

STRAFZAKEN BEW!JSKRACHTIGE GEGEVENS IN NEDERLAND VERKREGEN DOOR HET AFLU!STEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN OVEREENKOMST!G DE
NEDERLANDSE WETGEVING - WETTIGHEID
- VEREISTEN.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BEWIJS IN NEDERLAND VERKREGEN DOOR HET AFLU!STEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN OVEREENKOMSTIG DE
NEDERLANDSE WETGEVING - GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6, LID I - BEWIJS IN NEDERLAND VERKREGEN DOOR HET AFLU!STEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN OVEREENKOMSTIG DE
NEDERLANDSE WETGEVING - GEEN STRIJDIGHEID MET EEN IEDERS RECHT OP EEN
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TELEFOON

BEWIJS IN NEDERLAND VERKREGEN DOOR
HET AFLUISTEREN VAN. TELEFOONGESPREKKEN OVEREENKOMSTIG DE NEDERLANDSE
WETGEVING.

1" Telefoongesprekken vallen onder de
begrippen « prive-leven en briefwisseling », waarvan de eerbiediging is
gewaarborgd bij art. 8, lid 1, Europees
Verdrag Rechten van de Mens (1) (2).
2" en 3" Naar recht verantwoord is de

veroordeling die door de Belgische
rechter is uitgesproken op basis van
bewijskrachtige gegevens die in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, als
in zodanige inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op eerbiediging
van de briefwisseling bij de wet is
voorzien en die nodig was a.m. voor
het handhaven van de orde en het
voorkomen van strafbare feiten (3).
(Art. 8, lid 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens.)
(1) Z1e het arrest van het Europees Hof
Rechten van de Mens, 6 sept. 1978, in zale
Klass e.a. (Publication Cour europeenne, 1979,
serie A, vol. 28); dat arrest heeft zeer duidelijk
de grenzen omschreven waarbinnen het afluisteren van telefoongesprekken kap. worden toegestaan. Het Hof legt er de nadruk op dat
art. 8, lid 2, dat voorziet in een exceptie op een
door dat verdrag gewaarborgd recht, strikt
moet worden uitgelegd (zie nr. 42). Het arrest
zet de voorwaarden uiteen wajlronder zodanige exceptie mogelijk is : in nr. 43 (« voor
zover bij de wet is voorzien »), nr. 44 (wanneer
de fundamentele orde van de democratie tegen
een nakend gevaar moet worden gevrijwaard),
nr. 47 (een m1ddel tot besche:rming van de
democratische staat), nr. 59 (er moet gezocht
worden naar een evenwicht tussen de uitoefening door eenieder van het hem in art. 8, lid 1
gewaarborgde recht .en de noodzaak, volgens
lid 2 van dat artikel, om te voorzien in een
verborgen bewaking tot bescherming van de
democratlsche samenleving in haar geheel).
Volgens dat arrest is het niet voldoende dat
de wet het afluisteren van telefoongesprekken
toestaat, doch daar is het ook vereist dat er, in
ieder concreet geval, enkel gebruik van
gemaakt wordt voor zover de bescherming van
de democratlsche staat zulks absoluut vereist.

E.K.
(2) Zie H ALBERS, " Het wankel evenwicht
tussen algemeen en priv€!-belang : de zaak
Klass '• R W., 23 dec. 1978, kol. 1073 tot 1086.
(3) Zie P E. TROUSSE, « La preuve des infractions », m Rev dr pen., mei 1959, blz. 731 tot
766; R. CHARLEs en P DE CANT, « Les precedes

4", 5" en 6" Het feit dat bewijskrachtige

gegevens zijn verkregen door het
afluisteren van telefoongesprekken in
Nederland, overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, is niet strijdig met
de eerbiediging van het recht van verdediging of met het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak als
voorgeschreven bij art. 6.1 Europees
__v._e_r_d_r_a_g_R_e_c_h_t_en
__
va_n_d_e_M_e_n_s_._ __
nouveaux d'investigation scientifique et la protection des drois de la defense », in Rev. de dr.
internat. et de dr. camp., Brussel, 1958, blz. 437
tot 449; M. DENYS, « Memorandum over de
bescherming van het telefoongeheim naar Belgisch recht », in R. W., 1966-1967, kol. 1785 tot
1788; R. ABRAHAMS, « La preuve civile par magn€tophone ))' in J. T., 20 okt. 1963, blz. 581 tot
585; R. MA'ITHIJS, « Geluidstechniek in burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht », in R. W.,
17 nov. 1963, kol. 577 tot 604; J. RDTSAERT, , Le
systeme jurisprudentiel du droit au respect de
la vie privee », in J.T., 15 sept. 1973, blz. 489
tot 497; J. VELD, « La Convention europeenne
des droits de l'homme et le droit au respect de
la vie privee, du domicile et des communications », in Vie privee et droits de l'homme
(Actes du troisiE~me colloque international sur
la Convention europeenne des droits de !'hornme, Bruxelles, 30 sept.-3 oct. 1970, Brussel,
1973, blz. 100 tot 113; J. VELU, « Le droit au
respect de la vie privee et ses limitations en
droit belge », in Rapports belges du IXe
Congres de l'Academie de droit compare,
Teheran, 27 sept. - 4 oct. 1974, Brussel, 1974,
blz. 429; PH. QuARRE, « Des pouvoirs accordes
au juge repressif pour la recherche de la
verite dans le cadre d'une procedure d'audiance
accusatoire >l, in Liber Amicorum, Hermann Bekaert, Gent, 1977, blz. 309 en 319; R. SCREVENS.
« La preuve penale en droit beige », in La
p1·esentation de la preuve et la sauvegarde des
libertes individuelles (Troisieme colloque
du Departement des droits de l'homme ), Brussel, 1977, blz. 63 tot 90; R. LEGROS, ' La preuve
legale en droit penal », in J.T., 28 okt. 1978,
biz. 589 tot 595; H. BEKAERT, « Le contr6le des
r Jmmunications a distance dans un nouveau
Code de procedure penale », in Rev. dr. pen.,
1978, blz. 607 tot 662; ALAIN DE NAuw, « Het
afluisteren van telefoongesprekken op bevel
van de onderzoeksrechter » 1 in R. W., 7 mei
1983, kol. 2369 tot 2380.
Over de betekenis van de uitdrukking
« ingerence ... prevue par la loi », in art. 8,
lid 2, Europees Verdrag Rechten van de Mens,
zie noot L. Pradel, Cass. fr ., 9 okt. 1980, Rec.
Dall. Sir, 1981, 332; Cour de Justice de Luxembourg, 2 april 1980, J.T., blz. 489.
Over art. 125g Nederlands Wetboek van
Strafvordering, zie onder dat artikel de commentaar in « Wetboek van Strafvordering »,
prof. Melm; Hoge Raad der Nederlanden,
1 feb. 1977, met concl. adv.-gen. Remmelink,
Ned. Jurisp1'., 1977, nr. 230. Over de wettig
heid van bewijzen in het algemeen, zie Cass.,
2 mei 1961 (Bull. en Pas., 1960, I, 1020 en
noot 4); 29 okt. 1963, J.T., 1963, blz. 40) en
17 aug. 1979 (A.C., 1979, 1341).
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macht weliswaar niet ongelimiteerd is
(latitude illimitee), doch dat er valARREST
gens het Europees Hof adequate en vol(A.R. nr. 7913)
doende waarborgen tegen misbruik moeten voorzien zijn; dat dienovereenkomstig de gegevens van het onderzoek in
HET HOF; - Gelet op het bestre- Nederland op volkomen wettige wijze
den arrest, op 12 januari 1983 door verkegen werden; dat in Belgie geen
het Hof v-an Beroep te Antwerpen overtredingen op de wetgeving inzake
gewezen;
het briefgeheim of de bescherming van
de telefonische communicaties zijn
Over het middel, afgeleid uit de scherr- gepleegd; dat het onderzoek in dit land
ding van de artikelen 22 en 97 van de startte uitgaande van inlichtingen uit
Grondwet, 8, 154, 189 en 211 van het Nederland die, zoals boger gezegd, conWetboek van Strafvordering, 17 tot en form de aldaar vigerende wetgeving wermet 20 van de wet van 13 oktober 1930 den bekomen; dat derhalve het Hof vasttot samenordening der verschillende stelt dat het in het dossier aanwezige
wetsbepalingen op de telegrafie en de bewijsmateriaal op rechtmatige wijze
telefonie met draad, 125g van het Neder- werd vergaard en dat bij de beoorde!ing
lands Wetboek van Strafvordering, 6.1 en van de zaak met de gegevens ervan
9 van het Europees Verdrag tot Bescher- rekening moet worden gehouden,
ming van de Rechten van de Mens en de
terwijl, eerste onderdeel, eerste eiser
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd in zijn conclusie uitdrukkelijk de wettigheid
van het afluisteren van telefoongebij de wet van 13 mei 1955, en van het
sprekken betwistte; het arrest daarentealgemeen rechtsbeginsel van het recht gen beslist dat het afluisteren toegelaten
van verdediging,
is door « de Nederlandse wetgeving »,
doordat het arrest de eisers schuldig zonder te preciseren welke Nederlandse
wet
dergelijk procede toelaat en/of, evenverklaart aan de hun ten laste gelegde
feiten en daarvoor straffen uitspreekt, tueel, de daarin bepaalde voorwaarden
in
feite
werden nageleefd; het Hof van
rekening houdend met het in het dossier
aanwezige bewijsmateriaal, waarvan de Cassatie aldus in de onmogelijkheid verrechtmatigheid der vergaring door eerste keert de wettigheid van de beslissing, in
eiser betwist werd, op grond : dat vast- het Iicht onder meer van het door eerste
staat dat de onderzoeksverrichtingen van eiser ingeroepen middel, te toetsen; het
de Nederlandse Centrale Recherche, arrest derhalve niet regelmatig is gemoonder meer het afluisteren van telefo- tiveerd (schending van artikel 97 van de
nische verbindingen, conform de aldaar Grondwet);
vigerende wetgeving, in Nederland wertweede onderdeel, eerste eiser in zijn
den uitgevoerd, en dit met toelating van conclusie uitdrukkelijk de wettigheid van
de rechter-commissaris; dat het alsdan het afluisteren van telefoongesprekken
gebruikte procede, toegelaten door de betwistte; artikel 125g van het NederNederlandse wetgeving, niet ingaat landse Wetboek van Strafvordering
tegen de bepalingen van het Europees bepaalt dat, tijdens het gerechte!ijk
Verdrag over de Rechten van de Mens; vooronderzoek, de rechter-commissaris
dat zulks duidelijk onderstreept wordt in bevoegd is, indien het onderzoek dit
het arrest van 6 september 1978 van het dringend vordert en een misdrijf betreft,
Europees Hof voor de Rechten van de waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaMens inzake Klass en anderen, waarin ten, te bepalen dat telefoongesprekken,
uitdrukkelijk gesteld wordt : « Het Hof ten aanzien waarvan het vermoeden
moet aanvaarden dat in een democra- bestaat dat de verdachte eraan deeltische samenleving een wettelijk gere- neemt, door een opsporingsambtenaar
geld geheim toezicht op briefwisseling, worden afgeluisterd of opgenomen; het
telecommunicaties en dergelijke, in een arrest in casu weliswaar vaststelt << dat
uitzonderlijke situatie noodzakelijk is de onderzoeksverrichtingen van de
voor de nationale veiligheid, de bescher- Nederlandse Centrale Recherche, onder
ming van de orde en het voorkomen van meer het afluisteren van telefonische
strafbare feiten » (§ 48), en : << De Natio- verbindingen, conform de aldaar vigenale Wetgever beschikt, wat betreft de rende wetgeving, in Nederland werden
keuze van de modaliteiten van bewaking uitgevoerd, en dit met toelating van de
of toezicht, over een zekere discretio- 1 rechter-commissaris »; het arrest even(AKDOGAN, OGUZCAN)
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telefoongesprekken waarvoor de toelating tot afluisteren en het opnemen werd
verleend, het vermoeden bestond dat de
verdachte eraan zou deelnemen, essentieel vereiste voor de wettigheid van de
toelating; het Hof van Cassatie aldus
niet aileen in de onmogelijkheid verkeert
de wettigheid van de beslissing, in het
hcht onder meer van het door eerste
eiser ingeroepen middel, te toetsen, doch
het arrest bovendien, uit de door het hof
van beroep gedane vaststellingen, niet
wettig heeft kunnen afleiden dat « de
gegevens van het onderzoek in Nederland op volkomen wettige wijze verkregen werden »; het arrest derhalve niet
regelmatig is gemotiveerd (schending
van artikel 97 van de Grondwet) en niet
wettelijk is verantwoord (schending van
artikel 125g van het Nederlandse Wethoek van Strafvordering);

briefwisseling », waarvan de eerbiediging gewaarborgd wordt bij artikel 8.1
van het Europees Verdrag betreffende de
rechten van de mens; een inmenging van
het openbaar gezag, met betrekking tot
de uitoefening van het recht op eerbiediging van het prive-leven en de briefwisseling, overeenkomstig artikel 8.2 van
voormeld verdrag, slechts toegelaten is,
voor zover zij bij de wet is voorzien en
in een democratische samenleving nodig
is, in het belang van 's lands veiligheid,
de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen; het
voor de toelaatbaarheid van de inmenging derhalve niet volstaat dat zij « bij
de wet is voorzien », doch bovendien
derde onderdeel, eerste eiser in zijn moet aangetoond worden dat de inmenconclusie aanvoerde « dat ... stuk nr. 3, ging « in een democratische samenleving
pagina 2, te weten het proces-verbaal nodig is »,in het belang van een of meer
nr. 24/1982 van de gemeentepolitie Rot- van genoemde doelstellingen; het afluisterdam, duidelijk vermeldt dat op dins- teren van telefoongesprekken slechts in
dag 5 maart 1982 Hasan, later ge!dentifi- uitzonderlijke omstandigheden, zoals
ceerd met (eerste eiser), vanuit Tur- inzake terrorisme, « nodig » kan geacht
kije belde naar het telefoonnummer worden; de nationale overheden welis010/200.940 en daarbij sprak met een waar, zoals het arrest vaststelt, over een
genaamde Ozdemir ... »; het arrest in het zekere discretionaire macht beschikken
onzekere laat of het heeft willen beslis- ten aanzien van de bepaling van de consen dat reeds op het ogenblik dat de toe- crete modaliteiten van het afluisteren
lating tot afluisteren en opnemen werd van telefoongesprekken; de rechter evenverleend, het vermoeden bestond dat de wei dient na te gaan, bij het onderzoek
eisers aan de af te luisteren en op te van de wettigheid van die modaliteiten,
nemen telefoongesprekken zouden deel- of er passende en voldoende waarborgen
nemen, dan we! dat dit vermoeden op bestaan tegen misbruiken, afhankelijk
het ogenblik van de beslissing nog niet van de omstandigheden van de zaak,
bestond en de identiteit van de afgeluis- zoals onder meer de aard, de omvang en
terde persoon pas achteraf kon worden de duur van de afluistering, de redenen
vastgesteld - zoals door eerste eiser in die tot de maatregel geleid hebben, de
zijn conclusie uiteengezet -; het arrest overheden die bevoegd zijn om de maatin dit laatste geval artikel 125g van het regel toe te staan, uit te voeren en te
Nederlandse Wetboek van Strafvordering controleren, de mogelijkheden van
zou schenden, nu deze wetsbepaling de beroep in het interne recht; eerste eiser
wettigheid van een toelating tot afluiste- bij conclusie aanvoerde dat het afluisteren en opnemen uitdrukkelijk afhanke- ren van telefoongesprekken in casu in
lijk stelt van een vooraf bestaand ver- strijd was met artikel 8 van het verdrag;
moeden dat bepaalde verdachten eraan het bestreden arrest dit middel verwerpt,
zullen deelnemen; het arrest, dat aange- zonder vast te stellen dat het afluisteren
telefoongesprekken
in
casu
tast is door een dubbelzinnigheid, van
althans een onduidelijkheid in de moti- geschiedde in het belang van een of
vering, derhalve niet regelmatig is gemo- meer van de in het verdrag bedoelde
tiveerd (schending van artikel 97 van de doelstellingen; het arrest, in elk geval,
Grondwet), en in elk geval niet wette- evenmin in concreto nagaat of het afluislijk is verantwoord (schending van arti- teren nodig was in een democratische
kel 125g van het Nederlandse Wetboek samenleving, op grand onder meer van
van Strafvordering);
het bestaan van een uitzonderlijke situavierde onderdeel, telefoongesprekken tie, en van het voorhanden zijn van pasbehoren tot het « prive-leven » en de sende en voldoende waarborgen tegen
1
«
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concrete omstandigheden van de zaak;
het arrest, door te beslissen dat het litigieuze afluisterprocede niet ingaat tegen
de bepalingen van het Europees Verdrag,
zonder te onderzoeken of aan atle voorwaarden gesteld in artikel 8.2 van het
verdrag voldaan was, derhalve niet wettelijk is verantwoord (schending van
artikel 8 van het Europees Verdrag
betreffende de rechten van de mens);
vijfde onderdeel, het afluisteren van
telefoongesprekken in Belgie verboden is
op grond van onder meer de artikelen 22
van de Grondwet en 17 tot en met 20 van
de wet van 13 oktober 1930 tot samenordening van de verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie met
draad; bewijzen die verkregen werden
door het aftappen van telefoongesprekken derhalve tegen de beschuldigde niet
wettig kunnen worden aangevoerd; het
verbod om telefoongesprekken af te Juisteren van internationale openbare orde
is en derhalve tot gevolg heeft dat ook in
het buitenland opgenomen telefoongesprekken, zelfs indien zij in overeenstemming zouden zijn met de vreemde
wet, in Belgie niet wettig als bewijs in
strafzaken kunnen dienen; het arrest,
door te beslissen dat de gegevens van
het onderzoek, onder meer die welke
voortvloeien uit in Nederland afgeluisterde telefoongesprekken, in aanmerking
kunnen genomen worden bij de beoordeling van de zaak, het bewijs van de
telastleggingen steunt op gegevens die
daartoe geen wettige grondslag kunnen
zijn, en derhalve de artikelen 22 van de
Grondwet, 8, 154, 189, 211 van het Wethoek van Strafvordering, en 17 tot en
met 20 van de wet van 13 oktober 1930
tot samenordening van de verschillende
wetsbepatingen op de telegrafie en de
telefonie met draad schendt;
zesde onderdeel, artikel 6.1 van het
Europees Verdrag betreffende de rechten
van de mens aan elke beschuldigde het
recht op een « eerlijke behandeling van.
zijn zaak >> waarborgt; om te beoordelen
of de zaak eerlijk werd behandeld, men
weliswaar moet nagaan of de zaak in
haar geheel het voorwerp van een eerlijk
proces heeft uitgemaakt, doch zulks niet
wegneemt dat een welbepaald element
van het proces, gelet op het gewicht van
dit element in het geheel, aan bet proces
zijn « eerlijk » karakter kan ontnemen;
de telastleggingen, blijkens de vaststellingen van het arrest, in casu gesteund
zijn op gegevens vergaard tijdens een
gerechtelijk onderzoek waarbij telefoon-

gesprekken werden afgeluisterd; een op
die gegevens gesteunde bewijsvoering
niet verenigbaar is met de vereisten die,
in een democratische samenleving, aan
een eerlijk proces worden gesteld; het
arrest, door te beslissen dat de gegevens
van het onderzoek, onder meer deze die
voortvloeien uit afgeluisterde telefoongesprekken, in aanmerking kunnen worden gesteld bij de beoordeling van de
zaak, aan de eisers een eerlijke behandeling van hun zaak ontzegt en derhalve
artikel 6.1 van het Europees Verdrag
over de rechten van de mens en het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het afluisteren van telefoongesprekken in Nederland plaatsvond overeenkomstig de Nederlandse wetgeving; dat het voorts
releveert dat dit procede, zoals het
is geregeld door de Nederlandse wet
en ten deze werd toegepast, niet
ingaat tegen de bepalingen van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; dat het arrest
ten slotte constateert dat in Belgie
geen overtredingen zijn gepleegd op
de wetten inzake het briefgeheim en
de telefonische verbindingen;
Overwegende dat het
arrest
zodoende te kennen geeft dat de
telefoongesprekken in Nederland op
wettige wijze werden afgeluisterd;
dat het arrest, bij ontstentenis van
een concrete conclusie met betrekking tot de toepassing van de Nederlandse wet, de bepalingen van deze
wet niet hoefde op te geven en evenmin moest constateren dat de
daarin bepaalde voorwaarden waren
vervuld;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het derde
onderdeel betreft :
Overwegende dat eerste eiser concludeerde zoals in het derde onderdee! is weergegeven, maar, zoals
reeds is geconstateerd in het antwoord op het eerste onderdeel, geen
concreet verweer aanvoerde met
betrekking tot de toepassing van

-1172artikel 125g van het Nederlandse nodig is, onder meer voor de
bescherming van de openbare orde
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat dit artikel luidt : en het voorkomen van strafbare fei« tijdens het gerechtelijk vooronder- ten;
De telefoongesprekken niet uitzoek is de rechter-commissaris
bevoegd, indien het onderzoek het drukkelijk in dit artikel staan verdringend vordert en een misdrijf meld maar vallen onder de begripbetreft, waarvoor voorlopige hechte- pen « prive-leven >> en « briefwissenis is toegelaten, te bepalen dat tele- ling >>;
foongesprekken, ten aanzien waarOverwegende dat artikel 125g van
van het vermoeden bestaat, dat de het Nederlandse Wetboek van Strafverdachte eraan deelneemt, door vordering het afluisteren of opneeen opsporingsambtenaar worden men van telefoongesprekken « tijafgeluisterd of opgenomen >>;
dens het gerechtelijk vooronderDat, volgens de uitlegging van zoek » toestaat, indien het onderdeze bepaling in Nederland, waar- zoek dit dringend vordert en een
mee ook Belgische rechters reke- misdrijf betreft waarvoor voorlopige
ning moeten houden, nergens steun hechtenis is toegelaten;
is te vinden voor de opvatting dat
Overwegende dat het arrest, met
gegevens, welke zijn verkregen door verwijzing naar de stukken van het
afluisteren
overeenkomstig
het dossier, vaststelt dat het afluisteren
bepaalde in dit artikel, tijdens een van de telefoongesprekken, die de
gerechtelijk vooronderzoek tegen aanleiding waren tot het instellen
een bepaalde of, zoals artikel 181 van de strafvervolging tegen de
van voormeld wetboek, mogelijk eisers wegens het verhandelen van
maakt, vooralsnog onbekende ver- hero'ine, bij het uitvoeren van
dachte, nimmer tegen een andere « onderzoeksverrichtingen van de
zouden mogen worden gebezigd;
Nederlandse Centrale Recherche »
Overwegende dat het hof van in Nederland plaatsvond, in opberoep derhalve niet verplicht was dracht van een rechter-commissaris,
na te gaan of ten aanzien van de overeenkomstig de Nederlandse wet;
telefoongesprekken, waarvan het
Dat het arrest zodoende constaafluisteren werd bevolen, reeds op teert dat de inmenging van het
het ogenblik van de beschikking van openbaar gezag ten deze « bij de
de rechter-commissaris met betrek- wet was voorzien >> en nodig was,
king tot dit afluisteren, het vermoe- onder meer om de openbare orde te
den bestond dat de eisers of een van beschermen en strafbare feiten te
hen aan deze gesprekken zouden voorkomen; dat aldus naar recht is
deelnemen;
verantwoord de beslissing volgens
Dat de onderdelen niet kunnen welke deze inmenging niet ingaat
worden aangenomen;
tegen de bepalingen van voormeld
verdrag en « de gegevens van het
Wat het vierde onderdeel betreft : onderzoek in Nederland op volkoOverwegende dat artikel 8 van het men wettige wijze (werden) verkreVerdrag tot Bescherming van de gen »;
Rechten van de Mens en de FundaDat het onderdeel feitelijke grandmentele Vrijheden, waarin het recht slag mist;
van eenieder op eerbiedlging van
Wat het vijfde onderdeel betreft :
zijn prive- en gezinsleven, zijn huis
~n zijn briefwissellng is vastgelegd,
Overwegende dat, zoals blijkt uit
de inmenging van het openbaar het antwoord op het vierde ondergezag met betrekking tot de uitoefe- dee!, artikel 8 van het Verdrag tot
ning van dit recht toestaat, « voor Bescherming van de Rechten van de
zover bij de wet is voorzien >> en in Mens en de Fundamentele Vrijheeen
democratische
samenleving den het afluisteren of opnemen van

-1173telefoongesprekken toestaat, « voor ging en de partijen, zoals ten deze,
zover bij de wet is voorzien » en in de aldus verkregen gegevens vrij
een democratische
samenleving hebben kunnen bespreken, zowel
nodig is, onder meer voor het wat betreft hun wettigheid als hun
beschermen van de openbare orde inhoud en de gevolgen die de rechen het voorkomen van strafbare fei- ter, met betrekking tot de gegrondheid van de strafvervolging, eruit
ten;
Overwegende dat de vreemde wet, zou kunnen afleiden;
Dat het onderdeel niet kan wordie het afluisteren of opnemen van
telefoongesprekken regelt en deze den aangenomen;
handelingen
toestaat,
overeenEn overwegende dat de subkomstig de voorschriften van voor- stantiiHe of op straffe van nietigheid
meld artikel 8, als zodanig niet strij- voorgeschreven rechtsvormen in
dig is met de principes die de acht zijn genomen en de beslissing
Belgische wetgever als essentieel overeenkomstig de wet is gewezen;
beschouwt voor het vrijwaren van
de Belgische morele, politieke of
economische orde;
Overwegende dat het arrest, nu
het vaststelt, enerzijds, dat de BelOm die redenen, verwerpt de
gische wetten inzake het briefge- voorzieningen;
veroordeelt de eisers
heim en de telefonische verbindin- in de kosten van hun respectieve
gen niet werden overtreden, ander- voorziening.
zijds, dat het afluisteren van telefoongesprekken plaatsvond overeen24 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter:
komstig de bepalingen van de de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - VerNederlandse wet en voormeld ver- slaggever : de h. Marchal - Gelijkluidrag, en hieruit afleidt dat het dende conclusie van de h. Declercq,
bewijs van de ten laste gelegde mis- advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
drijven op gegevens steunt die op Gryse.
wettige wijze werden verkregen, de
in het onderdeel vermelde wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
enkel ervan uitgaat dat een bewijsvoering door middel van afgeluisterde telefoongesprekken niet verenigbaar is met de vereisten die in
een democratische samenleving aan
een eerlijk proces worden gesteld;
Dat, nu artikel 8.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in een uitzondering
voorziet met betrekking tot dusdanige inmengingen van het openbaar
gezag, artikel 6 van ditzelfde verdrag en het recht van verdediging
niet kunnen zijn geschonden wan. neer de bewijsvoering steunt op een
door dit verdrag toegelaten inmen-
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1° VOORZIENING

24 mei 1983

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - MEMORIE VAN DE
ElSER - MEMORIE IN TE DIENEN TEN MINSTE ACHT DAGEN V66R DE TERECHTZITTING
- BEREKENING VAN DE TERMIJN.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BEWEZENVERKLARING
EENPARIGHEID
DOOR DE APPELRECHTER VAN DE FElTEN
DIE DE EERSTE RECHTER NIET BEWEZEN
HEEFT VERKLAART) - BEGRIP.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
EENPARIGHEID- GEVALLEN WAARIN EENPARIGHEID IS VEREIST.

- 11741' De memorie van de eiser tot cassatie

4° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECBTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACBTE- CASSATIE
VAN DE INTERNERINGSBESLISSING - CASSATIE DIENTENGEVOLGE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECBTSVORDERING.

I

moet ten minste acht valle dagen (1)
v66r de terechtzitting (2) aan het openbaar ministerie worden medegedeeld,
doch art. 420 bis, eerste lid, Sv. zegt
niet dat het werkdagen moeten zijn.
2' Wanneer de raadkamer, op een vorde-

5° VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICB IN CASSATIE TE
VOORZIEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
CASSATIEBEROEP
VAN
DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ
BET ARREST BINDEND WORDT VERKLAARD
VOOR DE VR!JWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

6° VOORZIENING IN CASSATIE -

PERSONEN BEVOEGD OM ZICB IN CASSATIE TE
VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECBTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN BET
GEMEENSCBAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ
- GEEN GEDING TUSSEN DE BEKLAAGDE EN
BET FONDS NOCB VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE TEN VOORDELE VAN DAT FONDS
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

7° CASSATIE-

OMVANG- STRAFZAKENBESLISSING
NIET
AFSCBEIDBAAR
WAT
BETREFT DE OMVANG VAN DE CASSATIE CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE CASSATIE VAN DE VEROORDELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN OP DE
TEGEN DE BEKLAAGDE GERICBTE BURGERLUKE RECBTSVORDERING D!ENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE BESL!SSING
WAARBIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS BUITEN DE ZAAK WORDT
GESTELD
BESLISSING OP DEZELFDE
ONWETT!GBE!D GEGROND EN WAARTEGEN
GEEN
DER VOOR
DE
FEITENRECBTER
BETROKKEN PART!JEN EEN ONTVANKEL!JK
CASSATIEBEROEP KON INSTELLEN.

8° CASSATIE -

OMVANG - STRAFZAKEN BURGERL!JKE RECBTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE
VAN DE VEROORDEL!NG VAN DE BEKLAAGDE
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE, BINDEND VERKLAARD VOOR DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECBTEL!JKE AANSPRAKELIJKBEID GEEN CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR- GEVOLG VAN DE CASSATIE T.A.V. DIE
VERZEKERAAR.

ring tot internering, verklaard heeft de
verdachte " vrij te spreken », moet
de kamer van inbeschuldigingstelling,
a.m. op het hager beroep van het openbaar ministerie, vaststellen dat haar
leden de telastgelegde feiten met eenparigheid van stemmen bewezen hebben verklaard (3); wordt die eenparigheid bij die beslissing niet vermeld,
dan kan zij evenwel worden afgeleid
uit de vaststelling van de eenparigheid
voor de beslissing, waarbij aan de burgerlijke partij schadevergoeding wordt
toegekend.
3' De kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij het hoge1· beroep van het
openbaar ministerie aanhangig is
tegen een beschikking van de raadkamer, die de verdachte, op een vordering tot internering, vrijspreekt, moet
met eenparige stemmen van haar
leden uitspraak doen indien zij beslist
dat de verdachte moet worden gei'nterneerd (4).
4' Cassatie, op het cassatieberoep van de
verdachte, van de interneringsbeslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, leidt tot vernietiging van
de niet definitieve beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, die het gevolg is van
de eerste, en zulks niettegenstaande
afstand, zonder berusting, van het
casatieberoep tegen die laatste beslissing (5).
(1) Noot 3 onder Cass., 28 nov. 1979 (A.C.,
1979-80, 208).
(2) Zie Cass,, 5 feb. en 20 mei 1980 (A.C.,
1979-80, nrs, 346 en 591).
(3) Zie Cass., 28 maart 1979 (A.C,, 1979-80,
893) en 6 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 350).
(4) Zie Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 456) en
6 maart 1979 (ibid,, 1978-79, 790).
(5) Zie Cass., 5 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 3) en 15 dec. 1972 (ibid., 1982-83, nr. 227).

-11755' Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing waarbij het arrest bindend wordt
verklaard voor· de vrijwillig tussengekomen verzekeraar (6).

(HENDRICKX T. GOSIAUX J.B. E.A.. • SECURITAS •
N.V.• GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 8044)

6' De beklaagde is niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen het
HET HOF; - Gelet op het bestreGemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds dat vrijwillig is tussengekomen den arrest, op 17 maart 1983 door
voor het strafgerecht, wanneer tussen het Hof van Beroep te Brussel,
het Fonds en de beklaagde geen kamer van inbeschuldigingstelling,
geding is gevoerd en tegen de
beklaagde geen veroordeling is uitge- gewezen;
Over de grond van niet-ontvankesproken ten voordele var1 dat Fonds
lijkheid van de memorie, opgewor(7).

pen door de vrijwillig tussengekomen partij de Onderlinge Verzekeringsvereniging Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, en afgeleid uit
de tardiviteit van de neerlegging
van die memorie, met name op
13 mei 1983 :
Overwegende
dat
verweerster
aanvoert dat de memorie moest worden neergelegd voile acht werkdagen v66r de terechtzitting;
Overwegende dat deze aanvoering
geen steun vindt in het artikel 420bis, eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering;
Dat de grand van niet-ontvanke8' Wanneer de beslissing waarbij de
beklaagde wordt veroordeeld op de lijkheid faalt naar recht;

7' Wanneer, op het cassatieberoep van
de beklaagde, de beslissingen die
gewezen zijn op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering vernietigd worden,
strekt die cassatie zich uit tot de
beslissing, gegrond op dezelfde onwettigheid, waarbij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten de
zaak wordt gesteld; immers, tegen die
beslissing kon geen der voor de feitenrechter gedingvoerende partijen een
ontvankelijk cassatieberoep instellen
en zij is derhalve onafscheidbaar wat
betreft de omvang van de cassatie (8).

burgerlijke rechtsvordering op diens
cassatieberoep wordt vernietigd en de
verzekeraar van zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, die voor de feitenrechter vrijwillig is tussengekomen,
zich niet in cassatie heeft voorzien,
heeft de beslissing, waarbij de veroordeling voor de verzekeraar bindend
wordt verklaard, geen reden van
bestaan meer (9).

-----------------1
(6) Zie Cass., 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80,

nr. 38).
(7) en (8) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978,
993).
(9) Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 790).
In de redenen van het geannoteerde arrest
wordt ·terecht gepreciseerd dat die beslissing
geen reden van bestaan meer had en dat er
dus van uitbreiding van cassatie geen sprake
was, aangezien geen ontvankelijk cassatiebe~
roep kon worden ingesteld, zodat het beter
zou geweest zijn dat die nuance oak tot uiting
was gekomen in het beschikkende gedeelte
van het arrest.

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 7, 8 van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen en
gewoontemisdadigers,
als
vervangen
door de wet van 1 juli 1964, en 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling, na bij een eerste arrest de
beschikking van de raadkamer teniet te
hebben gedaan omdat de raadkamer niet
de bevoegdheid had om eiser vrij te
spreken, en bij hetzelfde arrest, alvorens
verder ten gronde uitspraak te doen,
aanvullende onderzoeksmaatregelen te
hebben bevolen, met het bestreden
arrest de feiten omschreven in de telast!egging bewezen verklaart en de internering van eiser beveelt, zonder vast te
stellen dat zij met eenparigheid van
stemmen uitspraak doet,

-1176terwijl het gerecht in hoger beroep, inbeschuldigingstelling zou vorderen
ingevolge voormeld artikel 21lbis, na een als naar recht;
vonnis van vrijspraak of een buitenverOverwegende dat het arrest van
volgingstelling geen veroordeling of verwijzing kan uitspreken dan met eenpa- 17 maart 1983, dat thans wordt

rige stemmen van zijn leden, en de bestreden, de ten laste gelegde feibepalingen van de wet van 1 juli 1964 ten A en B bewezen verklaart, de
aan deze regel niets hebben afgedaan : internering van eiser gelast, hem in

Overwegende dat de procureur
des Konings voor de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven de internering van eiser had
gevorderd op grand van de verdenking : te Herent, op 22 november
1980 : A. bij een verkeersongeval dat
aan zijn persoonlijk toedoen is te
wijten, door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het
oogr.nerk de persoon van een ander
aan te randen, onopzettelijk de dood
te hebben veroorzaakt van Ronald
Gosiaux; B. als bestuurder van een
voertuig of van een dier, nar.nelijk
een personenwagen, wetende dat dit
voertuig of dat dier oorzaak was,
dan wei aanleiding is geweest tot
een ongeval op een openbare plaats,
een ongeval dat voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot
gevolg heeft gehad, de vlucht te hebben genomen om zich aan de
dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet
aan zijn schuld te wijten is, het misdrijf aan het persoonlijk toedoen
van de dader te wijten zijnde;
Overwegende dat eiser door de
raadkamer, bij beschikking van
11 december 1981, werd « vrijgesproken >>;
Overwegende dat het Hof van
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van
29 juni 1982, gewezen onder meer
op het hoger beroep van het openbaar r.ninisterie - door het arrest
verkeerdelijk verzet genoemd -, de
beroepen beschikking heeft teniet
gedaan en, met eenparigheid van
stemmen, de met de zaak belaste
onderzoeksrechter heeft gelast het
gerechtelijk onderzoek te vervolledigen en daarna de processtukken
mee te delen aan de procureur-generaal opdat deze voor de ·kamer van

de kosten van de strafvordering veroordeelt en de teruggave van overtuigingsstukken beveelt zonder vast
te stellen dat die beslissingen met
eenparigheid van stemmen worden
genomen; dat het arrest voorts, met
eenparigheid van stemmen, over de
civielrechtelijke vorderingen uitspraak doet;
Overwegende dat het hof van
beroep een in eerste aanleg gedane
vrijspraak niet verr.nag te hervormen en te vervangen door een
beslissing dat de ten laste gelegde
feiten bewezen zijn, tenzij het vaststelt dat die beslissing met eenparigheid van stemmen wordt genamen;
Overwegende dat dezelfde eenparigheid vereist is om in hoger
beroep de r.naatregel van internering
te gelasten die in eerste aanleg niet
was uitgesproken;
Overwegende dat, zo uit de ten
aanzien van de civielrechtelijke vordering vastgestelde eenparigheid
van stemmen weliswaar kan worden
afgeleid dat de appelrechters eenparig van oordeel zijn dat de feiten
van de telastlegging bewezen zijn,
daaruit evenwel niet blijkt dat de
beslissing tot internering eenparig
is genomen; dat de loutere vermelding van artikel 211bis van het Wethoek van Strafvordering daartoe
niet volstaat;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders sub 1 tot 8 :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening, onder
voorbehoud van het recht opnieuw
cassatieberoep in te stellen wanneer
ter zake eindbeslissingen in de zin

-1177van artikel 416 van het Wetboek van gesteld, beslissing die op dezelfde
Strafvordering zullen zijn gewezen; onwettigheid berust en waartegen
Overwegende evenwel dat de ver- geen van de partijen een ontvankenietiging van de beslissing op de lijk cassatieberoep kon instellen;
strafvordering de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders, die het
gevolg zijn van de eerstbedoelde
Om die redenen, verleent akte
beslissing;
van de afstand; vernietigt het
bestreden arrest; veroordeelt eiser
III. In zoverre de voorziening in de kosten van zijn afstand en in
gericht is tegen de beslissing waar- een tiende van de overige kosten, en
bij het arrest gemeen wordt ver- laat de resterende kosten ten laste
klaard aan de naamloze vennoot- van de Staat; beveelt dat van het
schap Securitas, vrijwillig tussenge- thans gewezen arrest melding zal
komen partij :
worden gemaakt op de kant van het
Overwegende dat eiser geen hoe- vernietigde arrest; verwijst de zaak
danigheid heeft om tegen zodanige naar het Hof van Broep te Gent,
beslissing cassatieberoep in te stel- kamer van inbeschuldigingstelling.
len;
1983 - 2' kamer - Voorzitter :
Dat de voorziening niet ontvanke- de24h.mei
Chatel - Verslaggever : de h.
lijk is;
Rauws - Gelijkluidende conclusie van
Overwegende evenwel dat, wegens de h. Declercq, advocaat-generaal
de vernietiging van de beslissing op Advocaten : mrs. van Heeke en De
de tegen eiser ingestelde civielrech- Gryse.
telijke vorderingen, de beslissing
waarbij het arrest aan de vrijwillig
tussengekomen partij gemeen wordt
verklaard, geen reden van bestaan
meer heeft;
IV. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij de Onderlinge Verzekeringsvereniging Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij, buiten de zaak wordt
gesteld :
Overwegende dat voor de feitenrechter tussen eiser en verweerster
geen geding werd gevoerd en het
arrest ten voordele van laatstgenoemde geen veroordeling ten
nadele van eiser uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders sub 1 tot 8 tegen eiser
zich uitstrekt tot de beslissing waarbij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten de zaak wordt
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1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID IN
VALSE STUKKEN GESCHRIFTE
BEGRIP.

-

BEDRIEGLIJK

OPZET

-

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN VALSHEID IN
GESCHRIFTE - MOREEL BESTANDDEEL VAN
HET MISDRIJF - BEDRIEGLIJK OPZET OF
OOGMERK OM TE SCHADEN.

1' Bedrieglijk opzet, het moreel hestand-

I

dee] van het misdrijf « valsheid in
geschrifte », onderstelt niet noodzakelijk dat de vervalser uit eigen winstbejag heeft gehandeld; de rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing
waarin het bedrieglijk opzet wordt
vastgesteld, wanneer hij zegt dat het

- 1178de bedoeling was van beklaagde om
aan de vennootscbap, waarin bij een
dynamiscbe en actieve rol speelde, een
steviger basis te verscbaffen en ze
aldus « geloofwaardiger » te maken
voor baar scbuldeisers (1). (Art. 193
Sw.)

VORDERING - KOSTEN DIE TEN LASTE VAN
DE STAAT MOETEN BLIJVEN - VERNIETIG!NG
ZONDER VERWIJZING.

4° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ALLEEN
AANHANGIG BIJ DE FEITENRECHTER - KOSTEN DOOR HET OPENBAAR IVIINISTERIE
GEMAAKT OM DE ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TE BRENGEN - KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG.

« Valsbeid in gescbrifte en gebruik
van valse stukken » vereist niet dat de
dader tegelijkertijd met bedrieglijk
opzet en met bet oogmerk om te schaden heeft gehandeld (2). (Artt. 193, 196,
197 en 213 Sw.) (Impliciet.)
1' De kosten van een deskundigenonderzoek dat vereist is om op de strafvordering te kunnen beslissen, zijn kosten
(HOYOUX T. ' RESTOR BRUNO , P.V.B.A. E.A.)
van de strafvordering, oak al dient het
deskundigenonderzoek mede om de
ARREST
rechten van de burgerlijke partij vast
te stellen.
(A.R. nr. 2790)
2' Wanneer de rechter geen veroordeling
uitspreekt omdat de strafvordering is
25 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
verjaard, mogen de kosten van die vorde h. Screvens, afdelingsvoorzitter dering
niet ten laste komen van de
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluibeklaagde (1). (Artt. 162 en 194 Sv.)
dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
3' Wanneer een arrest enkel wordt verSimont.
nietigd in zoverre het de beklaagde
onwettig in kosten van de strafvordering heeft veroordeeld, hoewel die kosten ten Jaste van de Staat dienden te
blijven, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing (2).

2'

530

4' Wanneer in strafzaken alleen nag de

2'

KAMER -

25 mei 1983

1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- KOSTEN VAN HET DESKUNDIGENONDER·
ZOEK - KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
- BEGRIP.

2° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - VERVAL DOOR VERJARING
VEROORDELING
VAN
DE
BEKLAAGDE IN KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING - ONWETTIGHEID.

30 VERWIJZIGING
STRAFZAKEN

-

NA CASSATIE

ARREST

VERNIETIGD

IN

~~~~~!~E;~: 1~E K~~~~~~ ~~~~;
Nota's arrest nr. 529 :

(1) Zie Cass., 6 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 641).
(2) Cass., 3 dec, 1973 (A.C., 1974, 376)

burgerlijke recbtsvordering bij de feitenrechter aanbangig is, zijn de kosten
die bet openbaar ministerie maakt om
de zaak in staat van wijzen te brengen, kosten van de burgerlijke rechtsvorderig (3).
(REMACLE A. T. REMACLE J., HUMBLET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2822)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1983 op verwijzing door het Hof van Beroep te
Bergen gewezen;
I---N-o-ta-'s-ar_r_e-st-n-r.-5-3_0_:_ _ _ _ _ _ __
(1) en (2) Cass., 9 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 90); zie Cass., 25 feb, 1981 (ibid., 1980-81,
nr. 379).
(3) Cass., 22 feb. 1977 (A.C., 1977, 681).

-1179Gelet op het arrest van het Hof
van 30 november 1978 (4);
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
beIangen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 162, 194
en 211 van het Wetboek van Strafvordering, miskenning van het gezag van het
rechterlijk gewijsde van de door het Hof
van Beroep te Luik op 25 november 1974
en 11 mei 1978 in de zaak gewezen
arresten, en van de verbindende kracht
van het op 30 november 1978 door het
Hof van Cassatie in deze zaak gewezen
arrest,

doordat het arrest eiser veroordeelt in
de kosten van beide instanties en de kosten van de strafvordering begroot op het
totaalbedrag van 26.297 frank, met inbegrip van de kosten van het deskundigenonderzoek, nadat het Hof van Beroep te
Luik bij het op 25 november 1974 gewezen en in kracht van gewijsde gegane
arrest, met name met betrekking tot de
strafvordering, een deskundigenonderzoek heeft bevolen ten einde de zaak in
staat van wijzen te brengen en de gevolgen vast te stellen van de aan verweerster toegebrachte slagen, hetzelfde hof
van beroep bij het op 11 mei 1978 gewezen arrest, op strafrechtelijk gebied, de
verjaring van de strafvordering had vastgesteld en de kosten van beide instanties
ten laste van de Staat had gelaten en, op
burgerlijk gebied, eiser had veroordeeld
om aan de burgerlijke partijen schadevergoeding te betalen alsmede de kosten
van beide instanties, met inbegrip van
de kosten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, en dat het Hof van Cassatie, op de voorziening van eiser tegen de
enkele beschikkingen van het arrest van
11 mei 1978 betreffende de burgerlijke
rechtsvorderingen,
bij
arrest
van
30 november 1978 genoemd arrest van
11 mei 1978 had vernietigd, in zoverre
uitspraak was gedaan over die burger{4) A.C., 1978-79, 371.

lijke rechtsvorderingen en de aldus
beperkte zaak had verwezen naar het
Hof van Beroep te Bergen,
terwijl, eerste onderdeel, nu de strafvordering verjaard is en tegen eiser dus
geen enkele straf is uitgesproken, de feitenrechter niet op grand van de artikelen 162, 194 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering eiser mocht veroordelen
in de kosten van de strafvordering, en
met name in de kosten van het deskundigenonderzoek dat was bevolen ten
einde de zaak op strafrechtelijk gebied
in staat van wijzen te stellen;
tweede onderdeel, het bestreden
arrest, door eiser te veroordelen in de
kosten van de strafvordering andere dan
die van het deskundigenonderzoek, een
miskenning inhoudt, enerzijds, van het
gezag van het rechterlijk gewijsde van
het arrest van 11 mei 1978 van het Hof
van Beroep te Luik, in zoverre het, op
strafrechtelijk gebied, de kosten van
beide instanties ten laste van de Staat
had gelegd, en anderzijds, van de verbindende kracht van het arrest van
30 november 1978 van het Hof van Cassatie, in zoverre het arrest van 11 mei
1978 daarbij slechts was vernietigd wat
de uitspraak op de burgerlijke rechtsvordering betreft en voor zover de zaak
slechts binnen die perken naar het Hof
van Beroep te Bergen was verwezen :,

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het door het
Hof van Beroep te Luik op
25 november 1974 gewezen arrest
blijkt dat het Hof, alvorens recht te
doen op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvorderingen,
een
geneeskundig
deskundigenonderzoek heeft bevolen, onder meer om
uit te maken of de verwondingen
waarover
verweerster
zich
beklaagde, veroorzaakt werden door
de slagen waarvan ze het slachtoffer
beweerde te zijn en om, zo ja, na te
gaan of die slagen hetzij een ziekte
of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
een blijvende ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid,
het volledig verlies van het gebruik
van een orgaan of een zware verminking tot gevolg hebben gehad;
dat uit die opdracht blijkt dat, al
was
dat
deskundigenonderzoek

-1180Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
eiser veroordeelt in de kosten van
het deskundigenonderzoek; verwerpt
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten van zijn voorziening;
Dat ingevolge het feit dat het Hof laat de overige kosten ten laste van
van Beroep te Luik in het op dit de Staat; beslist dat er geen grond
punt definitief geworden arrest van is tot verwijzing.
11 mei 1978 de verjaring van de
25 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter :
strafvordering had vastgesteld en de
h. Screvens, afdelingsvoorzitter kosten van die rechtsvordering van de
Verslaggever van de h. Sace - Gelijkluibeide instanties ten laste had gelegd dende conclusie van mevr. Liekendael,
van de Staat, het bestreden arrest advocaat-generaal - Advocaat : mr.
niet zonder de in het middel ver- Bay art.
melde wetsbepalingen en rechtsbeginselen te schenden, eiser kon veroordelen in de kosten van het deskundigenonderzoek;
nodig voor de vaststelling van de
rechten van de burgerlijke partijen,
het in de eerste plaats nodig was
om de strafvordering in staat van
wijzen te stellen, en inzonderheid
om te beslissen of, ten deze, de artikelen 398, eerste lid, 399, eerste lid,
of 400, eerste lid, van het Strafwetboek van toepassing waren;

Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Overwegende dat de kosten van
het deskundigenonderzoek ten laste
moeten blijven van de Staat;

Nr.

531
2'

KAMER -

25 mei 1983

1° HERSTEL IN EER EN RECHTEN WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 621 Wat het tweede onderdeel beONTZETTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT treft :
BESCHERMINGSMAATREGEL T.A.V. MINDEROverwegende dat uit het procesJARIGEN MAATREGEL NIET VATBAAR
VOOR HERSTEL IN EER EN RECHTEN.
verbaal van de terechtzitting van
het Hof van Beroep te Bergen van
7 januari 1983 blijkt dat het bestre- 2° JEUGDBESCHERMING
ONTZETden arrest, waar het eiser veroorTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT BESCHERMINGSMAATREGEL T.A.V. MINDERdeelt « in de kosten van beide
JARIGEN MAATREGEL NIET VATBAAR
instanties en die van de strafvordeVOOR STRAFRECHTELIJK HERSTEL IN EER
ring begroot op het totaalbedrag van
EN RECHTEN.
26.297 frank >>, eiser niet in de kosten van de strafvordering verwijst,
nu die kosten, met uitzondering van 3° VERWIJZING NA CASSATIE - HERSTEL IN EER EN RECHTEN - ONWETTIGHEID
deze van het deskundigenonderzoek,
- MAATREGEL NIET VATBAAR VOOR STRAFten bedrage van 24.992 frank, door
RECHTELIJK HERSTEL IN EER EN RECHTEN
het openbaar ministerie zijn ge- CASSATIE - CASSATIE ZONDER VERWIJmaakt om de zaak op burgerlijk
ZING.
gebied in staat van wijzen te stellen
en mitsdien de burgerlijke rechts1" en 2" De ontzetting van de ouderlijke
vordering betreffen;

Dat het tweede onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen;

macht overeenkomstig art. 32 Jeugdbeschermingswet is een beschermingsmaatregel t.a. v. minderjarigen, die niet
kan worden gelijkgesteld met de straiten bedoeld in art. 621 Sv. en waamp

-1181derhalve het strafrechtelijk herstel in van de ouderlijke macht, die met toepaseer en rechten niet van toepassing is sing van artikel 32 van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescher(1).
ming wordt uitgesproken, een bescher3' Wanneer een arrest enkel wordt ver- mingsmaatregel is ten aanzien van minnietigd in zoverre het een onwettig derjarigen waarop het strafrechtelijk
herstel in eer en rechten heeft uitge- herstel in eer en rechten niet van toepassproken voor een maatregel die niet sing is :
kan worden gelijkgesteld met de strafOverwegende dat het arrest, na de
fen bedoeld in art. 621 Sv. en waarop
derhalve het strafrechtelijk herstel in op 4 december 1967 en 25 oktober
eer en rechten niet van toepassing is, 1971 door de Jeugdrechtbank te Berwordt cassatie zonder verwijzing uitge- gen uitgesproken ontzettingen van
sproken.
de ouderlijke macht te hebben vermeld onder de tegen Adolphine
Gourdin uitgesproken veroordelin(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN gen, « aan verzoekster herstel in eer
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE GOURDIN)
en rechten toestaat voor de hierboven aangegeven veroordelingen »;
ARREST ( vertaling)
Dat het middel gegrond is;
(A.R. nr. 2904)

HET HOF; - Gehoord het verslag
van afdelingsvoorzitter Screvens en
op de conclusie van advocaat-generaal Liekendael :
Gelet op het bestreden arrest, op
8 maart 1983 gewezen door het Hof
van Beroep te Bergen, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 621 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest aan Adolphine
Gourdin herstel in eer en rechten toestaat, niet aileen voor de veroordelingen
die op 17 januari 1964, 28 september 1965
en 14 februari 1969 tegen haar zijn uitgesproken door de Correctionele Rechtbank te Bergen, doch ook voor de ontzetting van de ouderlijke macht die op
4 december 1967 en 25 oktober 1971 ten
aanzien van haar zijn uitgesproken door
de Jeugdrechtbank te Bergen,
terwijl krachtens artikel 621 van het
Wetboek van Strafvordering enkel in
aanmerking komen voor herstel in eer
en rechten, zij die zijn veroordeeld tot
een criminele of een correctionele straf
of tot een politiestraf die niet kan worden uitgewist overeenkomstig artikel 619
van genoemd wetboek, en de ontzetting
{1) Ontzetting van de ouderlijke macht
wordt ambtshalve geschrapt van bet strafregis~
ter, wanneer door herstel daaraan een einde is
gemaakt. {Art. 63, laatste lid, Jeugdbeschermingswet.)

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het aan
Adolphine Gourdin herstel in eer en
rechten toestaat voor de ontzettingen van de ouderlijke macht die
tegen haar op 4 december 1967 en
25 oktober 1971 zijn uitgesproken
door de Jeugdrechtbank te Bergen;
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; besslist dat er geen grand
bestaat tot verwijzing.
25 mei 1983 - 2' kamer - Foorzitter
en verslaggever : de h. Screvens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 532
2' KAMER - 25 mei 1983

1° HUWELIJK -

WEDERZIJDSE RECHTEN
EN VERPLICHfiNGJo:N \AN DE ECHTGENOTEN
- DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN

-1182- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 223 - INDIE-,
NING ACHTERAF VAN EEN VERZOEKSCHRIFT
TOT ECHTSCHEIDING - BEVOEGDHEID VAN
DE VREDERECHTER - GRENZEN.

2° HUWELIJK -

WEDERZIJDSE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN
- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 223 - DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN - MAATREGELEN DOOR DE VREDERECHTER GENOMEN- INDIENING ACHTERAF VAN EEN VERZOEKSCHRIFT
TOT
ECHTSCHEIDING
GEVOLG DE DOOR DE VREDERECHTER
BEVOLEN MAATREGELEN BLIJVEN UITVOERBAAR - GRENZEN.

3° VERLATING

VAN

FAMILIE

STRAFWETBOEK, ART. 391BIS - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - VEROORDELING
DOOR EEN RECHTERLIJKE BESLISSING WAARTEGEN GEEN VERZET OF HOGER BEROEP
MEER MOGELIJK IS - BEGRIP.

1' en 2' De dringende voorlopige maatre-

gelen die de vrederechter heeft bevoIen binnen de grenzen van de hem bij
art. 223 B. W: toegekende bevoegdheidheid, blijven, niettegenstaande indiening van een verzoekschrift tot echtsaheiding of tot saheiding van tafel en
bed, uitvoerbaar totdat de rechtbank of
de voorzitter van de rechtbank in kart
geding een beslissing heeft gewezen,
tenzij die maatregelen een einde
nemen door het verstrijken van de
door de vrederechter vastgestelde termijn (1).
3' Het

bestanddeel van

het misdrijf

« verlating van familie » on1schreven

in art. 391 Sw., nl. de veroordeling van
de uitkeringspliahtige door een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hager beroep meer mogelijk is,
is o.m. bewezen wanneer de rechterlijke beslissing is gewezen overeenkomstig art. 233 B. W., ook al valt het
tijdvak van twee maanden gedurende
hetwelk de onderhoudsplichtige vrijwillig in gebreke is gebleven, na de
indiening van een verzoekscl1rift tot
echtscheiding of tot scheiding van tafel
en bed; de beslissingen op grand van
art. 223 B. W: blijven immers uitvoerbaar, niettegenstaande de indiening
van zodanig verzoekschrift, todat de
{1) Cass., 22 okt. 1981 {A.C., 1981-82, nr. 134).

beslissing van de rechtbank of van de
voorzitter van de rechtbank in kart
geding een beslissing heeft gewezen.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
BEROEP TE BERGEN T. R. .)

VAN

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 2932)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 maart 1983 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 391bis van het
Strafwetboek, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest verweerder vrijspreekt van het hem ten laste gelegde
feit dat hij van 31 december 1981 tot
16 juli 1982 vrijwillig in gebreke is gebleven de termijnen te kwijten van de
maandelijkse onderhoudsuitkering van
tienduizend frank die hij aan zijn echtgenote voor haar persoonlijk onderhoud
en dit van de vijf gemeenschappelijke
kinderen verschuldigd is, op grand dat
het door de vrederechter te Doornik op
grond van artikel 223 van het Burgerlijk
Wetboek gewezen vonnis van 17 september 1980 geen uitwerking meer had op
23 september 1981, dag waarop verweerder in kort geding werd gedagvaard om
voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te verschijnen, ten einde
in het kader van een geding tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten
uitspraak te horen doen over de dringende voorlopige maatregelen met
)- etrekking tot de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen,
terwijl het vonnis van 17 september
1980 uitvoerbaar is gebleven tot 30 april
1982, dag waarop de beschikking in kart
geding is gewezen :
Overwegende dat overeenkomstig
artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek de door de vrederechter krachtens dit artikel gegeven machtiging uitvoerba.ar blijft tot
aan de beslissing van de rechtbank
of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding, wanneer een
verzoekschrift tot echtscheiding of
tot scheiding van tafel en bed wordt
ingediend;

-1183Dat die regel eveneens van toe- 2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSHUUR - HANDELSHUURWET, ART. 3, VIERDE
passing is op de beslissingen die de
LID - RECHTER DIE DE OVEREENKOMST TOT
vrederechter neemt op grand van de
BEEINDIGING VAN DE HANDELSHUUR BEWEhem door artikel 223 van genoemd
ZEN VERKLAART OP GROND VAN EEN DOOR
wetboek toegekende bevoegdheid,
VERMELDE BEPALING NIET TOEGELATEN
op voorwaarde evenwel dat de door
BEWIJSMIDDEL - ONWETTIGE BESLISSING.
de vrederechter bevolen maatregelen niet vervallen zijn door het ver- 3° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE
strijken van de door hem vastgeZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
stelde duur;
BETREFFENDE HET PRINCIPAAL HOGER
Overwegende dat het arrest, na
BEROEP VAN ElSER TOT CASSATIE- BRENGT
DE VERNIETIGING MEE VAN DE BESLISSING
erop te hebben gewezen dat de
BETREFFENDE HET SUBSIDIAIR INCIDENTEEL
beschikking in kart geding op
HOGER BEROEP VAN VERWEERDER IN CASSA30 april 1982 was gewezen, niet wetTIE, WANNEER DE BESLISSINGEN BETREFtig kon beslissen dat " het in de
FENDE DE HOGERE BEROEPEN ONAFSCHEIDdagvaarding vermelde (... ) vonnis
BAAR ZIJN.
van de vrederechter (... ) geen uitwerking meer heeft >> na 23 septem- 1" De bepaling van artikel 3, vierde lid,
van de Handelshuurwet, luidens welke
ber 1981, dag waarop verweerder
partijen te allen tijde de lopende huur
gedagvaard werd voor de voorzitter
kunnen beeindigen, op voorwaarde dat
van de rechtbank van eerste aanleg,
hun akkoord wordt vastgesteld bij een
en dat om die reden de " ten laste
authentieke akte of bij een verklaring
gelegde feiten die zijn gepleegd binvoor de rechter afgelegd, sluit bet
nen de periode van 31 december
bewijs, opgeleverd door de uitvoering
1981 tot 16 juli 1982 >> niet bewezen
van een beeindigingsovereenkomst,
zijn;
tussen partijen gesloten buiten die
voorwaarde, niet uit (1).
Dat het middel gegrond is;
2" Onwettig is de beslissing die de overeenkomst tot beeindiging van een handelshuur bewezen verklaart op grand
van een door artikel 3, vierde lid, van
de Handelshuurwet niet toegelaten
Om die r,edenen, vernietigt het
bewijsmiddel.

bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt 3" In burgerlijke zaken brengt de vernietiging van de beslissing betreffende
op de kant van de vernietigde
bet principaal boger beroep van eiser
beslissing; veroordeelt verweerder in
tot cassatie de vernietiging mee van de
de kosten; verwijst de zaak naar het
beslissing betreffende bet incidenteel
Hof van Beroep te Brussel.
hager beroep van verweerder in cassa25 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

tie, wanneer deze laatste beslissing op
de eerste stoelt (2).
(• HUDIKO • N.V. T. VAN POLLAERT)
ARREST

(A.R. nr. 3867)
Nr. 533
1'

KAMER -

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 juni 1979 in hager

27 mei 1983

1° HUUR VAN GOEDEREN _

HANDELS-

HUUR - HANDELSHUURWET, ART. 3, VIERDE
LID- DRAAGWIJDTE.

{1) Zie Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 90);
DE PAGE, dl. IV, druk 1972, nr. 734, 2".

{2) Zie Cass., 23 maar! 1981
nr. 419).

{A.C., 1980-81,

- 1184beroep gewezen door de Rechtbank omstandigheid dat de verhuurder-eigenaar eveneens onderhuurder is, aan de
van Eerste Aanleg te Antwerpen;
hoofdh1mrder (ten ~eze eiseres) het
recht met ontneemt zrch op de in voorOver het middel, afgeleid uit de scherr- melde wetsbepaling voorziene nietigheid
ding van de artikelen 3, in het bijzonder te beroepen, zodat het bestreden vonnis
hd 4, van de wet van 30 april 1951 met door te beslissen dat verweerder toch
betrekking tot de handelshuurovereen- g~rechtigd wa~. de wil tot beeindiging bij
komsten en 97 van de Grondwet,
erseres te bewiJzen, niettegenstaande het
doordat het bestreden vonnis het feit dat eiseres zich op de nietigheid van
de
overeenkomst tot beeindiging beriep
hoger beroep van eiseres afwij st op
grond : « dat (eiseres) stelt dat de eerste omdat hij naast eigenaar-verhuurder ook
rechter het getuigenverhoor .· niet had onderhuurder was en het recht tot
mogen toelaten om reden dat de op bewijs hem niet kon worden ontnomen
straffe van nietigheid door artikel 3, ali- omdat hij eigenaar-verhuurder was
nea 4, van de wet van 30 april 1951 op geworden, schending inhoudt van arde handelshuurovereenkomsten bepaalde tikel 3 van de wet van 30 april 1951 op
wijze tot vaststelling van een akkoord de handelshuurovereenkomsten;
omtrent de beeindiging van de lopende
tweede onderdeel, in zoverre het
huur, namelijk bij authentieke akte of
bij verklaring voor de bevoegde rechter bestreden vonnis beslist dat « mitsdien
afgelegd, niet nageleefd werd; dat, waar en om de beweegredenen die de rechtze ter bescherming van de huurder voor- bank volledig bijtreedt en overneemt het
zien werd, deze nietigheid betrekkelijk is als bewezen voorkomt dat partijen' een
en niet kan ingeroepen worden ten over- einde gesteld hebben aan de huuroverstaan van de huurder wanneer deze eenkomst sedert begin september 1976 »,
eraan verzaakt, maar die alsdan de last het dubbelzinnig gemotiveerd is, nu deze
van het bewijs omtrent de vaststaande motivering niet toelaat uit te maken of
en zekere wil van de verhuurder tot de rechtbank hiermede bedoelt dat het
bewijs geleverd is dat de overeenkomst
vroeg~ijdige beeindiging heeft; dat het
onlogrsch en tegen de geest van de wet in onderling akkoord werd beeindigd
zou zijn (verweerder) deze mogelijkhe- begin september 1976, in welk geval het
den van verzaking en bewijs te ontne- om de in het eerste onderdeel uiteengemen, om reden dat hij - voorheen reeds zette redenen schending inhoudt van
huurder zijnde - op een bepaald ogen- artikel 3 van de wet van 30 april 1951,
blik ten overstaan van de naamloze ven- dan wel dat het bewijs geleverd werd
nootschap Hudiko in zich de hoedanig- van een feitelijke uitvoering van de
heid van eigenaar-verhuurder en onder- beweerd~ overeenkomst tot beeindiging,
huurder verenigd heeft; dat mitsdien, en van begm september 1976 welke feiteom de beweegredenen van de eerste lijke uitvoering aan eiseres 'het recht zou
rechter, die de rechtbank volledig bij- ontnomen hebben zich op de relatieve
treedt en overneemt, het als bewezen nietigheid van de overeenkomst te beroevoorkomt dat partijen een einde gesteld pen:
hebben aan de huurovereenkomsten
sedert begin september 1976 »,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artiOverwegende dat de naamloze
kel 3 van de wet van 30 april 1951 de vennootschap Immobilien Alpha het
lopende handelshuur door onderling goed heeft verhuurd aan eiseres op
akkoord tussen partijen slechts beeindigd kan worden op voorwaarde dat het 1 maart 1975; dat verweerder het
akkoord tussen partijen wordt vastge- goed heeft gekocht en in de plaats
steld bij een authentieke akte of bij een van ~e... naamloze vennootschap
v':'r~lari':'g voor de rechter afgelegd; de Immob1hen Alpha is gekomen als
metrgherd van de beeindiging die uit de hoofdverhuurder; dat verweerder
niet-eerbiediging van deze voorwaarde stelde dat de hoofdverhuring van
voortvloeit, van relatieve aard is zodat 1 maa~t 1975 door onderlinge toeindien de huurder zich erop ber~ept, d~
stemmmg werd beeindigd, wat eiseverhuurder niet gerechtigd is de beeindiging bij onderling akkoord op een res, hoofdhuurster, betwistte; dat
andere. ~an de wettelijke voorziene wijze volgens het bestreden vonnis verte bewiJzen; voor de toepassing van arti- weerder tevens de onderhuurder is
kel 3 van de wet van 30 april 1951 de van eiseres;

-1185grond van een door de wet niet toegelaten bewijsmiddel, de voormelde
wetsbepaling schendt;

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge artikel 3 van de Handelshuurwet van
30 april 1951, de partijen bij een
handelshuuurovereenkomst te allen
tijde de lopende huur kunnen beeindigen, op voorwaarde dat hun
akkoord wordt vastgesteld bij een
authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd; dat
zulks het bewijs uit de uitvoering
van de beeindigingsovereenkomst
niet uitsluit;

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het subsidiair
incidenteel beroep van verweerder
ongegrond is verklaard, maar zulks
verweerder aileen dan niet schaadt
wanneer het hoofdberoep wordt verworpen; dat de beslissingen op de
twee beroepen derhalve onafscheidbaar zijn en de cassatie van de
beslissing op het ene moet worden
Overwegende dat het bestreden uitgebreid tot de beslissing op het
vonnis beslist dat verweerder, andere;
hoofdverhuurder, het bewijs heeft
geleverd dat de partijen een einde
hebben gemaakt aan de tussen hen
bestaande huurovereenkomst, op de
Om die redenen, vernietigt het
gronden vermeld in het middel en
« om de beweegredenen van de eer- bestreden vonnis, behalve in zoverre
dit de hogere beroepen ontvankelijk
ste rechter »;
verklaart; beveelt dat van dit arrest
Overwegende dat uit die redenge- melding zal worden gemaakt op de
ving blijkt dat de rechtbank het kant van het gedeeltelijk verniebewijs geleverd acht door een getui- tigde vonnis; houdt de kosten aan
genverhoor,
dat bevolen werd en zegt dat de feitenrechter daarbetreffende het feit dat op 4 septem- over zal beslissen; verwijst de aldus
ber 1976 tussen partijen een beperkte zaak naar de Rechtbank
akkoord tot stand kwam waarbij de van Eerste Aanleg te Turnhout, zitbeeindiging van de huurovereen- ting houdende in hoger beroep.
komst werd vastgesteld; dat welis27 mei 1983 -1' kamer - Voorzitter:
waar in de redenen van de eerste
h. Janssens, afdelingsvoorzitter rechter sprake is van bepaalde han- de
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijkdelingen van uitvoering van een Juidende conclusie van de h. Tillekaerts,
overeenkomst tot beeindiging van advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
de huur, maar die handelingen door Gryse.
die rechter niet worden aangewend
als een voldoende bewijsmiddel van
de uitvoering van een overeenkomst
tot het beeindigen van de huur, los
van het door hem bevolen getuigenverhoor;
Nr. 534
Overwegende dat de omstandigheid dat de hoofdverhuurder tegelijkertijd onderhuurder is, zonder
belang is voor het bewijs van de tussen hem als verhuurder en de
hoofdhuurder beweerdelijk gesloten
overeenkomst tot beeindiging van
de hoofdhuur;
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Overwegende dat het bestreden
vonnis, door aldus de bedoelde over-~
eenkomst bewezen te verklaren op
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dee] uitmaakt van het openbaar der Openbare Besturen (thans verdomein is aansprakelijk voor de weerster sub 2) is gesubrogeerd, en
brandschade, tenzij hij bewijst dat de de vereniging zonder winstoogmerk
brand ontstaan is bij toeval, ten « Vrienden van Bokrijk » (thans vergevolge van overmacht of door de fout weerster sub 1) wordt beheerst door
van een derde (1).
een concessie-overeenkomst waar2' De bewijskz·acht van een overeen- bij aan genoemde vereniging de
komst en van een brief wordt miskend bevoegdheid werd gegeven om over
door de rechter die aan deze alden een te gaan tot algemene exploitatie van
uitlegging geeft die niet verenigbaar het openluchtmuseum en van de bijis met de bewoordingen ervan (2). horende sport- en ontspanningscen(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
tra in het Domein Bokrijk; dat
de verzekeringsmaatschappij Onderlinge Maatschappij der Openbare
(JOOSTEN T., VRIENDEN VAN BOKRIJK • V.Z.W.,
Besturen (thans verweerster sub 2),
ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE
(als gesubrogeerde in de rechten
BESTUREN)
van de provincie Limburg) een recht
op terugvordering heeft tegen (verARREST
weerster sub 1) tot beloop van het
bedrag dat zij krachtens haar
(A.R. nr. 3622)
brandpolis aan de Provincie Limburg heeft uitgekeerd voor het herHET HOF; - Gelet op het bestre- stel van de brandschade die op
den arrest, op 5 oktober 1981 door 2 april 1967 de in het domein door
het Hof van Beroep te Antwerpen (eiser) betrokken gebouwen had
gewezen;
getroffen; dat dit gedeelte van de
Overwegende dat het arrest vast- aan verweerster sub 1 in concessie
stelt : dat de rechtsverhouding tus- gegeven goederen door haar bij
sen de provincie Limburg, in wier de vergunningsovereenkomst verder
aan (eiser) in concessie was toevertrouwd;
(1) Aangezien het openbaar domein niet het
1' De concessiehouder van een goed dat

voorwerp kan zijn van een burgerlijke huurovereenkomst (Cass., 9 maart 1950, Bull. en

Pas., 1950, I, 485) vindt art. 1733 B.W. als dusdanig geen toepassing op een concessie van
een onroerend goed van het openbaar domein.
In het onderhavige arrest is nochtans beslist
dat de principi€:le aansprakelijkheid van de
verpachter, in geval van brand, oak geldt voor
de concessiehouder, vermits hij op het einde
van de concessie het goed moet teruggeven in
de staat waarin hij het heeft gekregen. Die
redenering berust hierop dat de concessiehouder de zaakt detineert en de bewaring erover
heeft, zonder welke begrippen er van teruggave, in de echte zin van het woord, geen
sprake kan zijn. (Zie Cass., 19 april 1951 en

16 mei 1952, Bull. en Pas., 1951, I, 570 en 1952,
I, 595). Het valt echter te betwijfelen of de
concessiehouder de bewaring over de zaak
krijgt (Rep. prat. dr. beige, Bijv. bd. II, v' Concession, nr. 64).
Dat is dan ook de reden waarorn is beslist
dat de concessiehouder voor de brand niet
aansprakelijk is, als niet is bewezen dat hij
een fout heeft begaan (Cass., 5 maart 1986,
Bull. en Pas., 1896, I, 104); in dezelfde zin : DE
PAGE, Traite eJem., bd. IV, 1972\ ,blz. 504).
(2) Zie Cass., 10 maart 1983 (A.C., 1982-83,
nr 382).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 537, 538, 540,
541, 542, 1128, 1302, 1382, 1383 en, voor
zoveel nodig, 1733 en 1734 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, zonder te betwisten
dat de overeenkomst, waardoor de Provincie Limburg aan de vereniging zonder
winstoogmerk « Vrienden van Bokrijk »
de bevoegdheid gaf om binnen de perken
van deze overeenkomst tot algemene
exploitatie over te gaan van het openluchtmuseum en de bijkomende sporten ontspanningscentra in het domein
te Bokrijk, een concessieovereenkomst
betreffende goederen van het openbaar
domein was, niettemin de vereniging
zonder winstoogmerk « Vrienden van
Bokrijk » aansprakelijk stelt voor de
schade veroorzaakt door de brandramp
van 2 april 1967 en dit op grond dat deze
vereniging krachtens de algemene
rechtsbeginselen aansprakelijk was voor
de goede instandhouding van al de haar
in concessie gegeven goederen, deze goe-

deren werden geteisterd ingevolge de
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winstoogmerk « Vrienden van Bokrijk »
geen gegevens aanbrengt van die aard
dat zij haar aansprakelijkheid uitsluiten
en met name in gebreke blijft toeval,
overmacht of fout van een derde te
bewijzen,
en doordat het arrest om die reden de
vereniging zonder winstoogmerk « Vrienden van Bokrijk » veroordeelt aan de
« Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen » de som terug te betalen die
deze laatste, als verzekeraar van de provincie Limburg, aan deze provincie had
uitbetaald tot vergoeding van de schade
die zij had geleden als gevolg van de
brandramp, en eiser veroordeelt de vereniging « Vrienden van Bokrijk » te vrijwaren voor deze tegen haar uitgesproken veroordeling,
te1wijl een overeenkomst, waardoor
door de overheid bepaalde goederen van
het openbaar domein in concessie worden gegeven, zoals ten deze de overeenkomst tussen de provincie Limburg en
de vereniging zonder winstoogmerk
« Vrienden van Bolrrijk », bij de concessionaris geen resultaatsverbintenis tot
het in stand houden van de in concessie
gegeven goederen impliceert, en deze
concessionaris slechts aansprakelijk kan
worden verklaard voor de beschadiging
of de vernietiging van deze goederen,
indien wordt bewezen dat hij een fout
heeft begaan die in oorzakelijk verband
staat met de aangerichte schade, zodat
het arrest, door zonder een fout in oorzakelijk verband met de brandramp ten
taste van de vereniging zonder winstoogmerk « Vrienden van Bokrijk >> of ten
taste van eiser vast te stellen, niettemin
voormelde vereniging te veroordelen de
« Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen >>, gesubrogeerd in de rechten
van haar verzekerde, de provincie Limburg, de som terug te betalen die deze
maatschappij, tot vergoeding van de
schade veroorzaakt door de brandramp
van 2 april 1967 aan de provincie Limburg had uitbetaald en door, bij wijze
van gevolg, eiser te veroordelen tot het
vrijwaren van deze vereniging voor deze
veroordeling, en dit alles om de enkele
reden dat, volgens het arrest, de vereniging « Vrienden van Bokrijk >> als concessionaris krachtens de algemene rechtsbeginselen instond voor de goede
instandhouding van de haar in concessie
gegeven goederen en zij dus aansprakelijk was, nu deze goederen ingevolge een
brandramp waren beschadigd of vernietigd en de vereniging in gebreke bleef te

bewijzen dat deze brand ontstaan was
ingevolge toeval, overmacht of fout van
een derde, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de concessiehouder van een goed van het openbaar
domein, hoewel hij het goed niet
houdt krachtens een overeenkomst
van burgerlijk recht, het goed in de
loop van de concessie moet gebruiken volgens zijn bestemming en
naar redelijke verwachting, en op
het einde, dat overigens door de
overheid vrij wordt bepaald, het
goed moet teruggeven in de staat
waarin hij het ontvangen heeft,
behoudens de gevolgen van ouderdom en normaal gebruik;
Overwegende dat het arrest, dat
de aansprakelijkheid van verweerster sub 1 als concessiehoudster
aanneemt op grond dat zij niet het
bewijs Ievert van toeval, overmacht
of fout van een derde, een juiste toepassing maakt van die regels;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
voor zoveel nodig 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 5 december
1981, als antwoord op het middel dat
eiser in zijn conclusies in hager beroep
had aangevoerd en waarin hij had
gesteld dat niet de gevorderde schadevordering van 2.158.075 frank mocht worden toegekend, doch dit bedrag diende te
worden herleid tot 1.589.003 frank, nu op
7 april 1967 tegensprekelijk tussen een
vertegenwoordiger van de partij « Ondertinge Maatschappij der Openbare Besturen » en een vertegenwoordiger van de
maatschappij « Helvetia » was vastgesteld dat de schade aan het Domein van
Bokrijk 1.589.003 frank bedroeg, oordeelt
« dat het onjuist is te stellen, zoals de
partij Joosten het doet, dat de schadeaanspraak die de partij " Onderlinge
Maatschappij der Openbare Besturen "
laat gelden, maximaal beperkt moet worden tot 1.589.003 frank, zijnde een tegensprekelijke vaststelling tussen de verzekeraar " Onderlinge Maatschappij der
Openbare Besturen " en de verzekeringsmaatschappij "Helvetia"; dat gewis tussen "Onderlinge Maatschappij der Open-
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werd dat ingevolge onderverzekering van
de partij Joosten de verzekeringsmaatschappij " Helvetia " maximaal gehouden
is tot het verlenen van haar poliswaarborgen voor een maximaal bedrag van
1.589.003 frank, doch hieruit niet mag,
noch kan afgeleid worden dat de maatschappij " Onderlinge Maatschappij der
Openbare Besturen " haar aanspraken
tegen de partij Joosten tot dat bedrag
heeft beperkt; dat het tegendeel evenwel
blijkt uit de aangetekende brieven van
"Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen " aan de brandverzekeraars
van Joosten (brieven van 22 mei 1967)
waaruit blijkt dat "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen " haar
aanspraken op de volledige vergoeding
door partij Joosten handhaaft » en op
grond van deze overweging de vereniging zonder winstoogmerk « Vrienden
van Bokrijk >> veroordeelt tot het betalen
van de som van 2.158.075 frank aan de
Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen en eiser veroordeelt tot het
vrijwaren van de « Vrienden van
Bokrijk » voor deze veroordeling,
terwijl de vertegenwoordiger van partij « Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen » en de vertegenwoordiger
van de maatschappij « Helvetia » in de
overeenkomst van 7 april 1967, waarnaar
door eiser in zijn conclusies in hager
beroep werd verwezen, geenszins stelden
dat de maatschapij « Helvetia » ingevolge onderverzekering van eiser maximaal gehouden was tot het verlenen van
haar poliswaarborgen voor een bedrag
van 1.589.003 frank, maar tegensprekelijk en zonder erkenning van aansprakelijkheid vaststelden dat de schade die
het kasteel te Bokrijk had geleden ingevolge de brandramp van 2 april 1967 op
1.589.003 frank kon worden geraamd en
terwijl uit de aangetekende brieven van
22 mei 1967, die door partij « Onderlinge
Maatschappij der Openbare Besturen »
naar de brandverzekeraars van eiser
werden gezonden, aileen blijkt dat de
partij « Onderlinge Maatschappij der
Openbare Besturen » haar aanspraak op
de volledige vergoeding door eiser van
de schade veroorzaakt door de brandramp en geraamd op 1.589.003 frank
handhaafde, ook a! gaf zij toe dat de verzekeraars van eiser, ingevolge onderverzekering van deze laatste, eventueel
slechts gehouden zouden zijn tot het uitbetalen van een kleiner bedrag, zodat
het arrest, door als antwoord op voormeld verweer van eiser te stellen dat in

de overeenkomst tussen de vertegenwoordiger van de partij « Onderlinge
Maatschappij der Openbare Besturen »
en de vertegenwoordiger van de maatschappij « Helvetia » was bedongen dat
deze laatste maatschappij ingevolge
onderverzekering van eiser slechts
gehouden was tot het verlenen van haar
poliswaarborgen voor maximaal een
bedrag van 1.589.003 frank en door te
stellen dat uit de brieven van 22 mei
1967, die door de partij de « Onderlinge
Maatschappij der Openbare Besturen »
naar de verzekeraars van eiser werden
gezonden, blijkt dat de partij « Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen » haar aanspraken niet tot een
bedrag van 1.589.003 frank had beperkt,
maar integendeel haar aanspraken op
volledige vergoeding van de schade had
gehandhaafd en door op grond van deze
overwegingen de vereniging zonder
winstoogmerk « Vrienden van Bokrijk »
te veroordelen tot het betalen aan de
« Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen » van een vergoeding van
2.158.075 frank en door eiser te veroordelen de vereniging zonder winstoogmerk
« Vrienden van Bokrijk » te vrijwaren
voor deze tegen haar uitgesproken veroordeling, de zin en de draagwijdte miskent en dienvolgens de bewijskracht
miskent, zowel van het stuk van 7 april
1967 waarin door een vertegenwoordiger
van de partij « Onderlinge Maatschappij
der Openbare Besturen » en door een
vertegenwoordiger van de maatschappij
« Helvetia » tegensprekelijk werd vastgesteld dat de schade veroorzaakt aan het
kasteel te Bokrijk door de brand van
2 april 1967 kon worden geraamd op
1.589.003 frank, als van de aangetekende
brieven van 22 mei 1967 die door de partij « Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen » naar de verzekeraars
van eiser werden gezonden, waaruit de
schending van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen volgt :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster sub 2
(Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen) opgeworpen en hieruit afgeleid dat eiser van het stuk
van 7 april 1967, waarin haar
akkoord met de vertegenwoordiger
van zijn verzekeraar, de maatschappij « Helvetia », is vastgesteld,
slechts een gewone fotokopie bij de
voorziening heeft gevoegd en dat uit
dle fotokopie niet kan worden opge-
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tekst de getrouwe weergave is van sub 2 zich het recht voorbehield om
de contradictoire schadevaststelling eiser in gebreke te stellen om haar
van 7 april 1967;
het ontbrekende bedrag terug te
Overwegende dat, blijkens de ver- betalen;
klaringen van beide partijen, het
Overwegende dat aldus het stuk
arrest in de aangevochten conside- van 7 april 1967 en de brief van
ransen de gefotokopieerde tekst van 22 mei 1967, op zich zelf, niet zo
het akkoord van 7 april 1967 uitlegt, kunnen worden gelezen dat verwaarvan de miskenning van de weerster sub 2 aanspraak maakt op
bewijskracht is aangevoerd;
een totaal bedrag van meer dan
Dat de grond van niet-ontvanke- 1.589.003 frank;
Overwegende dat uit het voorlijkheid niet kan worden aangenogaande volgt dat het arrest, in de
men;
aangevochten consideransen, zonder
Over het middel zelf :
enige verantwoording, aan die stukOverwegende dat, blijkens de bij ken een uitleg geeft die met de
de voorziening gevoegde fotokopie, bewoordingen ervan onverenigbaar
op 7 april 1967 een akkoord werd is;
getroffen tussen de vertegenwoordiDat het middel gegrond is;
gers van verweerster sub 2 (OnderOverwegende dat de hierna uit te
linge Maatschapij der Openbare spreken vernietiging van de beslisBesturen) en de verzekeraar van sing op de hoofdvordering van vereiser, de naamloze vennootschap weerster sub 2 (Onderlinge Maat« Helvetia », om het totale schadebe- schappij der Openbare Besturen) de
drag te bepalen op 1.589.003 frank, vernietiging met zich brengt van de
zegge 745.740 frank voor het beslissing op de vordering tot vrijgebouw, met vermelding « vroegere waring van verweerster sub 1
waarde : toereikend >> (valeur avant : (vereniging zonder winstoogmerk
suffisante), en 843.263 frank voor de « Vrienden van Bokrijk >>) die het
inboedel van het restaurant, met gevolg is van de eerstbedoelde
vermelding « waarde voordien
beslissing;
2.000.000 frank >> (valeur avant :
2.000.000 de francs);
Overwegende dat eiser bij de
voorziening eveneens een brief
heeft gevoegd die door verweerster
Om die redenen, vernietigt het
sub 2 aan de naamloze vennoot- bestreden arrest, in zoverre het ten
schap « Helvetia >> werd gezonden aanzien van eiser het hoofdbedrag
en waarvan niet wordt betwist dat en het toebehoren berekent op meer
het gaat om een van de brieven van dan 1.589.003 frank en uitspraak
22 mei 1967 waarvan de miskenning doet over andere kosten dan die van
van de bewijskracht is aangevoerd; het hoger beroep van verweerster
dat die brief verwijst naar het voor- sub 2 (Onderlinge Maatschappij der
melde door de vertegenwoordigers Openbare Besturen); verwerpt de
van de genoemde twee partijen voorziening voor het overige; beveelt
gesloten akkoord over de schade dat van dit arrest melding zal worbetreffende het door eiser betrokken den gemaakt op de kant van het
gedeelte van de gebouwen, voor een gedeeltelijk vernietigde arrest; vertotaal bedrag van 1.589.003 frank; oordeelt eiser in de helft van de kosdat Helvetia bij diezelfde brief werd ten; houdt de overige kosten aan en
verzocht tot storting van dat bedrag zegt dat de feitenrechter erover zal
of ten minste van het bedrag van beslissen; verwijst de aldus beperkte
haar tussenkomst, zo zij rekening zaak naar het Hof van Beroep te
hield met een ontoereikende verze- Brussel.

- 119027 mei 1983 - 1" kamer - Voorzitter: ·
Dat de voorziening derhalve, in
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter zoverre zij tegen deze laatste is
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui- gericht, niet ontvankelijk is;
dende conclusie (behatve wat het eerste
middel betreft) (3) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Over bet eerste middel, afgeteid uit de
Biitzler, De Gryse en Houtekier.
schending van de artiketen 1108, 1134,
1689, 1717 van het Burgerlijk Wetboek,
10, 11 van de wet van 30 april 1951
betreffende de handetshuur - artiket 11,
vervangen door artikel 1, 3", van de wet
van 19 juni 1955 - opgenomen ats afdeling IIbis, regets betreffende de handetsNr. 535
huur in het bijzonder, boek III, titet VIII,
hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek,
hierna genoemd de « Handelshuurwet •,
1" KAMER - 27 mei 1983
en van artiket 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, bij
HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS- bevestiging van het beroepen vonnis, uitstuitend eiser veroordeett om aan eerste
HUUROVEREENKOMST VERPLICHTINGEN
verweerster een « bezettingsvergoeding »
VAN DE HUURDER - BEGRIP.
van 13.200 frank te betaten op grand :
De artt. 1717 B. W. en 10 en 11 Handels- dat « het bezwaarlijk (kan) betwist worhuurwet stellen de rechtsgevolgen van den dat eigenares Meirlaen (eerste verde overdracht van de huur niet afhan- weerster) een bezettingsvergoeding moet
kelijk van de reele uitvoering van de krijgen tot aan de ontruiming van het
goed, zegge voor juni en juli 1980 », dat
overdracht.
<< die vergoeding terecht ten taste werd
getegd van Thibaut (eiser) alleen, nu die
ats
oorspronklijke huurder niet bewijst
(THIBAUT T. MEIRLAEN, DE CLERCQ, PARIJS)
dat de overdracht van huur en handelsfonds aan De Ctercq (tweede verweerder)
ARREST
een reete uitvoering had gekend »,
en doordat het vonnis anderzijds even(A.R. nr. 3712)
eens bestist dat « om diezelfde reden ook
de eigenares Meirlaen (eerste verweerHET HOF; - Gelet op het bestre- ster) niet tot terugbetaling van huur
den vonnis, op 3 februari 1982 in (kan) veroordeeld worden of evenmin tot
hager beroep gewezen door de betaling van enige andere schadevergoeRechtbank van Eerste Aanleg te ding, nu ook niet bewezen is dat het
afspringen van de overdracht van hanGent;
delsfonds Thibaut/De Ctercq aan enige
Over het door het openbaar minis- fout van harentwege zou te wijten zijn »,
terie
opgeworpen
en
overeenterwijl, eerste onderdeel, aan een tuskomstig artikel 1097 van het sen partijen gestoten overeenkomst van
Gerechtelijk Wetboek ter kennis overdracht van huur, in de zin van artigebrachte middel van niet-ontvanke- ket 1717 van het Burgerlijk Wwetboek en
lijkheid van de voorziening, in de artiketen 10 en 11 van de Handetshuurwet, de rechtsgevolgen ten taste
zoverre zij tegen derde verweerder onder
meer van de overnemer en van de
is gericht :
(hoofd)verhuurder niet kunnen ontkend
Overwegende dat het vonnis, zon- worden om de toutere reden dat de overder op dit punt te worden bekriti- eenkomst van overdracht, athoewel gelseerd, vaststelt dat << in eerste aan- dig tot stand gekomen, geen « reele uitleg door a! de partijen afstand van voering » zou gekend hebben; zodat het
door op grand alleen van een
geding werd gedaan en aanvaard vonnis,
niet bewezen geachte « reele uitvoering »
ten aanzien van Parijs »;
van de overeenkomst van overdracht van
huur, eiser bij uitstuiting van de overne(3) Het O.M. had tot vernietiging geconclu- mer, tweede verweerder, te veroordelen
deerd op grand o.a. van de verwijzingen waar- om aan de (hoofd)verhuurder of eigenavan op het einde van noot 1 sprake is.
res (eerste verweerster) een bezettings-

------------------1
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van bovenvermelde wetsbepalingen (artikelen 1717 van het Burgerlijk Wetboek,
10 en 11 van de Handelshuurwet) alsook
schending inhoudt van de artikelen 1108
en 1689 van het Burgerlijk Wetboek, nu
deze bepalingen met betrekking tot de
geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst (1108) en de overdracht van
schuldvordering (1689), de verplichtingen
der partijen bij een overeenkomst geenszins afhankelijk stellen van de « uitvoering » van de gesloten overeenkomst, ten
slotte, door aan de overeenkomst van
overdracht niet de rechtsgevolgen toe te
kennen die ze tussen partijen had, de
daaraan toekomende verbindende kracht
schendt (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, eiser in zijn gemotiveerd verzoekschrift tot hoger beroep
liet gelden : dat hij op 18 oktober 1978
aan Ph. De Clercq (tweede verweerder)
zijn handelsfonds (... ) samen met de
huurovereenkomst overdroeg, dat de
overnemer onmiddellijk de overnemingsprijs betaalde en bezit nam van de handelsinstallatie, dat hij contact nam met
de clienten van de garage, dat hij
wagens van zijn eigen clienten deed herstellen in de garage en deze herstellingen rechtstreeks aan de belanghebbenden factureerde, dat hij over de wagen
die aan de handelsuitbating toebehoorde
beschikte, dat hij rechtstreeks contact
nam met de eigenaar met wie hij samen
met zijn moeder onderhandelingen aanving in het vooruitzicht van de aankoop
van het onroerend goed alswaar de garage-uitbating gelegen is, dat hij iedere
middag zijn eetmalen nam bij « appellant » (eiser) en dat het « op· uitdrukkelijk aandringen » was van de overnemer
« dat de overnemingsprijs onmiddellijk
werd betaald en de uitbating voor hem
onmiddellijk een aanvang nam >>; eiser
aldus op omstandig gemotiveerde wijze
liet gelden dat de overnemer van de
huur, tweede verweerder, wel degelijk
zich als overnemer had gedragen en de
overeenkomst van overdracht een begin
van reele uitvoering had gekend; zodat,
gezien dit omstandig verweer, het vonnis
zich niet kon beperken tot de vaststelling waarop de beslissing wordt
gesteund - dat « niet bewezen » werd
dat de overdracht van de huur en handelsfonds aan De Clercq « een reele uitvoering » had gekend en zodat het vonnis derhalve, bij gebrek aan antwoord op
de conclusie, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

derde onderdeel, eiser in zijn gemotiveerd verzoekschrift tot hoger beroep
liet gelden dat de eigenares (eerste verweerster) zich op onrechtmatige wijze
tegen de overdracht had verzet - met
bijstand van dezelfde raadsman die
optrad voor tweede verweerder - en
zij
de
overnemer
be1nvloedde of
« opmaakte » om de uitbating van het
handelsfonds die, na betaling van de
overnemingsprijs, een aanvang had
genomen, te verzaken, en op grand van
deze houding van verweerster, besloot
dat het « door haar schuld » was dat het
pand « nutteloos betrokken (was)
geweest » en dat zij (de eigenares-verweerster) « in die voorwaarden » op geen
vergoeding aanspraak kan maken; zodat
het vonnis, door niet te antwoorden op
dit omstandig middel door zich te beperken tot de vaststelling dat « ook niet
bewezen was dat het afspringen van de
overdracht van handelsfonds Thibaut/De
Clercq aan enige fout van harentwege
zou te wijten zijn, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen
1717 van het Burgerlijk Wetboek en
de artikelen 10 en 11 van de Handelshuurwet de rechtsgevolgen van
de overdracht van huur ten aanzien
van de betrokken partijen, namelijk verhuurder of hoofdverhuurder,
huurder en overnemer, niet afhankelijk stellen van de reiHe uitvoering van de overdracht;
Dat het vonnis, door aan de overdracht van huur geen rechtsgevolgen toe te kennen op de enkele
grand dat de « reele uitvoering »
ervan niet bewezen is, en op die
grand de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de partijen te
bepalen, de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis de.
loutere beweringen van eiser beantwoordt door het in het onderdeel
weergegeven motief;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
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de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 29 en
565 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis, oordelend over de
tussenvordering, ingesteld door eiser
tegen tweede verweerder, strekkend tot
terugbetaling van een bedrag van 127.016
frank (huurgelden en vervoerkosten),
beslist dat de tussenvordering Thibaut/De Clercq te beslechten blijft door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, alwaar ze aanhangig is voor de
twaalfde kamer, AR. nr. 955/80, op
grand dat het tweemaal aanhangig
maken van dezelfde vordering tegen De
Clercq slechts een probleem kon doen
ontstaan in verband met aanhangigheid
(artikel 65 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek) en dat het eindvonnis van
de vrederechter van 9 december 1980
« oak wat de tussenvordering Thibaut/De
Clercq betreft, kan worden bevestigd nu
dat eindvonnis in feite vaststelde dat die
tussenvordering aanhangig was bij en te
beslechten bleef door de rechtbank van
eerste aanleg, twaafde kamer, hetgeen
gelijkstond met een verwijzing van die
tussenvordering naar die rechtbank en
kamer »,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis is
aangetast door tegenstrijdigheid tussen
de motivering en het beschikkend
gedeelte in fine van het vonnis nu, wat
de beslissing over de tussenvordering
Thibaut/De Clercq betreft, enerzijds,
beslist wordt tot bevestiging van het vonnis van de vrederechter van 9 december
1980 dat de tegenvordering op dit punt
« ongegrond, minstens zonder voorwerp »
verklaarde, anderzijds, - in fine van het
vonnis, de beslissing van de vrederechter
op bedoeld punt juist niet bevestigd
werd, doch wordt beslist dat deze tussenvordering te beslechten blijft door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
alwaar ze aanhangig is ( ... ); zodat het
vonnis, gezien deze tegenstrijdigheid,
enerzijds niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en anderzijds niet wettelijk tot het
bestaan van aanhangigheid kon besluiten (schending van de artikelen 29 en
565 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het beroepen vonnis
van de vrederechter van 9 december
1980, de door eiser tegen eerste verweerster en tweede verweerder ingestelde
« tegenvordering » « ongegrond, minstens
zonder voorwerp » verklaart; zodat het
bestreden vonnis in de mate dat het stelt
dat de eerste rechter over deze tegenvor-

dering - minstens voor zover ze tegen
tweede verweerder was gericht - niet
statueerde doch ze, wegens aanhangig·
heid met een vordering die hangend was
voor de rechtbank, verwees naar deze
rechtbank opdat deze rechtbank ze zou
beslechten, het vonnis van de eerste
rechter van 9 december 1980 interpreteert op een wijze die er onverenigbaar
mee is, derhalve de daaraan toekomende
bewijskracht schendt (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek);
derde onderdeel, aanhangigheid tussen vorderingen, in de zin van de artikelen 29 en 565 van het Gerechtelijk Wethoek, veronderstelt dat het vorderingen
betreft die ingesteld zijn voor de rechtbanken die geroepen zijn om in eerste
aanleg uitspraak te doen,
terwijl het vonnis echter « aanhangigheden » aanneemt tussen enerzijds een
vordering die in hager beroep door de
rechtbank moest beslecht worden en
anderzijds een vordering die bij wijze
van tegeneis was aanhangig gemaakt in
eerste aanleg bij de rechtbank van eerste aanleg (A.R. nr. 955/80) « waar De
Clercq (tweede verweerder) als hoofdeiser terugbetaling vroeg van de door
hem reeds betaalde overnameprijs van
225.000 frank alsmede betaling van
100.000 frank schadevergoeding >>; zodat
het vonnis, door aldus aanhangigheid
aan te nemen tussen twee vorderingen
waarover niet - wat een van beide
betreft - in eerste aanleg moest worden
uitgesproken, schending inhoudt van de
artikelen 29 en 565 van het Gerechtelijk
Wetboek:

Wat het eerste en het tweede
onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroepen
vonnis vaststelde : « Bij tegenvordering vordert (eiser) in zijn laatste
conclusie van (eerste verweerster)
en (tweede verweerder) solidair een
totaal bedrag van 127.016 frank ... >>;
dat het, nopens de in dat bedrag
begrepen sommen gevorderd als
terugbetaling van de huurprijs
vanaf 1 december 1978 tot en met
30 mei 1980, oordeelt dat eiser
daarop jegens eerste verweerster
geen recht heeft; dat het voor « het
resterende van de tegenvordering »
oordeelt : « Het kan bezwaarlijk
worden betwist dat zij volledig

-1193stoelt op (het) tussen (eiser) en ste aanleg gevorderde en het voor
(tweede verweerder) bestaande over- de rechtbank in eerste aanleg gevornamecontract wanneer de betwis- derde;
ting naar haar eigen bewering aanDat het middel feitelijke grandhangig is bij een andere rechts- slag mist;
macht, waar zij verder kan beslecht
worden >>; dat het, in zijn beschikkende gedeelte, de tegenvordering
in haar geheel afwijst « als zijnde
ongegrond, minstens zonder voorOm die redenen, vernietigt het
werp »;
bestreden vonnis, doch enkel in
Overwegende dat het bestreden zoverre het, uitspraak doende over
vonnis het beroepen vonnis aldus de hoofdvordering, uitsluitend eiser
interpreteert dat de eerste rechter veroordeelt tot betaling van 13.200
« in feite vaststelde dat de tussen- frank en in zoverre het uitspraak
vordering (te weten van eiser tegen doet over de kosten; verwerpt de
verweerder De Clercq) aanhangig voorziening voor het overige; beveelt
was en te beslechten bleef door dat van dit arrest melding zal worde rechtbank van eerste aanleg, den gemaakt op de kant van het
twaalfde kamer, hetgeen gelijkstond gedeeltelijk vernietigde vonnis; vermet een verwijzing van die tussen- oordeelt eiser in de kosten van de
vordering naar die rechtbank en betekening van zijn voorziening aan
kamer >>; dat het bestreden vonnis Parijs en in de helft van de overige
vervolgens het beroepen vonnis kosten; houdt de resterende kosten
bevestigt « met dien verstande dat aan en zegt dat de feitenrechter
uitdrukkelijk wordt gepreciseerd dat erover zal beslissen; verwijst de
de (... ) tussenvordering Thibaut/De aldus beperkte zaak naar de RechtClercq te beslechten blijft door de bank van Eerste Aanleg te DenRechtbank van Eerste Aanleg te dermonde, zitting houdend in hoger
beroep.
Gent>>;
Overwegende dat de rechters,
door onder " tegenvordering >> mede
de « tussenvordering >> te verstaan
door het noemen van die tussenvordering « zonder voorwerp >>, te verstaan als
niet te behandelen
wegens aanhangigheid >> aan het
beroepen vonnis, mede gelet op de
context daarvan, geen betekenis
geven die met de bewoordingen
ervan niet verenigbaar is;

27 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter:
de h. Delva, wnd. voorzitter - Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluidende conclusie, wat het eerste middel betreft, en
andersluidende conclusie wat het tweede
middel betreft (1) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

Nr. 536

Dat de rechters, door het aldus in
3' KAMER - 30 mei 1983
een bepaalde zin geYnterpreteerd
vonnis te bevestigen, de in het middel aangevoerde tegenstrijdigheid
HOGER BEROEP - BURGERLIJKE
niet begaan;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de aanhangigheid waarvan het bestaan door het
bestreden vonnis bevestigd wordt,
de aanhangigheid is die bestaat tussen het voor de vrederechter in eer-

ZAKEN
DEVOLUTIEVE KRACHT VERWIJZING
ONDER·
NAAR DE EERSTE RECHTER ZOEKSMAATREGEL.

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot aanneming van het eerste onderdeel van het tweede
middel. De bewoordingen van het bestreden
arrest onderling waren z.i. zodanig tegenstrijdig dat niet kon worden uitgemaakt wat was
beslist.

- 1194De beslissing waarbij de eerste rechter;
na over de ontvankelijkheid van de
vordering te hebben beslist, een partij
beveelt over de zaak zelf te concluderen, is geen onderzoeksmaatregel in
de zin van art. 1068, tweede lid,
Ger. W.; de rechter in hager beroep kan
de zaak derhalve niet wettig tot verdere behandeling naar de eerste rechter verwijzen (1).
(DE NEEF T. PAYENEERS)
ARREST

(A.R. nr. 3811)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 februari 1982 in
hoger beroep en op verwijzing gewe.zen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof,
gewezen op 21 maart 1979 (2);

len conclusies ten gronde te nemen
tegen
de
zitting
van
donderdag
16 december 1976 », een ordemaatregel
uitmaakt in de zin van artikel 1071 van
het Gerechtelijk Wetboek en geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel
1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, zodat de rechter in hoger
beroep, gevat door de devolutieve kracht
van het beroep, de zaak ten gronde had
moeten beoordelen overeenkomstig artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek en, door de zaak naar de eerste
rechter te verwijzen zonder een onderzoeksmaatregel
in
de
zin
van
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te bevestigen, de in het
middel aangehaalde bepalingen schendt :

Overwegende dat de beslissing
waarbij de eerste rechter een partij
beveelt tegen een bepaalde datum
over de zaak zelf te concluderen,
geen onderzoeksmaatregel is in de
zin van artikel 1068, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de beschikking door de
Dat de rechter in hoger beroep de
heer eerste voorzitter van het Hof, zaak derhalve niet wettigt tot vergenomen op 15 april 1983 waarbij de dere behandeling naar de eerste
zaak naar de derde kamer verwezen rechter verwijst;
wordt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1068 en
1071 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het
beroep toelaatbaar doch slecht gedeeltelijk gegrond verklaart, het beroepen vonnis gedeeltelijk wijzigt en voor het overige bevestigt en de zaak voor verdere
behandeling naar de eerste rechter verwijst op grond dat : « de zaak naar de
eerste rechter dient te worden verwezen
overeenkomstig artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien
deze een onderzoeksmaatregel beval
alvorens verder recht te spreken, beslissing tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel die door geen partijen in
graad van beroep wordt aangevochten en
die door de rechtbank wordt bevestigd »,
terwijl de beslissing van het beroepen
vonnis « alvorens verder recht te doen,
bij wijze van voorafgaande maatregel
van onderzoek aan verweerder te beve-

Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het de
zaak tot verdere behandeling naar
de eerste rechter verwijst en uitspraak over de kosten doet; 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 de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
30 mei 1983 - 3" kamer - Voorzitter
verslaggever : de h. Delva, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

--------------------1 en
(1) Cass., 20 jan. 1977 (A.C., 1977, 565).
(2) A.C., 1978-79, 841).
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KAMER -

30 mei 1983

1° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSSECI'OR- INDEPLAATSSTELLING - OMVANG.

2° INDEPLAATSTELLING -

ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSSECI'OR - OMVANG
VAN DE INDEPLAATSSTELLING.

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE

BURGERLIJKE ZAKEN GEZAG VAN HET
GEWIJSDE - DEZELFDE PARTIJEN - INDEPLAATSGESTELDEN.

1' en 2' Degene die aansprakelijk is voor

een ongeval en zijn verzekeraar kunnen tegen de rechtspersoon of instelling die met toepassing van de wet van
3 juli 1967 gesubrogeerd is in de rechten van de getroffene, de verweermiddelen en excepties, met inbegrip van
de exceptie van het gewijsde, aanvoeren die zij tegen de rechtsvordering
van de getroffene konden opwerpen
(1).
3' Het gezag van het rechterlijk
gewijsde in burgerlijke zaken geldt
niet alleen voor de partijen bij de
rechterlijke beslissing, maar ook voor
degenen die in hun rechten zijn getreden (2). (Art. 23 Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE
T. PRECAM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3814)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1982 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking door de
heer eerste voorzitter van het Hof
genomen, op 15 april 1983 en waarbij de zaak naar de derde kamer
verwezen wordt;

------------------1
(1) en (2) Cass., 26 april 1974 (A.C., 1974, 926)
en 26 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 556).

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 14 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 overheidssector, gewijzigd door de wet van 13 juli
1973, 22 van de Verzekeringswet van
11 juni 1874, 23, 24, 25, 26, 27, 821, 823,
824 van het Gerechtelijk Wetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt « dat de
vordering van (eiser) strekt tot de terugbetaling van de vergoedingen waartoe
hij in zake arbeidsongevallen in de overheidssector gehouden is tegenover zijn
aangestelde Burick Andre; dat (eiser),
wettelijk gesubrogeerd in de rechten van
~et slachtoffer, zijn aangestelde, gerechhgd is van de aansprakelijke derde de
bedragen terug te vorderen die hij aan
het slachtoffer heeft betaald, dit binnen
het kader van deze subrogatie; dat hij
tegenover deze derde niet meer rechten
kan doen gelden dan het slachtoffer in
gemeen recht zou kunnen vorderen; dat
(verweerster) stelt dat het vonnis van
19 januari 1977 van de Correctionele
Rechtbank te Gent gezag van gewijsde
bezit wat deze aanspraken betreft; dat
(eiser) zijn oorspronkelijke eisen ook in
graad van hoger beroep staande houdt
en, ongeacht de hierboven vermelde
beslissing, hiervoor andere gegevens tot
basis neemt, namelijk : A. bij beslissing
van 3 november 1976 heeft de Administratieve Gezondheidsdienst van (eiser)
een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verbonden aan het ongeval, vastgesteld die
in duur de gegevens van het verslag
Ronse merkelijk overschrijdt; B. (eiser)
vraagt voor de schadeberekening van de
5 pet. blijvende arbeidsongeschiktheid de
kapitalisatiemethode toe te passen in
tegenstelling met het vonnis 'van
19 januari 1977 van de Correctionele
Rechtbank te Gent, dat voor dit onderdee! de globale raming ex aequo et bono
gebruikte »; dat bet hof van beroep vervolgens oordeelt « dat evenwel de stelling van (eiser) tegen het principe van
bet gezag van het gerechtelijk gewijsde
ingaat; dat (eiser) slechts schade kan
vorderen in zoverre het hoven aangehaalde vonnis hierover geen uitspraak
heeft gedaan; dat de bes!issingen over de
schade-eisen waarover wei uitspraak
gedaan werd, tegenstelbaar zijn aan
(eiser); dat de argumenten en de rechtspraak waarop (eiser) steunt om te stellen dat vermeld vonnis hem niet tegenstelbaar zou zijn en dat de burgerlijke

-1196rechter de volledige vrijheid behoudt om
te oordelen over de elementen die geen
betrekking hebben op de schuldvraag,
enkel in voorkomend geval toepasbaar
zijn wanneer de vordering over de burgerlijke eisen door een afzonderlijk
geding aanhangig is gemaakt, en niet
wanneer, zeals in het onderhavige geval,
de strafrechter, gevat door de vordering
van de burgerlijke partij, over de civielrechtelijke aanspraken heeft geoordeeld
en deze uitspraak, definitief geworden,
kracht van gewijsde heeft bekomen; dat
dit ook (geldt) ten overstaan van de
gesubrogeerde in de rechten van (de)
partijen (bij dit vonnis); dat, waar voor
(de materi€He schade wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid) de schatting in
billijkheid werd verkozen boven de kapitalisatiemethode, hierdoor aan de rechtskracht van de beslissing geen afbreuk is
gedaan vermits de rechter heeft geoordeeld dat de schade aldus vergoed was;
dat anderzijds, wat de duur van de tijdelijke ongeschiktheid betreft, de afwijkende visie van de Administratieve
Gezondheidsdienst niet bindend is voor
de aansprakelijke derde en de stelling
van (eiser) desbetreffende de draagwijdte van het koninklijk besluit van
24 januari 1969 te buiten gaat, waar dit
enkel de onderlinge rechten en verplichtingen van de rijksbesturen en hun aangestelden beoogt; dat derhalve, gelet op
het gezag van het rechterlijk gewijsde,
verbonden aan het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent van
19 januari 1977, dit aangevochten vonnis
dient te worden bijgetreden waar het
bepaald dat (eiser) "nog aileen aanspraak kan maken op vergoedingen in
gemeen recht voor de weddeuitkeringen
tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, maar dan uiteraard op
basis van de besluiten van het deskundigenverslag van dokter Ronse "; dat de
eerste rechter terecht de heropening van
de debatten heeft bevolen betreffende de
berekening van deze schadepost; dat, in
overeenkomst met hetgeen hoven gesteld
werd, het hof niet gerechtigd is in te
gaan op het verzoek van (eiser) om een
nieuwe geneeskundige expertise te bevelen »,

terwijl, overeenkomstig artikel 14, § 3,
van voormelde wet van 3 juli 1967, gewijzigd door de wet van 13 juli 1973, eiser,
die vooraf aan zijn aangestelde Burick
- slachtoffer van een ongeval op de weg
van het werk waarvoor de verzekerde
van verweerster, Pierre De Busscher,
aansprakelijk was - de door de wet

bepaalde vergoedingen voor materi€He
schade wegens tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid
had
betaald,
krachtens indeplaatsstelling een rechtsvordering kan instellen tot terugvordering van deze vergoedingen tot beloop
van de bedragen die de getroffene of zijn
rechthebbenden volgens het gemeen
recht mochten kunnen eisen van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, en dit recht eiser door de wet zelf
werd verleend, waaruit volgt dat het
gezag van het rechterlijk gewijsde tussen het slachtoffer Burick en de aansprakelijke derde en de verzekeraar van
zijn aansprakelijkheid - meer bepaald
van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Gent van 19 januari 1977
in zoverre het uitspraak deed over de
omvang van de door het ongeval veroorzaakte materi€He schade en het bedrag
tot vergoeding ervan - geenszins aan
eiser als arbeidsongevallenverzekeraar
kan worden tegengeworpen; zodat het
arrest, door zich ertoe te beper ken te
oordelen dat het gezag van gewijsde van
voormeld vonnis van 19 januari 1977 wel
aan eiser kan worden tegengeworpen
(schending van de artikelen 23, 24, 25, 26
en 27 van het Gerechtelijk Wetboek),
zonder vast te stellen dat deze afstand
zou hebben gedaan van zijn rechtsvordering (schending van de artikelen 821, 823
en 824 van het Gerechtelijk Wetboek),
noch dat de door het vonnis van
19 januari 1977 vastgestelde duur van de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en schadevergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid overeenstemmen met de·
omvang van de door het ongeval veroorzaakte
gemeenrechtelijke
materiele
schade (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek),
zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 14
van de wet van 3 juli 1967, gewijzigd
door de wet van 13 juli 1973, en 22 van
de wet van 11 juni 1874) :

Overwegende dat artikel 14, § 1,
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 overheidssector bepaalt dat, behoudens uitzonderingen die ten deze geen toepassing vinden, en ongeacht de uit
die wet voortvloeiende rechten, de
rechtsvordering inzake burgerlijke
aansprakelijkheid tegen de perso-

-1197nen die voor het ongeval aansprake- Verslaggever : de h. Boon - Gelijkluilijk zijn, mogelijk blijft voor de dende conclusie van de h. Lenaerts,
getroffene of zijn rechthebbenden; advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
dat, ingevolge § 3 van dat artikel, de Butzler en Houtekier.
rechtspersonen of instellingen die
de last van de rente en/of van de
bezoldiging dragen, in dit geval de
Staat, van rechtswege treden in aile
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die de getroffene overeen- Nr. 538
komstig § 1 mocht kunnen doen gelden tegen de persoon die aansprake3' KAMER - 30 mei 1983
lijk is voor het arbeidsongeval,
respectievelijk tot beloop van de
renten en vergoedingen door de wet RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
bepaald en van het bedrag gelijk
- WERKNEMERS - K.B. 21 DECEMBER 1967,
aan het kapitaal dat die renten verART. 32TER, DERDE LID - DRAAGWIJDTE.
tegenwoordigt, en tot beloopt van de
bezoldiging uitgekeerd gedurende de Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 1967
periode van tijdelijke ongeschiktbepaalt dat, wanneer de in het tweede
heid;
lid van dat artikel beoogde pensioenstortingen verricht werden voor een

Overwegende dat eiser, als gesubepaald verzekeringsjaar dat gespreid
brogeerde in de rechten van de
is over twee kalenderjaren, het bewijs
van een gewoonlijke en hoofdzakelijke
getroffene, geen andere rechten kan
tewerkstelling in het in het eerste lid
uitoefenen dan die welke de getrofbedoelde geval geleverd wordt voor het
fene tegen de aansprakelijke derde
Jaatste van de twee kalenderjaren
en zijn verzekeraar, ten deze verwaarover het verzekeringsjaar geweerster, had kunnen doen gelden;
spreid is; deze bepaling vindt geen toedat de aansprakelijke derden en ook
passing wanneer kan worden vastgeverweerster tegen de gesubrogeerde
steld voor welk kalenderjaar de peneiser derhalve de verweermiddelen
sioenstortingen werden verricht (1).
en excepties, met inbegrip van de
exceptie van het gewijsde, kunnen
WERKNEMERSPENS!OENEN
aanvoeren die zij tegen de rechts- (RIJKSDIENST VOOR
T. JANSSENS)
vordering van de getroffene konden
opwerpen;
ARREST
Dat het hof van beroep derhalve
(A.R. nr. 3861)
wettig beslist dat het gezag van het
rechterlijk gewijsde van het vonnis
van 19 januari 1977 van de CorrecRET HOF; - Gelet op het bestretionele Rechtbank te Gent ook geldt den arrest, op 8 juni 1982 door het
voor eiser die in de rechten van de Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
getroffene is getreden;
Over het middel, afgeleid uit de schenDat het middel faalt naar recht;
ding van de artikelen 7 bis, 10, § 1, 15, 3',

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

van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
gewijzi.gd door de wet van 27 februari
1976, 29, 32ter van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor

(1) Raadpl. Cass., 23 nov. 1981, A.R. nr 3248
30 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter :
(A.C., 1981-82, nr. 194).
de h. Delva, waarnemend voorzitter -

- 1198werknemers, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 december 1970 en
5 april 1976, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest voor recht zegt dat
ook het jaar 1944 in aanmerking moet
worden genomen voor de berekening van
het rustpensioen van verweerster als
werkneemster op grand : « dat (eiser)
naar de toepassing van artikel 32 ter,
derde lid, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 houdende het algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers
verwijst en, gelet op de geboortedatum
van belanghebbende (28 januari 1920) en
de periode van tewerkstelling (14 juli
1943 tot 13 september 1946), betoogt dat
aileen de jaren 1945 en 1946 kunnen toegekend worden; dat het reglementsvoorschrift in kwestie bepaalt dat, wanneer
de in het tweede lid van hetzelfde artikel
beoogde pensioenstortingen verricht werden voor een verzekeringsj aar dat
gespreid is over twee kalenderj aren, het
bewijs van een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling geleverd is voor
het laatste van de twee kalenderj aren;
dat deze bepaling aileen toepassing vindt
op de stortingen waarvan vaststaat voor
welk
verzekeringsj aar
zij
werden
gedaan, maar waarvan niet kan worden
vastgesteld op welk van beide kalenderjaren, waarover het verzekeringsjaar
gespreid is, zij betrekking hebben; dat in
casu niet ernstig kan betwist worden dat
de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, waarbij verweerster als tijdelijke typiste tewerkgesteld was, voldoende stortingen verricht heeft en dat
deze stortingen doorlopend op de hele
periode van tewerkstelling moeten toegerekend worden; dat hieruit voortvloeit
dat het bewijs van een gewoonlijke en
hoofdzakelijke bezigheid in loondienst
ook voor het jaar 1944 geleverd is »,
teiWijl, eerste onderdeel, daar verweerster geboren is op 28 januari 1920, haar
verzekeringsjaar loopt van 1 februari tot
31 januari van het volgend jaar; voor elk
jaar voorafgaand aan 1 januari 1945, en
namelijk voor het jaar 1944, het bewijs
van de gewoonlijke en hoofdzakelijke
tewerkstelling uitsluitend per verzekeringsjaar wordt geleverd en, wanneer
het verzekeringsj aar gespreid is over
twee kalenderjaren, dit bewijs aileen
geleverd is voor het laatste van de twee
kalenderjaren; derhalve aileen de pensioenstortingen voor verweerster verricht
voor het verzekeringsj aar 1943-44 in aanmerking mogen worden genomen om te
bepalen of het kalenderjaar 1944 kan

worden erkend voor de loopbaan van
verweerster; deze bewijsregel dwingend
toepasselijk is en niet aileen toepasselijk
is op stortingen waarvan kan worden
vastgesteld voor welk verzekeringsjaar
zij werden gedaan maar waarvan het
kalenderjaar waarvoor ze gedaan werden, niet kan worden vastgesteld; deze
regel ook toepasselijk is op stortingen
waarvan het kalenderjaar waarvoor ze
gedaan werden, wei kan vastgesteld worden en deze stortingen ten deze uitgesloten worden voor het bewijs, vanaf het
ogenblik dat ze niet verricht werden
voor het verzekeringsjaar 1944-45, oak a!
werden ze verricht voor het kalenderjaar
1944 of enig ander jaar, zodat het arrest
ten onrechte andere stortingen heeft
aangehouden dan die verricht voor het
verzekeringsjaar 1943-44 (schending van
de artikelen 7 bis, 10, § 1, 15, 3', van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967, 29 en 32ter, eerste tot derde lid,
van het koninklijk besluit van 21 december 1967);

tweede onderdeel, het feit dat de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, waar verweerster tijdelijk
typiste was van 14 juni 1943 tot 13 september 1946, voldoende stortingen zou
verricht hebben, en deze stortingen doorlopend op de hele periode van de tewerkstelling moeten toegerekend worden, de
beslissing niet wettelijk verantwoordt;
immers, om te beslissen of het jaar 1944
in de loopbaan van verweerster kan
erkend worden, slechts rekening mag
gehouden worden met de stortingen verricht voor het verzekeringsjaar 1943-44;
eiser uitdrukkelijk in zijn conclusie na
tussenarrest staande hield dat die stortingen slechts een bedrag van 388 frank
beliepen waar 466 frank vereist was,
·codat zij onvoldoende waren en het
kalenderjaar 1944 dus niet bewezen was;
niet kan vastgesteld worden of de stortingen, die wettelijk konden aangehouden worden, het bedrag van 466 frank
bereiken
(schending van de
artikelen 7 bis, 10, § 1, 15, 3', van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967, 29 en 32ter van het koninklijk
besluit van 21 december 1967);
derde onderdeel, de redenen van het
arrest, volgens welke voor verweerster
voldoende stortingen werden verricht tijdens haar arbeidsperiode blj de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en deze stortingen doorlopend op
de hele periode van haar tewerkstelling
moeten worden aangerekend, duister en
dubbelzinnig zijn daar zij niet de mage-

-1199halve geen invloed heeft op de
beslissing over het recht op pensioen voor het kalenderjaar 1944;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
duidelijk en ondubbelzinnig kan
worden afgeleid dat het arbeidshof
Wat het eerste en het tweede rekening heeft gehouden met de
stortingen verricht tijdens
het
onderdeel betreft :
Overwegende dat , krachtens arti- kalenderjaar 1944 om dat jaar in
kel 32ter, eerste en tweede lid, van aanmerking te nemen als jaar dat
het koninklijk besluit van 21 decem- recht op pensioen geeft;
Dat het middel niet kan worden
ber 1967, het bewijs van de tewerkstelling waardoor het recht op een aangenomen;
rustpensioen wordt geopend, dat
daadwerkelijk en voor de eerste
maal ten vroegste op 1 januari 1977
ingaat, voor elk jaar dat 1 januari
Om die redenen, verwerpt de
1945 voorafgaat, wordt geleverd door voorziening; veroordeelt eiser in de
een jaarlijkse pensioenstorting van kosten.
ten minste het in het tweede lid
bepaalde bedrag; dat voor de toepas- 30 mei 1983 - 3' kamer - Voorzitter en
sing van deze bepalingen het kalen- verslaggever : de h. Delva, waarnemend
derjaar en niet het verzekeringsjaar voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal in aanmerking komt;
Advocaat: mr. Houtekier.
Overwegende dat het derde lid
van hetzelfde artikel bepaalt dat,
wanneer de in het tweede lid van
hetzelfde artikel beoogde pensioenstortingen verricht werden voor een
bepaald verzekeringsjaar dat gespreid is over twee kalenderj aren,
het bewijs van een gewoonlijke en
hoofdzakelijke tewerkstelling geleverd is voor het laatste van de twee Nr. 539
kalenderjaren waarover het verzekeringsjaar gespreid is;
2' KAMER - 31 mei 1983
Dat deze bepaling alleen toepassing vindt op de pensioenstortingen
waarvan vaststaat voor welk verze- 1° BLOEDPROEF - LAAITIJDIGE KENNISkeringsj aar zij werden gedaan,
GEVING VAN DE UITSLAG VAN DE BLOEDANALYSE - GEVOLGEN.
maar waarvan niet kan worden
vastgesteld op welk van beide kalenderjaren, waarover het verzeke- 2° RECHT VAN VERDEDIGING
ringsj aar gespreid is, zij betrekking
STRAFZAKEN BLOEDPROEF LAAITIJDIGE KENNISGEVING VAN DE U!TSLAG VAN
hebben;
DE BLOEDANALYSE - GEVOLGEN.
Dat, wanneer gedurende een
kalenderjaar het vereiste bedrag
van pensioenstortingen is bereikt, 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN El\
ARRESTEN - STRAFZAKEN - RECHT
dit jaar voor de berekening van het
VAN VERDED!GING - BESLISSING DAT HET
pensioen in aanmerking komt;
RECHT VAN VERDEDIGING NIET WERD MISDat alsdan het bedrag van de tijKEND, OP GROND VAN EEN LOUTERE VERONdens het verzekeringsjaar 1943-1944
DERSTELLING - NIET NAAR RECHT VERANTbetaalde pensioenstortingen der-1 WOORDE BESLISSING.
lijkheid bieden om na te gaan met welke
referentieperiode, bepaald bij artikel
32ter van het pensioenreglement, rekening werd gehouden (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 32ter
van het koninklijk besluit van 21 december 1967) :

-
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4° CASSATIE -

4" Wanneer de beklaagde is veroordeeld
tot een geldboete wegens onopzettelijke slagen en verwondingen en het
besturen van een voertuig in staat van
alcoholintoxicatie, en de rechter hem
bovendien vervallen verklaart van het
recht tot sturen wegens dit laatste misdrijf, brengt de vernietiging wegens de
onwettigheid van de veroordeling ter
zake van het besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie ver1" en 2" De artt. 9 en 10 K.B. van 10 juni
nietiging mede van de hele veroorde1959, gew. bij K.B. van 1o;nov. 1966,
ling en dus ook in zoverre zij betrekbetreffende de bloedproef met het oog
king heeft op het misdrijf van onopzetop het bepalen van het alcdholgehalte,
telijke slagen en verwondingen (3).
verlenen aan de persoon van wie het
bloed is afgenomen het recht om, met
inachtneming van de in die artikelen
bepaalde voorwaarden en termijnen,
(VERDEYEN)
een tweede analyse te Jaten verrichten. Aileen de persoon zelf van wie het
bloed is afgenomen heeft het recht te
ARREST
oordelen of hij he~ met het oog op ZIJ'n
verdediging, opportuun acht van dit
(A.R.
nr. 7477)
recht gebruik te maken. Wanneer de
verdachte geen gebruik heeft kunnen
maken van het recht om, binnen de bij
HET HOF; - Gelet op het bestrevoormeld K.B. bepaalde termijnen, een den arrest, op 24 mei 1982 door het
tweede analyse te doen verrichten Hof van Beroep te Brussel gewezen;
omdat de kennisgeving van de uitslag
van de eerste analyse hem niet of laatOverwegende dat het arrest, met
tijdig ter kennis werd gebracht, heeft
die omstandigheid aileen dan nietig- toepassing van artikel 65 van het
heid tot gevolg wanneer daardoor het Strafwetboek, eiser veroordeelt ter
recht van verdediging wordt miskend zake van : I. onopzettelijke slagen of
verwondingen, en II. besturen van
(1).
OMVANG - STRAFZAKEN VEROORDELING TOT EEN ENKELE GELDBOETE. WEGENS ONOPZETTELIJKE SLAGEN
EN VERWONDINGEN EN BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE- VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN
OPGELEGD WEGENS DIT LAATSTE MISDRIJF
- ONWETTIGHEID VAN DE VEROORDELING
MET BETREKKING TOT DE ALCOHOLINTOXICATIE - VOLLEDIGE VERNIETIGING.

een voertuig in staat van alcoholintoxicatie, tot een enkele geldboete
van driehonderd frank of twee
maanden vervangende gevangenisstraf, en bovendien - met betrekking tot de telastlegging II - tot
een maand verval van het recht een
voertuig te besturen van de categorieen bepaald in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 3 mei 1965;

3" De rechters kunnen, op grand van feitelijke omstandigheden waarvan zij
het bestaan constateren, dordelen dat
het recht van verdediging niet is miskend door het Jaattijdig of het niet ter
kennis brengen aan de verdachte van
de uitslag van de bloedanalyse; dat het
recht van verdediging niet werd miskend kunnen zij echter niet wettig
beslissen op grand van een loutere veronderstelling (2}.

Cass. 4 nov. 1968 (A.C., 1969 , 258 ) en
4 maart 1980 (ibid., 1979-80, 830).
Raadpl. Cass., 19 maart 1962 (Bull. en Pas.,
1962, I, 798); 9 sept. 1963 en 8 juni 1964 (ibid.,
1964, I, 29 en 1063); 7 dec. 1964 en 10 mei 1965
(ibid., 1965, I, 349 en 952); 24 april en 20 juli
1967 (A.C., 1967, 1037 en 1324); 25 sept. 1967
(ibid., 1968, 128); 12 mei 1969 (ibid., 1969, 902);
15 maart 1971 (ibid., 1971, 679); 17 en 24 september 1974 (ibid., 1975, 73 en 102) en 28 sept.
(1)

1976 (ibid., 1977, 113).
(2) Raadpl. Cass.,
1979-80, nr. 53).

Over het middel, afgeleid uit de schending van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, samengevat als volgt : Eiser werd vervolgd en
veroordeeld, onder meer wegens overtreding van artikel 34, eerste lid, 1", van de
Wegverkeerswet; de kennisgeving van de
uitslag van de analyse van het bloedstaal
draagt de datum van 5 februari 1981 en
d
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(3) Cass., 19 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 39)
en 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 595).
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1201eerste analyse hem niet of laattijdig
diensten · werd die kennisgeving slechts ter kennis werd gebracht, die
op 26 februari 1981 aan eiser besteld, dit omstandigheid slechts nietigheid tot
is na het verstrijken van de wettelijk
bepaalde termijn om een tweede analyse gevolg heeft indien daardoor het
te laten verrichten; eiser heeft derhalve recht van verdediging wordt misgeen gebruik kunnen maken van het kend;
recht van verdediging dat de wet hem
toekent en hij heeft dit aangevoerd voor
Overwegende dat de rechters, op
het hof van beroep; het arrest stelt vast grond van feitelijke omstandigheden
dat de kennisgeving laattijdig was, doch waarvan zij het bestaan constatewijst eisers verweer af op grand dat het ren, kunnen oordelen dat het recht
alcoholgehalte zo hoog was dat, zelfs van verdediging niet is miskend
indien hij tijdig het bericht had ontvan- door het laattijdig of het niet ter
gen, mag aangenomen worden dat hij
geen tweede analyse zou hebben kennis brengen aan de verdachte
gevraagd, en leidt daaruit af dat het van de uitslag van de bloedanalyse;
recht van verdediging niet werd mis- dat zodanige feitelijke beoordeling
kend. Dit antwoord is onvoldoende onaantastbaar is; dat zij echter niet
omdat het er van uitgaat dat een ver- wettig kunnen beslissen dat het
dachte aileen van het recht een tweede recht van verdediging niet werd
analyse te laten verrichten, kan gebruik miskend op grond van een loutere
maken indien het een voor hem gunstig
resultaat kan laten voorzien; door de veronderstelling;
laattijdige kennisgeving van de uitslag
van de analyse van het bloedstaal wordt
Overwegende dat het hof van
eisers recht van verdediging miskend en beroep - met betrekking tot de
gaat niet op dat het hof van beroep zijn telastlegging II - eensdeels aanbeslissing dat dit recht niet werd mis- neemt dat de uitslag van de bloedkend, laat steunen op de onderstelling
dat eiser toch geen gebruik zou hebben analyse niet tijdig aan eiser ter kengemaakt van het recht een tweede ana- nis gebracht werd, doch anderdeels
oordeelt dat zijn recht van verdedilyse te laten verrichten :
ging niet werd miskent, enkel op
grond van de considerans dat : « ..•
Overwegende dat de artikelen 9 gelet en op de omstandigheden van
en 10 van het koninklijk besluit van
het ongeval en op de hoge graad
10 juni 1959, gewijzigd bij koninklijk van alcoholintoxicatie aangenomen
besluit van 10 november 1966, mag worden dat (eiser) geen tweede
betreffende de bloedproef met het analyse zou gevraagd hebben, zelfs
oog op het bepalen van het alcohol- indien de uitslag van de expertise
gehalte, aan de persoon van wie het
bloed is afgenomen het recht verle- hem tijdig was betekend »;
nen om - onder de daarin bepaalde
Overwegende dat de rechters uit
voorwaarden en termijnen - een
tweede analyse te Iaten verrichten; die omstandigheden niet wettig hebdat het aan de persoon van wie het ben kunnen afleiden dat eisers
bloed is afgenomen, behoort te oor- recht van verdediging niet is misdelen of hij het - met het oog op kend;
zijn verdediging - opportuun acht
Dat het middel gegrond is;
of niet van dit recht gebruik te
maken;
Overwegende dat hieruit volgt dat
Overwegende dat, wanneer de ver- het arrest onwettig is in zoverre het
dachte geen gebruik heeft kunnen eiser schuld1g verklaart aan de
maken van het recht om, binnen de telastleggmg II (besturen van een
termijnen bepaald bij voormeld voertmg m staat van alcoholmtoxikonmklijk beslmt, een tweede ana- catle) en hem mt d1en hoofde tot
lyse te doen verrichten omdat de straf veroordeelt; dat die onwettlg
kenmsgevmg van de mtslag van de heid niet enkel het verval van het
1981; door een verg1ssmg van de post-
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der opgelegd wegens de telastlegging II, maar zich uitstrekt tot de
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enige geldboete, die met toepassing
van artikel 65 van het Strafwetboek
als hoofdstraf werd uitgesproken
wegens de telastleggingen I en II DIEFSTAL EN AFPERSING - STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND ALS BEsamen, en waarvan het verval van
PAALD BIJ ART. 462, EERSTE LID, SW.
het recht tot sturen een onderdeel
is;
Overwegende, voor het overige,
dat de rechters, door een enkele
straf uit te spreken wegens : I. onopzettelijke slagen, en II. besturen van
een voertuig in staat van alcoholintoxicatie, hebben aangenomen dat
dit laatste misdrijf oorzaak of medeoorzaak is van de onopzettelijke s!agen en mitsdien een bestanddeel
ervan uitmaakt; dat, nu de schuldigverklaring wegens de telastlegging
II niet naar recht is verantwoord, de
schuldigverklaring wegens de telastlegging I evenmin onverantwoord
blijft;

Naar luid van art. 462, eerste lid, Sw.
geven diefstallen die gepleegd zijn
door afstammelingen ten nadele van
hun bloedverwanten in de opgaande
Jijn, door bloedverwanten in de
opgaande lijn ten nadele van hun
afstammelingen of door aanverwanten
in dezelfde graad alleen aanleiding tot
burgerrechtelijke vergoeding; die strafuitsluitende verschoningsgrond geldt
onder meer oak voor diefstallen
gepleegd door een afstammeling ten
nadele van de tweede echtgenoot van
zijn bloedverwant in de opgaande Jijn
(1).

(SPANOGHE T. VERSTRAETEN)

Dat derhalve de onwettigheid van
de beslissing met betrekking tot de
telastlegging II zich uitstrekt tot de
ARREST
beslissing die eiser schuldig ver(A.R. nr. 7559)
klaart aan de telastlegging I en hem
wegens
de
beide
telastlegging
HET HOF; - Gelet op het bestresamen tot een enkele straf veroorden arrest, op 21 juni 1982 door het
deelt;
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over bet eerste middel, luidend als
volgt : Het hof van beroep ontslaat verweerder van de strafvervolging met toepassing van artikel 462 van het Strafwetboek. Het leidt het bestaan van die
Om die redenen, vernietigt het strafuitsluitende verschoningsgrond af
bestreden arrest; beveelt dat van dit uit de door het openbaar ministerie neerarrest melding zal worden gemaakt gelegde huwelijksakte waaruit blijkt dat,
6 november 1968 te Gent, het huweop de kant van het vernietigde op
lijk werd voltrokken tussen Stephanus
arrest; laat de kosten ten laste van Spanoghe (eiser) en Alice Franck (moede Staat; verwijst de zaak naar het der van verweerder). Noch uit dit stuk,
Hof van Beroep te Gent.
noch uit enig ander element van de
rechtspleging kan met zekerheid de
31 mei 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui(1) Cass., 15 jan. 1885 (Bull. en Pas., 1885, I,
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo- 37), 14 nov. 1955 (A.C., 1956, 193); 14 okt. 1957
caat-generaal - Advocaat : mr. R. Boel, (ibid., 1958, 79) en 23 mei 1960 (Bull. en Pas.;
1960, I, 1093).
Leuven.
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tussen eiser en verweerder worden afgeleid. Het arrest zegt : « dat beklaagde
(verweerder) de feiten heeft gepleegd ten
nadele van de tweede echtgenoot van
wijlen zijn moeder », doch onderzoekt
niet of verweerder geboren is uit het eerste of uit het tweede huwelijk. Daar de
strafwet op strikte wijze dient te worden
gelnterpreteerd
en
toegepast
en
artikel 462 van het Strafwetboek uitdrukkelijk handelt over « diefsta!len gepleegd
door afstammelingen ten nadele van hun
bloedverwanten in de opgaande lijn » en
« diefstallen gepleegd door aanverwanten
in dezelfde lijn » dient hieruit te worden
besloten dat een dergelijk onderzoek
onontbeerlijk was ten einde uit te maken
of artikel 462 van het Strafwetboek van
toepassing is. Derhalve is de beslissing
van het hof van beroep niet naar recht
verantwoord :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 462, eerste lid, van het Strafwetboek, diefstallen gepleegd door
afstammelingen ten nadele van hun
bloedverwanten in de opgaande lijn,
door boedverwanten in de opgaande
lijn ten nadele van hun afstammelingen of door aanverwanten in
dezelfde graden aileen aanleiding
geven tot burgerrechtelijke vergoeding; dat die wetsbepaling onder
meer ook geldt voor diefstallen
gepleegd door afstammelingen van
de moeder ten nadele van haar
tweede echtgenoot;
Overwegende dat het hof van
beroep verweerder ontslaat van de
strafvervolging op grand dat verweerder « de feiten gepleegd heeft
ten nadele van de tweede echtgenoot van wijlen zijn moeder »; dat
het aldus zijn beslissing naar recht
verantwoordt;

Over het tweede middel, luidend als
volgt : Het hof van beroep heeft, noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks, nagegaan welke de herkomst is van de weggenomen goederen; meer in het bijzonder werd niet onderzocht welke huwelijksvermogensstelsel bestond tussen de
echtgenoten Stephanus Spanoghe-Alice
Franck, en evenmin of - na het overlijden van Alice Franck - werd overgegaan tot de vereffening-verdeling van
haar nalatenschap; derhalve is de beslissing niet naar recht verantwoord :

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat de strafuitsluitende
verschoningsgrond bepaald bij artikel 462 van het Strafwetboek niet
van toepassing is indien blijkt dat
de goederen werden weggenomen
ten nadele van eiser, tweede echtgenoot van de moeder van verweerder;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste middel,
artikel 462 van het Strafwetboek
ook geldt voor diefstallen gepleegd
door afstammelingen van de moeder
ten nadele van haar tweede echtgenoot, en dit ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten en ongeacht of, na het overlijden van de moeder, haar nalatenschap werd vereffend of niet;
Dat het middel bij gemis aan
belang niet ontvankelijk is;

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

Overwegende dat het middel voor
het overige erop neerkomt de feite!ijke beoordeling van de rechter te
31 mei 1983 - 2° kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verbekritiseren;
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advoDat het middel niet kan worden caat-generaal - Advocaat : mr P Van
Troos, Gent.
aangenomen;
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ARREST

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VR!JSPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK
BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER.

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - RECHTER DIE NALAAT UITSPRAAK TE DOEN OVER
DE VORDERING IN TUSSENKOMST TOT BINDENDVERKLARING VAN DE TE WIJZEN
BESLISSING - ONTWETTIGHEID.

(A.R. nr. 7950)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1983 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

2° RECHTBANKEN

1' Op het ontvankelijk hager beroep van
de burgerlijke partij zijn de appelrechters ertoe gehouden, wat de tegen
de beklaagde ingestelde civielrechtelijke vordering betreft, na te gaan of
het ten laste gelegde misdrijf, dat
mede aan die rechtsvordering ten
grondslag ligt, bewezen is en of het
aan de burgerlijke partij schade heeft
berokkend, ook al is de door de eerste
rechter uitgesproken vrijspraak van de
beklaagde onherroepelijk geworden
(1).
2' Krach tens art. 1138, :1', Ger. W. zijn de

Overwegende dat het beroepen
vonnis
verweerder
veroordeelde
wegens overtreding van de artikelen
64 en 44 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
stedebouw en de ruimtelijke ordening, in de periode van 27 februari
1979 tot 8 maart 1979, met betrekking tot het voorschrift dat de
afstand van elke gevel van de door
hem opgerichte werkplaats aan de
perceelgrens vijf meter moet bedragen (feit A, koninklijk besluit van
4 december 1969, artikel 6); dat het
vonnis verweerder vrijsprak van de
overtreding van dezelfde wet, wat
betreft de hoogte van het bouwwerk
(feit B); dat het voorts de civielrechtelijke vorderingen van de eisers
tegen verweerder ongegrond, en de
door hen, op rechtstreekse dagvaarding ingestelde civielrechtelijke vorderingen tegen verweerster, als
civielrechtelijk aansprakelijke partij, niet ontvankelijk verklaarde;

rechters verplicht uitspraak te doen
over alle punten van de vordering die
aan hun oordeel zijn onderworpen.
Wanneer de burgerlijke partij een
derde voor de strafrechter heeft gedagvaard, primair als voor de beklaagde
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
en subsidiair in gedwongen tussenOverwegende dat het arrest, op de
komst tot bindendverklaring van de op enkele hogere beroepen van de
de civielrechtelijke vordering tegen de eisers, het beroepen vonnis bevesbeklaagde te wijzen beslissing, is de
rechter die de primaire vordering tigt op civielrechtelijk gebied;
afwijst, ertoe gehouden over de subsidiaire vordering uitspraak te doen (2).

(1) Cass., 25 maart 1980 (A.C.., 1979-80, nr.
470).

I. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen van de
eisers tegen verweerder :

(2) Betreffende de tussenkomst in strafzaken raadpl. Cass., 24 maart 1947 (A.C., 1947,
93); 21 aug. 1958 (A.C., 1958, 900); 15 feb. 1978
(A.C., 1978, 714); 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr, 31) en noot van ALAIN DE NAL!W « Over de
tussenkomst in strafzaken » onder arrest van
het Hof van Beroep te Antwerpen van 23 april
1976, R. W:, 1976-1977, kol. 1970.

Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren in zoverre het
arrest hun civielrechtelijke vorderingen, steunende op het misdrijf opgeleverd door het feit A, ongegrond
verklaart;
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schending van artikel 202 van het Wet- aan de burgerlijke partijen schade
hoek van Strafvordering,
heeft berokkend;
doordat het arrest « de hogere beroepen van " verweerders " ontvankelijk verklaart, doch ongegrond >> op grand dat :
1' de vordering van de eisers door de
strafrechter aileen zou kunnen worden
ingewilligd voor zover zij steunt op het
ten laste gelegde misdrijf en dit misdrijf
bewezen wordt verklaard; 2' het beroepen vonnis erga omnes h~eft vastgesteld
dat Eric Deman ten aanz1en van het fe1t
B in een onoverwinnelijke dwaling verkeerde, gelijk te stellen met overmacht;
3' het hof van beroep dan ook met
bevoegd is om zich nog uit te spreken
over de a! dan niet gegrondheid van de
zienswijze welke de eerste rechter huldigde op strafrechtelijk gebied; 4' de
eisers hun burgerlijke vordering met
meer kunnen Iaten steunen op de telastlegging B, aangezien er geen misdrijf
werd vastgesteld (door de eerste rechter),

Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
rechtvordering van de eisers tegen
verweerster :

Over bet tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek en 65, § 1, van de Stedebouwwet,

doordat het arrest het eerste vonnis
bevestigt, wat betreft de vordering tegen
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Deman, Constructiewerkhuizen, op grand dat de eerste rechter terecht en met passende bewoordingen oordeelde over de dagvaarding van
de personenvennootschap met beperkte
terwijl het ontvankelijk hoger beroep aansprakelijkheid Deman, Constructievan de burgerlijke partij aan de rechter werkhuizen, door de eisers en ze als
in hoger beroep de kennisgeving ongegrond verwierp,
opdraagt van het feit dat het voorwerp
van de vervolgingen is, en dit wat de
terwijl, eerste onderdeel, de vordering
burgerlijke belangen betreft, en hij der- van de burgerlijke partijen primair
halve het feit opnieuw moet onderzoeken strekte tot solidaire veroordeling van die
en beoordelen onder de voorwaarde zijn personenvennootschap
met
beperkte
beslissing tot de rechtsvordering van de aansprakelijkheid Deman, Constuctleburgerlijke partij te beperken; op het werkhuizen, op de volgende uitdrukkeenkel hoger beroep van de burgerlijke lijke argumentatie, vervat in de con~lu
.partij de rechter in hager beroep, hoewel sie van 3 december 1982 : « Aangez1en
de door de eerste rechter uitgesproken het duidelijk is dat de herstelvordering,
vrijspraak van de beklaagde onherroepe- die haar rechtsgrond vindt in de straflijk is geworden, de beslissing op burger- rechtelijke overtreding van de voorlijk gebied mag hervormen; artikel 202 schriften van het goedgekeurd B.P.A.,
van het Wetboek van Strafvordering aan dient te gebeuren in aanwezigheid van
de burgerlijke partij het onbeperkt recht de vennootschap die bouwheer en eigeverleent hager beroep in te stellen wat naar is en door tussenkomst van haar
haar burgerlijke belangen betreft, en zaakvoerder de onwettige bouw heeft
derhalve zelfs indien het beroepen von- opgericht; aangezien de straf~echter
nis op strafrechtelijk vlak de beklaagde bevoegd is, in toepassing van artlkel 65,
definitief vrijspreekt :
§ 1, van de Stedebouwwet, om benev:ns
de straf het herstel te bevelen; aangez1en
de personenvennootschap met beperkte
Overwegende dat de appelrech- aansprakelijkheid Deman als partij in de
ters, op de ontvankelijke hogere zaak diende te worden betrokken, om te
beroepen van de eisers, burgerlijke verhinderen dat zij, in toepassing van
partijen, gehouden waren, wat de artikel 1122 van het Gerechtelijk Wethoek, derdenverzet zou doen tegen het
door dezen tegen verweerder inge- arrest dat haar rechten benadeelt en
stelde civielrechtelijke vorderingen gewezen is door het st~'.'fgerecht in
betreft, na te gaan of het misdrijf zoverre dit over de burgerl!Jke belangen
opgeleverd door het feit B, dat mede heeft uitspraak gedaan; aangezien een
aan
die
rechtsvorderingen
ten goede rechtsbedeling niet zou toelaten
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en uitgevoerd buiten de aanwezigheid
van
de
personenvennootschap
met
beperkte aansprakelijkheid Deman, die
hoofdelijk in solidum en minstens bij
gebreke van Eric Deman meet worden
veroordeeld, zeals vermeld in het dispositief van de besluiten van 6 oktober
1981 »; noch de eerste rechter noch het
arrest op die argumentatie antwoorden;
de toepassing van artikel 65, § 1, van de
Stedebouwwet door de strafrechter de
dagvaarding veronderstelt van de eigenaar van het gebouw waarvan de
afbraak wordt gevorderd;

boek en niet een onrechtstreekse
verantwoordelijkheid ontstaan uit
een verband van ondergeschiktheid,
voorzien bij artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, verband dat
aileen het in zaak stellen van de
vennootschap als burgerlijk verantwoordelijke partij voor de rechter
bij wie de publieke vordering aanhangig is zou kunnen rechtvaardigen »;

Overwegende dat het arrest
zodoende, zonder schending van de
tweede onderdeel, de vordering van de door de eisers vermelde wetsbepaburgerlijke partijen subsidiair strekte tot lingen, de in het middel aangegemeen of tegenwerpelijkverklaring van haalde eis beantwoordt;

het te wijzen arrest aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deman, Constructiewerkhuizen, en
noch de eerste rechter noch het arrest
hierop antwoorden;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers in hun
conclusie, op de in het middel aangehaalde gronden, primair de veroordeling van verweerster, als civielrechtelijk aansprakelijke voor verweerder, vorderden;
Overwegende dat het arrest, met
overneming van de redengeving van
de eerste rechter, oordeelt : « De
P.V.B.A. Deman, Constructiewerkhuizen, (werd) gedagvaard als " burgerlijk aansprakelijke ". Er wordt
gevorderd dat deze P.V.B.A. in solidum met de (verweerder) zou worden veroordeeld tot betaling van de
gerechtskosten, tot herstel van de
plaats in de vorige toestand en tot
het betalen van schadevergoeding.
Eric Deman is, als zaakvoerder van
de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deman,
orgaan van deze laatste. De verantwoordelijkheid die de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deman uit hoofde van
de eventuele schadeverwekkende
daden van Eric Deman zou oplopen,
is een rechtstreekse verantwoordelijkheid voortvloeiend uit artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-

W at het tweede onderdeel betreft :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen het onderdeel door
de verweerders aangevoerd en hieruit afgeleid dat dit onderdeel niet
tot cassatie kan leiden en derhalve
geen belang vertoont omdat het hof
van beroep, nu het de vorderingen
van de eisers tegen verweerder
afwijst, niets anders zou hebben
kunnen doen dan vaststellen dat de
eisers geen belang hadden bij hun
eis tot gemeenverklaring van het
arrest aan verweerster;
Overwegende dat het middel van
niet-ontvankelijkheid ervan uitgaat
dat het Hof, wanneer de feitenrechter geen uitspraak doet over een bij
hem ingeleide rechtsvordering, in
diens plaats vermag te oordelen
welke beslissing hij had moeten
nemen; dat het Hof evenwe! daartoe ·
niet bevoegd is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Overwegende dat de rechters,
krachtens artikel 1138 van het
Gerechtelijk Wetboek, verplicht zijn
uitspraak te doen over aile punten
van de vordering die aan hun oordeel zijn onderworpen;
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van de eisers tegen verweerster, als
civielrechtelijk aansprakelijke voor
verweerder, niet ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernieDat het onderdeel van het middel tigde arrest; veroordeelt de eisers in
gegrond is;
een derde en de verweerders in
tweede derde van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
Overwegende dat de appelrechters ten deze geen uitspraak
doen over de vordering van de
eisers strekkende tot « tegenwerpelijkverklaring » van het bestreden
arrest aan verweerster;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre
het : 1" de civielrechtelijke vorderingen van de eisers tegen verweerder,
steunende op het feit waarvoor deze
is veroordeeld, ongegrond verklaart;

31 mei 1983 - 2" kamer - Voorzitter :
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse; B. Van Dorpe, Kortrijk.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Oorzakelijk verband tussen ·een
fout en de schade - Begrip.
1145

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schuldeiser in de onmogelijkheid om zijn
rechten uit te oefenen t.a.v. een derde wegens
de schuld van een andere derde - Fout van
die andere derde - Begrip.
1022

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
VVegverkeersongeval Beslissing waarbij
een bestuurder aileen aansprakelijk wordt
verklaard voor de schade - Fout die aan een
andere bestuurder ten laste is gelegd Gevolgen.
839

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Beslissing waarbij een bestuurder aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade
- Geen vaststelling waaruit kan worden afgeleid dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout die ten laste van een
andere bestuurder is vastgesteld - Beslissing
niet naar recht verantwoord.
844

Aansprakelijl<heid buiten overeenkomst
Oorzaak - Beoordeling 'door de rechter Motivering.
853

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Fout - Overhe1d - Besluit van een bestendige deputatle dat door de hogere overheid
wordt vern1ehgd - AansprakelJjkhe1d van de
provmcie - Beoordelmg door de rechter 938

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Contractant die zich door een aangestelde of
een andere persoon heeft Iaten vervangen
voor de uitvoering van een contractuele verbintenis - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de aangestelde of andere persoon - Voonvaarden.
934

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Arbeidsovereenkomst Schade door de
werknemer aan de werkgev:er of derden
berokkend bij de uitvoering van zijn overeenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli
1978, art. 18 - Werknemer enkel aansprake, lijk voor zijn bedrog, zijn zware schuld of
Iichte schuld die bij hem gewoonlijk voorkomt.
999

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burgerlijk Wetboek, art. 1384 - Wettelijk vermoeden van schuld van de meester - Draagwijdte van het vermoeden.
1017

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade van getroffene opgelopen bij een
ongeval - MaterHHe schade - Blijvende
arbeidsongeschiktheid Schade wegens
waardevermindering op de arbeidsmarkt Bedrag van de vergoeding door de rechter
vastgesteld o.g.v. het bruto-bedrijfsinkomen
van de getroffene - Wettigheid,
926

-2Aansprakelijkheid huiten overeenkomst
Schade zaak.

Morele schade -

Verlies van een
934

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid voor zaken Art. 1384, eerste lid, B.W. - Bewijslevering.
857

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid van de eigenaar of bewaarder van een dier - Fout van het slachtoffer Aansprakelijkheid van het slachtoffer - Art.
1385 Burgerlijk Wetboek.
1165

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burenhinder - Verbreking van het evenwicht tussen naburige erven - Burgerlijk
Wetboek, art. 544 - Veroordeling van een
co6peratieve huisvesting tot betaling van een
vergoeding aan de eigenaar van het naburige
erf dat schade heeft geleden die de normale
ongemakken van nabuurschap overschrijdt,
door de gebrekkige bouw, door de Staat, van
een waterzuiveringsinstallatie
Wettigheid
- Vereisten.
1057

Arbeidsovereenkomst
Schade door de werknemer aan de werkgever
of derden berokkend bij de uitvoering van
zijn overeenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978, art. 18 - Werknemer
enkel aansprakelijk voor zijn bedrog, zijn
zware schuld of Iichte schuld die bij hem ge~
woonlijk voorkomt.
999

Arheidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger
Alleenverte~
genwoordiging - Schorsing van de uitvoering
van de overeenkomst tijdens de jaarlijkse
vakantie - Gevolg op het beding inzake
alleenverkoop.
1075

Arbeidsovereenkomst
Ontslag - Dringende reden
door de rechter.

Beoordeling
834

Arbeidsovereenkomst
Eenzijdige beeindiging door het ontslag van
de bediende - Ontslag doet de arbeidsover~
eenkomst onmiddellijk eindigen.
961

Arbitrage
Gerechtelijk Wetboek, art. 1679, eerste lid Verweer over de zaak zelf- Begrip.
883

Anatocisme
Burgerlijk Wetboek, art. 1154 - Gerechtelijke
rente berekend op het bedrag van de veroor~
deling dat, benevens de hoofdsom, rente
omvat- Wettigheid- Vereiste.
883

Arbeid
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor
de toegang tot een betrekking - Toegang tot
de betrekking van een werknemer belemmerd om expliciete of impliciete redenen,
gegrond op het geslacht van de werknemer Begrip.
1121

Arbeid
Arbeidsbescherming - Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming goedgekeurd bij
het Regentsbesluit van 11 feb. 1946 en bij het
Regentsbesluit 27 sept. 1947- Artikel14. 938

Automobielen,
taxi's

autobussen,

autocars,

Wegvervoer - Verplichting toe te zien op de
goede werking van het controleapparaat. 1098

Automobielen,
taxi's

autobussen,

autocars,

Wegvervoer - Verplichting om gebrekkig
werkende automatische controleapparaten te
Iaten herstellen door een erkende installateur
of een erkende werkplaats, uiterlijk wanneer
het voertuig terug is op de vestigingsplaats
van de onderneming - Overtreding - Bestanddelen.
1126

Arbeidsongeval
Ongeval op de weg naar en van het werk Omweg - Belangrijkheid.
895

B

Arheidsongeval
Overheidssector
Omvang.

Indeplaatsstelling
1195

Arbeidsongeval
Verjaring - Stuiting - Gewone brief.

836

Arbeidsovereenkomst
Persoonlijke aansprakelijkheid van de werk~
nemer - Arbeidsovereenkomstenwet Werklieden, art. 8, tweede lid - Toepassingsver~
eiste.
1011

Arbeidsovereenkomst
Handelsvertegenwoordiger
clienteel - Begnp.

Aanbreng van
1075

Bescherming van de maatschappij
Advies van de commissie tot bescherming van
de maatschappij verleend met toepassing van
art. 21 Wet Bescherming Maatschappij - Cas~
satieberoep - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
968

Beslag
Verdu1stenng van voorwerpen waarop beslag
IS gedaan - Bestanddelen van het m1sdnjf.
821

-3Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed Ger.W., art. 1592 - Zwarigheden tegen ver~
koopsvoorwaarden opgemaakt door de overeenkomstig art. 1580 Ger.W. benoemde notaris - Taak van de beslagrechter - Begrip.

1110
Bevoegdheid en aanleg
Aanleg - Burgerlijke zaken
Verklaring
van de vrederechter dat zijn beslissing in
eerste aanleg is gewezen - Verklaring zonder
invloed op de toepassing van de regels inzake

de aanleg.

850

Bevoegdheid en aanleg
Aanleg - Burgerlijke zaken - Vrederechter
- Vonnis gewezen op een vordering waarvan
het bedrag 15.000 frank niet overschrijdt Vonnis in laatste aanleg gewezen.
850

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Misdrijf inzake
wegverkeer - Beklaagde die als militair deel
uitmaakt van een troep te velde - Bevoegdheid van het militair gerecht.
872

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil i.v.m.
de vraag of de zaak regelmatig bij de raadkamer aanhangig is - Gegrond op << litispendentie )) - Geen verband met de bevoegdheid. 923

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Aanhangigheid

(litispendentie) - Begrip.

923

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid
Strafzaken
Rechter voor
wie tegelijkertijd de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering zijn gebracht Telastlegging niet bewezen verklaard Onbevoegdheid van de rechter om uitspraak
te doen over de burgerlijke rechtsvordering.

.

958

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Misdaden en wanbedrijven
door rechters gepleegd - Voorrecht van jurisdictie
Wetboek van Strafvordering,
artt. 4 79 en 480 - Procedure - Daden van
onderzoek - Daden van vervolging.
988

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid - Strafzaken - Wegverkeer Beklaagde die als militair deel uitmaakt van
de Belgische strijdkrachten in Dmtsland Bevoegdhe1d van het militair gerecht.
1104

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdhe1d - Strafzaken
Correchonalisermg - Beschikking van de raadkamer
waarbiJ de beklaagde naar de correchonele
recht.bank wordt verwezen wegens gecorrectwnahseerde mlsdaden en wanbednJven Beschikkmg waann de redenen van de vorde-

ring van de procureur des Konings worden
overgenomen - Verschrijving in het beschikbaar gedeelte van die vordering - Bevoegdheid van de feitenrechter om die verschrijving te verbeteren - Geen onbevoegdheid.

1152
Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast - Algemeen
bekend gebruik - Behoeft geen bewijs.
858

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Aandelen op naam van een naamloze vennootschap - Eigendomsbewijs - Vordering
om t.a.v. de vennootschap de eigendom van de
litigieuze aandelen op naam vast te stellen Geen vordering tot teruggave van de
genoemde aandelen.
1015

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Aandelen op naam van een naamloze vennootschap - Eigendomsbewijs.
1015

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van
akten - Burgerlijke zaken - Beding van
vrijstelling van aansprakelijkheid - Miskenning van de bewijskracht van akten.
850

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Miskenning
van de bewijskracht van de akten - Begrip.

1132
Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Burgerlijke zaken - Overeenkomst
en brief - Bewijskracht van de akten.
1185

Bewijs
Feitelijke vermoedens - Vast te stellen feit
dat niet kan worden afgeleid uit een onzeker

feit.

1158

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentems - Be grip Zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende welke het verboden
is een darling aan te gaan
Niet vatbaar
voor bekentenis.
832

Bewijs
Strafzaken - Geval waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft - Overtuigmg van de rechter wethg gegrond op aile
regelmatig verkregen gegevens waarover parhJen VriJelijk tegenspraak hebben kunnen
voeren.
866

Bewijs
Strafzaken - BewiJskrachtige gegevens m
Nederland verkregen door het afh.usteren van

-4telefoongesprekken
overeenkomstig
de
Nederlandse wetgeving Wettigheid
Vereisten.
1167

Bewijs
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de
akten - Strafzaken - Gewone brief 's Rechters uitlegging van die brieven niet
onverenigbaar met hun bewoordingen Geen miskenning van de bewijskracht van
de akten.
961

Bezit
Bezitsvordering - Relntegrande
kelijkheid - Vereisten.

Ontvan881

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving
in de bestreden beslissing - Bevoegdheid
van het Hof om ze te verbeteren.
1004

Cassatie
Bevoegdheid - Strafzaken - Cassatieberoep
van de burgerlijke partij tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling
Geen middel
ambtshalve.
1147

Cassatie
Verenigde Kamers Bevoegdheid.

Burgerlijke zaken 889

Cassatie

Bloedproef
Laattijdige kennisgeving van de uitslag van
de bloedanalyse - Gevolgen.
1199

Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtvervolgingen en -sancties - In beginsel
vreemd aan de betwistingen over een burgerlijk recht in de zin van art. 92 Gw.
833

Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtvervolging en maatregel - In beginsel
geen betrekking op de geschillen over burgerlijke rechten, in de zin van art. 92 Gw.
974

·Burgerlijke rechten, politieke rechten
Tuchtvervolging en maatregel - In beginsel
geen betrekking op de geschillen over burgerlijke rechten, in de zin van art. 92 Gw.
974

Burgerlijke rechtsvordering
Rechtsvordering tot herstel van de schade,
door een misdrijf veroorzaakt - Begrip. 1048

Burgerlijke rechtsvordering
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
afzonderlijk vervolgd - Schorsing van de
burgerlijke rechtsvordering - Begrip.
1136

Burgerlijke rechtsvordering
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
afzonderlijk vervolgd - Schorsing van de
burgerlijke rechtsvordering - Grondslag van
de regel.
1136

c
Cassatie
Bevoegdheid - Rechtstreekse gemeentebe
lastingen - Verschrijving in het cassatiever
zoekschrift - Bevoegdhe1d van het Hof om ze
te verbeteren.
908

Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal - Sv., art. 441 - Vonnis van de
politierechtbank tot veroordeling, wegens
overtreding van het Wegverkeersreglement
en vluchtmisdrijf, van een militair die ten
tijde van de feiten deel uitmaakt van een
h·oep te velde - Vernietiging - Verwijzing
naar de krijgsauditeur.
872

Cassatie
Strafzaken - Voorziening van de procureurgeneraal Wetboek van Strafvordering,
art. 442- Gevolgen van de cassatie.
1121

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberaep van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvardering,
art. 441 - Cassatieberaep ingesteld na de verwerping van het vroegere cassatieberoep van
de veroordeelde tegen een arrest van het Hof
van assisen - Ontvankelijkheid - Vereisten.
1148

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging
zonder enige beperking op grand van een
enkel anderdeel van het middel - Valledige
vernietiging.
885

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging
van de beslissing betreffende het principaal
)lager beroep van eiser tot cassatie - Brengt
de vernietiging mee van de beslissing betreffende het subsidiair incidenteel hager beroep
van verweerder in cassatie, wanneer de beslissingen betreffende de hagere beraepen
anafscheidbaar zijn.
1183

Cassatie
Strafzaken - Cassatieberaep van de procureur-generaal - Sv., art. 441 - Veroordeling
wegens verjaard misdrijf - Vernietiging zander verwijzing.
871

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van
de pracureur~generaal - Sv., art. 441 -

-5Veroordeling van de beklaagde vernietigd Gevolg t.a.v. de burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
872

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Veroordeling tot
een enkele geldboete wegens onopzettelijke
slagen en verwondingen en besturen van een
voertuig in staat van alcoholintoxicatie Verval van het recht tot sturen opgelegd
wegens dit laatste misdrij£ - Onwettigheid
van de veroordeling met betrekking tot de
alcoholintoxicatie - Volledige vernietiging.
1199

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging met verwijzing van
de beslissing op de strafvordering wegens de
onmogelijkheid nate gaan of die rechtsvordering al dan niet verjaard was - Vernietiging
van de niet definitieve beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die het gevolg is van
de eerste, ook al is het cassatieberoep tegen
die beslissing niet ontvankelijk.
864

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Arbeidsovereenkomst - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Beslissing waarbij een werknemer en zijn werkgever in solidum worden veroordeeld tot herstel
van de aan een derde door de schuld van de
werknemer berokkende schade - Veroordeling van de werknemer, met schending van
art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978
- Vernietiging gegrond op die onwettigheid
- Omvang van de vernietiging.
999

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Strafvordering en
burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van -de beklaagde - Cassatie van de beslissing tot veroordeling van de beklaagde Burgerrechtelijk aansprakelijke partij niet of
niet regelmatig in cassatie gekomen - Beslissing waarbij die partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordeling Beslissing zonder reden van
bestaan.
1013

Cassatie
Omvang
Strafzaken Beschikkend
gedeelte niet onderscheiden t.a.v. de omvang
van de vernietiging - Cassatieberoep van de
beklaagde - Cassatie van de veroordelende
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen
- Dientengevolge vernietiging van het beschikkende gedeelte, waarbij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten vervolging wordt gesteld, dat gegrond is op
dezelfde onwettige reden en waartegen geen

enkele van de voor de feitenrechter in de zaak
betrokken partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen.
1091

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie van de
beslissing op de strafvordering - Dientengevolge vernietiging van de definitieve en niet
definitieve
beslissingen
op
de
tegen
beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de eerste beslissing.
1091

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Beslissing niet
afscheidbaar wat betreft de omvang van de
cassatie - Cassatieberoep van de beklaagde
- Cassatie van de veroordelende beslissing
op de strafvordering en op de tegen de
beklaagde gerichte burgerlijke rechtsvordering - Dientengevolge vernietiging van de
beslissing waarbij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten de zaak wordt
gesteld - Beslissing op dezelfde onwettigheid
gegrond en waartegen geen der voor de feitenrechter betrokken partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen.
1173

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de verdachte
- Cassatie van de interneringsbeslissing Cassatie dientengevolge van de niet definitieve beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
1173

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagq.e
- Cassatie van de veroordeling van de
beklaagde - Veroordeling van de beklaagde,
bindend verklaard voor de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van zijn burgerrechtelijke
aansprakelijkheid Geen cassatieberoep
van de verzekeraar - Gevolg van de cassatie
t.a.v. die verzekeraar.
1173

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Eindbeslissing op een van de
rechtsvorderingen en geen eindbeslissing op
de andere - Veroordelingen door dezelfde
onwettigheid aangetast - Voorziening van de
beklaagde en de voor hem burgerrechtelijk
aansprakelijke partij - Vernietiging van de
eindbeslissing - Gevolgen.
839

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde
- Cassatie van de beslissing waarbij de
beklaagd~ wordt veroordeeld Dientengevolge vern1etiging van de op dezelfde onwettigheid gegronde eindbeslissing, waarbij de

-6tot tussenkomst opgeroepen partij, die zich'
regelmatig in cassatie heeft voorzien, samen met de beklaagde in solidum wordt veroordeeld.
1091

Cassatie
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts·
vordering - Cassatieberoep van de beklaagde
- Cassatie van de beslissing waarbij de
beklaagde wordt veroordeeld - Dientengevolge vernietiging van de niet definitieve beslissing, waarbij de tot tussenkomst opgeroepen partij wordt veroordeeld, niettegenstaande haar afstand van het cassatieberoep, als deze niet als een berusting kan
worden gei'nterpreteerd.
1091
Strafzaken - Middel waarin gewoonweg het
middel wordt herhaald dat door een eerste
cassatiearrest in dezelfde zaak gegrond is verklaard - Middel zonder verband met de procedure voor het verwijzingsgerecht
Niet
ontvankelijk middel.
877

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat het Hof zou verplichten tot een onderzoek naar feiten waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvankelijk
middel.
1123

Strafzaken - Strafvordering - Middel zonder belang geworden wegens de beslissing
van het Hof over een ander middel - Niet
ontvankelijk middel.
961

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Middel zonder belang - Niet ontvankelijk
middel.
1009
Burgerlijke zaken Middel dat kritiek
oefent op overwegingen die geen invloed heb~
ben op de wettigheid van de bestreden beslis~
sing - Niet ontvankelijk middel.
832

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep tegen de beslissing van het vonnisgerecht - Middel dat enkel betrekking heeft op
het voorbereidend onderzoek en niet op de
bevoegdheid van het gerecht - Niet ontvankelijk middel.
967

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vaagheid van het middel
Niet-ontvankelijkheid.
958

Cassatiemiddelen
Niet ontvanke961

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Vaag middel lijk middel.

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen

Strafzaken - Vaag middel lijk middel.

beginsel die noch van openbare orde noch
dwingend zijn - Middel niet voorgelegd aan
de appelrechter en waarover deze evenmin op
eigen initiatief heeft beslist - Nieuw middel
- Niet ontvankelijk cassatiemiddel.
829

Niet ontvanke1004

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken
Gerechtelijk Wetboek,·
art. 1080 - Verplichting voor elk middel
afzonderlijk de wettelijke bepalingen te verroelden waarvan schending wordt aangevoerd.
1110

Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op de
motivering van de vrijspraak van medebeklaagden - Motieven zonder verband met die
welke de veroordeling van die beklaagden
verantwoorden - Niet ontvankelijk middel.
1004

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering
Middel dat
kritiek oefent op een ovel'W'eging die geen invloed heeft op de wettigheid van de bestreden beslissing - Niet ontvankelijk middel.
1004

Collectieve arbeidsovereenkomst
Niet-nakoming van een collectieve arbeidsovereenkomst - OmstanQ.igheden waarin die
niet-nakoming een overtreding oplevert, 985
1

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat
een conclusie is miskend en niet is beantwoord - Beslissing waarin die conclusie is
samengevat en beantwoord - Gemis aan feitelijke grondslag.
855

Cassatiemiddelen

D

Strafzaken - Middel gegrond op een onjuiste
uitlegging van de bestreden beslissing Gemis aan feitelijke grondslag.
1004

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechts-

Diefstal en afpersing
Strafuitsluitende verschoningsgrond als bepaald bij art. 462, eerste lid, Sw.
1202

-7Dienstplicht

Europese Gemeenschappen

Uitstel of vrijlating op morele grand - lngeschrevene onmisbaar voor een bedrij£ Begrip.
945

Douane en accijnzen
Bewijskracht van processen-verbaal opgesteld door beambten van de accijnzen - Materiele vaststelling - Artikel 272 van de algemene wet inzake douane en accijnzen gecoOrdineerd bij koninklijk besluit van 18juli 1977
en 10 van de wet van 29 augustus 1919 op het
regime van de alcohol.
897

Verdrag tussen de E.E.G.-Lidstaten, ondertekend te Brussel op 27 sept. 1968, betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerM
legging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken - Executieverdrag - Verzoek
om uitlegging van een bepaling van het VerM
drag- Artikel17.
928

Douane en accijnzen
Proces-verbaal van een beambte bij het bestuur van douane en accijnzen - Wettelijke
bewijswaarde.
1097

F

Douane en accijnzen
Strafzaken - Aangifte van invoer en betaling
van de douanerechten - Personen die gehouden zijn de aangifte te doen en de rechten te
betalen - Begrip.
1119

E

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding op grand van bepaalde feiten
- Vordering tot echtscheiding ingesteld v66r
de inwerkingtreding van de wet van 14 juli
1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels - Vereffening en
verdeling van de gemeenschap - ToepasseM
lijke rege!s.
1130

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Voortzetting van de handelsM
activiteit van de gefailleerde door curator Starting door de schuldenaars aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de inhoudingen bepaald bij art.30bis wet 27 juni 1969
- Medecontractant aan wie op zijn verzoek
het bedrag van die inhoudingen moet worden
overgemaakt - Begrip.
1065

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtsplegingsvergoeding - Koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling
van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, arti-·
kel 1, tweede lid - Partij die door een advocaat wordt bijgestaan - Advocaat optredende
als curator van een faillissement - Geen
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan
het faillissement.
1108

Eigendom
Aandelen op naam van een naamloze vennootschap - Eigendomsbewijs - Vordering
om t.a.v. de vennootschap de eigendom van de
litigieuze aandelen op naam vast te stellen Geen vordering tot teruggave van de
genoemde aandelen.
1015

Eigendom
Aandelen op naam van een naamloze vennootschap - ],!!igendomsbewijs.
1015

Erfdienstbaarheid
Erfdienstbaarheid bij de wet gevestigd Recht om de nabuur te verplichten bij te draM
gen tot het bouwen van een afsluiting - BurM
gerlijk Wetboek, art. 663 - Misbruik van
recht- Begrip.
847

Feitelijkheden en Iichte gewelddaden
Sw., art. 563, 3°, laatste zinsnede - Enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen - Begrip.
952

Feitelijkheden en Iichte gewelddaden
Sw., art. 563, 3°- Draagwijdte.

952

Feitelijkheden en Iichte gewelddaden
Sw., art. 563, 3°, laatste zinsnede bestanddeel.

Moreel
952

Fonds voor bestaanszekerheid
Statuten - Vorm - Verscheidene collectieve
arbeidsovereenkomsten.
1116
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G
Gemeente- en provinciebelastingen
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Geen toepassing op de rechten en
verplichtingen die hun o01·sprong vinden in
het belastingrecht.
982

Gemeente- en provinciebelastingen
Bevoegdheid van de gemeenteraad tot invoering van parkeergeld voor motorrijtuigen. 901

Gemeente- en provinciebelastingen
Wet van 22 feb. 1965, enige artikel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29 en 27 .3.1
- Parkeermete r - Verordenende bepalingen
van de gemeenteraad inzake parkeermeters
tot invoering van parkeergeld - Verbindende
kracht afhankelijk van de bekendmaking
voorgeschreven bij art. 102 Gemeentewet. 901

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting op de tweede verbli jven
- Onroerende vom·heffing en opcentiemen
door de gemeente geheven op die voorheffin g
- Belastingen hebben een verschillend voorwerp.
982

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting op niet gebouwde percelen - Voor woonruimte bestemd gebouw Begrip.
1089

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting op niet gebouwde percelen - Gebouwd perceel - Begrip.
1089

Gemeenteverordening
Bevoegdhe id van de gemeenteraad om verordeningen inzake parkeermeters vast te stellen.
901

Gemeenteverordening
Verordenende bepalingen van de gem eenteraad inzake parkeermeters, tot invoering van
parkeergeld - Verbindende kracht afhankelijk van de bekendmaking in art. 102 Gemeentewet.
901

Gemeenteverordening
Uitvoering van de verordenende bepalingen
van de gemeenteraad inzake parkeermeters
- Bevoegdheid van het college voor burgemeester en schepenen - Verbindende kracht
van de beslissingen van dat college.
901

Gemeenteverordening

Geneeskunst
Orde van Geneesheren - Code van geneeskundige plichtenleer - Geen verbindende
kracht aan die code verleend door een in
ministerraad overlegd koninklijk besluit Toepassing van die code maakt schending uit
van art.15, § 1, K.B . nr. 79 van 10 nov. 1976.
1073

Geneeskunst
Orde van Apothekers - R aad van beroep Beslissing - Redenen - Begrip.
1105

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Rechtsplegingsvergoeding - Koninklijk besluit van 30 november
1970 tot vaststelling van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1, tweede lid - Partij die
door een advocaat wordt bijgestaan - Begrip.
1108

Gerechtslwsten
Sociale zaken - Fondsen voor bestaanszekerheid - Vorderingen ingeste ld door of tegen
de bijdrageplichtige werkgevers Artikel1017, tweede lid, Ger.W. niet toepasselijk.
1116

Gerechtskosten
Strafzaken - Strafvordering - Verva l door
verjaring - Veroordeling van de beklaagde in
kosten van de strafvordering - Onwettigheid.
1178

Gerechtskosten
Strafzaken - Kosten van het deskundigenonderzoek - Kosten van de strafvo rdering Begrip.
1178

Gerechtskosten
Strafzaken Burgerlijke rechtsvorderin g
aileen aanhanging bij de feitenrechter - Kosten door bet openbaar ministerie gemaakt om
de zaak in staat van wijzen te brengen - Kosten van de burgerlijke rechtsvordering. 1178

Gerechtskosten
Tuchtzaken - Orde van Apothekers - Vernietiging, op het cassatieberoep van de
betrokken apotheker, van de beslissing van
de raad van beroep - Kosten van het cassatiegeding.
1105

Gezinsbijslag

Rechtsvordering van de persoon aan wie
gezinsbijslag verschuldigd is of moet worden
Verordenende bepalingen van de gemeenteges tort, tege n de uitkeringsplichtige instellinraad inzake parkeermeters tot regeling van
gen - verjaring - Termijn.
985
het parkeren van motorrijtuigen - Verbindende kracht niet afhankelijk van de bekendmaking voorgeschreven bij art. 102 Gemeen- ·- Grondwet
1143
Artikel 9 - Draagwijdte.
tewet.
901
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H

als verslaggever was aangewezen door de
voorzitter van de kamer.
842

Hoger beroep
Heling
Zedelijk bestanddeel van het misdrijf Begrip.
1009

Herstel in eer en rechten
Beroep in cassatie - Geen betekening - Niet
ontvankelijk - Artikelen 621 en vlg. van het
Wetboek van Strafvordering.
1051

Herstel in eer en rechten
Wetboek van Strafvordering 1 art. 621 - Ontzetting van de ouderlijke macht - Beschermingsmaatregel t.a.v. minderjarigen - lVIaatregel niet vatbaar voor herstel in eer en rechten.
1180

Herziening
Gronden Omstandigheid waarvan de
veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen
aantonen ten tijde van het geding - Staat
van krankzinnigheid, ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid - Beschikking tot internering sedert zijn veroordeling.
896

Hof van assisen
Ondervraging door .de voorzitter - Meningsuiting over de schuld van de beschuldigde.
1127

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Vorm - Hoger beroep
ingesteld tegen een vonnis alvorens recht te
doen - Hoger beroep ingesteld na het hager
beroep ingesteld tegen het eindvonnis - Niet
ontvankelijk hager beroep.
1019

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht Verwijzing naar de eerste rechter - Onderzoeksmaatregel.
1193

Hoger beroep
Strafzaken - Vonnis van onbevoegdverklaring - Hoger beroep van de beklaagde Niet ontvankelijk hager beroep.
876

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Hoger beroep van de burgerlijke partij Incidenteel hager beroep van de vrijwillig tussengekomen partij - Devolutieve werking.
1012

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Hoger beroep van de burgerlijke partij Devolutieve werking.
1012

Hoger beroep
Strafzaken - Verslag - Verslag door een
andere rechter dan degene die oorspronkelijk

Strafzaken - Eenparigheid
Bewezenverklaring door de appelrechter van de feiten die
de eerste rechter niet bewezen heeft verklaard - Begrip.
1173

Hoger beroep
Strafzaken Eenparigheid
waarin eenparigheid is vereist.

Gevallen
1173

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vonnis van de politierechtbank dat de strafvordering tegen de beklaagde vervallen verklaart door verjaring en, na te hebben vastgesteld dat de beklaagde geen fout heeft
begaan, de vordering van de burgerlijke partij
tegen de beklaagde en de voor hem civielrechtelijke aansprakelijke partij afwijst - Ontvankelijk hager beroep van de burgerlijke
partij aileen - Wijziging en toekenning van
schadevergoeding - Eenstemmigheid vereist.
1145

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de
burgerlijke partij ontvankelijk
Bevoegdheid van de appelrechter.
1204

Huisvesting(scode)
Voorovereenkomst waarvan de geldigheidsvereisten worden geregeld bij de wet van 9 juli
1971 tot regeling van de woningbouw en de
verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen - Gevolg.
1075

Huur van goederen
Huurovereenkomst in het algemeen - Wetten van 23 dec. 1980 en 24 dec. 1981 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend
goed verlenen - Bepalingen die de huurprijzen beperken en de huur- en andere overeenkomsten van rechtswege verlengen - Bepalingen van openbare orde.
910

Hnur van goederen
Huurovereenkomst in het algemeen - Opzegging door de verhuurder
Verlenging Opdracht van de rechter.
910

Huur van goederen
Algemene begrippen - Art. 2, § 2, b, wet
27 dec. 1977 tot tijde!ijke regeling van de
huur- en andere overeenkomsten die het
genot van een onroerend goed verlenen Beslissing naar billijkheid door de vrederechter - Toepassingsgebied.
931

Huur van goederen
Huurovereenkomsten in het algemeen - Wet
van 27 december 1977 tot regeling voor 1978

-10van de huur~ en de andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed verlenen, art. 7 - Voorafgaande oproeping tot ver~
zoening - Draagwijdte van de voormelde

bepaling.

1106

ning achteraf van een verzoekschrift tot echt~
scheiding - Bevoegdheid van de vrederech~
ter- Grenzen.
1181

Huwelijk
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de
echtgenoten - Burgerlijk Wetboek, art. 223
- Dringende voorlopige maatregelen - Maatregelen door de vrederechter genomen Indiening achteraf van een verzoekschrift tot
echtscheiding - Gevolg - De door de vrede~
rechter beVolen maatregelen blijven uitvoer~
baar- Grenzen.
1181

Huur van goederen
Pacht- Bewijs van de pachtovereenkomstAfdeling van bet Burgerlijk Wetboek hou~
dende de regels betreffende de pacbt in het

bijzonder art. 3 (wet van 4 nov. 1969, art. 1) Bewijs door geschrift.

858

Huur van goederen
Pacht - Bewijs door de verpacbter van de
aanvangsdatum van de pacht waarvan bet
bestaan niet ontkend wordt en die reeds ten
uitvoer is gebracht - Toepassing van het

gemene recht- Artikel1715 B.W.

Huwelijkscontract
Wettelijk stelsel - Ontbinding van het huwe~
lijk - Vordering tot echtscheiding ingesteld
v66r de inwerkingtreding van de wet van
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rech~
ten en verplichtingen van de echtgenoten en
de huwelijksvermogensstelsels
Toepasse~

858

Huur van goederen
Pacht - Opzegging door de verpachter Exploitatie van het pachtgoed door de ver~

pachter - Begrip.

lijke regels.

1130

880

Huur van goederen
Pacht - Opzegging door de verpachter voor
persoonlijke exploitatie - Recht op terugkeer
van de pachter - Geen exploitatie - Gewichtige reden - Begrip.
976

I

Huur van goederen
Handelshuur -

Handelshuurwet, art. 2, 1"

- Draagwijdte.

913

Huur van goederen
Handelshuur

-

Handelshuurwet,

vierde lid - Draagwijdte.

art.

3,

Indeplaatsstelling
en invaliditeitsverzekering - Uitke~
ring door een verzekeringsinstelling - Ge~
schil tussen de vermoedelijke veroorzake~· van
de schade tot vergoeding waarvan de uitke~
ring is toegekend, enerzijds, en de getroffene,
rechthebbende op de uitkering, en de verzekeringsinstelling, anderzijds - Verzekeringinstelling rechtens in de plaats getreden van
de rechthebbende - Gevolg - Onsplitsbaar
Ziekte~

1183

Huur van goederen
Handelshuurovereenkomst van de huurder - Begrip.

Verplichtingen
1190

Huur van goederen
Handelshuur - Voornemen aangevoerd door
de verhuurder om de huurhernieuwing te weigeren, niet ten uitvoer gebracht binnen de
wettelijke termijn - Reden aangevoerd door
de verhuurder om het niet ten uitvoer brengen van dat voornemen te verantwoorden Bestaan en gewichtigheid - Feitelijke beoordeling door de feitenrechter- Grenzen. 1061

geschil.

Arbeidsongeval
Overheidssector
Omvang van de indeplaatsstelling.
1195

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting Vennootschapsbelasting - Inkomsten mt onroerende goederen Vrijstelling - Wetboek van Inkomstenbelas~
tingen, art. 8 - Geen winstoogmerk -

Huur van goederen
Handelshuur Handelshuurwet, art. 3,
vierde lid - Rechter die de overeenkomst tot
beE:Hndiging van de handelshuur bewezen verklaart op grand van een door vermelde bepa~
ling niet toegelaten bewijsmiddel - Onwet~

tige beslissing.
Huwelijk

1183

Wederzijdse rechten en verplichtingen van de
echtgenoten - Dringende voorlopige maatregelen - Burgerlijk Wetboek, art. 223 - Indie-

924

Indeplaatstelling

Begrip.

1084

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - W.I.B., artt. 334 en 89 -

I

Verhoging van de belasting verschuldigd op
het niet aangegeven inkomstengedeelte Verhoging betreft de vermeerderde belasting
verschuldigd ingeval geen of ontoereikende
voorafbetalingen zijn gedaan.
885

-11Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep Bevoegdheid van het hof van beroep Be grip.
1034

den toegepast op de ijk van parkeermeters Geen ijk in de zin van de wet van 16 juni 1970
betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen - Geen invloed op de verbindende kracht van de parkeermeters.
901

Militair

J

Dienst in de Belgische strijdkrachten in
Duitsland - Militair die deel uitmaakt van
een troep te velde.
872

Militair
Dienst in de Belgische strijdkrachten in
Duitsland - Militair die deel uitmaakt van
een troep te velde.
1104

Jeugdbescherming
Ontzetting van de ouderlijke macht - Beschermingsmaatregel t.a.v. minderjarigen Maatregel niet vatbaar voor strafrechtelijk
herstel in eer en rechten.
1180

Misdrijf
E.E.G.-verordening nr. 1463170 van 20 juli
1970 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de invoering van een
controleapparaat bij het wegvervoer, art. 18.1
- Overtreding- Bestanddelen.
1126

K

0
Koop
Rechtsvordering van de koper bp grand van
een koopvernietigend gebrek - Instellen binnen een korte termijn - Of de termijn kart is
wordt door de feitenrecher beoordeeld.
1155

Omkoping van ambtenaren
Passieve omkoping - Strafwetboek, art. 246
988
- Handeling van het ambt - Begrip.

Omkoping van ambtenaren

L
Loon (bescherming, gelijkheid)
Bescherming- Verjaring- Rechtsvordering
volgend uit de overtreding van strafbepalingen vervat in art. 42 van de wet van 12 april
1965.
1048

M
Maten en gewichten
Pakeermeter - Geen verordenende bepaling
houdende vaststelling van de metrologische
en technische voorwaarden die kunnen wor-

Passieve omkoping - Strafwetboek, art. 246
- Bestanddelen - Voorafgaande overeenkomst tussen omkoper en omgekochte Vereisten.
988

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Mandaat van het personeelslid - Einde Afgevaardigde geen lid meer van de werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft
voorgedragen - Begrip.
987

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Afgevaardigde van het personeel en niet verkozen kandidaat - Ontslag wegens een dringende reden - Kennisgeving door de werkgever van het ontslag - Ontslag onder de
opschortende voorwaarde dat de arbeidsrechter aanneerot dat de aangevoerde reden dringend is - Gevolg.
1081

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Bescherming van de personeelsafgevaardigden en van de niet gekozen kandidaten Weigering van de werkgever om een onregelmatig ontslagen werknemer in de onderneming te herplaatsen - Werknemer, niet gekozen kandidaat- Vergoeding verschuldigd.
1140

-12Onderwijs

R

Buitengewoon ondeiVJijs - Revalidatiekosten - Tegemoetkoming door de ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
947

Onderzoek in strafzaken

Rechtbanken

Misdaden en wanbedrijven door rechters
gepleegd - Voorrecht van jurisdictie - Wethoek van Strafvm·dering, artt. 479 en 480 Procedure - Daden van onderzoek - Daden
van vervolging - Bevoegdheid.
988

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden
Verwondingen of slagen - Begrip.

952

Onsplitsbaarheid

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de
rechter om ambtshalve de door de partijen
voorgedragen redenen aan te vullen - Grenzen van deze bevoegdheid.
891

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Rechter die nalaat uitspraak te doen over de
vordering in tussenkomst tot bindendverklaring van de te wijzen beslissing
Onwettigheid.
1204

Geschil tu~sen de vermoedelijke veroorzaker
Rechten van de Mens
van de schade, enerzijds, en de getroffene en,
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
diens verzekeringsinstelling, anderzijds art. 6.1 - Orde van Architecten - Raad van
Ziekte- en invaliditeitsuilkering door de verberoep - Onafhankelijke en onpartijdige
zekeringsinstelling tot vergoeding van de
rechterlijke instantie.
833
schade - Verzekeringsinstelling rechtens in
de plaats getreden van de getroffene, recht- · Rechten van de Mens
hebbende op de uitkering - Gevolg - OnEuropees Verdrag Rechten van de Mens splitsbaar geschil.
924
Artikel 6.1 - Tuchtprocedure waardoor aan
de betrokkene een burgerlijk recht wordt of
Onsplitsbaarheid
kan worden ontnomen - Procedure met als
Gerechtelijk Wetboek, art. 1084 - Onsplitsvoorwerp « het vastste llen van burgerlijke
baar geschil - Begrip.
924
rechten en verplichtingen », in de zin van art.
6.1.
968

Onteigening ten algemenen nutte
Billijke vergoeding - Waarde van het onroerend goed - Waarde op de dag van het vonn is
dat de door de ·onteigenaar verschuldigde
voorlopige vergoeding vaststelt.
825

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Waardevermindering waarmee
rekening dient gehouden bij de berekening
van de waarde van het onteigende goed.
825

Onteigening ten algemenen nutte
Ontwerpen-gewestplan die door de minister
voorlopig zijn vastgesteld - Verbindende
kracht en verordenende waarde - Geldigheid
- Vervaldatum.
825

Openbaar domein
Concessie - Brand - Aansprakelijkheid van
de concessiehouder.
1185

Opzettelijk toebrengen van verwondingen
en opzettelijk doden
Verwondingen of slagen - Begrip.

952

Overeenkomst
Voorovereenkomst waarvan de geldigheidsvereisten worden geregeld bij de wet van 9 juli
1971 tot regeling van de woningbouw en de
verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen - Gevolg.
1075

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6.1 - Tuchtprocedure - Kan in
bepaalde gevallen betrekking hebben op of
aanleiding geven tot het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin
van art. 6.1.
968

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1 - Geval waarin die bepaling toepasselijk is op een tuchtprocedure - Vereisten waaraan de rechterlijke instantie moet
voldoen.
968

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6.1 - Afzien van de bij die bepaling
voorgeschreven « openbaarheid » - Begrip.
968

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1 - Openbare behandeling van de
zaak en uitspraak in het openbaar voorgeschreven bij art. 6.1 - Begrip.
968

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1 ....:. Tuchtrechtelijke instantie in
hager beroep - Behandeling van de zaak en

-13uitspraak met gesloten dem·en tigheid - Vereisten.

Onwet~

968

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1, tweede zin - Uitzondering op de
regel volgens welke de zaak in het openbaar
client te worden behandeld en de beslissing in
het openbaar client te worden uitgesproken.
968

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1 - Tuchtprocedure waarbij tegen
de betrokkene een berisping wordt uitgespro·
ken en hem een burgerlijk recht kan worden
ontnomen - Procedure met als voorwerp
« het vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen », in de zin van art. 6.1.
972

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6.1 - Geen toepassing op de rechten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden in
het belastingrecht.
982

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.3 - Bepaling niet toepasselijk op de
procedure inzake voorlopige hechtenis. 1100

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6, lid 1 en 2 - Hof van assisen - Voorzitter - Verklaring waarin het motief voor de
aan de beschuldigde verweten daad wordt
aangegeven en waaruit de overtuiging van
diens schuld blijkt - Schending van art. 6,
lid 1 en 2, van het Europees Verdrag Rechten
van de Mens.
1127

Rechten van de Mens
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
art. 7, lid 1, laatste zin- Draagwijdte.
1143

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Arrest van het Europees Hof Rechten van de
Mens - Gezag van gewijsde van dat arrest Draagwijdte.
1148

Rechten van de Mens
Arrest van het Europees Hof Rechten van de
Mens - Maatregelen om de gevolgen van de
vastgestelde schending volledig ongedaan te
maken.
1148

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 8, lid 1 - Recht van een ieder op eerbiediging van zijn prive-Ieven en zijn briefwisseling - Begrip.
1167

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 8, lid 2 - Inmenging van enig openbaar
gezag met betrekking tot de uitoefening van
een ieders recht op eerbiediging van zijn
briefwisseling - Wettigheid - Vereisten.
1167

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
art. 6, lid 1 - Bewijs in Nederland verkregen
door het afluisteren van telefoongesprekken
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving Geen strijdigheid met een ieders recht op een
eerlijke behandeling van zijn zaak.
1167

Recht van verdediging
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Hoger
beroep tegen een beschikking tot handhaving
van de voorlopige hechtenis - Verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling Door de griffier aan een van de raadslieden
van de verdachte te geven bericht - Geen
bericht of onregelmatig bericht - Verzuim of
onregelmatigheid niet aangevoerd door ver·
dachte - Geen miskenning van het recht van
verdediging.
823

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken Algemeen bekend
gebruik aangenomen door de eerste rechter
en impliciet aangevoerd voor de appelrechter
maakt deel uit van het debat voor de appel·
rechter - Beslissing van de appelrechter
gegrond op dat gebruik - Geen miskenning
van het recht van verdediging.
858

Recht van verdediging
Voorzitter van het hof van assisen - Verklaring waarin het motief voor de aan de be~
schuldigde verweten daad wordt aangegeven
en waaruit de overtuiging van diens schuld
blijkt - Schending van het recht van verdedi~
ging.
1127

Recht van verdediging
Strafzaken
Bewijs in Nederland verkregen
door het afluisteren van telefoongesprekken
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving Geen miskenning van het recht van verdedi·
ging.
1167

Recht van verdediging
Strafzaken - Bloedproef - Laattijdige ken·
nisgeving van de uitslag van de bloedanalyse
- Gevolgen.
1199

Rechterlijk gewijsde
BurgE;rlijke zaken Omvang.

Gezag van gewijsde 1070

Rechterlijk gewijsde
Burgerlijke zaken - Gezag van het gewijsde
- Dezelfde partijen - Indeplaatsgestelden.
1195

-14Rechterlijk gewijsde
Europees Verdrag Rechten van de Mens Arrest van het Europees Hof Rechten van de
Mens - Gezag van gewijsde van dat arrest Draagwijdte.
1148

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege - Strafzaken - Wijziging in de samenstelling van
het rechtscollege - Hervatting van de debatten in hun geheel - Wettelijkheid.
898

Rechterlijke organisatie
Samenstelling van het rechtscollege zaken.

Straf1052

Rechtsbeginselen (Algemene)
Misbruik van recht - Misbruik van het recht
om de nabuur te verplichten bij te dragen tot
het bouwen van een afsluiting - Be grip. 84 7

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Tegenstrijdige, dubbelzinnige
of vage motieven - Begrip.
961

Redenen van de vonnissen en arresten
Vermelding van een ten overvloede gegeven
wettelijke bepaling - Gevolg - Begrip.
988

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken- Veroordeling op de strafvordering - Opgave van de toegepaste wettelijke
bepalingen- Plaats in de beslissing.
1004

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken Begrip.

Tegenstrijdige motieven 1004

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken begrip.

Tegenstrijdige motieven 1004

Redenen van de vonnissen en arresten
Dubbelzinnige redenen - Begrip.

1022

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Recht van verdediging - Beslissing dat het recht van verdediging niet
werd miskend, op grond van een loutere
veronderstelling - Niet naar recht verantwoorde beslissing.
1199

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Burgerlijke
zaken - Waarderaming - Motivering.
934

Redenen van de vonnissen en arresten
Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerechten - Bevestiging van een bevel tot aanhouding - Motivering van de beslissmg.
920

Redenen van oe vonnissen

~n

arresten

Strafzaken - Strafvordermg - Schuld!gverklarmg - Beshssmg waarm de fe1ten bewezen verklaard worden en de bestanddelen van

het misdrijf worden aangegeven - Geen
conclusie
Regelmatig met redenen
omklede beslissing.
1004

Redenen van de vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Bij conclusie voorgedragen beschouwingen waarui t geen enkel
rechtsgevolg kan worden afgeleid - Geen
verplichting van de rechter erop te antwoorden.
855

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Verwijzing door de beklaagde
voor de appelrechter naar een weer vervat in
een niet ondertekende en voor de eerste rechter neergelegde nota - Verplichting voor de
appelrechter op die weer te antwoorden. 901

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Middel zonder
belang geworden wegens vaststellingen van
de rechter - Geen verplichting voor de rechter op die conclusie te antwoorden.
967

Redene.n van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Pleitnota van de burgerlijke
partij waarin voor het onderzoeksgerecht feitelijke gegevens worden aangevoerd waaruit
zij afleidt dat er voldoende bezwaren zijn om
de verdachte naar het vonnisgerecht te verwijzen - In de beslissing van het onderzoeksgerecht geen weerleggingen van die gegevens
- Beslissing niet regelmatig met redenen
omkleed.
1055

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Conclusie - Beslissing met
opgave van de redenen waarom die conclusie
wordt verworpen - Regelmatig met redenen
omklede beslissing.
1123

Redenen van de vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Orde van Apothekers - Raad
van beroep - Beslissing - Redenen Begrip.
1105

Regeling van rechtsgebied
Burgerlijke zaken - Beslissingen van twee of
meer rechters over dezelfde vordering of over
samenhangende vorderingen - Begrip.
861

Regeling van rechtsgebied
Burgerlijke zaken - Twee identieke verzoekschriften ingediend door eiser, het ene in
het Nederlands, het andere in het Frans Beslissmg door het Hof, op een van die verzoekschriften, dat er geen grand bestaat tot
regeling van rechtsgeb1ed - Tweede verzoekschrift doelloos.
861

Regeling van rechtsgebied
Burgerlijke zali:en - Besllssmg gewezen door
een rechter en nog te WlJZen beshssmgen over
samenhangende vorderingen d1e voor andere
rechters ziJn mgele1d.
1082
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Regeling van rechtsgebied
Burgerlijke zaken - Beslissing van twee of
meer rechters over dezelfde vordering of over

samenhangende vorderingen.

1082

Regeling van rechtsgebied
Burgerlijke zaken - In het Nederlands ge~
steld verzoek tot regeling van rechtsgebied
bij het Hof aanhangig gemaakt - Vroegere
beslissing van het Hof over een in het Frans
gesteld verzoek tot regeling van rechtsge~
hied van dezelfde eiser - Gevolg.
1119

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken -

Beschikking van de raadkamer

waarbij de beklaagde naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen wegens gecorrec~
tionaliseerde misdaden en wanbedrijven Beschikking waarbij de redenen van de vorw
dering van de procureur des Konings worden
overgenomen - Verschrijving in het beschikkende gedeelte van die vordering - Verschrijving die door de feitenrechter kan worden verbeterd - Hof van beroep dat de eerste
rechter voor de hele zaak onhevoegd verklaart
Beslissingen in kracht van gewijsde
gegaan - Beslissing van onbevoegdverklaring niet naar recht verantwoord - Nietigverklaring van het arrest van het hof van beroep
- Verwijzing naar hetzelfde hof van beroep,
anders samengesteld.
1152

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken Beschikking tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Vonnis
waarbij de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat de beklaagde door het militair
gerecht moest worden berecht- Vernietiging
van de beschikking - Verwijzing naar de
krijgsauditeur.
1104

Samenloop van misdrijven
Collectief misdrijf - Collectief misdrijf waaraan eenheid van opzet ten grondslag ligt Begrip.
988

Samenloop van misdrijven
Een opzet- Een enkele straf- Begrip.
Eenheid van opzet - Begrip.

988

Schip, scheepvaart
Zeevervoer - Schuldvordering voortspruitende uit overeenkomsten of handelingen
door de kapitein gesloten of verricht - Voorrecht op het schip, op de vracht en op het toebehoren - Wetboek van Koophandel, hoek II,
1159
tile! I, artikel23, §I, 5'.

Schip, scheepvaart
Zeevervoer - Sleepkosten - Geen voorrecht
op het schip, op de vracht en op het toebehoren - Wetboek van Koophandel, hoek II,
lite! I, artikel23, §I, 1'.
·1159

Sociale zekerheid
Zelfstandigen
Toepassingsgebied
Beheerder van een naamloze vennootschap Kosteloosheid van het mandaat - Bewijs. 950

Sociale zekerheid
Zelfstandigen
Toepassingsge hied
Beroepsbezigheid- Begrip.
1118

Spelen en weddenschappen
Kansspel - Exploitatie - Begrip.

Regeling van rechtsgebied

988

Samenloop van misdrijven

866

Strafzaken - Beschikking van de raadkamer Stedebouw
die een verdachte naar de correctionele rechtBouwvergunning - Vergunning vervallen bank verwij st - Misdrijf dat geen overtreToepassing.
978
ding is van de wetten en verordeningen
inzake wegverkeer - Vonnisgerecht dat zich
Stedebouw
onbevoegd verklaart omdat de verdachte op.
Wet van 1 feb. 1844 - Opgeheven bij de Wet
het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiRuimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart
ten minder dan voile achttien j aar oud was 1962 - Tijdelijke handhaving van bepalingen
Beslissingen in kracht van gewijsde gegaan
van de wet van 1 feb. 1844 - Beperking. 1067
- Vernietiging van de heschikking - Verwijzing naar de procureur des Konings.
876

Stedebouw

Rust- en overlevingspensioen
Werknemers K.B. 21 december
art. 32ter, derde lid - Draagwijdte.

1967,
1197

Rust- en overlevingspensioen
Zelfstandigen - Beroepsloopbaan - Gelijkstelling - Permde van z1ekte of mvaliditeit Uitoefenmg van een mandaat m een handelsvennootschap - Vermoeden van beroepsbezigheid.
889

V.let van 1 feb. 1844, art. 15 en Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw 29 maart 1962,
artt. 44 en 60 Bevoegdheid van de
gemeente om bouwvergunningen uit te vaardigen - Begrip.
1067

Straf
Een enkele straf met verschillende bestanddelen - Uitgesproken straf onwettlg t.a.v. een
van die bestanddelen - Gevolg.
914

-16Straf
Overtreding van art. 5 van de wet va n 6 juli
1976 tot beteugeling van het sluikwerk met
h andels- of ambachtskarakter - Geldboete
van 1.000 frank - Onwettige straf.
956

Straf
WIJZigmg van de strafma at nadat het nu sdnJf

1s gepleegd- ToepasseliJke sbal.

914

Straf
Samenloop van misdrijven Eendaadse
samenloop - Twee opeenvolgende gelijkaardige misdrijven Een enkele strafbare
gedraging - Nieuwe wet, die een zwaardere
straf bepaalt, in werking na het eerste mi sdrijf en v66r het tweede - Straf bepaald bij
de nieuwe wet toepasselijk.
1143

Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
Verzekeraar betaalt een precair voorschot aan
de benadeelde - Achteraf blijkt dat verzekerde ni et aansprake lijk is - Geen definitieve r ege ling van de rechten van partijen
beoogd
Terugvordering van h et onverschuldigd betaalde.
829

1 Tussenkomst
Burgerlijke za ken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklarin g van het arrest,
door de eiser ingesteld - Verwerping van de
voorziening - Vordering zonder belang. 1106

Straf

u

Valsheid en gebruik van valse stukken - Verzachtende omstandigheden - Correctionalisering - Toepasselijke straf.
988

Uitlevering
Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening niet ontvankelijk.
843

T

Taalgebruik
Strafzaken - Uitspraa k in eerste aanleg van
de Correctionele Rechtbank te Brussel Taal van de rechtspleging - Wet 15 juni 1935,
art. 16, § 1 - Beklaagde zonder woo nplaats in
BelgH~ Noodwendigheden van de zaak Beoordeling - Begrip.
844

Taalgebruik
Ge rechtszaken
Burgerlijke za ken
Nederlandstalige rechtspleging - Beslissing
over een geschilpunt op grand van een in het
Frans gestelde overweging van de rechters Gevolg.
912

Telegraaf en telefoon
Bewijs in Nederland verkregen door he t
afluisteren van telefoongesprekken overeenkomstig de Nederlafldse wetgeving.
1167

Terugvordering
Aandelen op naam van een naamloze vennootschap - Vordering om t.a.v. de vennootschap de eigendom van d'e litigieuze aandelen
op naam vast te stellen - Geen vordering tot
teruggave van de genoemde aandele n.
1015

v

Valsheid en gebruik van valse stukken
W.I.B., art. 340 - Valsheid en gebr uik van
valse s tukken om de belasting te ontduiken Straf van correctionele aard.
914

Valsheid en gebruik van valse stukken
Verzachtende omstandigheden nalisering - Toepasselijke straf.

Correctio988

Valsheid en gebruik van valse stukken
Bestanddelen - Werkelijk of moge lijk nadeel
- Beg rip.
988

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte Begrip.

Bedrieglijk opzet 1177

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Moree! bestanddeel
·van het misdrijf - BedriegUjk opzet of oogmerk om tc schaden.
1177

-17Vennootschap

Verkiezingen

Naar:hloze vennootschap
naam - Eigendomsbewijs.

Aandelen op
1015

Vennootschap
Naamloze vennootschap
aandeelhouders.

Rechten van de
1015

Vennootschap
Naamloze vennootschap
Aandelen op
naam - Eigendomsbewijs - Vordering om
t.a.v.· de vennootschap de eigendom van de
litigieuze aandelen op naam vast te stellen Geen vordering tot teruggave van de
genoemde aandelen.
1015

Vennootschap
Naamloze vennootschap - Naam.

Vennootschap

1132

.

Co6peratieve vennootschap - Aantrekken
van prive-spaargelden - Publieke aard van
de verrichting-;- Begr.ip.
916

Verdenking (Gewettigde)
Verwijzing van een rechtbank naar een
,,andere , Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van het openbaar ministerie
gegrond op artikels uit de drukpers - Gegevens waarmee rekening kan worden gehou~
den.
900

Verjaring
BurgerlijkEi zaken ..;... Arbeidsovereenkomst Rechtsvordering volgend uit de overtreding
van strafbepalingen vervat in art. 42 Wet Bescherming Loop.
1048

Verjaring
Strafzaken - Verscheidene misdrijven die de
uitvoering van een enkele opzet zijn - Aanvang van de verjaring vanaf het laatste strafbaar feit- Vereisten.
864

Verjaring
Strafzaken - -Overtreding bepaald in Sw. Geen schorsing van de verjaring - Verjaring
noodzakelijk _ingetreden wanneer na de
datum vqq_ de feiten een jaa~ is verlopen. 871

Verjaring'
Strafzaken - Strafvordering - Verscheidene
verdachten - Daden van onderzoek of van
vervolging ten aanzien van een van hen Stuiting van de verjaring ten aanzien van de
andere verdachten - Voorwaarden.
1151

Verjaring
Strafzaken - Strafvorder1i1g - Stuiting van
de verjarmg - Verscheidene verdachten Een en hetzelfde Il'l:lsdnjf - Veroordeling van
een van de verdachten - Stmhng van de verJaring te_n'aanzwn van de andere verdac.hten.
.'
1151

Gemeenteraadsverkiezingen - Niet gewet~
tigde onthouding van de kiezer - Veroorde~
ling met uitstel van de tenuitvoerlegging van
de straf- Onwettige veroordeling.
1119

Verlating van familie
Strafwetboek, art. 391bis- Bestanddelen van
het misdrijf - Veroordeling door een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of
boger beroep meer mogelijk is - Begrip. 1181

Verwijziging na cassatie
Strafzaken - Arrest vernietigd in zoverre het
de beklaagde onwettig veroordeelt in kosten
van de strafvordering - Kosten die ten laste
van de Staat moeten blijven - Vernietiging
zonder verwijzing.
1178

Verwijzing na cassatie
Herstel in eer en rechten - Onwettigheid Maatregel niet vatbaar voor strafrechtelijk
herstel in eer en rechten - Cassatie - Cassa~
tie zonder verwijzing.
1180

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Vor~
dering tot verwijzing ingesteld door de procureur-generaal bij het hof van beroep,..:.. Vaststelling door het Hof van Cassatie dat de aangevoerde feiten van die aard zijn dat zij
gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan
t.a.v. het gerecht waarbij de zaak aanhangig
is - Verwijzing naar een ander hof van

beroep.

873

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van het openbaar ministerie gegrond op
artikels uit de drukpers - Gegevens waarmee
rekening kan worden gehouden.
900

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde y_erdenking - Aangevoerde redenen - Beslissing van het Hof.
1095

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Niet
ontvankelijk verzoek tot verwijzing - Begrip.
1095

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
VerwiJzmg wegens gewettigde verdenkmg Verzet tegen het arrest van het Hof van Cassatle, waarb1j verw1jzing wordt bevolen Vorm.
·
1154

-18Verzekering

Voorlopige hechtenis

Terugvordering

van

het

onverschuldigd

betaalde - Verzekeraar betaalt een precair
voorschot aan de benadeelde - Achteraf
blijkt dat verzekerde niet aansprakelijk is Geen definitieve regeling van de rechten van
partijen beoogd.
829

Verzet
Strafzaken - Vonnis van onbevoegdverklaring bij verstek gewezen - Verzet van de
beklaagde - Niet ontvankelijk verzet.
876

Vonnissen en arresten
Strafzaken Vorm.

Doorhaling -

Goedkeuring 1155

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken sengeschil - Begrip.

Eindbeslissing op tus825

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering,
art. 78 - Niet goedgekeurde doorhaling, verwijzing en overschrijving
Toepassingsgebied.
878

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting - Wijziging door een niet goedge·
keurde overschrijving - Overschrijving als
niet bestaande beschouwd.
878

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces·verbaal van de terecht·
zitting - Niet goedgekeurde overschrijving
·. - Overschrijving als niet bestaande be·
schouwd.
1013

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces·verbaal van de terecht·
zitting - Niet goedgekeurde overschrijving
- Overschrijving als niet bestaande be·
schouwd.
1091

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding
Bevestiging Inzage van het dossier door de verdachte of
zijn ad1vocaat verboden.
1100

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding
Redengeving.

Bevestiging 1102

Voorlopige hechtenis
Aanhoudingsbevel - Cassatieberoep ontvankelijk cassatieberoep.

Onderzoeksgerechten - BesJissing inzake de
bevestiging van het bevel tot aanhouding Procedure.
920

Voorlopige hechtenis
Onderzoeksgerechten - Bevestiging van een
bevel tot aanhouding - Motivering van de
beslissing.
920

Voorlopige hechtenis
Hoger beroep tegen een beschikking tot hand·
having van de voorlopige hechtenis - Ver·
schijning voor de kamer van inbeschuldi·
gingstelling - Door de griffier aan de raads·
man van de verdachte te geven bericht Geen bericht of onregelmatig bericht Gevolgen.
823

Voorlopige hechtenis
Hoger beroep tegen een beschikking tot hand·
having van de voorlopige hechtenis - Ver·
schijning voor de kamer van inbeschuldi·
gingstelling - Door de griffier aan een van de
raadslieden van de verdachte te geven bericht
- Geen bericht of onregelmatige bericht Verzuim of onregelmatigheid niet aangevoerd
door verdachte - Geen miskenning van het
recht van verdediging.
823

Voorlopige hechtenis
Onderzoeksgerechten - Wet 20 april 1874,
art. 5 - Bepaling enkel toepasselijk op de
handhaving van de voorlopige hechtenis en
niet op de bevestiging van het bevel tot aan·
houding.
920

Voorrechten en hypotheken
Voorrechten en hypotheken op zeeschepen Voorrecht op het schip, op de vracht en op het
toebehoren - Schuldvordering voortsprui·
tende uit overeenkomsten of handelingen
door de kapitein gesloten of verricht - Wet·
boek van Koophandel, boek II, titel I, arti·
kel23, § I, 5".
1159

Voorrechten en hypotheken
Voorrechten en hypotheken op zeeschepen Voorrecht op het schip, op de vracht en op het
toebehoren - Sleepkosten - Geen voorrecht
- Wetboek van Koophandel, boek II, titel I,
artikel 23, § I, 1".
1159

Voorziening in cassatie
Niet
844

Vaorlopige hechtenis
Onderzoeksgerechten - Bevoegdheden van
die gerechten bij de bevestiging van een bevel
tot aanhouding.
920

Voorlopige hechtenis
Onderzoeksgerechten - Toezicht van die
gerechten bij de b~vestiging van een bevel tot
aanhouding.
920

Vorm - Burgerlijke zaken
Onsplitsbaar
geschil - Voorziening niet gericht tegen aile
partijen met strijdig belang - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
924

Voorziening in cassatie
Termijn - Burgerlijke zaken - Onteigening
ten algemenen nutte - Deskundigenonder·
zoek - Arrest bevat bovendien een eindbe.
slissing over een betwist punt - Onmiddelcassatieberoep - Ontvankelijk cassatiebe·
roep.
825
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Vorm - Burgerlijke zaken
geschil - Begrip.

Onsplitsbaar
924

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Beslissingen waartegen
cassatieberoep kan worden ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten Voorzieningen terzelfder tijd ingesteld. 1036

Voorziening in cassatie
Dienstplicht - Termijn - Beslissing van de
raad van beroep voor gewetens bezwaarden Aangetekende brief niet aan de griffie van het
Hof gezonden.
1050

Voorziening in cassatie
Dienstplicht - Termijn - Beslissing van de
raad van beroep van gewetensbezwaarden Aangetekende brief niet aan de griffie van het
Hof gezonden.
1113

Voorziening in cassatie
Dienstplicht - Beslissing waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld - Beslissing
lijk van de herkeuringsraad - Aanvraag om
vrijstelling ingewilligd.
1112

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien of tegen wie cassatieberoep kan worden
ingesteld - Strafzaken - Burgerlijke rechts~
vordering - Cassatieberoep van de beklaagde
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaar~
borgfonds, vrijwillig tussengekomen partij Geen geding tussen de beklaagde en het
Fonds noch veroordeling van de beklaagde
ten voordele van dat Fonds - Niet ontvanke~
lijk cassatieberoep.
1173

Voorziening in cassatie
Personen bevoegd om zich in cassatie te voorzien - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing waarbij het arrest bindend wordt ver~
klaard voor de vrijwillig tussengekomen verzekeraar - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
.
1173

Voorziening in cassatie
Termijn Strafzaken - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
het hager beroep van de verdachte tegen de
beschikking van de raadkamer tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank ontvankelijk,
maar niet gegrond wordt verklaard - Geen
geschil inzake bevoegdheid - Niet ontvanke~
lijk cassatieberoep.
923

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep tegen
de beslissing op een verzoek tot herroeping
van het gewijsde - Geen betekening Gevolg.
843

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de
beklaagde, eiser tot tussenkomst - Geen
betekening van het cassatieberoep
Niet
ontvankelijk cassatieberoep.
847

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het verzet van
de burgerlijke partij tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling van de raadkamer ongegrond verklaart - Veroordeling van
de burgerlijke partij in de kosten van de strafvordering en van haar verzet en tot het betalen van schadevergoeding aan de verdachte Voorziening enkel betekend aan de verdachte
en niet aan het openbaar ministerie Gevolg.
862

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - J eugdbescherming Cassatieberoep van een van de ouders van de
minderjarige wiens plaatsing is bevolen Cassatieberoep niet betekend aan partijen
tegen wie het is gericht - Niet ontvankelijk
cassatieberoep.
1003

Voorziening in cassatie
Vorm - Herstel in eer en rechten in strafzaken - Geen betekening - Niet ontvankelijk
- Artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering.
1051

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Memorie van de eiser
- Memorie in te dienen ten minste acht
dagen v66r de terechtzitting
Berekening
van de termijn.
1173

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Advies inzake uitlevering - Voorziening niet ontvankelijk, 843

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Aanhoudingsbevel - Cassatieberoep tegen dat
bevel - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 844

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Brief van
de eerste voorzitter van het hof van beroep
waarbij hij aan een particulier antwoordt dat
de algemene vergadering van het hof niet zal
worden bijeengeroepen om een lid van het
hof te horen in de aangifte van misdaden of
wanbedrijven - Geen beslissing als bedoeld
in art. 609 Ger.W.)
874

Voorziening in cassatie
Beslissingen waartegen cassaheberoep kan
worden ingesteld - Strafzaken - Bescher·

-20ming van de maatschappij - Advies van de
commissie tot bescherming van de maatschappij verleend met toepassing van art. 21
Wet Bescherming Maatschappij - Cassatieberoep - Niet ontvankelijk cassatieberoep.
968

Voorziening in cassatie

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Strafvordering
Cassatieberoep van de beklaagde - Overlijden van de
beklaagde - Cassatieberoep zonder reden
van bestaan.
1002

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Verkiezingszaken - Cassatieberoep is maar
een keer toegelaten.
ll20

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Bewarend beslag Gerechtelijk Wetboek, art. 1421 - Bederfelijke goederen - Begrip.
941

Vordering in rechte
Bewarend beslag 941

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Voorwaarden van de
rechtsvordering - Belang
Gerechtelijk
Wetboek, artt. 17 en 18.
941

Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29
en 27 .3.1 - Parkeermeter - Verbindende
kracht van de parkeermeters.
901

Wegverkeer
Wet van 22 feb. 1965, enig artikel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29 en 27 .3.1
- Parkeermeter - Verordenende bepalingen
van de gemeenteraad inzake parkeermeters
tot regeling van het parkeren van motorrijtuigen - Verbindende kracht niet afhankelijk
van de bekendmaking voorgeschreven bij
art. 102 Germeentewet.
901

Wegverkeer
Wet van 22 feb. 1965, enig artikel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29 en 27 .3.1
- Parkeermeter - Verordenende bepalingen
van de gemeenteraad inzake parkeermeters
tot invoering van parkeergeld - Verbindende
kracht afhankelijk van de bekendmaking
voorgeschreven bij art. 102 Gemeentewet. 901

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29
en 27.3.1 - Parkeermeter - Geen verordenende bepaling houdende vaststelling van de
metrologische en technische. voorwaarden die
kunnen worden toegepast op de ijk van parkeermeters - Geen invloed op de verbindende kracht van de parkeermeters.
901

Wegverkeer

w

Wegverkeersreglement, art. 10.1.3° voorziene hindernis - Begrip.

Waren en goederen (IVIisbruik in de handel van)
Reglementering betreffende de bevoorrading
van het land - Beslw. 22 jan. 1945, art. 1, § 2
- Normale prijs - Beoordeling door de rechter - In aanmerking te nemen gegevens. 1004

Waren en goederen (IVIisbruik in de handel van)
Reglementering betreffende de bevoorrading
van het land - Beslw. 22 jan. 1945, art. 1, § 2
- Normale prijs - Beoordeling door de rechter - In aanmerking te nemen gegevens. 1004

Wegen
Buurtweg- Kenmerk - Voorwaarden.

Wet van 22 feb. 1965, enig artikel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29 en 27.3.1
Parkeermeter - Bevoegdheid van de
gemeenteraad om verordeningen inzake parkeermeters vast te stellen.
901

Wegverkeer

Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt beslist dat
de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd
- Latere invrijheidstelling - Cassatieberoep
zonder reden van bestaan.
878

Burgerlijke zaken Strekking.

Wegverkeer

1031

Wegen
Openbare erfdienstbaarheid van overgang Gemeente - Verkrijging door dertigjarige
verjaring.
1161

Niet te
965

Wegverkeer
Wegverkeersreglement
december 1975,
art. 10.1.r - Bestuurder verplicht zijn snelheid aan te passen in zoverre zulks door de
gesteldheid van de plaats is vereist.
965

Wegverkeer
Niet te voorziene hindernis - Begrip.

1123

Wegverkeer
ViTegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12 Voorrang - Noodzaak voor de voorrangsplichtige bestuurder de genaderde weg op te
rijden om de aanwezigheid van een bestuurder op die weg vast te stellen - Omstandigheden waaronder dit maneuver mag worden uitgevoerd.
844

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, artt.
lid, en 76.2 - Draagwijdte.

12.3.1, tweede
960

-21Wegverkeer
Wegverkeersreglement
art. 16.5 - Begrip.

Werkloosheid
van

dec.

1975,
840

Wegverkeer
Wegverkeersongeval
Wegverkeersregle~
ment van 1 dec. 1975, artikelen 19.2, 2", tweede
en derde lid, 2. 7 en 16.5 - Beslissing welke de
beklaagde die naar rechts afsloeg en zich vooraf naar links had begeven omdat hij, wegens
de plaatsgesteldheid en de afmetingen van
zijn voertuig of de lading, niet bij de rechterrand van de rijbaan kon blijven, veroordeelt
wegens overtreding van artikel 19.2, 2°,
tweede en derde lid Ontbreken van
bepaalde vaststellingen.
840

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 1 dec. 1975,
art. 19.2, 2°, tv..reede en derde lid - Draagwijdte.
840

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 2.29 en 27.3.1 Parkeren toegelaten door verkeersborden Beperking van de parkeertijd - Parkeerme~
ters - Voorwaarden.
822

Wegverkeer
Wet van 22 feb. 1965, enig artikel - Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 2.29 en 27.3.1
- Parkeermeter - Uitvoering van de veror~
denende bepalingen van de gemeenteraad
inzake parkeermeters - Bevoegdheid van het
college van burgemeester en schepenen Verbindende kracht van de beslissingen van
dat college.
901

Recht op werkloosheidsuitkering - Uitbetaling met toepassing van art. 193 Werkloosheidsbesluit- Terugvordering.
1045

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering
wonen met zelfstandige - Aangifte.

Samen~

1053

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Arbeidsdagen - Berekening - Toepasselijke
regelen.
1113

Wetten, decreten, besluiten
Wet van 1 feb. 1844 - Opgeheven bij de Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 29 maart
1962 - Tijdelijke handhaving van bepalingen
van de wet van 1 feb. 1844 - Beperking. 1067

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Bevoegdheid van de vre~
derechter - Wet van 29 nov. 1979, art. 4, tot
wijziging o.m. van art. 617 Ger.W. - Onmiddellijk van toepassing op de beslissingen
gewezen na 1 jan. 1980.
850

Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tijd - Strafzaken - Straf Wijziging van de strafmaat nadat het misdrijf
is gepleegd - Toepasselijke straf.
914

Woeker
Lening op afbetaling - Voordelen die de normale interest en dekking van de risico's van
de lening overschrijden - Begrip.
907

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van
artt. 45, 5!.3 - Draagwijdte.

dec.

1975,
1145

z

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, art. 61.3.2, tweede lid
- Verkeerslichten op een hoofdweg om een
oversteekplaats voor voetgangers te bescher~
men in de nabijheid van een kruispunt Dwarsweg met een verkeersbord B 5 - Voorrang.
1123

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering
Werkloosheid door eigen schuld of toendoen Jonge werknemer.
837

Werkloosheid
Recht op uitkering - Werkloosheid door
eigen schuld of toedoen - Beperking van het
recht - Duur - Maatregelen die op dezelfde
datum ingaan.
893

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloosheid te wijten aan omstandigheden onaf~
hankelijk van de wil van de werkloze Begrip.
983

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Uitkering van een
verzekeringsinstelling - Geschil tussen de
vermoedelijke veroorzaker van de schade tot
vergoeding waarvan de uitkering is toege~
kend, enerzijds, en de getroffene, rechtheb~
bende op de uitkering, en de verzekeringsinstelling, anderzijds - Verzekeringsinstelling
rechtens in de plaats getreden van de rechthebbende - Gevolg - Onsplitsbaar geschil.
924

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Vrijwillige verzekering - lnvaliditeitsuitkeringen - Grondslag van het recht.
1036

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Geneeskundige verzorging
Buitengewoon onderwijs.

Revalid~tie
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